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املقدمة
في ظل تسارع وتيـرة التطور العلمي والتكنولوجـي ،تسعى وزارة التربية إلـى مواكبة
هــذا التطــور مــن خــال تحديــث املنظومــة التعليميــة والت ــي بدأتهــا وزارة التربيــة منــذ
سنوات عدة ،ويأتي هذا التطور ملواكبة النظم التعليمية الحديثة في الدول املتقدمة.
ولعــل أبــرز معالــم هــذا التطــور مــا يعــرف باملنه ــج الوطن ــي الكويت ــي املطــور والــذي
يعتمــد نظــام الكفايــات كأحــد ركائــز التطويــر ف ــي املنظومــة التربويــة بدولــة الكويــت.
ً
و يتيــح املنه ــج الوطنــي الكويتــي املطــور للمتعلميــن فرصــا كثي ــرة للتعلــم املبنــي علــى
تطويــرالــذات ،والتعلــم املســتمرومواجهــة تحديــات القــرن الحــادي و العشــرون ،وذلــك
من خالل املعارف واملهارات والقيم واالتجاهات والتكامل مع املواد الدراسية املختلفة
وهــومــا يتمي ــز بــه نظــام املنهــج القائــم علــى الكفايــات.
ويأتــي هــذا الكتــاب كأحــد لبنــات التطويــر املنشــود فــي املنظومــة التعليميــة حيــث
يحتــوي عل ــى ثــاث وحــدات أساســية:
الوحدة األولى :األدوات الرقمية ،وتتناول أنظمة التشغيل.
الوحدة الثانية :املعالجة الرقمية،وتدور موضوعاتها حول التصميم ثالثي األبعاد.
الوحدة الثالثة :املنتجات الرقمية ،وتعنى باملشاريع التي ينتجها املتعلمون.
نأمل أن يسهم هذا الكتاب في االرتقاء املنشود بأبنائنا املتعلمين وتطويرقدراتهم
ً
ً
و إبداعاتهم بما يحقق لهم مستقبال مشرقا لخدمة أنفسهم ووطنهم وأمتهم.
املؤلفون
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مفاتيح رموز الكتاب
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الوحدة األوىل
األدوات الرقمية
نظام التشغيل ()1
نظام التشغيل ()2

الروابط التالية ستساعدك على فهم
واستيعاب ومراجعة محتوى الوحدة

رابط موقع Microsoft

تدريبات متنوعة

استخدم أحد تطبيقات األجهزة الذكية لالطالع على محتوى رمزاالستجابة السريعة Qr code

نظام التشغيل ()1
ً
أوال :مفهوم أنظمة التشغيل
ً
ثانيا :واجهات أنظمة التشغيل
ً
ثالثا :مهام أنظمة التشغيل
ً
رابعا :نظام التشغيل Windows
ً
خامسا :نظام التشغيل Windows 10
أ .شريط املهام Taskbar

19

ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

ً
كان بــدرمنــذ طفولتــه شــغوفا بحــب األجهــزة الرقميــة واســتخدامها ،وأثنــاء تصفحــه إلحــدى مواقــع
شبكة اإلنترنت املتخصصة في التقنيات الحاسوبية شاهد صورة قديمة إلحدى أجهزة الحاسب اآللي
فــي إحــدى الشــركات ،فبــدأ يتســاءل عــن التطــور التقنــي لألجهــزة الرقميــة والبرامــج املشــغلة لهــا.
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نظام التشغيل ()1

ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

ُ
يعتبــر اســتخدام األجهــزة الرقميــة جــزء مهــم فــي حيــاة األشــخاص ك ّل حســب احتياجاتــه اليوميــة ،ومنهــا جهــاز
الحاســب اآللــي الــذي يمكننــا عــن طريقــه إنجــاز املشــاريع الرقميــة املشــوقة للمــواد الدراســية.
سنتعرف في هذا الجزء على كيفية تشغيل وإدارة ّ
مكونات جهازالحاسب اآللي باستخدام نظام التشغيل.

أو ً
ال

مفهوم أنظمة التشغيل

هــي الوســيط بيــن املســتخدم واملكونــات املاديــة والبرمجيــة األخــرى لجهــاز
الحاســب اآللــي وهــي املســؤولة عــن تشــغيله وإدارة ّ
مكوناتــه .

لكل نظام تشغيل رمزخاص به.

ّ
لنتعرف على الرمزالذي ُيشيرإلى نظام التشغيل ولنكتب الرقم املناسب له:
رمز
نظـ ـ ــام
التشغيل
نظام
التشغـ ــيل

ثانياً

Mac

Android

Linux

Windows

واجهات أنظمة التشغيل

واجهة غيررسومية
(واجهة سطراألوامر)

واجهة رسومية

تعرض الصور واأليقونات
كنظام التشغيل .Ms Windows

تعرض النصوص فقط كنظام التشغيل
.Ms DOS
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ثالثاً

مهام أنظمة التشغيل

لنظام التشغيل مهام متعددة منها :
املستخدم وجهاز
توفيرواجهة تشغيل متكاملة تساعد على التفاعل بين
ِ
الحاسب اآللي.
ّ
التحكـم في سيرالبيانات.
اكتشاف األخطاء واألعطال.
ً
لنتعرف معا على بقية مهام نظام التشغيل باستخدام أحد مصادر
التعلم املتاحة ،ونكتبها في الفراغ التالي:
...................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

رابعاً

يتـم تحديـث أو إعـادة
تسـمية أو ترقيـم كل منتـج
رقمـي برمجـي حسـب آخـر
تحديث تم عليه ،وهـ ــوم ــا
يسـ ـم ــى باإلص ـ ــدار
 ،Versionمـث ــل:
  iOS 11.1.2
Scratch2
Windows 10

يعتبــرجهــازالحاســب اآللــي
في مدرستك من املمتلكات
الع ـ ـ ــامة ،فح ـ ــافظ عليـ ـ ــه
باالســتخدام الســليم.

نظام التشغيل Windows

هو نظام تشغيل رسومي من إنتاج شركة  ،Microsoftتم إصداره في عام  1985كواجهة رسومية لنظام
ّ
ويتميـزبعدة مميزات منها:
التشغيل  DOSليسهل التعامل معه،

واجهة
رسومية سهلة
االستخدام

يتوفربلغات
عدة منها اللغة
العربية

إمكانية تنفيذ أكثر
من مهمة بنفس
الوقت
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يحوي العديد
من برامج
املساعدة

إمكانية استخدام
شبكة اإلنترنت من
خالل برامج تصفح
اإلنترنت

نظام التشغيل ()1
لنستخدم شبكة اإلنترنت للبحث عن األسماء املفقودة إلصدارات نظام التشغيل Windows
املقابلة:

خامساً نظام التشغيل Windows 10
ّ
نظام التشغيل  Windows 10هو اإلصدارالذي تم إطالقه عام ،2015
ويتميـزبعدة مميزات منها:
يحوي برامج لتصميم وعرض ومشاهدة التصاميم ثالثية األبعاد
مركـزاإلجراءات (مركزالصيانة)

األمان الشامل

متصفح اإلنترنت Microsoft Edge

لنستكشف مميزات أخرى لنظام التشغيل .Windows 10
ِ
تظهرالواجهة الرسومية لنظام التشغيل  Windows 10بالشكل التالي:

سطح

املكتب

ط املهام

شري
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شريط املهام TaskBar
شريط املهام هو الشريط الذي يظهرفي الجزء السفلي لواجهة نظام التشغيل  ،Windows 10ويحتوي على:
منطقة اإلعالمات

البحث في Windows
زر ابدأ

جزء عرض األيقونات املثبـتة واملفتوحة

 األيقـ ــون ــة  : Iconرمزيشيرإلى ملف أو مجلد أو برنامج . يمكنك تثبيت األيقونات في شريط املهام بطرق متعددة منها : الطريقة األول ــى  :بالسحب واإلفالت ِمن قائمة ابدأ أو سطح املكتب إلى شريط املهام . -الطريقة الثانية ِ :من القائمة املختصرة لأليقونة في قائمة ابدأ اختراألمر« تثبيت إلى شريط املهام » .

عند تشغيل أو إنهاء البرامج يحدث تغيير في شريط املهام  ،لنسجل مالحظاتنا عند:
تشغيل برنامج Gimp 2

................................................................................................................ :

إنهـ ــاء برنامج Gimp 2

................................................................................................................ :

  يمكنك التبديل بين شاشات سطح املكتب والبرامج املفتوحة بالضغط على أيقونة                   في شريط املهام  . -يمكنك إظهارسطح املكتب مع إخفاء كافة النوافذ  باملرورأو الضغط على الخط بجانب منطقة اإلعالمات  .
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نظام التشغيل ()1
زر ابدأ
تظهرقائمة ابدأ التي تتيـح للمستخدم إمكانية الوصول إلى تطبيقات و
بعد الضغط على زر ابدأ
إعدادات جهازالحاسب اآللي ،ويظهرفيها:

اسم مستخدم النظام.

التطبيقات شائعة االستخدام.

التطبيقات األكثراست ً
خداما.
ِ

مستكشف امللفات و إعدادات النظام و الطاقة
وقائمة جميع التطبيقات.

لنغلـق التطبيق.
.1لنستعرض محتويات قائمة ابدأ ،ثم نشغل أي تطبيق في القائمة ،و ِ
ِ
.2لنظهرقائمة جميع التطبيقات ثم ّ
نسجـل مالحظاتنا على قائمة ابدأ في حالة:
ِ

أ

الضغـط على أي حـرف من الحـروف املعروضة فيها:

..............................................................................................................................................................

ب

الضغـط على حرف يمثل الحرف األول من اسم أي تطبيق مطلوب تشغيله:

..............................................................................................................................................................
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البحث يف Windows 10
ُ
َ
املوجودة في شريط املهام للوصول إلى التطبيقات وامللفات
تستخدم خانة البحث
واإلعدادات و مواقع اإلنترنت ،وذلك لتوفيرالوقت والجهد.
إلظهار نتائج البحث في قائمة ابدأ اتبع ما يلي:

الكل
إعدادات

اخترنتيجة البحث املطلوبة

تطبيقات
صور فوتوغرافية

إن استخدام
عوامل التصفية
ُي ّ
سرع من عملية
البحث.

مجلدات
مستندات
مقاطع فيديو
اكتب ما تريد البحــث عـنه

موسيقى

لنبحــث ع ــن تطبيــق أداة القطــع (أداة القصاصــة) فــي قائم ــة ابــدأ ،ثــم ننتقــل إلــى عوامــل التصفيــة
ولنكتــب عــدد نتائــج البحــث فــي كل مــن:
إعدادات

مقاطع فيديو

تطبيقات

مجلدات

صور فوتوغرافية

موسيقى

مستندات
ّ
ولنستكشف وظيفتها.
لنشغــل تطبيق أداة القطع (أداة القصاصة)
ِ
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نظام التشغيل ()1
منطقة اإلعالمات

ّ
تختص منطقة اإلعالمات ِبالتحكـم في بعض خصائص النظام ،مثل الشبكة والصوت ورسائل النظام و اللغة
و الساعة و التاريخ.
أيقونات غيرظاهرة

أيقونات ظاهرة

ّ
ولنسجـل:
لننتقل إلى منطقة اإلعالمات في شريط املهام ثم نضغـط على أيقونة الساعة،
الوقت الحالي. .............................. :
الـتــاريــخ. ...................................... :
التي تمنح
تمتازمنطقة اإلعالمات في نظام التشغيل  Windows 10باحتوائها على أيقونة مركزاإلجراءات
ً
ً
املستخدم ِمن إعدادات النظام واإلشعارات الخاصة بالبريد اإللكتروني والتطبيقات
سريعا لكل ما يحتاجه
وصوال
ِ
وبرنامج الحماية من الفيروسات.

جزء ظهور اإلعالمات (اإلشعارات).
ِل ْ
طي لوح اإلجراءات السريعة.
لوح اإلجراءات السريعة.
أيقونة مركزاإلجراءات.
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لنظهرمحتويات مركزاإلجراءات ،ثم نضغط على ( ْ
طي )،لنسجل مالحظاتنا:
ِ
. .................................................................................................. .1
ّ .2
تغيـر( ْ
طي ) إلى . ............................................................................

إذا كان هنــاك إعــام (إشــعار)
فــي مركــزاإلجـراءات فــإن أيقونتــه
.
تتحــول إلــى الشــكل
ّ
املقاب ــلة تمث ــل مركــز
(الصــورة ِ
اإلج ـراءات عنــد احتوائــه علــى
إعالمــات).

لنستكشـف محتويات (لوح اإلجراءات السريعة) في مركز اإلجراءات.
ِ
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........

ورقة عمل
1

ّ
سجل في الفراغ أنواع واجهات أنظمة التشغيل:
 واجهة. .............................................................................. : -واجهة. .............................................................................. :

استكمل مهام أنظمة التشغيل بكتابة العبارة املناسبة:
 توفيرواجهة تشغيل متكاملة تساعد على التفاعل بين . ............................................................... التحكم في . .............................................................. اكتشاف . ................................................................أي مما يلي ال يمثل خصائص نظام التشغيل ( :Windowsظلل املربع املناسب)
إمكانية استخدام شبكة اإلنترنت.
يتيح إمكانية تنفيذ أكثرمن مهمة في نفس الوقت.

يشمل العديد من برامج املساعدة.
يتوفرباللغتين العربية واإلنجليزية فقط.

اكتب أقسام الواجهة الرسومية لنظام التشغيل : Windows 10
أ. .................................................................................................................................... .
ب. .................................................................................................................................. .
ابحث عن العنصر ،Sticky Notesثم ّ
سجل البيانات التالية:
 عدد نتائج البحث. ......................................... : -عامل التصفيـ ــة. ............................................ :
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الوحدة األولى :األدوات الرقمية

ماذا تعلمت؟

م

ّ
عبرعن رأيك

تعلمت أن

1

أفهم أهمية أنظمة التشغيل وأستطيع شرحها.
َ ُ
أذكر وأميز واجهات أنظمة التشغيل.
ّ
أعدد مهام أنظمة التشغيل.
ِ
ً
أذكربعضا من مميزات نظام التشغيل .Windows
ُأ ّ
عدد بعض مميزات نظام التشغيل .Windows 10
َ
ّ
عرف قسميها .
ِ
أميزواجهة نظام التشغيل  Windows 10وأ ِ
َ
أعدد أجزاء شريط املهام وأذكروظائفها.

8

أتعامل مع أجزاء شريط املهام ويمكنني شرحها لزمالئي.

2
3
4
5
6
7

تعرفت في الصف السادس على كيفية إعداد خريطة ذهنية ،ارسم خريطة
ذهنية لكافة املعارف و املهارات الخاصة بالدرس .
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الخريطة الذهنية

نظام التشغيل ()2
ً
تابع خامسا :نظام التشغيل Windows 10
ب .سطح املكتب Desktop
ً
سادسا :مستكشف امللفات
أ .نسخ امللف  /املجلد
ب .نقل امللف  /املجلد
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ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

ُّ
كلــف بــدر بإعــداد مشــروع إلحــدى املــواد الدراســية ،وعنــد انتهائــه أراد إنشــاء نســخة منــه
لتســليمه فــي الوقــت املحــدد ملعلمــه.
بحــث عــن أفضــل الوســائل املتاحــة إليصــال مشــروعه ملعلمــه ،فاختــار Flash Memory
لذلــك ،وتعــرف علــى كيفيــة نســخ امللــف بعــدة طــرق شــاركها مــع زمالئــه.
32

نظام التشغيل ()2

ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

تابع خامساً نظام التشغيل Windows 10
سطح املكتب Desktop
تعرفنا في الجزء السابق على شريط املهام  Taskbarالذي يعد أحد أقسـام واجهـة نظـام التشغيل  ،Windows 10وفي
هــذا الجــزء سنســتكمل التعامــل مــع القســم الثانــي وهــو ســطح املكتــب  Desktopويحتــوي علــى مجموعــة مــن األيقونــات،
منها األساسية ومنها ما يمكن إضافته كأيقونات البرامج و املجلدات و امللفات املختلفة .

أيقونة برنامج
أيقونة مجلد
أيقونة ملف

األي

قونا
ت
ا
أل
سا

س

ية لس

طح ا
ملكتب

في واجهة نظام التشغيل  ، Windows 10لنبحث عن أيقونة (هذا الكمبيوترالشخ�صي  )This PCعلى
سطح املكتب .
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الوحدة األولى :األدوات الرقمية
تظهراأليقونات األساسية لسطح املكتب بشكل افترا�ضي عند تشغيل نظام التشغيل  Windows 10كما يلي :

األيقونات األساسية لسطح املكتب

هذا الكمبيوترالشخ�صي
This PC

لوحةالتحكم
Control Panel

الشبك ـ ــة
Network

سلةاملحذوفات
Recycle Bin
ملفاتاملستخدم
User Files

يمكنك فتح نافذة أيقونة ما بإحدى الطرق التالية:
 الضغط املزدوج عليها بالزر األيسرللفأرة. -من القائمة املختصرة لأليقونة اختراألمرفتح.
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نظام التشغيل ()2
أيقونة هذا الكمبيوترالشخ�صي This PC
ُ
تستخدم نافذتها ِلعرض املعلومات األساسية حول جهازالحاسب اآللي.
إلظهــار نافــذة خصائــص نظــام التشــغيل اتبــع مــا يلــي:

حدد أيقونة هذا الكمبيوترالشخ�صي

اضغط بالزر األيمن للفأرة إلظهارالقائمة املختصرة

من القائمة املختصرة اختر األمر خصائص

ناف

ة النظام
ذ
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الوحدة األولى :األدوات الرقمية

من نافذة النظام لجهازك  ،لنستخرج املعلومات التالية:
 -إصدار............................................ : Windows

 -القلم و اللمس................................................. :

 -الذاكرة املثبتة (.................................... :)RAM

 -اسم الكمبيوتر............................................... :

وحدات قياس
السعة التخزينية

تقـاس الذاكـرة فـي جهـاز الحاسـب
اآللـي بوحـدة قيـاس تسـمى .Byte

أيقونة لوحة التحكم Control Panel
ُ
تستخدم نافذتها لتخصيص وظائف جهازالحاسب اآللي وتغييراإلعدادات مثل طريقة عرض
األرقام والعمالت والتاريخ والوقت وغيرها.

ن

افذة لو
ح
ة
ا
ل
ت
ح
كم
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نظام التشغيل ()2
لنستعرض نافذة لوحة التحكم ،ولنتعرف على اإلعدادات األساسية التي يمكننا التحكم بها في واجهة
نظام التشغيل . Windows 10

 يمكنك استعراض محتويات نافذة لوحة التحكم من قائمة ابدأ . -يمكنك تغييرطريقة عرض محتويات نافذة لوحة التحكم حسب :الفئة ،أيقونات كبيرة ،أيقونات صغيرة .

أيقونة الشبكة Network

ُ
تســتخدم نافذتهــا للوصــول إلــى أجهــزة الحاســب اآللــي واألجهــزة امللحقــة املتصلــة
بالشــبكة مثــل الطابعــة ،املاســح الضوئــي ،وغيرهــا ،ممــا يتيــح مشــاركة امللفــات
ّ
صالحيــات يحددهــا املســتخدم.
والطابعــات وغيرهــا وفــق

ناف

ذة ا
لشبكة

ّ
لنستعرض محتويات نافذة الشبكة في جهازالحاسب اآللي باملختبر،
ولنسجل عدد أجهزة الحاسب
ِ
اآللي املتصلة بالشبكة............................... :
 لنقارن محتويات نافذة الشبكة في أكثرمن جهاز ،ثم لنكتب مالحظاتنا:......................................................................................................................................................
لنبحـث في شبكة اإلنترنت عن كيفية االستفادة من مشاركة امللفات والطابعات واألجهزة األخرى
في نظام التشغيل .Windows 10
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الوحدة األولى :األدوات الرقمية
املستخدم User Files
أيقونة ملفات
ِ
يظهــر بهــا اســم حســاب املســتخدم الــذي تــم تســجيل الدخــول مــن خاللــه إلــى
جهــاز الحاســب اآللــي ،ويختلــف اســم نافذتهــا ومحتواهــا باختــاف اســم املســتخدم،
وتســتعرض نافذتهــا محــركات األقــراص واملجلــدات وامللفــات الخاصــة بــه .

نافذة م

لفات امل
ستخدم

 . 1لنكتب اسم أيقونة ملفات املستخدم الظاهرة على سطح املكتب في الجهاز . ................................ :
 . 2لنستعرض نافذة ملفات املستخدم ثم نستكمل أسماء األيقونات الناقصة في الشكل التالي:

املستندات
Documents

التنزيالت
Downloads

......................
.....................

.....................
Videos

املوسيقى
Music

.....................
Desktop

ينظم
املجلدات
وامللفات

يتضمن ملفات
تم تحميلها من
شبكة اإلنترنت

يتضمن جميع
الصور وملفات
الرسومات
(مكتبة
الصور)

يتضمن جميع
األفالم
و ملفات الفيديو
(مكتبة الفيديو)

يتضمن
جميع ملفات
املوسيقى
و الصوت

يعرض
محتويات
سطح املكتب
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(مكتبةاألصوات)

نظام التشغيل ()2
أيقونة سلة املحذوفات Recycle Bin
تحتفظ نافذتها بجميع امللفات واملجلدات املحذوفة بصورة مؤقتة لحين استعادتها إلى
أماكنها األصلية أو حذفها ًّ
نهائيا.

حذف امللف /املجلد
لحذف امللف  /املجلد اتبع الخطوات التالية :
 -1حدد امللف  /املجلد املطلوب حذفه.
.
 -2في لوحة املفاتيح اضغط
 -3تظهــررســالة لتأكيــد عمليــة الحــذف اختــر نعــم.

لنرتب خطوات حذف مجلد ( مهام مؤقتة )

 يمكنك اختياراألمرحذف منالقائمـة املختصـرة للملـف /
للمجلـد املطلـوب حذفـه.

 ،بوضع الرقم أمام الخطوة املناسبة :

املستخدم في التعامل مع الجهاز
االهتمام بقراءة محتويات صندوق الحوار يعكس مدى وعي
ِ
الرقمي.
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الوحدة األولى :األدوات الرقمية
استعادة امللف  /املجلد املحذوف
الستعادة امللف أو املجلد املحذوف اتبع الخطوات التالية:
ً
ً
مزدوجا على أيقونة سلة املحذوفات والحظ ظهور نافذة سلة املحذوفات.
اضغط ضغطا

حدد امللف أو املجلد املطلوب استعادته.

من عالمة تبويب إدارة
اختراألمر استعادة العناصراملحددة .

 يمكنك استعادة كافة محتويات سلة املحذوفات باختيارعالمة تبويب إدارة ثم األمر استعادة كافة العناصر. -ال يمكنك استعادة املحتويات التي يتم حذفها من وسائط التخزين الخارجية.
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نظام التشغيل ()2
احترام خصوصية اآلخرين عند استخدامك لألجهزة الرقمية دليل ر ّ
قيـك ،وهو واجب ديني
وأخالقي.
نظام التشغيل

سادساً مستكشف امللفات
يعرض نافذة مستكشف امللفات البنية الهرمية ملحركات األقراص واملجلدات وامللفات،
ويمكن من خالله ( عرض ،نقل ،نسخ وحذف )... ،امللفات واملجلدات.
ّ
وإلظهارمحتويات نافذة مستكشف امللفات اتبع
الخطوات التالية:

اخترمستكشف امللفات

اضغط على زر ابدأ

نافذ

ة مس
ت
ك
ش
ف
امللفات

لنستعرض نافذة مستكشف امللفات  ،ثم نن�شئ ً
مجلدا باسم (تصاميم -اسم املتعلم ) في نافذة
ِ
محرك األقراص الخاص بنا .

لفتح نافذة مستكشف امللفات يمكنك الضغط على أيقونتها الـموجودة على شريط املهام.
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الوحدة األولى :األدوات الرقمية
نسخ امللف /املجلد
يمكننا باستخدام مستكشف امللفات إنشاء نسخة أخرى من امللف أو املجلد األصلي .
لنسخ امللف /املجلد اتبع الخطوات التالية:

ّ
حدد امللف  /املجلد املطلوب نسخه .
من عالمة التبويب الصفحة الرئيسية،
اختر األمر نسخ إلى.
مــن القائمــة املنســدلة لألمــر نســخ إلــى
اخت ــر املــكان املطلــوب النســخ إليــه ،أو
اضغــط اختيــار موقــع لتحديــد مــكان
آخــر ،ثــم اضغــط نســخ .

الحـظ
ِ

 ظهــور نســخة مــن امللــف  /املجلــد فــي املــكان املطلــوب مــع االحتفــاظبــه فــي مكانــه األصلي.

يمكنـك إعـادة تسـمية ملـف
 /مجلـد باسـتخدام األمـر
إعـادة التسـمية مـن قائمتـه
ا ملختصـرة .
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نظام التشغيل ()2
نقل امللف  /املجلد
يمكننا باستخدام مستكشف امللفات تغييرمكان (امللف /املجلد) إلى مكان آخر.
لنقل امللف  /املجلد اتبع الخطوات التالية:
ّ
حدد امللف  /املجلد املطلوب نقله.

من عالمة التبويب الصفحة الرئيسية اختراألمر قص.

اختراملكان املطلوب نقل امللف/املجلد إليه.

من عالمة تبويب الصفحة الرئيسية ،اختراألمرلصق.

الحـظ انتقال امللف  /املجلد إلى املكان املطلوب و اختفاءه من موقعه األصلي.
ِ

تعلمنا طريقتين مختلفتين لنسخ ونقل امللف  /املجلد املحدد ،هل يمكننا استكشاف طرق أخرى ؟
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الوحدة األولى :األدوات الرقمية

الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........

ورقة عمل
2

اكتب أسماء اثنين من األيقونات األساسية لسطح املكتب أمامك لنظام التشغيل في جهازالحاسب اآللي.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ّ
سجل أسماء بعض التطبيقات املوجودة على سطح املكتب في جهازك.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
من نافذة النظام استخرج املعلومات التالية :
املعالج . ................................................ :
نوع النظام . ........................................... :
استكشف نافذة سلة املحذوفات وسجل عدد امللفات املحذوفة فيها .
...............................................................................................................................................
استعرض مستكشف امللفات واذكراثنين من املجلدات الظاهرة أمامك:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
انسخ ملف  Diceمن محرك األقراص  Workpapersإلى محرك األقراص الخاص بك.
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نظام التشغيل ()2

ماذا تعلمت؟

م

ّ
عبرعن رأيك

تعلمت أن

1

أذكراأليقونات األساسية لسطح املكتب.
َ
ستعرض املعلومات األساسية لجهازي.
أ
ِ
ُ
أغيرإعدادات جهازي.

4

أستعرض األجهزة املتصلة بالشبكة.

5

أستعرض املجلدات وامللفات املوجودة في حسابي.
ِ

6

أحذف امللف أو املجلد بسهولة.

7

أستعيد امللفات أو املجلدات املحذوفة بسهولة.

8

أنسخ ملف أو مجلد إلى محرك أقراص آخر.

9

أنقل ملف أو مجلد إلى محرك أقراص أو جهازآخر.

2
3

الخريطة الذهنية
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الوحــدة الثانية
املعالجة الرقمية
مدخل إلى التصميم ثالثي األبعاد
العمليات األساسية ( ) 1
العمليات األساسية ( ) 2
تحريرالكائن Mesh
املعدالت  - Modifiersإضافة أكثرمن خامة
النسيج  -Textureاإلضاءة Lamp
 7الكاميرا Camera

الروابط التالية ستساعدك على فهم
واستيعاب ومراجعة محتوى الوحدة

رابط موقع البرنامج

تحميل البرنامج

البرنامج Portable
استخدم أحد تطبيقات األجهزة الذكية لالطالع على محتوى رمزاالستجابة السريعة Qr code

مدخل إىل التصميم ثالثي األبعاد
ً
أوال :مزايا واستخدامات التصميم ثالثي األبعاد
ً
ثانيا :مزايا برنامج blender
ً
ثالثا :واجهة برنامج blender
ً
رابعا :محتويات منصة العمل
ً
خامسا :استدعاء ملف
ً
سادسا :التعامل مع منصة العمل  /الكائن
ً
سابعا :حفظ ملف
ً
ثامنا :الخروج من البرنامج
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ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

كان بدر ً
مولعا منذ صغره ببرامج الرسم والصور ،وأثناء تجوله مع والده في حديقة الشهيد
أعجبته تلك املباني القديمة للفريج الكويتي حيث كانت تتسم بالبساطة والجمال  ،فتساءل
لحظتها :هل هناك برنامج يتيح تصميم مثل هذه املجسمات؟
50
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ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

تعرفت في الصف الســابع على تصميم رســومات ثنائية األبعاد في برنامج  GIMPواملخططات ثالثية األبعاد في برنامج
اللوحــة الجدوليــة ،وفــي هــذه الوحــدة ســتتعرف علــى تصميــم نمــاذج رقميــة ثالثية األبعــاد .

هل باستطاعتنا أن نفرق بين األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد؟
لنكتب (ثنائي األبعاد) أو (ثالثي األبعاد) أسفل كل شكل من األشكال الهندسية التالية :

لنذكرالفرق بين األشكال الهندسية ثنائية و ثالثية األبعاد ؟
ثنائية األبعاد................................................................................................................................. :
ثالثية األبعاد................................................................................................................................. :
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أو ً
ال

مزايا واستخدامات التصميم ثالثي األبعاد

إن التصميــم ثالثــي األبعــاد هــو علــم يســتخدم لرســم املجســمات الحقيقيــة املوجــودة فــي
الواقــع مــع إظهــار أبعادهــا الثالثيــة (طــول  Xو عــرض  Yو ارتفــاع  ، ) Zفقــد أصبــح عالــم
ً
التصميــم الرقمــي ثالثــي األبعــاد يقــدم مجــاال أكبرلإلبــداع الرســومي واالبتــكار ،و ذلــك فــي مجــال
اإلعـ ـ ـ ــام وصناعــة األلعــاب اإللكترونيــة وغيرهــا مــن املجــاالت ،حيــث أخــذت الشــركات املهتمــة
ُ
تتنافس من أجل توفيربرامج متعددة واحترافية ت َمكن املستخدم من تحقيق أفضل النتائج .

التحكم في اإلضاءة

محاكاة الواقع

تأثيرات حركية

أمثلة برامج التصميم ثالثية األبعاد 3D

Maya

3D MAX

blender

لنبحث من خالل مصادرالتعلم املتاحة عن أسماء لبرامج التصميم ثالثي األبعاد ونكتبها :
....................................................................... -

....................................................................... -

........................................................................ -

........................................................................ -

يمكنك إنتاج تصاميم رقمية ثالثية األبعاد مشوقة وجاذبة لالستفادة منها في مشاريع املواد الدراسية.
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تعلمنــا أن هنــاك العديــد مــن البرامــج املســتخدمة فــي التصميــم ثالثــي األبعــاد و ســنتناول فــي هــذه الوحــدة كمثــال
عليهــا برنامــج  blenderالــذي يعــد أحــد البرامــج الشــهيرة فــي التصميــم ثالثــي األبعــاد .

ثانياً

مزايا برنامج blender
مجاني
سهل التحميل

ثالثاً

يستخدم
لتصميم أفالم
كرتونية ثالثية
األبعاد

يستخدم
إلنتاج تصاميم
رسومية عالية
الجودة

يستخدم في
العديد من
أنظمة التشغيل

واجهة برنامج blender

اإلصدار(  )2.79تظهرواجهة البرنامج وفيها شاشة البدء ، Splash Screen
عند تشغيل برنامج blender
.
وإلخفائها اضغط على أي مكان أو اضغط

7

8
شاشة البدء .Splash Screen

منصة العمل . 3D View

لوحة الخصائص .Properties Panel

الهيكل .Outliner
 7شريط أدوات منصة العمل .Work Space Tools
 8خط الزمن . TimeLine

شريط املعلومات .Info Bar
رف األدوات .Tool Shelf
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ويمكن تلخيص وظائف مناطق واجهة برنامج  blenderكالتالي :

م

املنطقة

1

شاشة البدء

الوظيفة
تعرض مقدمة البرنامج و تضم آخرامللفات التي تم التعامل معها .

2

لوحة الخصائص للتحكم في الخصائص.

3

شريط املعلومات يحتوي على القوائم ومعلومات عن املشهد.

4

رف األدوات

لوحة على يسارمنصة العمل وتحوي بطاقات لتنفيذ مجموعة من املهام مثل إدرج
الكائنات والتحكم بها.

5

منصة العمل

منطقة عمل ثالثية األبعاد.

6

الهيكل

7

شريط أدوات
منصة العمل

8

خط الزمن

مخطط هيكلي يحتوى على كافة الكائنات.
شريط موجود أسفل منصة العمل يحوي قوائم وأدوات للتعامل مع الكائنات تتغير
حسب طريقة عرض الكائنات.
لعرض التأثيرات الحركية للكائنات والتحكم الكامل بها.

يمكننــا إعــادة تخطيــط الشاشــة للبرنامــج إلــى
الوضع االفترا�ضي من شريط املعلومات Infobar
قائمة تخطيط النافدة ثم األمر ،Defaultلنجرب
بقيــة الخيــارات.

يمكنك تغييراإلعدادات االفتراضية لواجهة البرنامج (اللون ،حجم الخط )... ،حسب رغبة املستخدم وذلك
من خالل قائمة  Fileثم اختياراألمر. User Preferences
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رابعاً

محتويات منصة العمل

تحتوي منصة العمل  3D Viewعلى عدة عناصرمنها :
م

العنصر

الوصف

1

Cube
املكعب

هو الكائن االفترا�ضي وتظهرنقطة
املركز في املنتصف.

2

3D cursor
املؤشرثالثي األبعاد

لتحديد مكان إضافة كائن جديد.

3

Lamp
اإلضاءة

كائن يستخدم للتحكم في إضاءة
التصميم.

4

Camera
الكاميرا

كائن يستخدم اللتقاط صور
للتصميم من جهات مختلفة.

5

3D Manipulator
املحاور الثالثية للكائن

لتغييرموضع،استدارة ،تحجيم الكائن
في اتجاه املحور  Xأو Yأو. Z

6

Axis Angle
مفتاح املحاور ثالثية
األبعاد للمنصة

يوجد في الزاوية السفلى من الجهة
اليسرى ملنطقة العمل ويستخدم
ملتابعة اتجاه دوران املنصة.

7

Grid Floor
األرضية الشبكية

خطوط وهمية متقاطعة تساعد في
ترتيب عرض الكائنات .
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يمكنك إظهارأو إخفاء الكائنات على منصة العمل من خالل الضغط على زر
الصورة التالية:

في الهيكل كما هو موضح في

لنستكشف كيفية إعادة تسمية الكائن املحدد في الهيكل ،سجل مالحظاتك
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
لنستكشف محتويات الهيكل وأزراره.
مفترح :جدول يحتوي على بعض املكونات املهمة وسجل املالحظات بجانبه.

خامساً

استدعاء ملف

يمكننا استدعاء ملف باتباع الخطوات التالية:

من قائمة  Fileاختراألمر.Open

اخترامللف املطلوب.
اضغط زر .Open blender File

حدد مكان امللف.
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سادساً

التعامل مع منصة العمل  /الكائن

هناك بعض املهارات املهمة للتعامل مع منصة العمل والكائن منها :

تكبير /تصغير العرض

منصة
العمل

التجول في املنصة والدوران حول الكائن
التجول العمودي و األفقي
التحديد
تغييرموضع
الحذف
اإلضافة

الك ـ ــائن

ال نحقــق األعمــال باألمنيــات،
وإنمــا بــاإلرادة نصنــع اإلبــداع.

التحجيم
إضافة خامة

7

التكرار

8

االستدارة

9

التحرير
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التعامل مع منصة العمل
للتعامــل مــع منصــة العمــل مــن حيــث تكبيــرو تصغيــرالعــرض وكذلــك التجــول فــي املنصــة والــدوران حــول الكائــن،
اســتدع ملــف  Diceثــم اتبــع مــا يلــي:
تكبير /تصغيرالعرض :

حرك عجلة الفأرة

الحـظ
ِ

دوران عجلة الفأرة

إلى األمام والخلف.

لألمام والخلف ُيمكننا من تكبيروتصغيرالعرض في منصة العمل.

التجول في املنصة والدوران حول الكائن :

اضغط باستمرارعلى عجلة الفأرة

الحـظ
ِ

الضغط املستمرعلى عجلة الفأرة
حول الكائن في جميع االتجاهات .

وحرك الفأرة في جميع االتجاهات.

مع تحريك الفأرة يمكننا من التجول في منصة العمل والدوران
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التجول بشكل سطحي :

اضغط

باستمرارمع عجلة الفأرة

ثم حرك الفأرة.

أثناء التجول األفقي لليمين

أثناء التجول العمودي لألعلى
الحـظ
ِ

مع عجلة الفأرة
الضغط املستمرعلى
ثم تحريك الفأرة يمكننا من التجول في منصة
العمل بشكل سطحي (لليمين  -لليسار -لألعلى  -لألسفل ).

التعامل مع الكائن
سنتعلم في الخطوات التالية كيفية التعامل مع الكائن من حيث
تحديده و تغييرموضعه في ملف . Dice
تحديد الكائن :
اضغط بالزر األيمن للفأرة
الحـظ
ِ

على الكائن الكروي البرتقالي .

الضغط على الكائن بالزر األيمن للفأرة
تكراره  ،تحجيمه  ،تحريره .) ...

يمكننا من تحديده بهدف التعامل معه ( تغييرموضعه ،حذفه،
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تغييرموضع الكائن :
تغييرموضع الكائن املحدد باتجاه أحد املحاور:
اضغط باستمراربالزر األيسر

على املحور املطلوب تغييرموضع الكائن باتجاهه ثم حرك الفأرة.

الضغط على أو أو
أثنــاء عمليــة تغيير موضــع
الكائــن يمكنــك مــن تغييرموضــع
الكائــن املحــدد فــي اتجــاه املحــور
املطلــوب .

الحـظ
ِ

الضغــط املســتمربالــزر األيســر للفــأرة
املحــدد فــي اتجــاه املحــور املطلــوب .
تغييرموضع الكائن بشكل ُحر:

مــع تحريكهــا علــى املحــور املطلــوب يمكنــك مــن تغييرموضــع الكائــن

ثم حرك الفأرة.
حدد الكائن الكروي األزرق ثم اضغط
.
أ  -لتثبيت الكائن الكروي اضغط الزر األيسرللفأرة
ب  -إللغاء تغييرموضع الكائن الكروي وعودته إلى املكان األصلي اضغط الزر األيمن

الحـظ
ِ
مع تحريك الفأرة بعد تحديد الكائن
 الضغط علىيمكنك من تغييرموضع الكائن املحدد في أي اتجاه بشكل حر.

الضغط على الزر األيسر
داخـل دائـرة مؤشـر املحـاور
للكائـن املحـدد عـدا نقطـة
املركز ُيمكنك من تغييرموضعه
فـي أي اتجـاه بشـكل حـر.

 -يمكنك التراجع عن أي خطوة باختيارالقائمة   Objectاألمر Undoأو الضغط على
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+
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سابعاً

حفظ ملف

يمكننا حفظ امللف مع إمكانية تغييراالسم أو املكان ،باتباع الخطوات التالية:

-

من قائمة  Fileاختراألمر.Save as

اكتب اسم امللف .

حدد مكان الحفظ.

اضغط زر .Save As blender File

ّ
يفضل حفظ امللف باللغة االنجليزية ألن هذا اإلصدارمن البرنامج ال يدعم اللغة العربية.
ُيستخدم األمر Saveلحفظ التعديالت التي تمت على امللف.
االسم االفترا�ضي للملف .untitled
امتداد امللف في البرنامج (.).blend
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ثامناً

الخروج من الربنامج

يمكننا الخروج من البرنامج باستخدام
قائمة   Fileاألمر   Quitمن رسالة التأكيد األمرQuit blender

 تأكد من حفـ ــظ امللف قبل الخروج من البرنامج.في نافذة البرنامج إلغالق امللف بعد التعديل دون حفظه ،تظهررسالة تنبه بأنه
 عند الضغط علىلم يتم الحفظ.

للتراجع عن الخروج

لتأكيد الخروج دون حفظ

 -عند الخروج من البرنامج دون تعديل التصميم ،ال تظهررسالة تأكيد الحفظ.
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لنشــغل برنامــج  blenderثــم نســتدع ملــف  Diceوننفــذ مــا يلــي للحصــول علــى التصميــم
كمــا بالصــورة بعــد التنفيــذ:
 .1نتجول حول مكعب النرد في منصة العمل باستخدام عجلة الفأرة.
 .2نستكشف لون الكائنات الكروية املثبتة على النرد  ..................:و. ..................
ُ
 .3نحرك بقية الكائنات الكروية غيراملثبتة إلى مكانها املناسب إلكمال النرد.
 .4نحفظ امللف باسم  Dice1على محرك األقراص الخاص بنا.

قبل

بعد

التنفيذ
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........

تركيب األشكال

ورقة عمل
 1أ

ـتدع امللف  Blocksمن محرك األقراص  ،Workpapersثم غي ــر
اسـ ِ
مــا يلــزم للحصــول علــى التصميــم كمــا بالصــورة بعــد التنفيــذ ،و احفــظ
امللــف باســم  Blocks 1علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك .
بعد التنفيذ

الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........

استكشاف املنزل
استدع امللف  Houseمن محرك األقراص . Workpapers

2

ورقة عمل
 1ب

استكشف التصميم الظاهرأمامك ثم أجب عما يلي:
 كم عدد نوافذ املنزل؟ .......................... ما هي الكائنات املوجودة على سطح املنزل؟.................................................. ، ......................................................
 كم عدد األبواب ؟ ........................حرك الكائنات املوجودة على السطح إلى فناء املنزل.
احفظ امللف باسم  House1على محرك األقراص الخاص بك.
اخرج من البرنامج.

بعد التنفيذ
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ماذا تعلمت؟

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ّ
عبرعن رأيك

تعلمت أن

َ
أذكربعض مزايا التصميم ثالثي األبعاد.
َ
أذكربعض األمثلة لبرامج التصميم ثالثي األبعاد.
ُ
أعدد لزمالئي بعض مزايا برنامج .blender
ُ
أوضح مناطق الشاشة وأذكروظائفها.
َ
أذكرمحتويات منصة العمل.
َ
أستدعي و أحفظ ملف.
َ
ُ ّ
صغر ّ
ل
وأكبرالعرض.
أ
العمل،
منصة
في
تجو
أ
ِ
ِ
ُأ ّ
حدد الكائن وأغيرموضعه.
ِ
أنفذ الخطوات الصحيحة للخروج من برنامج .blender

الخريطة الذهنية

65

العمليات األساسية ()1
ً
أوال :إنشاء ملف جديد
ً
ثانيا :حذف الكائن
ً
ثالثا :إضافة الكائن
ً
رابعا :التحجيم
أ .التحجيم الحر
ب .التحجيم باتجاه أحد املحاور
ً
خامسا :الخامة Material
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ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
هل يمكنك رسم هذا التصميم ؟

رسم حر

ّ
ً
مصطحبــا معــه مجسـ ًـما
فــي أحــد األيــام اســتيقظ بــدروصلــى صــاة الفجــر ،ثــم ذهــب إلــى املدرســة
ً
ًّ
فلينيا ألبراج الكويت عرضه أمام زمالئه في حصة الحاســوب ،موضحا خطوات تصميمه مبادرة
منــه إلعجابــه بالتصاميــم التي شــاهدها فــي حديقــة الشــهيد ،وتســاءل حــول إمكانيــة تصميمــه
باســتخدام برنامــج .blender
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ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

يمكنك تصميم أي منتج رقمي باستخدام الكائنات املتاحة في برنامج .blender
لنستخدم الكائنات في الصورة لرسم تصميم من خيالك .

بعد رسمك للتصميم لنتساءل هل يمكننا تنفيذ ذلك في برنامج  ،blenderسنتعرف على املهارات الالزمة
لذلك في الصفحات التالية...

أو ً
ال

إنشاء ملف جديد

من قائمة  Fileاخترأمر  Newمن رسالة التأكيد اضغط على األمر Reload Start Up File

ً
تلقائيا إنشاء ملف جديد.
 عند تشغيل البرنامج يتم -يظهر كائن املكعب االفترا�ضي  Cubeفي وسط منصة العمل.
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ثانياً

حذف الكائن

يتيح برنامج  blenderحذف الكائن املحدد من منصة العمل بعدة طرق منها:
أ الطريقة األولى :
من شريط أدوات منصة العمل قائمة   ObjectاألمرDelete
ولتأكيد عملية الحذف اضغط األمر Deleteمن رسالة التأكيد.
ب الطريقة الثانية :
أو
من لوحة املفاتيح اضغط
ولتأكيد عملية الحذف اضغط األمر Deleteمن رسالة التأكيد.

ثالثاً

إضافة الكائن

يمكننا في برنامج  blenderإضافة كائنات متعددة ومنها الكائنات ( )Meshثالثية األبعاد .
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إلضافة الكائن اتبع الخطوات التالية :
لتحديد مكان إضافة الكائن ،اضغط بالزر األيسرللفأرة
باملكان املطلوب.
يمكنك إظهارقائمة  Addبالضغط على
.
+

الحـظ
ِ

انتقال املؤشرالثالثي األبعاد إلى املوضع املطلوب.
في شريط أدوات منصة العمل من قائمة  Addاختر
األمر Meshثم اختركائن .Cylinder

رابعاً

التحجيم

يمكننا التحكم في حجم الكائن بتكبيره أو تصغيرهِ ،بإحدى الطريقتين التاليتين:
التحجيم باتجـاه أحد املحاور

التحجيم الحر

الكائنات قبل
التحجيم

الكائنات بعد
التحجيم

71

التصميم النهائي
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ِللحصول على تصميم ثالثي األبعاد لكرة الطاولة مع املضرب كما في الصورة التالية:
تصمي

صورة
واقعية

م ثالثي
ا
أل
ب
ع
ا
د

ّ
ًّ
ً
جديدا ثم ات ِـبع ما يلي:
أن�شئ ملفـا
ِ

أ

التحجيم الحر
املناسب،
ِللحصول على كرة الطاولة بالحجم
ِ
ّ
انقل املؤشرثالثي األبعاد إلى مكان جديد وات ِبع الخطوات التالية:
ِ

َ
الحظ أنه تم تحـديده.
أضف كائن  UV Sphereو ِ
ِ

والحظ ظهور الشكل
ِللبدء في تحجيم الكائن اضغط
ِ ،
مع مؤشرالفأرة وخط متقطع من مكان املؤشرإلى الكائن.
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تصغير
تكبير
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ِلتصغيرحجم الكائن ّ
حرك الفأرة ِللداخل حتى تصل إلى الحجم املطلوب.

أو الزر األيسر

ِلتثبيت الحجم الذي حصلت عليه اضغط
.
للفأرة

 يمكنك تحجيم الكائن املحدد بشكل حر باتباع ما يلي:قائمة   Objectأمر  TransformأمرScale

ب

التحجيم باتجاه أحد املحاور
املناسب كما في الصورة املقابلة:
ِللحصول على يد املضرب بالحجم
ِ
ّ
ّ
حدد الكائن  Cubeوات ِبع الخطوات التالية:

من شريط أدوات املنصة اضغط على أداة التحجيم
والح ــظ تغـ ـ ّـيرشـك ــل مـؤش ــرامل ـح ـ ــاور الث ــالثي ــة
ِ Scale
للكائن .3D Manipulator
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ِلتصغيرارتفاع الكائن باتجاه املحور : Z
والحــظ ظهــور خــط ممتــد لألعلــى
 اضغــط علــى مؤشــر املحــور ِ Zمــع مؤشــر الفــأرة.
واألســفل باللــون األزرق وظهــور الشــكل
 لتحصــل علــى االرتفــاع املطلــوب حـ ّـرك الفــأرة لألســفل مــع الضغــط.
ـتمرعلــى الــزر األيســرللفــأرة
املسـ ِ

أفلت الزر األيسرللفأرة
ِلتثبيت االرتفاع املطلوب ِ

.

ِلتغييرعرض وطول الكائن ّ
كرر الخطوتين  2و  3مع اختيارمؤشراملحور  Xلتغييرالطول ومؤشراملحور Y
لتغييرالعرض.
محور Y

محور X

لنسجل مالحظاتـنا على الكائن ال ُـم ّ
لنن�شئ ملفًّـا ً
ّ
حدد Cubeعند تنفيذ ما يلي:
جديدا ثم
ِ
• الضغط على
• الضغط على
• الضغط على

ثم
ثم
ثم

ثم تحريك الفأرة.............................................................................. :
ثم تحريك الفأرة.............................................................................. :
ثم تحريك الفأرة.............................................................................. :
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يمكنك التحكم في حجم الكائن ال ُـم ّ
حدد  Cylinderباتجاه أحد املحاور باتباع ما يلي:
قائمة   Objectأمر  TransformأمرScale
ثم الضغط على أحد املفاتيح التالية:
الضغـط على
مفتاح

املحـور الذي يتم
التحجيم باتجاهه

ال ُـبعـد الذي يتم
التحكم به

X

X

الطول

Y

Y

العـرض

Z

Z

االرتفاع

الشكل الناتج

يمكنك تحجيم الكائن ال ُـم ّ
حدد بشكل حر باتباع ما يلي:
 -1من شريط أدوات منصة العمل اضغط األداة . Scale
 -2اضغـط باستمرار بالزر األيسرللفأرة داخل الدائرة البيضاء التي تحيط بنقطة مركزالكائن وحرك الفأرة.
 -3أفلت الفأرة بعد حصولك على الحجم املطلوب.
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لنكمل ما يلزم بعد إضافة الكائنات املناسبة للحصول على
لنستدع ملف  Table Tennisثم ِ
ِ
التصميــم كمــا بالصــورة بعــد التنفيــذ ،ولنحفــظ امللــف باســم  Table Tennis 1علــى محــرك
األقـراص الخــاص بنــا

بعد التنفيذ

قبل التنفيذ

عدد الكائنات التي يحويها التصميم
................

خامساً

................

................

................

................

................

................

................

الخامة Material

ُ
تستخدم الخامة  Materialإلضافة لون للكائن.
املنزل بعد ال ّ
ال
ط ء

املنزل قبل ال ّ
ال
ط ء

ال يحتوي
على خامة

يحتوي على
خامة

يحتوي على
خامة

ال يحتوي
على خامة
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ال يحتوي
على خامة

يحتوي على
خامة

العمليات األساسية ( ) 1
ّ
ّ
ونتعرف على األنواع املتعددة ِللخامة  Materialفي البرنامج.
لنتصفـح موقع برنامج blender
ِلضافة خامة ِ Materialللكائن كما في الصورة املقابلة:
استدع ملف  Table Tennis1وحدد كائن الكرة ثم
ّ
ات ِـبع الخطوات التالية:

قبل إضافة الخامة
بعد إضافة الخامة

انتقــل إلــى لوحــة
للبــدء فــي إضافــة خامــة للكائــن املحــدد ِ
.
الخصائــص واضغــط علــى بطاقــة Material

والحــظ ظهــور خامــة جديــدة فــي الئحــة الخامــات باســم
إلضافــة خامــة اضغــط علــى زر ِ New
 Material.001وتظهــر خصائصهــا فــي لوحــة الخصائــص.
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ِلختيــار اللــون املطلــوب اضغــط فــي جــزء  Diffuseعلــى مربــع
والحــظ ظهــور صنــدوق األلــوان.
اللــونِ ،

الختيــار اللــون املطلــوب اضغــط عليــه
والحــظ ّ
تغير لون الكائن وتغيـر لون رمز
ِ
الخامة ِبجانــب اســم الخامــة.

 عـند إنشاء ملف جديد يكون املكعب االفترا�ضي ُمغـطى بخامة افتراضية  Materialيمكن تغييرلونهاباتباع الخطوتين .4 ، 3
ُ
ّ
 يمكنك حذف الخامة املـحددة من الئحة الخامات بالضغـطعلى زر.Remove the selected material slot :
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املناســبة للحصــول علــى التصميــم كمــا
ـتكمل ملــف ِ Table Tennis1بإضافــة الخامــات ِ
 لنسـ ِبالصــورة بعــد التنفيــذ:

قبل التنفيذ

بعد التنفيذ

ّ
لشاركة الخامة مع كائن آخـر ُم ّ
حدد ً
توفيرا ِللوقت والجهد ات ِـبع ما يلي:
ِ
بطاقة   Materialمن أداة  Browse materialاخترالخامة املطلوب مشاركتها.

حافظ على نظافة جدران فصلك ومدرستك ،فهي ملك للجميع.
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........

ورقة عمل
 2أ

أبراج الكويت
صورة

التصمي

م النهائي

واقعية

صمــم أبــراج الكويــت للحصــول علــى
شــكل مماثــل للتصميــم النهائــي ،ثــم
احفــظ امللــف علــى محــرك األقــراص
الخــاص بــك باســم .Kuwait Towers

عدد الكائنات التي يحويها التصميم
................

الت ــاري ــخ :

................

................

................

................

................

................

............ / ....... /..........

ورقة عمل
 2ب

املثلجات
صورة

صمــم املثلجــات للحصــول علــى
شــكل مماثــل للتصميــم النهائــي ،ثــم
احفــظ امللــف علــى محــرك األقــراص
الخــاص بــك باســم .Ice Cream

................

التصمي

م النهائي

واقعية

عدد الكائنات التي يحويها التصميم
................

................

................

................

................
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ماذا تعلمت؟

م
1

ُ
ً
ً
أن�شئ ملفا جديدا.

ّ
عبرعن رأيك

تعلمت أن

2

أحذف الكائن.

3

أضيف الكائن  Meshوأشرح ذلك لزمالئي.

4

أتحكم بحجم الكائن بشكل حر.

5

أتحكم بحجم الكائن باتجاه أحد املحاور.

6

أضيف خامة  Materialللكائن.

7

أحذف خامة  Materialمن الكائن.

الخريطة الذهنية
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ً
أوال :تحديد أكثرمن كائن
ً
ثانيا :تكراركائن
ً
ثالثا :استدارة كائن
أ .االستدارة حول أحد املحاور
ب .االستدارة الحرة
ً
رابعا :تغييرمنظور
املستخدم
ِ
ً
خامسا :التحكم في مركزالكائن
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عــاد بــدرسـ ً
ـعيدا فر ًحــا إلــى املنــزل بعــد أن ق�ضــى ً
يومــا مم ِت ًعــا مــع أســرته فــي إحــدى مــدن األلعــاب ،حيــث
ِ
ً
ُ
اســتمتع مــع أخيــه األصغــربركــوب لعبــة الــدوالب الكهربائيــة ،وكانــت تعــرف قديمــا باســم (القليلبــة) وهــي
ً
ً
إحــدى األلعــاب الشــعبية ولكنهــا أصغــرحجمــا ويتــم تشــغيلها يدويــا.
ً
تصميمــا ثالثــي األبعــاد ،شــعروالــده بالفخــرودعــا لــه بالتوفيــق
وعــزم علــى تصميمهــا  -بــإذن هللا تعالــى-
ً
ّ
مصم ًمــا با ِر ًعــا يــا بــدر.
وابتســم قائــا :ســتصبح بــإذن هللا تعالــى
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ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

ســبق أن تعلمــت كيفيــة تحديــد كائــن فــي البرنامــج وفــي هــذا الجــزء ســنتناول كيفيــة تحديــد أكثر مــن كائــن بهــدف
التحكــم بهــم فــي ٍآن واحــد (تكرارهــم ،اســتدارتهم ،تحجيمهــم ،حذفهــم أو إضافــة خامــه لهــم )...،
لنرتب املهارات الالزمة الستكمال تصميم اللعبة املقابلة بوضع الرقم املناسب لها .
قبل

بعد

التنفيذ

التنفيذ

مهارات تصميم القاعدة :
املهارة

تحديد

تكرار

استدارة

تحريك

الترتيب

مهارات تصميم املقعد:
املهارة

تحديد

تكرار

تحريك

استدارة

الترتيب

لنسجل مالحظاتنا .........................................................................................................................................
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استدع ملف  Atomالخاص بتصميم ذرة الليثيوم ثم اتبع ما يلي:

أو ً
ال

تحديد أكثر من كائن

بعد تحديد عدة كائنات

قبل التحديد

لتحديد الكائنين املدار Torusو اإللكترون  Uv Sphereاتبع إحدى الطريقتين التاليتين :

الطريقة األولى

باستخدام مفتاح

ّ
حدد كائن املدار Torusبالضغط عليه بالزر
.
األيمن للفأرة

ثم ّ
حدد كائن اإللكتـرون
اضغط باستمرارعلى
 Uv Sphereاملوجــود علــى كائــن املــدار  Torusالــذي تــم
تحديــده .
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الطريقة الثانية

اإلطاراملحدد Border Select

ّ
والحــظ ظهــور خطــان أفقــي وعمــودي،
اضغــط
ِ
ثم ح ّـرك مؤشرالفأرة ِلتحديد مكان بداية التحديد .
إللغاء عملية التحديد اضغط

.

اضغــط بالــزر األيســرللفــأرة مــع تحريكهــا وحـ ّـدد
أفلــت الفــأرة (الســحب
الكائنــات املطلوبــة ثــم ِ
واإلفــات).
الحـظ
ِ

عنــد تحديــد جــزء مــن الكائنــات التــي تضمنهــا اإلطــار
املحــدد يتــم تحديــد الكائنــات بالكامــل.

ثانياً

تكرار كائن

الكائنان ال َـمدار Torusواإللكترون  UV Sphereامل ّ
ـكرران
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َ
اتبع الخطوات التالية:
ِلتكرارالكائنان الـمدار Torusواإللكترون ِ UV Sphere

 لتكرارالكائنات املحددة اضغط ،الحظ ّ
تغيرلون
+
..
ِ
تحديد الكائنات املختارة الى اللون
األبيض مما يعني ظهور الكائنات
املكررة منطبقة عليه.
ح ّـدد الكائنين  TorusوUV Sphere
املطلوب تكرارهما.

 لتثبيت الكائنات املكررة في نفس املكان اضغطاأليسرللفأرة
طريقة أخرى لتكرارالكائن املحدد:

من قائمة   ObjectاألمرDuplicate Objects

يمكنك بعد تكرارالكائن مباشرة تغييرموضعه بتحريك الفأرة:
.
أو الزر األيسرللفأرة
 لتثبيته اضغط -إللغاء تغييراملوضع والعودة إلى املكان األصلي اضغط

ثالثاً

.

استدارة كائن

الكائنــان ال ـ َـمدار  Torusواإللكت ــرون
 UV Sphereامل ـ ّ
ـكرران بعــد االســتدارة

الكائنــان ال ـ َـمدار  Torusواإللكت ــرون
 UV Sphereامل ـ ّ
ـكرران قبــل االســتدارة
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أو الزر
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ُ
ُ ّ
َ
ُ ّ
نطبقــة الت ــي تــم تثبيتهــم علــى
ِلســتدارة الكائنــات ال ــمدار Torusواإللكت ــرون  UV Sphereاملحــددة واملكــررة وامل ِ
اتبــع إحــدى الطريقتي ــن التاليتي ــن:
الكائني ــنِ ،

االستدارة حول أحد املحاور
َ
الحــظ
مــن شــريط أدوات املنصــة اختــر األداة  ، Rotateو ِ
تحـ ّـول شــكل مؤشــراملحــاور الثالثيــة .3D Manipulator

الستدارة الكائن املحدد حول محور : Z
 اضغط على مؤشرمحور  Zفي مؤشراملحاور الثالثية -اضغــط باســتمرار بالــزر األيســر للفــأرة

وحركهــا

تصــل لالســتدارة املطلوبــة .
ِل ِ

الحـظ شكل مؤشراالستدارة
ِ

االستدارة الحرة

الطريقة األولى

اضغط

والحظ ظهور مؤشراالستدارة.
ِ

ح ّـرك الفأرة نحو االتجاه املطلوب وللتثبيت اضغط
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الطريقة الثانية
من شريط أدوات املنصة اضغط األداة .Rotate
 اضغط باستمرار بالزر األيسرللفأرة داخل الدائرة البيضاء التي تحيط بنقطة مركزالكائن.
والحظ ظهور مؤشراالستدارة
ِ
 ّحرك الفأرة للحصول على االستدارة املطلوبة.

ـتخدم مهــارات التحديــد والتكــرار واالســتدارة
ـتدع ملــف  Atom 1لــذرة الليثيــوم ،ثــم نسـ ِ
لنسـ ِ
للحصــول علــى التصميــم كمــا بالصــورة بعــد التنفيــذ.
قبل

بعد

التنفيذ
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التنفيذ

العمليات األساسية ( ) 2
رابعاً

تغيري منظور املُـستخدِم
( ) Persp

( ) Ortho

يتيح البرنامج طريقتين لعرض التصميم ثالثي األبعاد:
املنظورالسطحي ) Ortho ( Orthographic
املنظورذو البعد Perspective

( ) Persp

ويمكن تلخيص الفرق بينهما كالتالي:

املنظور السطحي
Orthographic

املنظور ذو ُ
البعد
Perspective

لعرض التصميم ثالثي األبعاد بشكل سطحي ثنائي
األبعاد.

لعرض التصميم ثالثي األبعاد ُببعده الثالثي.

الكائنات متساوية الحجم البعيدة والقريبة تظهربنفس
الحجم.

الكائنات متساوية الحجم البعيدة و القريبة تظهر
بأحجام مختلفه حسب البعد.

ُ
ظهره
يفضل استخدامه أثناء التصميم لسهولة مقارنة أبعاد يفضل استخدامه عند معاينة التصميم حيث ي ِ
أقرب للواقع وبتفاصيل أكثرمن حيث العمق.
الكائنات.
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Persp
املنظور ذو ُ
البعد

Ortho
املنظور السطحي

من خالل الصورة التالية لنضع عالمة  أمام العبارات التي تنطبق على املنظور في الجدول التالي:

Ortho
املنظور السطحي

م

وصف املنظور

1

تظهرالكائنات البعيدة بحجم أصغر.

2

يظهرالتصميم بشكل سطحي .

Persp
املنظور ذو ُ
البعد
Ortho
املنظور السطحي
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Persp
املنظور ذو ُ
البعد
املنظور ذو ُ
البعد

العمليات األساسية ( ) 2
ويمكــن للمســتخدم مشــاهدة التصميــم مــن أي اتجــاه باســتخدام أحــد
املنظوريــن  User Orthoأو .User Presp
وللتبديل بين املنظور ُ
ذوالبعد  Perspواملنظور السطحي : Ortho
اختر من شريط أدوات منصة العمل :
قائمة   Viewاألمر.View Persp/Ortho

منظور ذو البُ
ع
د Persp

منظور
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سطح
ي Ortho
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Right

Left

ملشاهدة التصميم من اليمين

ملشاهدة التصميم من اليسار

Front

Back

ملشاهدة التصميم من األمام

ملشاهدة التصميم من الخلف

Top

Bottom

ملشاهدة التصميم من األعلى

ملشاهدة التصميم من األسفل

Top Presp

Back Presp

Front Presp

لنستدع ملف  house blendونشاهد التصميم من اتجاهات
ِ
مختلفة ثم :
لنرسم مفتاح املحاور ثالثية األبعاد للمنصة عند تغييراملنظور إلى:

User Presp

Front Ortho

لنتجول داخل املنزل.
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Front Ortho

Right ortho

العمليات األساسية ( ) 2
خامساً التحكم يف مركز الكائن
لكل كائن نقطة في منتصفه تسمى مركزالكائن ،وعند تحديده تظهرباللون البرتقالي ،ولها أهمية بالغة بالتحكم
في الكائن عند تحجيمه أو استدارته حيث يمكن تغييـرموضعها وبالتالي تتأثرعمليات تحجيم واستدارة الكائن بناء
علــى موضعها.
لتغييرموضع نقطة مركز كائن عقرب الساعة كما بالصورة التالية:

بعد تغيير موضع املركز

قبل تغييرموضع املركز
استدع ملف  Clockثم اتبع الخطوات التالية:
اختراملنظور في وضع .Front Ortho

User Persp

حدد كائن عقرب الساعة .

Front Ortho

لتغييرموضع مركزالكائن ،اضغط بالزر األيسرعلى الحافة السفلى لعقرب
الساعة.
الحـظ
ِ
يتغيرموضع املؤشرثالثي األبعاد  3D Cursorإلى املكان املحدد.
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من رف األدوات اختر
بطاقة   Toolsجزء  Set Origin  Edit
أمرOrigin to 3D Cursor

لنستدع ملف  Clockونغير ما يلزم للحصول على التوقيت املطلوب في كل صورة .

قبلالتنفيذ

01:35

7:30

عن ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  " :اغتنم ً
خمسا قبل خمس :شبابك قبل
هرمك ،وصحتك قبل سقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك".

96

العمليات األساسية ( ) 2

الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
القم ــر

ـتدع ملــف  Moonمــن محــرك
اسـ ِ
األقــراص  Workpapersثــم غي ــر
موضــع مركــز املــدار وكــرره مــع تغيي ــر
اســتدارته للحصــول علــى التصميــم كمــا
بالصــورة بعــد التنفيــذ واحفــظ امللــف
باســم  Moon 1علــى محــرك األقــراص
الخــاص بــك.

الت ــاري ــخ :

ورقة عمل
 3أ

بعد التنفيذ

قبل التنفيذ

............ / ....... /..........

ورقة عمل
 3ب

الطائرة
صمــم الطائــرة للحصــول علــى شــكل
مماثــل للتصميــم النهائــي بتنفيــذ مــا يلــزم
ثــم تغييرموضــع مركــزكائــن املخــروط إلــى
املقدمــة ثــم احفــط امللــف باســم Plane
علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.

التصميم النهائي

صورة واقعية
عدد الكائنات التي يحويها التصميم
................

................

................

................
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ماذا تعلمت؟

م
1
2
3
4
5

ّ
عبرعن رأيك

تعلمت أن

ُ
أحدد عدة كائنات أو جميع الكائنات في املنصة للتعامل معها.
ّ
أكرر الكائن.
ِ
أطبق استدارة على الكائن.
ُأ ّبدل بين املنظور ذو ُ
البعد  Perspواملنظور السطحي .Ortho
أغيرموضع مركزالكائن.

الخريطة الذهنية
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تحرير الكائن Mesh
ً
أوال :الكائن Mesh
ً
ثانيا :وضع التعديل Edit Mode
ً
ثالثا :تعديل شكل الكائن Mesh
أ -التحكم في أجزاء الكائن
ب -تقسيم وجه الكائن ( القاطع ) Loop Cut and Slide
ج -إضافة وجه للكائن ( االنبثاق ) Extrude
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ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

بعد أن تعرف بدر على برنامج  blenderأصبح يفكر في كيفية استخدامه في تصميم ما يراه
في الواقع.
عندما كان فـي طريق عودته من املدرسة لفتت انتباهه أبراج املياه ،وتناقش مع والده حول
ً
تاريخ بنائها الذي بدأ عام  1970وارتفاعها الذي يصل إلى حوالي  40متـرا وأعدادها التي تبلغ
ً
حتـى اآلن  31برجا موزعة على عدة مناطق،وتصل حمولة كل برج إلى حوالي  3000متـر مكعب
من املياه.
ُ
اقترح على والده أن يصممانها ً
معا فـي برنامج  ،blenderترى هل هناك كائنات مشابهة ِلبراج
املياه في البرنامج؟
100
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ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ
ً
ّ
تعرفــت مســبقا علــى كيفيــة إضافــة الكائنــات  Meshفــي البرنامــج ،وفــي هــذا الجــزء ســتتعرف علــى كيفيــة تحريرهــا
للحصــول علــى تصاميــم لكائنــات غيــرمتوفــرة فيــه.

ُ
لمعالم التالية:
ترى ما هي الكائنات التي يمكن استخدامها وتحريرها للحصول على تصاميم ِل ِ

التصميم

عدد الكائنات التي يحويها التصميم

................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................
................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................

101

الوحدة الثانية :املعالجة الرقمية
أو ً
ال

الكائن Mesh

يتيــح برنامــج  blenderإضافــة عــدة أنــواع مــن الكائنــات ،ومنهــا
الكائنــات  Meshالت ــي تتمي ــز بأنهــا تتكــون مــن حزمــة مــن النقــاط
 Verticesوالحــواف  Edgesواألوجــه  Facesالت ــي تصــف شــكلها،
حيــث يمكننــا تحديدهــا َوتحريرهــا ِبهــدف الحصــول علــى أشــكال
جد يــدة.

الكائن قبل
تحريره

حافة
وج ـ ــه
نقطة

الكائن قبل
تحريره

الكائن بعد
تحريره

الكائن بعد
تحريره

الكائن  Meshالتالي يحتوي على عدد :
 النقـاط ( : ) Vertices الحواف ( : ) Edges -األوج ـ ــه ( : ) Faces

ثانياً

وضع التعديل Edit Mode

تعلمنــا فيمــا ســبق كيفيــة التعامــل مــع الكائــن  Meshفــي الوضــع اإلفتراض ــي وهــو وضــع الكائــن Object
 ،Modeوفي هذا الجزء سنتعامل مع تحرير أجزاء الكائن  Meshمن حيث ( التحديد ،تغييـر املوضع،الحذف،
التحجيــم ) ... ،ولتنفيــذ ذلــك يجــب االنتقــال إلــى وضــع التعديــل .Edit Mode
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لنتع ّـرف على أحد أشكال الكائنات  Meshوهوالكائن  Coneفي وضع الكائن َ Object Modeووضع
التعـديل  ،Edit Modeولنسجل مالحظاتنا :

شكل الكائن  Coneفي وضع الكائن
Object Mode

شكل الكائن  Coneفي وضع التعديل
Edit Mode

........................................................................ ........................................................................
........................................................................ ........................................................................
....................................................................... .......................................................................

ّ
لالنتقال من وضع الكائن  Object Modeإلى وضع التعديل  Edit Modeات ِبع الخطوات التالية:
وض

ع الكائن

Mode

Object

ّ
اختـر.Edit Mode
حدد الكائن.
أظهرمحتويات قائمة أوضاع التعامل مع الكائنات بالضغـط على.Object Mode
ِ
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يل ode

ع التعد

وض

Edit M

الحـظ
ِ

 تغ ّـيـرمحتويات رف األدوات وشريط أدوات منصة العمل. -تحديد الكائن  Meshبالكامل.

للعــودة إلــى وضــع الكائــن  Object Modeأظهــر محتويــات
قائمة أوضاع التعامل مع الكائنات بالضغط على Edit Mode
ثــم اخت ــر.Object Mode

ّ
 يمكنك التنـقـل بين وضع الكائن َ Object Modeووضع التعـديل  Edit Modeبالضغـط على -إذا كانت منصة العمل تحتوي على أكثرمن كائن ،فإنه البد من تحديد الكائن املطلوب تحريره.
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ًّ
ً
وننتقل إلى وضع التعـديل .Edit Mode
لنن�شئ ملفـا جديدا ِ
 ِ لنضيــف الكائنــات املناســبة للحصــول علــى تصميــم ِســياجننتقــل إلــى وضــع الكائــن
الحديقــة كمــا بالصــورة املقابلــة و ِ
.Object Mode
 لنحفظ امللف باسم . Fenceلنح ّـركالتصميم،ونسجلمالحظاتنا:................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
الحـظ
ِ

ّ
 إذا تمت إضافة أكثر من كائن  Meshفي وضع التعـديل  ،Edit Modeفإن البرنامج يتعامل معهم ككائن واحـدعنـد االنتقال إلى وضع الكائن .Object Mode
طرق دمج أكثرمن كائن محدد في وضع الكائن  Object Modeبهدف التعامل معهم ككائن واحد :
.
+
 -قائمة   Objectأمر. Join

طرق تـحـديد أجـزاء الكائن Mesh
يمكننا في وضع التعـديل  Edit Modeتحديد أجزاء الكائن  ( Meshنقطة  / Vertexحافة  / Edgeوجه )Face
بهدف تحريرها ،وذلك ِباختيارأحـد أدوات التحديد من شريط أدوات منصة العمل:

ثم اتباع أحد الطرق التالية:
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اختيارأداة التحديد ثم الضغط بالزر األيمن للفأرة على الجزء املطلوب تحديده:
َ
نمط التحديد أداة التحديد ُيستخـدم ِلتحديد

Vertex
select

نقطة

Edge select

حافة

Face select

وجه

شكل التحديد عند الضغط على الزر األيمن للفأرة

تحديد أجزاء من الكائن  Meshضمن اإلطاراملحدد :Border Select
اخترأداة التحديد املطلوبة.
والحظ ظهور خطان أفقي
 اضغطوعمودي من موضع مؤشرالفأرة.
 حرك املؤشرللمكاناملطلوب بدء التحديد
منه.

اضغط بالزر األيسرللفأرة وحركها لتحديد األجزاء
املطلوبة بالسحب واإلفالت.

ج مفتاح
لتحديد كل النقاط أوكل الحواف أوكل األوجة للكائن حسب أداة التحديد
.
الفعالة يستخدم املفتاح
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ًّ
ً َ
لننتقل إلى وضع التعـديل  Edit Modeثم:
لنن�شئ ملفـا جديدا و ِ
ِ
نستخدم أدوات التحديد لتحديد نقطة  /حافة  /وجه من الكائن . Cube

ِلتحديد عدة أجزاء ( نقاط  /حواف  /أوجه ) غيرمتجاورة في الكائن  Meshبعد
اختيارأداة التحديد املطلوبة ،اضغـط على أحد األجزاء بالزر األيمن للفأرة
ثم ّ
حدد بقية األجزاء .
املستمرعلى
مع الضغـط
ِ
ِلتحديد عدة أجزاء ( نقاط  /حواف  /أوجه ) متجاورة في الكائن  Meshبعد
مع
اختيارأداة التحديد املطلوب ،اضغـط على أول جزء بالزر األيمن للفأرة
ثم ّ
حدد آخرجزء.
املستمرعلى
الضغـط
ِ

الوضــع االفترا�ضــي لطريقــة عــرض الكائنــات فــي منصــة العمــل هــو  Solidو فــي بعــض الحــاالت نحتــاج لرؤيــة أجــزاء
الكائــن  Meshبجميــع ( نقاطــه  /حوافــه  /أوجهــه ) بهــدف تحديدهــا و التعامــل معهــا وذلــك بتغييــرطريقــة العــرض إلــى
طريقــة العــرض الســلكي باختيــار WireFrameمــن قائمــة طــرق عــرض الكائنــات  Viewport Shadingاملوجــودة فــي
شــريط أدوات منصــة العمــل.

Solid

Wireframe
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لنغ ّـيـر في طريقة عـرض الكائنات إلى طريقة العـرض السلكي ،Wireframeلنكتب مالحظاتنا.
............................................................................................................................................................

ثالثاً

تعديل شكل الكائن Mesh

يمكننا في وضع التعديل  Edit Modeتعـديل شكل الكائن ِ Meshبعـدة طرق منها:

أ
التحكم في أجزاء
الكائن

ب

ج

تقسيم وجه الكائن

إضافة وجه للكائن

القاطع

اإلنبثاق

Loop Cut and Slide

Extrude

التحكم في أجزاء الكائن Mesh

ً
تنطبق جميع مهارات الحـذف ،تغييراملوضع ،التحجـيم واالستدارة التي تعلمتها مسبقا على أجزاء الكائن في
وضع التعـديل .Edit Mode

بعد التحكم في أجزاء الكائن Grid

قبل التحكم في أجزاء الكائن Grid
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ّ
ًّ
ً
جديدا ثم ات ِـبع الخطوات التالية:
للحصول على تصميم الهرم ،أن�شئ ملفا

ح ّـدد الوجه العلوي للكائن .Cube

انتقل إلى وضع التعديل .Edit Mode

ّ
ّ
املحدد
للبدء في تكوين شكل الهرم صغرالوجه
ثم تحريك الفأرة للداخل .
بالضغط على
الحـظ
ِ

تغييرشكل مؤشرالفأرة إلى

ِلـتثبيت الخطوة السابقة اضغط
.
األيسرللفأرة

.
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لنســتدع ملــف  ،Pyramidsثــم نغيــرمــا يلــزم للحصــول علــى تصميــم األهرامــات كمــا بالصــورة بعــد
التنفيــذ .

بعد التنفيذ

قبل التنفيذ

(القاطع )Loop Cut and Slide
تقسيم وجه الكائن
ِ
تهدف عملية إضافة القاطع إلى تقسيم أوجه الكائن  Meshللحصول على أوجه جديدة.

القاطع
قبل إضافة
ِ

البدء في إضافة
القاطع وتحديد
ِ
اتجاهه
( أفقي أو رأ�سي )

القاطع
أثناء إضافة
ِ
الختيارمكان القطع

القاطع
بعد تثبيت
ِ

يمكننا تنفـ ــيذ بع ـ ــض العمـ ــلي ــات
املختلفة على الكائن  Meshبعد
إضافة القاطع.
إضافة عدة خامات لألوجه املختلفة
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تحريرالكائن Mesh
للحصول على تصميم ِلبرج املياه من الكائن  Cylinderكما في الصورة التالية:

بعد التنفيذ

قبل التنفيذ

استدع ملف  Water Tankالذي يحتوي على كائن
،Cylinderانتقل إلى وضع التعديل  ، Edit Modeثم
ِ
ّ
ات ِـبع الخطوات التالية:

ّ
تأكد من وجود مؤشرالفأرة على الكائن ،ثم اضغط
(الحظ ظهور قاطع باللون الوردي)
+
ِ
وح ّـدد اتجاه القطع وليكن ًّ
أفقيا.

أو الزر
ِلتثبيت اتجاه القطع اضغط
َ
الح ـ ــظ تغـ ـ ـ ـ ّـيـرلـ ــون الق ـ ــاطع
األيسرللفأرة
و ِ
إلى الل ـ ــون البرتقالي.
.
إللغاء عملية تطبيق القاطع اضغط

طريقة أخرى إلضافة قاطع:

رف األدواتMesh ToolsTools 
Loop Cut and Slide Add 
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ِلتثبيت مكان القطع اضغط
.
األيسرللفأرة
 -الحظ أنه قد تم تقسيم أوجه الكائن .

لتحديد مكان القطع ،ح ّـرك القاطع على الكائن
نحو األعلى واألسفل.

أو الزر

ك ّـبرالوجه ّ
( الحظ تغير
املحدد بالضغط على
)ّ ،
حرك السهم مع مؤشر
شكل مؤشرالفأرة إلى
أوالزر
الفأرة ِللخارج وثبته بالضغط على
.
األيسرللفأرة
ّ
يمكنــك التجــول فــي منصــة العمــل والــدوران حــول
الكائــن ملشــاهدته مــن جهــات مختلفــة.

 للحصول على الجزء العلوي لبرج املاء ّحدد
ِ
الوجه ال ِعلوي.
الحـظ
ِ

استخدام أداة تحديد الوجه يسهل املهمة.
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جـ

إضافة وجه للكائن ( االنبثاق ) Extrude

تهـدف عملية االنبثاق إلى تعديل شكل الكائن  Meshللحصول على التصميم املطلوب ،وذلك بإضافة
رؤوس  /ح ــواف  /أوج ــه.

حافـة منبثِـقة

نقطة منبثِـقة

أوجه منبثقة إلى األعلى نحو الخارج

وجـه منبثِـق

أوجه منبثقة إلى األسفل نحو الداخل

ّ
املجوف ،كما في الصورة
لتعديل تصميم برج املياه واستكماله للحصول على الجزء الداخلي
التالية يمكنك استخدام االنبثاق.

بعد تطبيق االنبثاق

قبل تطبيق االنبثاق
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ّ
استدع ملف Water Tank 1ثم ات ِـبع الخطوات التالية:
ِ

لتطبيق انبثاق على الوجه املُ ّ
ـحدد:
ِ
والحظ ظهور أوجه جديدة
 اضغطّ
املحدد.
مرتبطة ِب َحواف الوجه

في وضع التعديل  Edit Modeح ّـدد الوجه
ً
ال ِعلوي واملطلوب جعله مج ّـوفا.

طريقة أخرى لالنبثاق:
قائمة   Meshأمر  ExtrudeأمرRegion

ِلتصغيرالوجه العلوي ليتناسب مع تجويف البرج،
ّ
.
حرك مؤشرالفأرة ِللداخل واضغط

ِللبدء في عملية تصغيرحجم الوجه العلوي
اضغط

.
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للحصول على تجويف البرج:
 ح ّـرك مؤشرالفأرة إلى األسفل حتى تصلللتصميم املطلوب.
.
 -اضغط

للبدء في عملية الحصول على تجويف البرج:
 ّحدد الوجه العلوي الذي تم تصغيره.
والحظ انبثاق أوجه جديدة
 اضغطِ
على حواف الوجه املحدد.

يمكنك تغييراتجاه املنظور ملشاهدة
التصميم من جهات مختلفة .

القاطــع واالنبثــاق ،للحصــول علــى تصميــم بــرج املــاء
ـتدع ملــف  Water Tankثــم اسـ ِ
ـتخدم طريقتــي ِ
اسـ ِ
كمــا بالصــورة بعد التنفيذ.
قبل

بعد

التنفيذ
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معلومة إثرائية :إضافة صورة إلى منصة العمل

ّ
إن إضافــة صــورة ملنصــة العمــل خلــف التصميــم تســاعد
املصمم في مطابقة تصميم الكائن ثالثي األبعاد معها بسهولة،
ّ
كمــا أنهــا ال تظهــرعنــد إضافتهــا إال إذا كنــت فــي املنظــور الســطحي
. Ortho
ّ
انتقل إلى املنظور السطحي .Ortho
 ِ اختراملنظور املناسب من قائمة View( .)Front / Back / Right / Left / Top / Bottom

تم تصميم الشكل بعد مطابقته بالصورة

إلضافة صورة إلى املنصة اتبع الخطوات التالية:

ِلظهارلوحة الخصائص اخترمن قائمة  Viewاألمر Propertiesأو
اضغط

.

أظهرمحتويات جزء Background Images
ِ
بالضغط على السهم بجانبها.

اضغط على زر .Add Image

اضغط على زر .Open
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من خالل صندوق املحاورة:
Open
Image
اضغطعلى
اضغط
على زر
.Open

ّ
حدد مكان الصورة

اخترالصورة

التخطيط املسبق يساعدك على أداء املهام املطلوبة منك بفعالية.
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........

ورقة عمل
 4أ

الخيمة

قبل

استدع ملف  Tentثم انتقل إلى وضع التعديل
ِ
ّ Edit
وغير في شكل األوجه العلوية للحصول
Mode
على التصميم كما بالصورة بعد التنفيذ ،ثم احفظ
امللف باسم  Tent1على محرك األقراص الخاص
بك.

بعد

التنفيذ

التنفيذ

عدد الكائنات التي يحويها التصميم
................

الت ــاري ــخ :

................

................

................

................

................

................

............ / ....... /..........

................

ورقة عمل
 4ب

البطارية
صمم البطارية للحصول على شكل مماثل
للتصميم النهائي بإضافة الكائنات املناسبة في وضع
التعديل  Edit Modeوتطبيق القاطع أو االنبثاق
أو كالهما مع تغيير ما يلزم ثم احفظ امللف باسم
 Batteryعلى محرك األقراص الخاص بك.

في وضع الكائن
Object Mode

في وضع التعديل
Edit Mode
عدد الكائنات التي يحويها التصميم
................

................

................

................

................
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
برج التحرير
قبل

استدع ملف  Liberation Towerثم أضف
الكائن املناسب مع تغيير ما يلزم للحصول على
تصميم برج التحرير كما بالصورة بعد التنفيذ،
ثم احفظ امللف باسم  Liberation Tower1على
محرك األقراص الخاص بك.

ورقة عمل
 4ج
بعد

التنفيذ

التنفيذ

عدد الكائنات التي يحويها التصميم
................

الت ــاري ــخ :

................

................

................

................

................

................

............ / ....... /..........

................

ورقة عمل
 4د

مسجد فاطمة
استدع ملف  Masjed Fatemaثم أضف الكائن
املناسب مع تغيير ما يلزم للحصول على التصميم
كمــا بالصــورة بعــد التنفيــذ ،ثــم احفــظ امللــف باســم
 Masjed Fatema1علــى محــرك األقــراص الخــاص
بــك.

بعد التنفيذ

قبل التنفيذ
عدد الكائنات التي يحويها التصميم
................

................

................

................

................
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ماذا تعلمت؟

م
1
2
3
4
5
6

ّ
عبرعن رأيك

تعلمت أن
أعرف أجزاء الكائن  Meshوأستطيع شرحها لزمالئي.
ِ
أتنقل بيـن وضع الكائن  Object Modeووضع التعديل Edit
ُ
 Modeوأ ْد ِرك الفرق بينهما.
ُأ ّ
حدد أجزاء من الكائن . Mesh
ِ
ُأ ّ
عدل شكل الكائن  Meshمن خالل تحريرأجزائه .
ِ
ُأ ّ
عدل شكل الكائن  Meshبطريقة القاطع.
ِ
ُأ ّ
عدل شكل الكائن  Meshبطريقة االنبثاق.
ِ

الخريطة الذهنية
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املعدّالت  - Modifiersإضافة أكثر من خامة

ً
أوال :أنواع املعدالت
أّ .
معدل املصفوفة Array
بّ .
معدل اإلنعكاس Mirror
ً
ثانيا :إضافة أكثرمن خامة للكائن Mesh
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ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

أثنــاء زيــارة بــدرملبنــى مجلــس األمــة الكويتــي الــذي تــم افتتاحــه فــي  23فبرايــر 1986برعايــة
املغفــور لــه بــاذن هللا تعالــى الشــيخ جابــر األحمــد الصبــاح وذلــك لحضــور جلســة برملــان
ُ
الطلبة السنوي أعجب بروعة تفاصيل تصميم هذا املبنى وتساءل حينها :هل سيستغرق
ً
ً
تصميــم واجهــة مبنــى مجلــس األمــة فــي برنامــج  blenderوقتــا طويــا؟!
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املع ـ ّـدالت  - Modifiersإضافة أكثرمن خامة
إقرارالحقوق السـياسية للمرأة في  ١٦مايو  ٢٠٠٥يعتبـرمن
أهم إنجازات الديموقراطية في دولة الكويت ،حيث َ
أبرز الوجه
ـاعل
الحض ــاري للب ـ ــاد ،وهــو تعزيــز ل ــدور امل ـ ـرأة الكويتيــة الفـ ـ ِ
َ
والحيــوي فــي خدمــة املجتمــع وترســيخ ملكانتهــا فيــه.

معلومة اثرائية

ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ
يمكنك االستفادة من التصاميم األساسية للحصول على تصاميم جديدة وذلك باستخدام ما يسمى ب ّ
املعدالت.
ِ
ِ

لنفكربكيفية تصميم واجهة مبنى مجلس األمة من التصميم األسا�سي.

واجهة مبنى مجلس األمة

التصميم األسا�سي

املعدالت عبارة عن عمليات يتم تطبيقها على الكائنات لتؤثرعليها فتظهرنتيجتها بشكل تلقائي.
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أو ً
ال

أنواع املعدّالت

ّ
يوفـرالبرنامج مكتبة كبيرة من املعدالت ُم ّ
ـقسمة إلى أربع مجموعات حسب وظيفتها موزعة كاآلتي:
التعديلModify

التشكيلDeform

ُ
املحاكاة Simulate

اإلنتاج Generate

ً
تظهرأسماء ّ
املعدالت في كل مجموعة مرتبـة ً
ترتيبا هجائيا.
سنتناول في هذا الجزء مع ّـدلين من مجموعة اإلنتاج  Generateهـما:

ُمع ّـدل االنعكاس Mirror

ُمع ّـدل املصفوفة Array
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املع ـ ّـدالت  - Modifiersإضافة أكثرمن خامة
ُمع ّـدل املصفوفة :Array

ّ
الن ــسخ مــن ُ
الب َـني ــة األساســية ( التصميــم
ُمع ـ ّـدل املصفوفــة  Arrayهــو عمليــة يتــم مــن خاللهــا إنشــاء مجموعــة مــن
الذي ســيتم تطبيق املعدل عليه للحصول على املنتج النهائي ) ،فعند إجراء أي تغييرات في البنية األساســية فإنه يتم
ً
تطبيقهــا تلقائيــا علــى بقيــة التصميــم.

ُ
البـنية األساسية

ُ
البـنية األساسية

املنتج النهائي بعد تطبيق
ّ
معدل املصفوفة Array

املنتج النهائي بعد تطبيق
ّ
معدل املصفوفة Array

يمكننا استخدام ُمع ّـدل املصفوفة  Arrayللحصول على تصميم ِسياج الحديقة كما بالصورة التالية:

ُ
البنية األساسية
لتصميم سياج
الحديقة

املنتج النهائي (سياج الحديقة )
بعد تطبيق ّ
معدل املصفوفة Array
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استدع ملف  Fenceالذي يحتوي على ً
البـنية األساسية للتصميم وتأكد أنه في وضع الكائن  Object Modeثم
ِ
اتبع الخطوات التالية:

ح ّـدد الكائن
( ُ
البنية األساسية للتصميم ).

من لوحة الخصائص اضغط على بطاقة Modifiers

إلظهارمجموعة ال ُـمع ّـدالت اضغط على زر .Add Modifier
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ّ
ّ
والحظ:
لتطبيق املعدل اخترمن مجموعة  Generateمعدل املصفوفـة ِ ،Array
 ظهور خصائص ّاملعدل في لوحة الخصائص.
ِ
 تكرار ُالبـنيـة األساسية للتصميم.

للحصول على التصميم النهائي للسياجّ ،
غيـر في خصائص املع ِّـدل على النحو التالي:
ِ
ِ
ّ
ّ
املناسب في خانة .Count
 لتحديد عدد مـرات تكرارتطبيق املعـدل :اكتب الرقمِ
ّ
ّ
 للتحكـم في إزاحة الكائن ( ال ُـبـنية األساسية للتصميم ) على املحور املطلوب :عدل رقم اإلزاحة فيخانة .Relative Offset
حذف ّ
املعدل

لتغييراإلزاحة X
Y
على املحـ ـ ـ ـ ـ ــور Z
املطلوب
 -زد عدد مرات التكرار بمقدار ،7ماذا تالحظ؟ .........................................................................

 تختلف محتويات لوحة خصائص ّاملعدالت باختالف نوع املع ّـدل.
 للتحكم في خصائص ّاملعدالت يمكنك استخدام العمليات الحسابية.
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ّ
لنســتدع ملــف  Garden Fenceثــم ّ
ولنغي ــرفــي خصائصــه للحصــول علــى
لنطب ــق املعـ ّـدل Array
ِ
تصميــم ســياج الحديقــة كمــا بالصــورة بعــد التنفيــذ.

قبل التنفيذ

بعد التنفيذ

ُمع ّـدل االنعكاس :Mirror
مع ّـدل االنعكاس Mirrorهو عملية يتم من خاللها تطبيق انعكاس على البنية األساسية حيث يظهرعلى امتداد
املحاور  X ,Y ,Zللحصول على املنتج النهائي ،فعن ــد إجراء أي تغيي ــرات في ُ
البني ــة األساسية فإنه يتم تطبيقها تلقائ ـ ًّـيا
علــى بقيــة التصميم.

ُ
البنية
األساسية
للتصميم

املنتج النهائي بعد تطبيق
ّ
معدل االنعكاس Mirror
على محور X

املنتج النهائي بعد تطبيق
ّ
معدل االنعكاس Mirror
على محور Y
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املنتج النهائي بعد تطبيق
ّ
معدل االنعكاس Mirror
على املحورين  XوY
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للحصول على تصميم املغناطيس كما في الصورة التالية :

ال ُـبـنية األساسية
لتصميم املغناطيس

املنتج النهائي بعد تطبيق
معدل االنعكاس Mirror

ُ
اتبع الخطوات التالية:
استدع ملف  Magnetالذي يحتوي على البـنية األساسية للتصميم،ثم ِ
ِ
ح ّـدد الكائن ( ال ُـبـنية األساسية
لتصميم املغناطيس ).

اضغط على بطاقة Modifiers

إلظهارمجموعات ال ُـمع ّـدالت اضغط على زر . Add Modifier
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ّ
ّ
والحظ:
لتطبيق املعدل اخترمن مجموعة  Generateمعدل االنعكاس ِ ،Mirror
 ظهور خصائص ّاملعدل في لوحة الخصائص.
ِ
 انعكاس ُالبـنيـة األساسية للتصميم على محور .X

للتحكم في خصائص املع ِّـدل على النحو التالي:
 االنعكاس على محور :Xَ
من خانة ّ Axis
فعـل الخـيار.X
 االنعكاس على محور :Yَ
من خانة ّ Axis
فعـل الخـيار.Y
 االنعكاس على محور :Zَ
من خانة ّ Axis
فعـل الخـيار.Z

االنعكاس على محور X
االنعكاس على محور Y
االنعكاس على محور Z

 يمكنك تطبيق أكثرمن مع ّـدل على الكائن. عند تحديد ُالبـنية األساسية تظهرجميع املع ّـدالت التي تم تطبيقها عليه في لوحة الخصائص ،وتظهر
املحاور الثالثية للكائن على ُ
البـنية األساسية للتصميم.
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ثانياً

إضافة أكثر من خامة للكائن Mesh

تع ـ ّـرفنا فيمــا ســبق علــى كيفيــة إضافــة خامــة  Materialللكائــن فــي وضــع الكائــن  ،Object Modeوفــي هــذا الجــزء
ســوف نتـع ـ ّـرف علــى كيفيــة إضافــة أكثــرمــن خامــة ألجــزاء الكائــن  Meshفــي وضــع التعديــل .Edit Mode
للحصول على تصميم املغناطيس مل ّـون بأكثرمن خامة كما بالصورة التالية:

بعد إضافة
أكثرمن خامة

قبل إضافة
أكثرمن خامة

ّ
استدع ملف  Magnet1الذي يحتوي على تصميم املغناطيس بعد تطبيق مع ـ ّـدل االنعكاس  Mirrorعليه ،ثم ات ـ ِـبع
ِ
الخطــوات التاليــة:
ّ
وأضف له خامة
حـدد الكائن ِ
باللون األحمر.

للبدء في إضافة خامة جديدة ِلألوجه في طرف املغناطيس،
انتقل إلى وضع التعديل .Edit Mode
ِ
 الحــظ أنــه تــم تحديــد ُالب ــنية
ِ
األساســية للتصميــم ،بحيــث
يمكــن التعامــل معهــا وليــس مــع
الجــزء الناتــج عــن تطبيــق معــدل
االنعــكاس .Mirror
 -إللغاء التحديد اضغط

حدد األوجه في طرف املغناطيس:
ّ
التجول في املنصة للتأكد من تحديد كافة األوجه.
 -يمكنك
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طريقة أخرى لتحديد األوجه:

يمكنك تح ّـديد األوجه في طرف املغناطيس باستخدام التحديد الدائري:
.

اضغط على أداة تحديد األوجه
والحظ ّ
.
تحول مؤشرالفأرة إلى
اضغط
ِ
والحظ تحديد األوجه التي احتوتها دائرة املؤشر.
اضغط بالزر األيسرعلى األجزاء املطلوب تحديدها ِ

.
إلنهاء عملية التحديد الدائري اضغط
ّ
تجول في املنصة وك ّـرر خطوات التحديد الدائري ِلتحديد بقية األوجه.

 يمكنك تكبيروتصغيرحجم مؤشرالتحديد الدائري بتحريك عجلة الفأرة لألمام والخلف..
 -ال يمكن التجول في املنصة إال بعد إنهاء عملية التحديد الدائري بالضغط على
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انتقل إلى لوحة الخصائص واضغط على بطاقة Material
ِ

َ
الحظ ظهور
اضغط على زر (  ،) +و ِ
خامة جديدة في الئحة الخامات.

إذا لم تكن ّ
فعـالة.

والحظ
اضغط على زر ِ New
ظهور اسم الخامة ال ُـمضافة
 Material.001وظهور
خصائصها في لوحة الخصائص.

7

الختيارلون الخامة املطلوب إضافـتها:
أظهرصندوق األلوان بالضغط على مربع األلوان.
 -من جزء ِ Diffuse

 اختـرلون الخامة املطلوبة ( اللون الرمادي ) َوالحظ ّتغيـررمز
ِ
الخامة الجديدة.
 اضغط على .Assign -الحظ تغيرلون الخامة في األوجه املحددة.
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لنستدع ملفّ Magnet
ونطبـق مع ّـدل االنعكاس Mirrorمع تغييرالخامة للحصول على تصميم
ِ
املغناطيسكمابالصورةبعدالتنفيذ.
قبل

بعد

التنفيذ

معلومة إثرائية

كيفية الحصول على تصميم املغناطيس ؟
يمكننــا الحصــول علــى ُ
البنيــة األساســية ِلتصميــم
املغناطيــس كمــا بالصــورة املقابلــة ،وذلــك بإنشــاء ملــف
جديــد ثــم اتبــاع الخطــوات التاليــة:
انتقل إلى وضع التعديل ّ Edit Mode
وغيـراملنظور إلى األمامي .Front
ِ
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التنفيذ

قاط ًعا في منتصف الكائن .Cube
أضف ِ
ِ

في طريقة العرض ّ
السلكي :Wireframe
 ح ّـدد جميع نقاط النصف األيسر. -احذف النقاط التي تم تحديدها.

في طريقة العرض االفترا�ضي :Solid
 ِللحصول على الجزء األول للمغناطيس ،ح ّـدد الوجه األيمن.ً
 ّطبـق انبثاقـا على الوجه األيمن املح ّـدد.

الوجه املنبثق
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الوجه األسا�سي
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للحصول على الجزء الثاني املمتد للمغناطيس:
 ح ّـدد الوجه األمامي من األوجه الجديدة.ّ
ً
ُ
 -طبـق انبثاقـا ِللوجه األمامي املح ّـدد.

الوجه األمامي

للحصول على الجزء الثالث (طرف املغناطيس) :
ً
قاطعا لها.
أضف
 حدد األوجه الجديدة ثم ِأو
ً
 -حدد الوجه األمامي ثم طبق انبثاقا منه.

أحسن اختيارصديقك.
الصديق مرآة صديقهِ ،
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
الحي السكني

ورقة عمل
 5أ

اســتدع ملــف ّ Neighborhood
وطبــق املعـ ّـدالت  Arrayو  Mirrorمــع إضافــة الخامــات املناســبة للحصــول
ِ
علــى تصميــم الحــي الســكني كمــا بالصــورة بعــد التنفيــذ ،ثــم احفــظ امللــف باســم  Neighborhood1علــى محــرك
األقــراص الخــاص بــك.

قبل التنفيذ
الت ــاري ــخ :

بعد التنفيذ

............ / ....... /..........
البطارية

ورقة عمل
 5ب

استدع امللف  Batteryثم ّ
غيـر
ِ
مــا يلــزم فــي الخامــات للحصــول علــى
تصميــم البطاريــة كمــا بالصــورة
بعــد التنفيــذ ،ثــم احفــظ امللــف
باســم  Battery1علــى محــرك
األقــراص الخــاص بــك.
قبل التنفيذ
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
قطعة التركيب

ورقة عمل
 5ج

صمــم قطعــة التركيــب للحصــول علــى شــكل مماثــل للتصميــم النهائــي
وذلــك بإضافــة الكائنــات واملعـ ّـدل املناســب وتعديــل مــا يلــزم ،ثــم احفــظ
امللــف باســم  Legoعلــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.
التصميم النهائي
عدد الكائنات التي يحويها التصميم
................

الت ــاري ــخ :

................

................

................

................

................

................

............ / ....... /..........

................

ورقة عمل
 5د

املنظار
صصــم املنظــارللحصــول علــى شــكل مماثــل للتصميــم النهائــي وذلــك
بإضافــة الكائنــات واملعـ ّـدل املناســب وتعديــل مــا يلــزم ،ثــم احفــظ امللــف
باســم  Telescopeعلــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.

التصميم النهائي
عدد الكائنات التي يحويها التصميم
................

................

................

................

................
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ماذا تعلمت؟

م
1
2
3
4
5

ّ
عبرعن رأيك

تعلمت أن
أعرف بعض أنواع املعدالت املختلفة.
َ ُ
أذكرخطوات إضافة املعدالت.
طبق ّ
ُأ ّ
املعدل  Arrayعلى الكائن وأتحكم في خصائصه.
ِ
ِ
طبق ّ
ُأ ّ
املعدل  Mirrorعلى الكائن والتحكم في خصائصه.
ِ
ِ
ُ
أضيف أكثرمن خامة ألوجه الكائن وأشرح الطريقة لزمالئي.

الخريطة الذهنية
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النسيج  - Textureاإلضاءة Lamp
ً
أوال :النسيج Texture
أ .إضافة نسيج  Textureلكائن Plane
ب .إضافة نسيج  Textureلكائن Uv Sphere
ً
ثانيا :اإلضاءة Lamp
أ .أنواع كائن اإلضاءة
ب.تغييرنوع اإلضاءة و تعديل خصائصها
جـ  .إضافة كائن اإلضاءة Lamp
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ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

بينمــا كان بــدربصحبــة والــده ملشــاهدة مبــاراة كــرة القــدم املقامــة علــى ملعــب إســتاد جابــر
األحمــد الدولــي ،خطــرت لــه فكــرة تصميــم االســتاد ليقدمــه هديــة ملعلــم التربيــة البدنيــة.
بعــد االنتهــاء مــن تصميمــه ،أراد أن يســتكمل أرضيــة امللعــب وأن يختــاراإلضــاءة املناســبة
إلنارتــه ،فشــاهد مقطــع فيديــوعبــراإلنترنــت حــول كيفيــة تطبيــق ذلــك فــي برنامــج .blender
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النسيج و اإلضاءة

ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

تصبــح الكائنــات ثالثيــة األبعــاد أكثــر واقعيــة وحقيقيــة عنــد تغطيتهــا بصــورة أو فيديــو وهــذا مــا ُيســمى بالنســيج
.Texture
أمامنا تصميم مللعب إستاد جابراألحمد الدولي:

لنختارالصورة املناسبة من الصور التالية الستكمال التصميم ،ونكتب مالحظاتنا أسفل ّ
كل منها:
ٍ

.............................................................. .............................................................. ..............................................................
.............................................................. .............................................................. ..............................................................
.............................................................. .............................................................. ..............................................................
.............................................................. .............................................................. ..............................................................
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أو ً
ال

النسيج Texture

ســنتناول فــي هــذا الجــزء كيفيــة إضافــة النســيج  Textureللكائني ــن املســطح  Planeو الكــروي ،UV Sphere
ً
وإلضافــة نســيج  Textureالبــد أول مــن إضافــة خامــة  Materialلــه.
ًّ
ملونــا
فعنــد إضافــة أيــا مــن الكائنــات كالكائنيــن  Planeو UV Sphereفإنــه ال يحتــوي علــى خامــة ،ولكنــه يبــدو
ّ
ـتخدم وبالتالــي يتمك ــن ِمــن التعامــل معــه.
بخامــة فــي منصــة العمــل ِلتظهــرأبعــاده بشــكل واضــح للمسـ ِ

Plane

قبل إضافة خامة

بعد إضافة خامة
Material

Uv Sphere
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Texture
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إن الكائــن الوحيــد الــذي يحتــوي علــى خامــة هــو
الكائن االفتراض ــي  Cubeالذي يظهرعند إنشــاء ملف
جديــد وتظهــر الخامــة االفتراضيــة لــه باللــون األبيــض
ويمكــن تغييرهــا.

إضافة نسيج  Textureلكائن : Plane
الكائن املسطح  Planeهو أحد كائنات مجموعة  Meshوهو أبسطها حيث يحتوي على وجه واحد فقط،
(أربعة حواف و أربع نقاط) ،ويتم إضافة النسيج من نوع الصورة على هذا الوجه .
للحصول على تصميم ِلعلم دولة الكويت كما في الصورة التالية:

ّ
ًّ
ً
جديدا واحذف الكائن  Cubeثم اتـبع الخطوات التالية:
أن�شئ ملفـا
ِ

الكائن قبل إضافة خامة

الكائن بعد إضافة خامة

من لوحة الخصائص اضغط على
.
بطاقة Texture

أضف له خامة
أضف الكائن  Planeثم ِ
ِ
 Materialمن اختيارك.
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 اضغط على زر .Newالحــظ إضافــة االســم  Textureفــي الئحــة
 ِالنســيج وظهــور لوحــة خصائــص لــه.

من جزء  Typeاخترمن القائمة .Image or Movie

اسم الصورة
مكان الصورة

في صندوق املحاورة:
 ّحدد مكان واسم الصورة املطلوبة (.)Flag2
الختيارالصورة املطلوبة:
من جزء  Imageاضغط على زر .Open

الحظ
 اضغط  Open Imageثم ِجزء  Previewفي لوحة الخصائص.
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8

7

ِلضبط حجم الصورة على الكائن
انتقل ِلجزء  Mappingواخترمن
ِ ،Plane
قائمة  Coordinatesاألمر .Generated

ِلرؤية املنتج النهائي في منصة العمل:
أظهرمحتويات قائمة
 في شريط أدوات منصة العمل ِ.Viewport Shading
 اخترطريقة العرض .Materialيمكن تنفيذ هذه الخطوة قبل أو أثناء خطوات إضافة النسيج

لحفظ الصورة التي تم استخدامها للنسيج ضمن امللف اضغط
على الزر
في لوحة خصائص النسيج.

إضافة نسيج  Textureلكائن : Uv Sphere
الكائــن الكــروي  Uv Sphereهــو أحــد كائنــات مجموعــة  ،Meshويتكــون مــن وجــوه متعــددة تتــم تغطيتهــا كلهــا
بالنســيج  Textureمــن نــوع صــورة.

للحصــول علــى تصميــم للكــرة األرضيــة كمــا فــي
ًّ
أن�شــئ ملف ــا جديـ ًـدا واحــذف الكائــن
الصــورة املقابلــةِ ،
ّ
 Cubeثــم ات ــبع الخطــوات التاليــة:
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َ
أضف الكائن  UV Sphereثم أ ِضف له خامة
ِ
 Materialمن اختيارك.
للبــدء فــي إضافــة النســيج ،مــن لوحــة
.
الخصائص اضغط على بطاقة Texture

والحــظ إضافــة اســم
اضغــط علــى زر ِ ،New
للنســيج  Textureوظهــور لوحــة خصائــص لــه.

من جزء  Typeاخترمن القائمة .Image or Movie
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الختيارالصورة املطلوبة:
 -من جزء  Imageاضغط على زر .Open

مكان الصورة

اسم الصورة

في صندوق املحاورة:
ّ
حدد مكان واسم الصورة،ثم اضغط .Open Image

لضبط حجم الصورة على الكائن  Uv Sphereمن
أظهرمحتويات قائمة Coordinates
جزء ِ Mapping
وانتقل لألمر.UV
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8

7

 لضبــط الصــورة علــى مســاحةانتقــل إلــى
الكائــن ِ Uv Sphere
وضــع التعديــل  Edit Modeوتأكــد
مــن تحديــد جميــع النقــاط.
 اختر من قائمة  Meshاألمرَ UV Unwrapومن القائمةالفرعية األمر .Sphere Projection

9

أظهرمحتويات
ِلرؤية النتيجة في منصة العمل ِ
قائمــة  ،Viewport Shadingواخت ــر طريقــة
عــرض .Material
يمكن تنفيذ هذه الخطوة قبل أو أثناء خطوات
إضافة النسيج.

ّ
ومن رف األدوات ات ِـبع ما يلي:
لتنعيم الحواف ِ
انتقل إلى وضع الكائن ِ Object Mode
اختربطاقة  Toolsجزء  Editمجموعة   Shadingبطاقة Smooth

لنستدع ملف  Kuwait Flagثم نضيف
ً ِ
نســيجا مــع تغييــر مــا يلــزم للحصــول
علــى التصميــم كمــا بالصــورة بعــد
التنفيذ،مســتخدمين ملفــات الصــور:
.Flag2 ، Sphere
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قبل

التنفيذ

بعد

التنفيذ
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يمكننا حذف النسيج  Textureمن الكائن بالضغط
على الزر
في لوحة خصائص النسيج.

ثانياً

اإلضاءة Lamp

ً
تعرفت سابقا على العناصراملوجودة في منصة العمل ومنها كائن االضاءة الذي يمكن التعامل معه ( تحديده،
تحجيمه ،تغييـرموضعه ،استدارته ،حذفه.) ... ،

ـتدع ملــف  Kuwait Lampثــم نتعامــل مــع كائــن اإلضــاءة،
لنسـ ِ
ونســجل مالحظاتنــا:
..............................................................................................................
..............................................................................................................

أنواع كائن اإلضاءة
يتيح برنامج  blenderإمكانية تغييرنوع اإلضاءة حسب الحاجة حيث يوفرالبرنامج خمسة أنواع من اإلضاءة هي:
نوع اإلضاءة رمزاإلضاءة

خصائص اإلضاءة

Point

مصدرإضاءة متع ّـدد االتجاهات كالشمعة.

Sun

مصدرإضاءة ذو اتجاه واحد كضوء الشمس.

Spot

إضاءة بنقطة باتجاه ّ
معين كمصباح الضوء.

Hemi

إضاءة واسعة وبعيدة كالسماء الغائمة.

Area

مصدرإضاءة كاألسطح التي ينتج عنها الضوء مثل النوافذ وشاشات التلفازومصابيح
غازالنيون.
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لننظــر إلــى شــكل كائــن اإلضــاءة ثــم نســتكمل نــوع اإلضــاءة املســتخدمة.

إضاءة .................

إضاءة .................
إضاءة Hemi

إضاءة Point

ً
ً
عنــد إنشــاء ملفــا جديــدا وبعــد تحديــد كائــن اإلضــاءة يظهــرفــي لوحــة الخصائــص باســم  Lampومــن نــوع Point
ً
حيــث يمكننــا تعديلــه وفقــا ملــا يتناســب مــع التصميــم.

تغييرنوع اإلضاءة و تعديل خصائصها

كسوف الشمس

يمكننا تغييرنوع كائن اإلضاءة والتحكم في خصائصه كما في الصورة التالية:

بعد التحكم في كائن اإلضاءة وخصائصه

قبل التحكم في كائن اإلضاءة وخصائصه
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ّ
لتغييرنوع كائن اإلضاءة والتحكم في خصائصه ،استدع ملف  Solar Eclipseو ّ
حدد كائن اإلضاءة ثم ات ِبع
ِ
الخطوات التالية:
إلظهارأنواع اإلضاءة اضغط على بطاقة Data
من لوحة الخصائص.

الختيــار نــوع اإلضــاءة اضغــط مــن جــزء Lamp
والحــظ خصائصهــا:
علــى بطاقــة ِ Spot

والحظ ظهور خصائص اإلضاءة:
ِ

والحظ ّ
تغيـرشكل الكائن:
ِ

ّ
غيـراستدارة الكائن نحو القمرواألرض بالضغط
على  Rمع تحريك مؤشرالفأرة نحو االتجاه
املطلوب.

153

لتغييرلون كائن اإلضاءة ،من جزء :Lamp
أظهرصندوق األلوان بالضغط على . Light color
أِ .
ب .اختراللون املطلوب من صندوق األلوان.
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للتحكم في قوة كائن اإلضاءة ،من جزء  Lampاجعل القوة .Energy = 65

 -زد القوة بمقدار ،100ماذا تالحظ؟ .........................................................................

 يتغيرشكل بطاقة اإلضاءة وخصائصها باختالف نوع كائن اإلضاءة. للتحكم في خصائص اإلضاءة يمكنك استخدام العمليات الحسابية.لنســتدع ملــف  Solar Eclipse1ثــم ّ
لنغي ــرنــوع اإلضــاءة واســتدارتها وخصائصهــا (اللــون  :أصفــر
والقــوة =  )65ليظهــركمــا بالصــورة بعــد التنفيــذ.

بعد التنفيذ

قبل التنفيذ
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إضافة كائن اإلضاءة:

ً
ً
نحتاج أحيانا إلضافة كائن إضاءة آخرللتصميم ثالثي األبعاد وذلك بهدف جعله أكثروضوحا وأقرب إلى الواقع،
وإلضافة كائن إضاءة للتصميم كما في الصورة التالية:
خسوف القمر

ّ
استدع ملف  Lunar Eclipseثم ات ِبع الخطوات التالية:
ِ

ّ
حدد املكان املطلوب إضافة كائن اإلضاءة فيه.
 من قائمة  Addاختراألمر Lampثم نوع اإلضاءة املطلوب ( .) Spot -غيرموضع و استدارة كائن اإلضاءة حتى تحصل على اإلضاءة املناسبة .

ـتدع ملــف  Lunar Eclipseثــم نضيــف كائــن اإلضــاءة املناســب مــع تغييــرمــا يلــزم فــي االتجــاه،
لنسـ ِ
الحجم ،اللون والقوة للحصول على التصميم كما بالصورة بعـد التنفيذ.
قبل

بعد

التنفيذ
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
ملعب كرة القدم

ورقة عمل
 6أ

ً
أضــف كائــن إضــاءة ونســيجا للكــرة و مللعــب كــرة القــدم للحصــول علــى
ـتدع ملــف  Football Yardثــم ِ
اسـ ِ
ـتخد ًما ملفات الصور  Football1و Yardثم احفظ امللف باســم
التصميم كما بالصورة بعد التنفيذ ،مسـ ِ
 Football Yard1علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.

قبل التنفيذ

الت ــاري ــخ :

بعد التنفيذ

............ / ....... /..........
اإلعالن

أضــف
ـتدع امللــف  Street Advثــم ِ
اسـ ِ
النســيج وكائــن اإلضــاءة املناســب و عـ ّـدل
مــا يلــزم للحصــول علــى تصميــم اإلعــان
ـتخد ًما
كمــا بالصــورة بعــد التنفيــذ ،مسـ ِ
ملــف الصــورة  newKuwaitثــم احفــظ
امللــف باســم  Street Adv1علــى محــرك
األقــراص الخــاص بــك.

قبل التنفيذ
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 6ب

بعد التنفيذ
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ماذا تعلمت؟

م
1
2

ّ
عبرعن رأيك

تعلمت أن

َ
عرف مفهوم النسيج . Texture
أ
ِ
ُ
ً
أضيف نسيجا للكائن املسطح  Planeوالكائن الكروي
 UV Sphereوأشرح ذلك لزمالئي.

3

أحذف النسيج من الكائن.
ُ
أعدد أنواع كائن اإلضاءة وخصائصه ويمكنني شرحها لزمالئي.
ُ
أغيرنوع كائن اإلضاءة وخصائصه حسب حاجة التصميم.

6

أضيف كائن إضاءة للتصميم.

4
5

الخريطة الذهنية

157

7
الكامريا Camera

ً
ُ
ستخدم
أول :التنقل بين منظور الكاميرا ومنظور امل
ِ
ً
ثانيا :تغييرموضع كائن الكاميرا
ً
ثالثا :تثبيت كائن الكاميرا
ر ً
ابعا :التقاط الصورة Render
ً
خامسا :التحكم في خصائص الصورة
ً
سادسا :حفظ الصورة

159

ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

ذهب بدرإلى متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية في رحلة مدرسية ،وأثناء تجوله
ً
مستخدما
في املتحف شاهد عدة سيارات قديمة رائعة ،فالتقط لها عدة صور من زوايا مختلفة
ً
كاميرته الرقمية التي استأذن املعلم بإحضارها معه ،رغبة منه في تصميم هذه السيارات في برنامج
 ،blenderوبعد استكمال التصاميم شعربدربالفرحة الغامرة بدقة تفاصيل تصاميمه ،وتبادر
لذهنــه تســاؤل حــول كيفيــة اســتخدام الكاميــرا فــي البرنامــج اللتقــاط صورمماثلــة للصــور األصليــة
ليعرضها على زمالئه بالفصل ملقارنتها بها ،وليستفيد من مالحظاتهم وآرائهم لتطويرتصاميمه.
160

7

الكاميرا Camera

ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

فيما سبق تعرفت على أن أحد مكونات منصة العمل هو كائن الكاميرا.
هل باستطاعتنا تحديد ما تلتقطه كل كاميرا من سطح السيارة؟
ًّ
لنرسم خطـا من كل كاميرا يوضح الجزء امللتقط من سطح السيارة ثم نكمل الجدول في األسفل.

موضع الكاميرا

األول

الثالث

الثاني

رقم الجزء
امللتقط

2
االلتزام بقوانين املرورو آدابه أمن و أمان ملستخدمي الطريق.

161

الرابع

الخامس
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ً
بعـد االنتهاء من إنتاج التصاميم ثالثية األبعاد نحتاج أحيانا إلنشاء صور ِللقطات من تلك التصاميم ،وذلك
بهــدف حفظهــا واســتخدامها فــي مجــاالت الحيــاة املختلفــة ،والكائــن املســؤول عــن تحديــد وعــرض و التقــاط هــذه
اللقطــات هــو كائــن الكاميــرا.

أو ً
ال

كائن الكاميرا

التصميم

موضع واتجاه الكاميرا في التصميم

اللقطة التي ّ
حددها وعرضها كائن الكاميرا

التنقل بني منظور الكامريا ومنظور الـمستخدِم

يمكننا مشاهدة اللقطة التي ّ
يحددها ويعرضها كائن الكاميرا في التصميم للتأكد منها قبل التقاط الصورة من
خالل االنتقال إلى منظور الكاميرا  ،Camera Perspوذلك بالضغط في شريط أدوات منصة العمل على قائمة View
واختياراألمر.Camera

اللقطة في منظور الكاميرا
Camera Persp

 يتــم االنتقــال إلــى منظــور الكامي ــرا  Camera Perspعنــد اختيــاره ســواء كان منظــور ال ـ ُـمستخدم سـ ًّـطحيا
ِ
 Orthoأو ذو ُ
البعــد .Presp
ستخدم يتــم الضغــط فــي شــريط أدوات منصــة العمــل علــى قائمــة  Viewثــم اختيــار
 للعــودة إلــى منظــور ال ـ ُـمِ
األمــر.Camera

162

7

ثانياً

الكاميرا Camera

تغيري موضع كائن الكامريا

يمكننا تغييرموضع كائن الكاميرا كأي كائن آخربهدف الحصول على اللقطة املناسبة.
اتبع الخطوات التالية:
لتغييرموضع كائن الكاميرا
استدع ملف ِ Fereej
والحظ مكان كائن الكاميرا ثم ِ
ِ

انتقل إلى منظور الكاميرا .Camera Persp
ِ
ماذا تالحظ؟
..............................................................
..............................................................
..............................................................

انتقل إلى منظور املُستخدمّ ،
غيرموضع كائن
ِ
ِ
الكاميرا مع التجول في منصة العمل.

انتقل إلى منظور الكاميرا ،Camera Persp
ِ
ماذا تالحظ؟
...............................................................
...............................................................
..............................................................
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لنستدع ملف  Fereejثم لننتقل إلى منظور الكاميرا  Camera Perpونشاهد اللقطة.
ِ
ّ
 نعود إلى منظوراملستخدم ونغيرموضع كائن الكاميرا نحواألبواب األخرى ثم ننتقل إلى منظور الكاميرا
ِ
.CameraPerp
 -نكرر الخطوات السابقة لعدة أماكن في التصميم.

ّ
التجول ،لنسجل مالحظاتنا.
 لنضغط على عجلة الفأرة بهدف..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ثالثاً

تثبيت كائن الكامريا

بعــد االنتقــال إلــى منظــور الكاميــرا  Camera Perspيمكننــا تســهيل تحديــد اللقطــة ومعاينتهــا مباشــرة للتأكــد منهــا
قبــل إنشــاء صــورة لهــا ،وذلــك مــن خــال تثبيــت كائــن الكاميــرا أثنــاء التجــول فــي التصميــم مــن جهــات مختلفــة.

ّ
التجول في منظور الكاميرا بعد تثبيت كائن الكاميرا
لقطات مختلفة للتصميم أثناء

لقطة 1

لقطة 3

لقطة 2
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ّ
استدع ملف  Fereejثم ات ِـبع الخطوات التالية:
ِلتثبيت كائن الكاميرا،
ِ
لالنتقال إلى لوحة الخصائص اضغط

ّ َ
فعـل الخـيار.Lock Camera to View
من جزء  View

.

طريقة أخرى :
من شريط أدوات منصة العمل اخترمن قائمة
  Viewأمر.Properties

يمكنك استخدام شريط التحريك العمودي للتنقل بين
أجزاء لوحة الخصائص.

انتقل إلى منظور الكاميرا  Camera Perspوتجول في التصميم  ،ماذا تالحظ ؟
......................................................................................................................................................

إلخفاء لوحة الخصائص اضغط

.

ّ
ونتجول في التصميم في منظور الكاميرا  ،Camera Perspثم لنكتب
في ملف  Fereejلنثبت كائن الكاميرا
مالحظاتنا:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
يمكــن التعامــل مــع كائــن الكاميــرا كأي كائــن آخــر( حذفــه ،تحجيمــه ،اســتدارته ،تكــراره ) ... ،كمــا يمكــن زيــادة
عــدد الكاميــرات حســب الحاجــة وذلــك باتبــاع الخطوتيــن التاليتيــن:
ّ
حدد املوضع املطلوب.
من شريط أدوات منصة العمل اضغط على القائمة  Addثم اختراألمر.Camera
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ًّ
 يظهرالجزء املثلث العلوي لكائن الكاميرا الفعالة (الذي يلتقط الصورة) ُمظلل. فــي حــال وجــود أكثــرمــن كائــن كامي ــرا ،فإنــه يتــم تفعيــل الكائــن املحــدد مــن شــريط أدوات منصــة العمــلبالضغــط علــى قائمــة  Viewثــم اختيــار األمــر  Camerasواختيــار األمــر .Set Active Object as Camera

رابعاً

التقاط الصورة Render

تهــدف عمليــة التقــاط صــورة  Renderإلــى إنشــاء صــور مــن التصميــم ،حيــث يحـ ّـدد شــكل اإلخــراج النهائــي لهــا
أربعة عوامل هي:

الكاميرا

اإلضاءة

دقة وحجم
الكائن

الخامات
املضافة

التصميم

لقطات مختلفة للتصميم بعد االلتقاط Render
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ّ
ِللتقاط صورة بعد تحديد اللقطة املطلوبة في منظور الكاميرا  Camera Perspفي ملف  Freejات ِبـع إحدى الطرق التالية:

الطريقة األولىى

اضغط

الطريقة الثانية
أ .اختربطاقة Render

.

لوحة الخصائص
.

ب .من جزء  Renderاضغط على زر .Render

وعند اتباع أي من الطريقتين ،سيتغيرشريط أدوات منصة العمل إلى:

ً
يختلــف الزمــن املســتغرق لعمليــة التقــاط الصــورة  Renderوفقــا لخصائــص التصميــم كاإلضــاءة ودقــة
الصــورة وغيرهــا.
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خامساً التحكم يف خصائص الصورة

لنشاهد الصور التالية ثم لنكتب الفرق بين كل من:

الصورة  1والصورة 2

الصورة 1

.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
............................................................

الصورة 2

الصورة  3والصورة 4
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
............................................................

الصورة 4

الصورة 3

ـتدع ملــف  Earthونف ــذ خطــوات
يمكــن التحكــم فــي جــودة وأبعــاد الصــورة التــي يتــم التقاطهــا ،ولتنفيــذ ذلــك اسـ ِ
التقــاط الصــورة كمــا تعلمــت فــي الجــزء الســابق.
اتبع الخطوات التالية:
لتغييرجودة الصورة ِ
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ومن  Resolutionاكتب النسبة املطلوبة للجودة ولتكن ( .)100%
ِ
انتقل إلى جزء ِ Dimensions

 قلل نسبة الجودة بمقدار ،30ماذا تالحظ؟ .........................................................................لالطالع على نتيجة الخطوة السابقة اضغط على زر

للتحكم في خصائص الصورة يمكنك استخدام العمليات الحسابية.
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والحظ اللقطة.
ِ
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اتبع الخطوات التالية:
لتغييرأبعاد الصورة إلى الجهتين األفقية  Xوالرأسية ِ Y
ومن  Resolutionاكتب  X = 1500و Y = 1000
ِ
انتقل إلى جزء ِ Dimensions

لالطالع على نتيجة الخطوة السابقة اضغط على زر
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والحظ اللقطة.
ِ

7
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لنستدع ملف  Earthثم نلتقط صورة الخليج العربي مع تغييرما يلزم لحفظ الصورة
ِ
بالخصائص التالية:
البعد الرأ�سي  Y= 600البعد األفقي X = 1000
نسبة الجودة = 100%

قبل التنفيذ

سادساً

بعد التنفيذ

حفظ الصورة

ّ
ِلحفظ الصورة التي تم التقاطها في ملف  ،Earthات ِبع الخطوات التالية:

بعــد التقــاط الصــورة  Renderيظهــر شــريط أدوات
منصة العمل الخاص به ومن خالله اخترقائمة  Imageثم
األمــر .Save As Image
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اكتب اسم الصورة ّ
وحدد نوعها ومكان حفظها من صندوق املحاورة ،ثم اضغط على زر .Save As Image

اسم الصورة
ن حفظ

مكا

الصورة

صورة

وع ال

ن

للعودة إلى منصة العمل في العرض االفترا�ضي  3D Viewبعد التقاط الصورة اضغط
للتنقل بين الصورة بعد التقاطها ومنصة العمل في العرض االفترا�ضي  3D Viewاضغط
إللغاء أو إيقاف عملية التقاط الصورة  Renderاضغط

.
.

.

لنستدع ملف  Earthولنلتقط صورة مناسبة للتصميم و نحفظها كصورة من نوع  PNGباسم
ِ
 Earth1على محرك االقراص الخاص بنا.

التوظيف اإليجابي لألجهزة الرقمية دليل وعيك.
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الت ــاري ــخ :

الكاميرا Camera

............ / ....... /..........
املجموعــة الشمســية

ورقة عمل
 7أ

ـتدع ملــف  Solar Systemوثبــت كائــن الكاميــرا ثــم انتقــل إلــى منظــور الكاميــرا Camera Persp
اسـ ِ
واحفــظ عــدة لقطــات للكواكــب بأســماء مختلفــة ،ثــم احفــظ امللــف باســم . Solar System 1

صورة ملتقطة

التصميم

الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........

ورقة عمل
 7ب

الســيا رة

ـتدع ملــف  Carوثبــت كائــن الكاميــرا ثــم انتقــل إلــى منظــور الكاميــرا  Camera Perspواحفــظ عــدة
اسـ ِ
لقطات للســيارة من الداخل و الخارج بأســماء مختلفة ،ثم احفظ امللف باســم . Car1

صورة ملتقطة

التصميم
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ماذا تعلمت؟

م
1
2
3

ّ
عبرعن رأيك

تعلمت أن
أذكرأهمية كائن الكاميرا لزمالئي.
املستخدم و منظور الكاميرا ،وأعرف الفرق
أتنقل بين منظور
ِ
بينهما.
ّ
أثبت كائن الكاميرا أثناء التجول في املنصة لتسهيل معاينة

4

اللقطة قبل التقاطها.
ََْ
ألت ِقط صورة للتصميم بواسطة الكاميرا.

6

أتحكم في خصائص الصورة املطلوب التقاطها.

7

أحفظ الصورة بعد التقاطها بامتدادات مختلفة.

8

أضيف أو أحذف كائن الكاميرا.

5

الخريطة الذهنية
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الوحدة الثالثة
املنتجات الرقمية

معرض املنتجات الرقمية
178

تفضــل فــي معــرض منتجاتنــا الرقمية الت ــي
تــم تصميمهــا فــي الدروس الســابقة.
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املشروع
املشروع هو منتج لعمل تعاوني أو فردي ويشمل املهارات التي اكتسبتها.

أهداف املشروع
تهدف وحدة املنتجات الرقمية إلى:
 .1توظيف مهاراتك الحاسوبية املتنوعة لتصميم املشروع.
 .2تنمية قدرتك على التواصل مع اآلخرين.
 .3تشجيعك على التعبيرعن آرائك وأفكارك بموضوعية.
 .4تنمية مهارات التعاون و العمل الجماعي لديك.

آلية املشروع
يمكنــك إنتــاج مشــروعك بشــكل فــردي ،أو ضمــن مجموعــة ( ال يزيــد عــدد أفرادهــا عــن  3أشــخاص ) كمشــروع
ً
متكامــل بحيــث ينجــزكل فــرد جــزءا مــن التصميــم ،يوظــف فيــه املهــارات التــي تعلمهــا ،ويتــم دمــج املشــاريع فــي النهايــة
لتشــكل تصميــم واحــد متكامــل ويتــم تقييــم إنجــازكل فــرد علــى ِحــده.

أمثلة ملشاريع مقرتحة
يمكنك االستعانة باألمثلة التالية للمشاريع لتحديد فكرة مشروعك:
تصميم مسجد و مواقف سيارات و أعمدة إنارة مع إعالن للحث على أي سلوك إسالمي.
تصميم غزوة أحد.
تصميم دورة املياه في الطبيعة.
تصميم مخيم يشمل عدة خيام يحيط بها سور ويراعى املحافظة على البيئة الصحراوية.
تصميم مختبرحاسوب.
تصميم فصل درا�سي.
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تصميم البركان.
تصميم طبقات األرض.
تصميم آخرمبتكريتم االتفاق عليه مع معلمك.

دورة املياه في الطبيعة

غزوة أحد

البركان

طبقات األرض

مختبرالحاسوب
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مهارات قد تفيدك يف إنتاج مشروعك
إعادة تسمية الكائنات في لوحة الخصائص
في بطاقة :Object

امسح االسم املوجود
واكتب االسم الجديد

إضافة نص
قائمة  Addأمر Textثم االنتقال الى وضع التعديل  Edit Modeكتابة النص

تقسيم وجه الكائن Mesh
بعد االنتقال إلى وضع التعديل  Edit Modeثم في رف األدوات Knife  Add  Mesh Tools

نسخ الكائن  /التصميم محدد إلى ملف آخر
تحديد الكائن /التصميم املطلوب نسخه Ctrl + C 
تحديد موضع املؤشرثالثي األبعاد في امللف املطلوب النسخ إليه Ctrl + V 

استيراد جزء من تصميم
قائمة   Fileأمر  Appendاختيارالكائن املطلوب استيراده

تصديرامللف بهدف طباعته باستخدام برامج تتيح الطباعة ثالثية األبعاد
قائمة   FileأمرStl  Export

إدراج التصاميم ثالثية األبعاد في برامج Microsoft Office 2016
عالمة تبويب إدراج   Insertنماذج ثالثية األبعاد 3D Models
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التحكم في أجزاء الكائن للحصول على شكل جديد
للتحكم في أجزاء الكائن بعد االنتقال إلى وضع التعديل .Edit Mode
أظهرأداة خيارات التحكم بأجزاء الكائن باختيار.Enable
من شريط أدوات منصة العمل ِ

2

اخترمن القائمة الخياراملطلوب وليكن (.) sharp
اخترأداة الجزء املطلوب تحديده.
حدد الجزء املطلوب ثم حرك الفأرة والحظ ظهور دائرة حوله توضح األجزاء التي تتأثربعملية
التحرير.

يمكنك تحريك عجلة الفأرة لتغييرحجم الدائرة
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التقييم الذاتي للمشروع
مــن الضــروري أن يتميــزمشــروعك بجــودة التصميــم واالخــراج ،وتناســق األلــوان ومقاربتهــا للواقــع وأن توظــف
فيه مهاراتك بالشكل املناسب ،وتساعدك عملية التقييم الذاتي ملشروعك أثناء التنفيذ على تحسينه وتطويره
للوصــول إلــى أفضــل النتائــج.
تأكد أن مشروعك يتضمن املهارات التالية:

تطبيق املهارة

املهارة

م

نعم

1

إنشاء امللف.

2

إدراج الكائنات املناسبة.

3

تغييرموضع  /تحجيم  /استدارة الكائن.

4

إضافة الخامات للكائنات.

5

إضافة الخامات ألجزاء الكائن .Mesh

6

تحريرالكائن Mesh
( التحكم في أجزاء الكائن  -القاطع  -االنبثاق ).

7

إضافة النسيج لكائن.

8

التحكم في خصائص االضاءة.

9

استخدام الكاميرا في التقاط الصور للتصميم وحفظها.

10

حفظ ملف التصميم.

11

مهارات إضافية........................................................... :
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هل مشروعك النهائي يطابق
فكرتك التي رسمتها ؟
يمكنك االستعانة بمصادر التعلم التالية لتعزيزمشروعك

عرض املشروع
بعد االنتهاء من تصميم مشروعك ناقش معلمك في الطريقة األنسب لـ :
 تسليم مشروعك وعرضه. -توثيقه بالوسائل املتاحة مع مراعاة زمن الحصة.

التغذية الراجعة
إن االســتعانة ب ـرأي معلمــك وزمالئــك فــي مشــروعك يجعــل تصميمــك يظهــرفــي أفضــل صــورة ،ويســهم فــي بنــاء
شــخصيتك مــن خــال تنميــة مهاراتــك فــي التواصــل الفعــال مــع اآلخريــن ،تقبــل الـرأي اآلخــر ،والنقــد البنــاء ،حســن
االســتماع والتعبيــرعــن ال ـرأي.
اكتب ماذا استفدت من مالحظات معلمك وزمالئك لتطويرمشروعك:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ماذا استفدت؟

م

املهارة

1

أعرف الهدف من املشروع.
ِ

2

وظفت جميع املهارات الحاسوبية املكتسبة لتنفيذ مشروع
متكامل لخدمة أحد املجاالت الدراسية األخرى ،القيم
التربوية ،املجاالت الحياتية.

3

تعاونت مع زمالئي أثناء تنفيذ املشاريع.

4

قدمت املساعدة لزمالئي عند الحاجة.
ّ
قيمت مشروعي بشكل ذاتي بموضوعية.

6

أثنيت على مشاريع زمالئي وانتقدتها بإيجابية وموضوعية.

7

عرضت مشروعي أمام زمالئي وتقبلت آراءهم برحابة صدر.
ّ
عدلت مشروعي بما يناسب املالحظات التي تم تقديمها لي.

5

8
9

شاركت مشروعي مع زمالئي عبر مدونتي(التي أنشأتها
في الصف السابع) ،شبكة اإلنترنت  ،شبكات التواصل
االجتماعي أو البريد اإللكتروني... ،

10

أهديت مشروعي للجهة املستفيدة لتوظيفه واستخدامه.
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اللغة العربية

ٔ
انظمة التشغيل

اللغة االنجليزية

شريط املهام

سطح املكتب

Operating Systems
Taskbar
Desktop

أيقونة

هذا الكمبيوتر
الشخ�صي

Icon
This PC

لوحة التحكم

الشبكة

ملفات املستخدم

سلة املحذوفات

Control Panel
Network
User Files
Recycle Bin

وحدة قياس الذاكرة

املستندات

Byte
Documents

التنزيالت

الصور

الفيديو

Downloads
Pictures
Videos

األصوات

اللغة االنجليزية

املصطلحات الواردة بالكتاب
اللغة العربية
كائن الكاميرا
املحاور الثالثية للكائن

مفتاح املحاورثالثية
االبعاد للمنصة
األرضية الشبكية
ملنصة العمل

Camera
3D Manipulator
Axis Angle
Grid Floor
Default

Save As Blender
File

Open Blender File

User preferences

تخطيط الشاشة
بالوضع االفترا�ضي
لتغييرإعدادات
ُ
ستخدم
امل
ِ
زر استدعاء ملف في
برنامج Blender
زر حفظ ملف في
برنامج Blender
أمرالخروج من
برنامج Blender

Quit

3D View

أمرإنشاء ملف جديد

أمرحذف الكائن

New
Delete

3D Cursor

Music

منصة العمل

املؤشرثالثي األبعاد

كائن اإلضاءة

Object

Lamp

قائمة التعامل مع
الكائن

اللغة العربية
قائمة التحديد
قائمة إضافة الكائنات

تغييرموضع

اللغة االنجليزية

تحجيم

Select
Add
Translate
Scale
استدارة

Border Select

Duplicate
Material
Diffuse

Rotate
تكرار
خامة
لون الخامة
اإلطاراملحدد
التحديد الدائري
منظور الكاميرا
مستو
كائن ذو سطح
ٍ

كائن مكعب
كائن كروي

Circle Select
Camera Persp
Plane
Cube
UV Sphere

كائن اسطواني

Torus

Cone

Cylinder

كائن مخروطي
َ
كائن مستديرحلقي

كائن مسطح ّ
مقسم
ُ
ستخدم
منظور امل
ِ
السطحي
Grid
User Ortho
( )Orthographic
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اللغة العربية

ُ
ستخدم ذو
منظور امل
ِ
ُ
البعد

اللغة االنجليزية
User Persp
( )Perspective
Mesh

نقطة  /نقاط

حافة  /حواف

وجه  /أوجه

وضع الكائن

كائن يتكون من حزمة
من النقاط والحواف
واألوجه

Vertex \ Vertices
Edge \ Edges
Face \ Faces
Object Mode

وضع التعديل

أنماط عرض الكائنات

Edit Mode
Viewport Shading

الطريقة االفتراضية
لعرض الكائنات

Extrude

Loop Cut and Slide

Join

Wireframe

Solid

الطريقة السلكية
ِلعرض الكائنات

دمج

القاطع

االنبثاق

صور خلفية منصة
العمل
Background Images

اللغة العربية

اللغة االنجليزية

اللغة العربية
تنعيم حواف الكائن

اللغة االنجليزية
Smooth
Modifiers
Add Modifier

ُ
امل َع ِّدالت
ّ ّ
عدل
إضافة م ِ

Add Image

كائن إضاءة كاملصباح
كائن إضاءة كالشمس
كائن إضاءة كالشمعة

املصفوفة
االنعكاس

إضافة صورة لخلفية
منصة العمل

Point
Sun
Spot
Array
Mirror

Export

Save as image

Resolution

Render

Lock Camera to View

Dimensions

Energy

Area

كائن إضاءة واسعة
وبعيدة

عدد مرات التكرار

تصديرالتصميم

حفظ الصورة التي
تم التقاطها

مستوى الدقة

التقاط الصورة

تثبيت كائن الكاميرا

أبعاد الصورة

التحكم في قوة االضاءة

كائن إضاءة كاألسطح
التي ينتج عنها الضوء
مثل التلفاز

Hemi
Count

التحكم في االزاحة

UV

Generated

Mapping

Preview

Image and Movie

Texture

Assign

Relative Offset

لتثبيت خامة أخرى
للكائن  /ألجزاء الكائن

نسيج
صورة وفيديو
املعاينة
تفصيلي (لضبط حجم
الصورة على الكائن)

لضبط حجم
الصورة على الكائن
املسطح Plane
لضبط حجم
الصورة على الكائن
الكروي UV Sphere
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املصـــادر
موقع مايكروسوفت الرسمي www.microsoft.com
موقع برنامج بلندرالرسمي www.blender.org
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