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 مرشد وحدة عالم السينما

  2016تشرين الثاني 

 موضوع الوحدة: السينما                

 عنوان الوحدة: عالم السينما

 جمهور الهدف: هذه الوحدة موّجهة لتالميذ الصفوف الخامسة

 

 التصّور الفكرّي:

ما هي لغة ، أن نثبت لتالميذنا بأّن اتتناوله الوحدة واملوضوعة التيحاولنا من خالل هذه 
ّ
اللغة العربّية ليست لغة ثابتة نمطّية، إن

السينما، فالتالميذ بحاجة إلى  ةن هنا جاء اختيارنا ملوضوععن عالم التالميذ واهتماماتهم. م   معاصرة ومتطّورة، وليست بغريبة

ل مفتاًحا الكتساب الفنون ما ُيشعرهم أّن اللغة العربّية هي اللغة التي تستعمل في جميع املوضوعات ومجاالت املعرفة، و 
ّ
تشك

ر في نفوسهم.أّن السينما بحّد ذاتها فّن جميل، أيًضا. إضافة إلى 
ّ
 غنّي بالتجربة املثيرة التي تجذب التالميذ وتؤث

ووسيلة لتقّدم الشعوب وانفتاحها على العالم، من خالل نصوص  ،وثقافة تسعى الوحدة إلى تعريف التلميذ بالسينما كفّن    

لذا تعتمد  وأفالم الرسوم املتحّركة "األنميشن".ينمائّية، وأفالم الخيال العلمّي، بعض التقنّيات األساسّية للخدع الستستعرض 

ك البحث يوتيوب، املوّجه للجمهور باألساس على أفالم من محرّ  ، ترتكز )أفالم مصّورة( بصرّية -هذه الوحدة على نصوص سمعّية

 الواسع الذي يبحر في الشبكة.

 

 األهداف:

  م املواضيع
ّ
تطبيق رؤيا منهج التربية اللغوّية للمرحلة االبتدائّية، الذي ينظر إلى اللغة العربّية كوسيلة لتعل

ا بحّد ذاته، وأداة لتطوير التفكير ،األخرى 
ً
وتعزيز معرفة  ،واكتساب املعرفة، باإلضافة إلى كونها هدف

 من املنهج(. 13-12وقدراتهم في التعامل مع مجاالت اللغة املختلفة )للتوّسع، ص  ،التالميذ

 .تقريب التالميذ إلى لغتهم األّم وتحبيبهم بها 

 السينما. ةجعل اللغة العربّية جزًءا ال يتجّزأ من حياة التالميذ، من خالل تناول موضوع 

  ،م في بيئة ُمَحوسبة
ّ
من خالل تعزيز  ،والتنّور اللغوّي في اللغة العربّيةتدمج الوحدة بين هدفْين: التعل

، توسيع التشّعبّية والتركيز على تطوير أدوات مهّمة، مثل: الروابط ،الوظيفّي  -التعامل مع النّص الرقميّ 

 إستراتيجّيات التفكير العالية، مثل: املقارنة، التصنيف، االستنتاج...الثروة اللغوّية، 

 م.تطوير بعض من أداءات امل
ّ
م: الشخص ّي، البيشخص ّي، الذهنّي والتوجيه الذاتّي في التعل

ّ
 تعل

 .تعزيز مسؤولّية القارئ لعملّية القراءة خالل تفعيل الرقابة االنعكاسّية 

 رقميّ قاموس مصطلحات معجم/  ستراتيجّيات البحث عن مصطلح في تطوير إ. 
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ه سيتّم، من خالل الوحدةمن الجدير ذ
ّ
ن التالميذ من  كره أن

ّ
التركيز على تطوير املهارات اللغوّية املحوسبة، وتعزيز تمك

، أدوات التي تسهم في تطوير التنّور القرائّي  من أجل ذلك تّم التطّرق إلىالتعامل مع أبعاد الفهم وإستراتيجّيات التفكير. 

به الوح تبرها مفاتيح مهّمة في فهم النّص،يمكن أن نعو 
ّ
 دة:وذلك بحسب ما تتطل

رة على شبكة اإلنترنت. -
ّ
 روابط املعلومات الكثيرة املتوف

-  
ّ
ق بالسينما.  ق بالحقل الدالليّ توسيع الثروة اللغوّية، وخصوًصا املصطلحات التي تتعل

ّ
 املتعل

 ، الدمج...الية، مثل: االستنتاج، املقارنةتطوير بعض إستراتيجّيات التفكير الع -

استخراج معلومات  تعتمد هذه الوحدة أساًسا على ، وتسهم في تطوير التنّور القرائّي اإللكترونّي  اتستراتيجيّ إتطوير  -

ى وتصّفحه، والتنّقل بين الروابط، كما تعتمد على  ،بصرّية-نصوص ومصادر  سمعّيةمن 
ً
والنقر على موقع ُمعط

  .فحص املعلومات وتقييمها

 

 مبنى الوحدة:

 تتكّون الوحدة من؛ نصوص رقمّية، روابط تشّعبّية، أفالم وثائقّية، صور ومشاهد أفالم. 

 ؛الوحدة التعليمّية إلى تعريف تالميذ الصفوف الخامسة على نصوص رقمّية تحتوي على تمثيالت مختلفة تهدف

مإنصوص، صور، أفالم قصيرة، وتمكينهم من اكتساب 
ُّ
 من عّدة مصادر.    ستراتيجّيات قراءة من أجل التعل

 في ما يلي عناوين النصوص:

صنع الخدع النّص األّول 
ُ
راُت : كيف ت

ّ
ُل البديلواملؤث

ّ
 البصرّية ؛ "الدوبلير" أو املمث

لميُّ  النّص الثاني: / القسم الثاني: أفالم الخيال الخياُل الع  ّور  التكنولوجّي 
َ
 السينما في التط

ُ
؛ القسم األّول: ُمساهَمة

 العلميّ 

 الرسوم املتحّركة "األنميشن" النص الثالث:

ق باملوضوعة: روابط تشّعبّية
ّ
 الكروما، بهلوانّية، "كرتون"، كلمة  تتعل

ُ
رات بصرّية، شاشة

ّ
، املدبلجة، "أنميشن"مؤث

 يتنيك. اأفالم، صور، ت

ق بموضوعة السينما قاموس مصطلحات محوسبمعجم/ 
ّ
م التطّرق لتعريفات املعجم  ، يتعل

ّ
ينبغي على املعل

  ،بدًءا بالورقّية منها ؛ في املبنى والتنظيم واملضامين...واملوسوعة والقاموس والفروق بينها
ً

  إلى الرقمّية.وصوال

ر
ّ
  ،نذك

ّ
 بصرّية )أفالم مصّورة(، كمصدر أساس ّي للمعلومات، لذا -على نصوص سمعّيةتعتمد د أّن هذه الوحدة ونؤك

م اإلسهاب في عرض األفالم والتطّرق لها، ونوص ي أيًضا أن يتوّجه ملحّرك البحث 
ّ
، باعتباره  "يوتيوب"يتوّجب على املعل

ا باعتباره "لجوجل"مصدر األفالم، كما هو الحال بالنسبة   .  مصدًرا عامًّ

م تنبيهال تخلو من دعايات تجارّية، لذا يتقد ننّوه أّن األفالم 
ّ
ا بواسطة بإغالق الدعاية فوًر  التالميذ وّجب على املعل

 إبحاًرا آمًنا في الشبكة. لتالميذنا )وغالبا ما تكون في أعلى اإلطار من الجهة اليسرى(، لنضمن ×  الضغط على إشارة 
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م
ّ
ز عليها املعل

ّ
 إستراتيجّيات وطرائق سير التدريس مصطلحات أساسّية يرك

 1الشاشة رقم 

: من خالل مشاهدة الفيلم، التمهيد

حول ومن خالل الحديث الذي يدور 

 .رق الذي يقوم به البطلاالعمل الخ

 

 باستعمال يوص ى أثناء املحادثة 

 
ّ
 ق بفحوى النصوص؛ مصطلحات تتعل

 خدع بصرّية، خدع سينمائّية، تصوير،

لين
ّ
 ممث

 
 

  

 

 إطار التعليم:

 بكامل هيئته 
ّ
 فردانّي، الصف

 األهداف: 

  م حول خلق
ّ
العالقة والصلة املباشرة للتعل

  موضوع عالم السينما، الخدع السينمائّية

  ّابات املوقع والعناوين التي قراءة تصّفح لبو

 على الشاشة. تظهر

  تعزيز إستراتيجّيات استخراج املعلومات

 من نّص معلوماتّي بأشكاله املختلفة.

 

 

 :التمهيد

مشاهدة الفيلم على 

 الرابط التالي:

https://www.youtube

.com/watch?v=0RN7

EA4ob6w 

 حول العملمحادثة 

الذي يقوم به  الخارق 

 البطل )الطيران في الجّو(

سماء أفالم استرجاع أ 

والتي قد ، يعرفها التالميذ

 
ً

شاهدوا فيها أعماال

 خارقة...

 :لسؤالاإلجابة عن ا

 يقومون بعمل  هذه  
َ
كيف

؟ وتفعيل عنصر  الخدع 

 التخمين والتشويق.

إجراء محادثة عن 

 املعجم املحوسب

)كيف يعمل، بماذا 

يختلف عن املعجم 

الورقّي، الهدف من 

، استخدام املعجم

معاجم رقمّية يعرفها أو 

 ....(يستخدمها التلميذ

م:
ّ
نوص ي بزراعة  للمعل

روابط األفالم 

املستعملة من 

ا من 
ً
اليوتيوب خوف

 .فقدانها الحًقا

 2الشاشة رقم 

 

 إطار التعليم:

 بكامل صغيرة فردانّي، مجموعات 
ّ
، الصف

 هيئته

 

بعد اختيار املقالة 

 :املناسبة

إجراء حوار حول 

التي  جديدةاملفردات ال

 اوم ،في النّص تظهر 

لها الطريقة التي يفضّ 

ميذ للبحث عن التال 

 .الكلمات

كما ويوص ى االستعانة 

باألفالم املرفقة 

https://www.youtube.com/watch?v=0RN7EA4ob6w
https://www.youtube.com/watch?v=0RN7EA4ob6w
https://www.youtube.com/watch?v=0RN7EA4ob6w
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واالعتماد عليها، 

وسيلة سمعّية باعتبارها 

 بصرّية موّضحة.

 

 مصطلحات أساسّية   واإلجابات أبعاد الفهم السؤال

 :1السؤال رقم 

 

 

 يتمُّ تكبيُر أحجاِم الشخصّياِت وغيِرها في 
َ
كيف

 الفيلِم؟

 

 .تحديد تفاصيل -الصريح املعنى

 

تي 
ّ
الكلمات املفتاحّية ال

يجب على التلميذ 

االستعانة بها لصياغة 

 إجابته هي:

 وحٍش عمالٍق 

ًرا 
ّ
 نموذًجا ُمصغ

 
ً
 لقطاٍت متتالية

عدسة  التصوير   تقريب   

ها  أو إبعاد 
 :2السؤال رقم 

  

 
ُ
 الخضراُء؟ما هَي الشاشة

 .تحديد تفاصيل -الصريح املعنى

 

بإمكان التلميذ االستعانة 

والبحث عن باملعجم 

تعريف مصطلح الشاشة 

 الخضراء.

أو تكوين تعريف من 

 
ُ
: كر في النّص خالل ما ذ

اليوَم يتمُّ تصويُر كّل  هذا 

صغيٍر،  في إستوديو

وبواسطة  استعمال  

شاشٍة خاّصٍة، يتمُّ 

شاهد  
َ
تصويُر امل

، الخضراء   الشاشة   أمامَ 

الحًقا يتمُّ استبداُل هذه  

الشاشة  بصوٍر ومناظَر 

 
ً
 .أخرى لتبدَو حقيقّية

 

االستعانة  وص ىكما ويُ 

باألفالم املرفقة 

واالعتماد عليها، 

باعتبارها وسيلة سمعّية 

 بصرّية موّضحة.
ملاذا لْم يتّمِ تصويُر فيلِم التايتنيك في بيئٍة حقيقّيٍة  :3السؤال رقم 

.
َ
؟ ِاختِر اإلجاباِت الصحيحة  حسَب النّصِ

 التواجد   .1
ُ
. صعوبة ة   في البيئة  الحقيقيَّ

2.   
ّ
 .لخطٍر حقيقّيٍ ليَن يعّرُض املمث

3.  .  الثمن 
ُ
  تكاليُفُه باهظة

 

من خالل فهم الرابط: 

 
ً

والعودة إلى الجمل ، فمثال

 .التي سبقت املثل

هناك  يستنتج التلميذ أّن  

 إجابات صحيحة. 3

  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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فهم العالقات غير املصّرح بها باالعتماد  -استنتاج

 .على الروابط

 

 يتمُّ تصويُر مشاهِد  :4السؤال رقم 
َ
القتاِل بحسِب ما جاَء في كيف

؟  النّصِ

 .تحديد تفاصيل -الصريح املعنى

 

تي يجب على 
ّ
الروابط ال

التلميذ االستعانة بها 

 لصياغة إجابته هي:

؛ وبعَد ذلَك...  ،فإنَّ   ،أّما

شاهد   بالنسبة  أّما 
َ
 مل

القتال  باأليدي واألرجل  

 -واإلثارة   في أفالم  الحركة  

ليَن يقوموَن 
ّ
فإنَّ املمث

بتنفيذ  هذه  الحركات  

 
َ
بطٍء وامل وبعَد  -شاهد  ب 

ذلَك يتّم استعماُل تقنّية  

تسريع  املشهد  بواسطة  

استخدام  برامَج إلنتاج  

ه   ، وإخراج  الفيلم 

؛ ليظهَر  ه  النهائّية  بصورت 

ُه حقيقيٌّ بالُغ  شهُد وكأنَّ
َ
امل

  .اإلتقان  

  :5السؤال 
َ
 يستعينون

َ
 أسباٍب تجعُل املخرجين

َ
نختاُر ثالثة

ِل البديِل 
ّ
 :باملمث

o  لتصوير  مشاهَد بهلوانّيٍة 

o   للتقليل  من التكاليف. 

o   ل  الحقيقّي
ّ
ر  مهاراٍت لدى املمث

ّ
لعدم  توف

  .في أداء  الدور  

 

 .فهم العالقات  املنطقّية غير املصّرح بها  -استنتاج

 

من خالل  فقرة 

ُل "
ّ
الدوبلير" أو املمث

 البديُل.

تي يجب على 
ّ
الروابط ال

التلميذ االستعانة بها 

 لصياغة إجابته هي:

، فحسب
ً
 والتي، وخاصة

يستنتج التلميذ أن هناك 

 صحيحة. اتإجاب 3

 

َر عنَد  :6السؤال رقم 
ّ
 تتوف

ْ
تي يجُب أن

ّ
 ال

ُ
ما هَي الصفات

 "الدوبلير"؟

 

 .صريحةتحديد معلومات  -املعنى الصريح

 

على التلميذ التوّجه إلى 

تي تبد
ّ
 : ٍـ ب أالفقرة ال

َيستعيُن املخرُج 

ا "بالدوبلير"... وأيضً 

الفقرة التي تليها والتي 

 :ـ  تبدأ ب

ُل البديُل، أّي 
ّ
 يمتاُز املمث

ُه شخٌص 
ّ
"الدوبلير"، بأن

 ... ملعرفة صفات رياض يٌّ

 .الدوبلير

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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 :7السؤال رقم 

 
 

" 
َ
 عالمتي التنصيِص وضع الكاتُب كلمة

َ
دوبلير" بين

 :ألّنها

 
ٌ
 أجنبّية

ٌ
 كلمة

 

بات النّصّية
ّ
بات املبنى -تقييم املرك

ّ
 .فهم وظيفة مرك

 

كلمة "دوبلير" كلمة 

 ،ة في مبناها ولفظهاأجنبيّ 

لذلك وضعها الكاتب بين 

 .عالمتي تنصيص

 " أنا أدرُك  :8 السؤال رقم
َ
 هؤالِء  ِاشرِح املقولة

َ
تماًما قيمة

 أفالُم اإلثارِة، 
ْ
 الكباِر. فلوالُهم، لغابت

َ
املحترفين

 هناَك مْن أبطاٍل في أفالِم اإلثارةِ 
َ
 ".وملا كان

 
بات النّصّية 

ّ
التعبير عن موقف  -واللغوّيةتقييم املرك

ل.
ّ
 معل

من و  ،فهم موقف القائل

استخالص و  ثّم شرح 

 .القصد من املقولة

 أيُّ املشاهِد تستدعي وجوَد "دوبلير"؟ :9 السؤال رقم

 اإلجابات الصحيحة:

 من النيران  
ً
 عائلة

ُ
بطُل الفيلم  رجُل إطفاٍء، ينقذ

 .املشتعلة  

ٍة 
ّ
 .بطُل الفيلم  ينزُل بمظل

 

 تطبيق األفكار واملعلومات -تفسير دمج وتطبيق

تطبيق األفكار من خالل 

في  عطاةاملنماذج ال

 .النّص 

 

 التعليم: إطار  3الشاشة رقم 

 بكامل هيئته 
ّ
 فردانّي، مجموعات، الصف

 

إجراء محادثة يوص ى ب

حول أهمّية استعمال 

 املحوسب. املعجم

" الخياُل  قراءة النصَّ

 العلميُّ يتحّوُل إلى واقٍع". 
كما ويوص ى االستعانة 

باألفالم املرفقة 

واالعتماد عليها، 

باعتبارها وسيلة سمعّية 

 بصرّية موّضحة.
 .الئِم الصور للَمكاِن املناسِب  :10 السؤال رقم

 

تنظيم معلومات صريحة بحسب معايير  -صريح

 .معطاة

تنظيم املعلومات 

باالستعانة بنّص بصرّي 

 .)الصور( كوسيلة إيضاح

 أنَّ  :11 السؤال رقم
َ
 :َعّباٌس بُن فرناٍس جاَء ليخدَم فكرة

 اإلجابة الصحيحة: 

. َن الحقيقة   الخياَل أهمُّ م 

 

صياغة فرضّيات بناًء على  -دمج وتطبيق تفسير

 .املكتوب

تفسير باالستناد إلى 

ا جاء في الفقرة التلميذ مل

لمّيٍ ": الثانية طّوٍر ع 
َ
لُّ ت

ُ
ك

َوتكنولوجّيٍ كاَن في 

َن   م 
ً

ياال
َ
الحقيقة  خ

 ". املاض ي

 سافَر البطُل في فيلِم العودِة إلى املستقبِل عبَر  :12 السؤال رقم
َ
كيف

 الزمِن؟

ما جاء في من خالل فهم 

: ففي فيلم  الثالثة الفقرة
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 اإلجابة الصحيحة: 

 بواسطة  سيارٍة طائرٍة. 

 

 .تحديد معلومات صريحة -معنى صريح

 "  إلى املستقبل 
ُ
"العودة

يسافُر البطُل عبَر الزمن  

بواسطة  آلة  زمٍن عجيبٍة 

 .بهيئة  سّيارٍة طائرةٍ 

 خياُل اليوِم  بناءً  :13 السؤال رقم
َ
 يكون

ْ
َعلى َمقولِة: "فهْل يمكُن أن

َك ستسافُر إلى عاِم 
ّ
هَو واقُع الغِد؟". تخّيْل أن

ُه في حياِتك  ،2050
ُ
 لش يٍء قد تستعمل

ً
اذكْر مثاال

 .اليومّيِة 

صياغة فرضّيات بناء على  -تفسير دمج وتطبيق

 املكتوب.

التلميذ أن يكتب  على

 واحًدا
ً

ة كفرضيّ  مثاال

 للمقولة.

الخياُل أهمُّ ِمَن املعرفِة" ما رأُيَك بهذِه املقولِة؟  :14 السؤال رقم

ظِرَك هذهِ 
َ
َك لتقنَع ُزمالَءَك ِبوجهِة ن

َ
 .وّضْح َموقف

 
ل -قييم املضمون ت

ّ
 .التعبير عن موقف معل

التلميذ توضيح موقف 

استعماله  من خالل 

 ة.ساليب إقناعيّ أل 

 َعِن الِعلِم في ِخدمِة السينما، وأيُّ أيُّ نّصٍ  :15 السؤال رقم
ُ
َحّدث

َ
َيت

 َعِن السينما في ِخدمِة العلِم؟
ُ
حّدث

َ
ّصٍ يت

َ
 ن

 اإلجابة الصحيحة:

دمة  الخيال العلمّي:  نّص  لم  في خ   َعن  الع 
ُ
َيَتَحّدث

 .السينما

 َعن  السينما في  نّص 
ُ
رحلة إلى عالم السينما: يَتحّدث

دمة  العلم    .خ 

 

 .مقارنة ومقابلة معلومات -دمج وتطبيق تفسير

 

 

 

من خالل فهم املعلومات 

 ،الواردة في كّل نّص 

 ،منهما واستخالص املعنى

ة لتحديد الفكرة املركزيّ 

 .لكّل منهما

 

 

 

 

 

 

 

 

"  :16 السؤال رقم
َ
أيُّ وسائَل وتقنّياٍت جاَءت لتوّضَح مقولة

 أغرُب مَن الخياِل". 
ُ
مْن ثَر انقر، هناك أكالحقيقة

 .إمكانّيٍة 

 .استعماُل األحذيِة السريعِة للعدوِ 

 الحّرِ 
َ
 .أو البرِد  استعماُل الثياِب املكّيفِة وقت

 .استعماُل اإلنترنت

 .استعماُل الصحوِن الطائرِة للسفِر للفضاِء 

 . استعماُل دليِل الخرائِط 

  استعماُل أجهزِة الهواتِف الذكّية.

 

 .واملعلوماتتطبيق األفكار  -تفسير دمج وتطبيق

باالعتماد على تفسير  

املقولة، يطّبق التلميذ 

ذلك على عبارات أخرى 

قد تكون أغرب من 

 الخيال.

، ثمَّ اختْر  :17 السؤال رقم
َ
  ِاقرأ العباراِت التالية

ُ
/ال أصّدق

ُ
 .أصّدق

 فتح  الباب  بواسطة  البصمة  
ُ
 .إمكانّية

. 
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 وحَدها
ُ
ربط

ُ
 .وجوُد أحذيٍة ذكّيٍة ت

 
ُ
استعمال  التلفاز  للمهاتفة  التي ترافُقها إمكانّية

 
ٌ
 .صورة

 مشاهدة  أكثَر مْن شاشٍة على شاشة  التلفاز  
ُ
 .إمكانّية

 .وجوُد مطاعَم تعمُل بدون  عّماٍل 

اراٍت ذكّيٍة 
ّ
 .استعماُل نظ

ٍج طائرٍ 
ّ
 .وجوُد لوح  تزل

 .وجوُد سّيارٍة تطيُر 

 

 .تطبيق األفكار واملعلومات -تفسير دمج وتطبيق

 

  للمعلم:

التالميذ  أن يقومبعد 

وص ى يُ التمرين، بحّل 

على  الفيلمبمشاهدة 

 :التالي الرابط

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

9B7ryFrQEs0 
  

إجابات ناقشة وذلك مل

مدى مالءمة و  ،التالميذ

عات
ّ
 .همتوق

  :18 السؤال رقم
ُ
الثية

ُ
مّي ث

ْ
أفالِم  ِمْن أفالِم املغامَرِة َوالخياِل العل

 
ُ
 الفيلِم "الَعوَدة

َ
 ِقّصة

ْ
 إلى املْستقبِل"، ِاقرأ

ُ
"العْوَدة

 :إلى املستقبِل"، ثمَّ امأل الجدوَل التاليَ 

 

 
  عنواُن الفيلم  

، السفُر عبَر السفُر عبَر الزمن   موضوُع الفيلم  

، السفُر في السّيارات   البحار 

 . ، السفُر مَع األصدقاء   الحديثة 

  الشخصّياُت 

  اإلطاُر الزمانيُّ     

فلوريدا، كاليفورنيا، إيطاليا،  اإلطاُر املكانيُّ 

 نيويورك.

 
ُ
  الوسائُل التكنولوجّية

ُ
، آلة  التصوير 

ُ
،  آلة  القفز 

ُ
آلة

.  السحر 
ُ
، آلة  الزمن 

 

تنظيم معلومات صريحة داخل  -املعنى الصريح

 .جدول 

  
استخراج معلومات 

 صريحة من النّص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4الشاشة رقم 

 

 إطار التعليم:

 بكامل هيئته 
ّ
 .فردانّي، مجموعات، الصف

 

 

 فقاعة كالم "ربط وتمهيد لنّص 

 الرسوم املتحّركة.

م تعتمُد أفالُم الكرتوِن على خدٍع هل حسَب رأِيك

 .بصرّيٍة أْو على استعماِل "الدوبلير"؟ ِاشرحوا

 

 ِ
ّ
تحضير أفالِم الكرتوِن أسهُل  وهل تعتقدون أن

 بكثيٍر مْن تحضيِر أفالِم الخياِل العلمّيِ؟

حول  محادثةإجراء 

السؤال، كما ويمكن 

التحّدث حول معرفتهم 

السابقة حول أفالم 

 الكرتون.

https://www.youtube.com/watch?v=9B7ryFrQEs0
https://www.youtube.com/watch?v=9B7ryFrQEs0
https://www.youtube.com/watch?v=9B7ryFrQEs0
https://www.youtube.com/watch?v=9B7ryFrQEs0
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 على كيفّيِة تحضيِر ذلَك  
ْ
ْوا نتعّرف

َ
 .اختيار املقالة املالئمة ...تعال

كما ويوص ى االستعانة 

باألفالم املرفقة 

واالعتماد عليها، 

باعتبارها وسيلة سمعّية 

 بصرّية موّضحة.

 

 

 التي تعتمُد عليها الرسوُم  :19السؤال 
ُ
ما هَي الخدُع البصرّية

؟
ُ
 املتحّركة

 اإلجابة الصحيحة:

 .التحريُك السريُع واملتعاقُب 

 

 .تحديد معلومات صريحة -املعنى الصريح

تحديد املعلومات  

الصريحة بحسب ما جاء 

 .في الفقرة األولى

 ؟ِة ماذا ُيقصُد بكلمِة املدبلج :20السؤال 

 
 استنتاج املعنى بحسب السياق.  -خفّي املعنى ال

املعنى من سياق  استناج 

 الجملة التالية:

والكثيُر من املسلسالت  

 .املدبلجة  إلى العربّية  

ْب مراحَل إعداِد أفالِم الرسوِم بالتحريِك  :21السؤال 
ّ
رت

 .التقليدّيِ 

 اإلجابة الصحيحة:

 

1. .  رسُم األشكال  بالرصاص 

2. .  نقُل الرسومات  بأقالم  الحبر 

3.  .  تلويُن الرسومات  والخلفّيات 

4. .  تصويُر املشاهد 

ها. .5
ُ
 تغييُر الشرائح  وتبديل

تصويُر الرسومات  بشكٍل متعاقٍب وسريٍع  .6

 لتبدَو وكأّنها تتحّرُك.

 

  .فهم عالقات منطقّية -فهم املعنى الخفّي 

باالعتماد على فهم 

التسلسل املنطقّي ملراحل 

إعداد أفالم  الرسوم  

 .بالتحريك  التقليدّي  

 

 

  

 أموٍر يمتاُز بها التحريُك الحاسوبيُّ عِن نختاُر  22السؤال 
َ
ثالثة

؟   التحريِك التقليدّيِ

 إجابات صحيحة مقترحة:

بالغة  الحاسوب  إنجاُز رسوماٍت  بمقدور  تقنّيات  

ة.
ّ
 الدق

إنتاُج األفالم  املتحّركة  عن طريق  استعمال  برامَج  يتمُّ 

 للتلوين  والتظليل  وتحريك  
ً
.حاسوبّيٍة خاّصة  األشكال 

كما أّنها تساعُد في خلق  تأثيراٍت وخدٍع يصعُب 

؛ وذلَك ألسباٍب  إنتاُجها في التصوير  الحّي  العادّي 

 .ّيٍة أْو مهنّيٍة أو مادّيٍة فنّ 

فهم ما جاء في النّص 

التحريُك حول 

الحاسوبيُّ والتحريِك 

، ومن ثّم التقليدّيِ 

ا لتحديد ماملقارنة بينه

مّيزات خاّصة للتحريك 

 الحاسوبّي.
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 أسرُع مَن األنميشن التقليدّي السابق  
ُ
هذه  الطريقة

.   الذي يعتمُد على الرسم  باليد 

 
 .معلومات مقارنة ومقابلة -تفسير دمج وتطبيق

 

 التي تنطبُق على كّلٍ مَن الطرائِق  ما :23السؤال 
ُ
هَي املواصفات

 في النّصِ حوَل صناعِة أفالِم 
ْ
الثالِث التي وردت

 .الرسوِم املتحّركِة 

 

 .مقارنة ومقابلة معلومات -تفسير دمج وتطبيق

مقارنة املعلومات   

الواردة في الطرائق  الثالث  

حوَل صناعة  أفالم  

 .الرسوم  املتحّركة  

 

 لجميِع أنواِع أفالِم الرسوِم  :24السؤال 
ُ
 املشتركة

ُ
ما هي املّيزة

 املتحّركِة؟

 اإلجابة:

 

 .مقارنة ومقابلة معلومات -تفسير دمج وتطبيق

 

 

 

ما جاء في النّص  تفسير 

جميع  أنواع  أفالم  حول 

الرسوم  املتحّركة  

واملقارنة بينها لتحديد 

امليزة املتشابهة واملشتركة 

 .بينها

 

 5الشاشة رقم 

 إجماٌل ومردودٌ 

 

 إطار التعليم:

  فردانّي    

 

 :األهداف

 إجمال ما تّم تع 
ّ
 مه في الوحدة ومردود. ل

  عند نهاية الوحدة التعليمّية ُيطلب من

م 
ّ
التالميذ التفكير والتأّمل في عملّية التعل

التي مارسوها في هذه الوحدة، وتقّييمها 

 :تقييمّية بواسطة ثالثة أسئلة 

 

  في  هْل 
ْ
 التي جاءت

ُ
م املعلومات

ُ
أعجبتك

  الوحدِة؟

  م استعماُل املعجِم
ُ
هْل أعجَبك

  املحوسِب؟

  م على معلوماٍت
ُ
تتالءُم مَع هْل حصلت

 ؟ معلوماتَك السابقِة 

  م على معلوماٍت
ُ
 هْل حصلت

ُ
تختلف

 ؟وتتناقُض مع معلوماتَك السابقِة 

 
 : م آراَءكم على املستقيم 

ُ
 واآلَن، بعَد أْن حّددت

م في الوحدِة؟ 
ُ
ك
ْ
 ِاشرحوا، ما هي أكثُر معلومٍة أعجَبت

م في استعماِل املعجِم 
ُ
ذي أعجَبك

ّ
ِاشرحوا، ما ال

مردود حول عملّية 

م
ّ
 التعل

  من أجل ترسيخ

الشخص ّي األداء 

التوجيه الذاتّي و 

م وتقوية 
ّ
في التعل

مسؤولّية 

التالميذ لعملّية 

قراءتهم، من 

املهّم دعوتهم 

عملّية بللتفكير  

م. 
ّ
 التعل

  من املمكن أن

يقوم التالميذ في 

البداية بتنفيذ 

املهّمة بمفردهم 

وباالعتماد على 

أنفسهم، ثّم 

يجرى النقاش 

حول إجاباتهم 

وردودهم 

قة  
ّ
املتعل
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 املحوسِب؟

 عّدد املصطلحات التي استعنت بها. 

 مَن النّصِ تتالءُم مَع معلوماتَك 
ً
اكتب معلومة

 السابقِة.

 وتتناقُض مع 
ُ
 تختلف

ً
 جديدة

ً
كتْب معلومة

ُ
ا

 .ِة معلوماتَك السابق

 

 
 
ُ
لَب منَك كتابة

ُ
توصيٍة ملشاهدِة فيلٍم، أيَّ نوٍع  لْو ط

 ستوص ي زمالَءَك 
َ
مْن أنواِع األفالِم الثالثِة كنت

 بمشاهدِتِه، وملاذا؟

لَب منَك ترشيُح 
ُ
األفالِم لجائزِة األوسكار،  أحد لْو ط

 أيَّ فيلٍم تختاُر ِ وملاذا؟

بالتجربة 

تي 
ّ
مّية ال

ّ
التعل

 خضعوا لها. 

في كّل األحوال يجب 

 إجراء نقاش مشترك.

 


