
اإلضاءة في التصویر.موضوع الوحدة : لغة التصویر: لقطات وزوایا التصویر ,

ھبھ مصاروه  - وسناءإعداد  لقطات - زوایا  اإلضاءة في التصویرالموضوع 
برانسي

جمھور
الھدف

مدةطالب صف الثالث
الوحدة

التدریسیة
 

حصص5

األھداف العامة
للوحدة

التعرف على أنواع لقطات التصویر.

التعرف على أنواع لقطات التصویر من حیث األبعاد.

والمشاھد.التعرف على أنواع زوایا التصویر التي ُتؤخذ منھا اللقطات

التعرف على أنواع اإلضاءة في التصویر

یتمالتعرف على أھداف اإلضاءة في تشكیل وبلورة الواقع الذي
تصویره.

مصطلحات وقضایا
:

, لقطةتصویر, حجم لقطات التصویر: لقطة بعیدة جدا , لقطة بعیدة
لقطھأمریكیة, لقطة متوسطة, لقطھ اخبار, لقطھ قریبھ متوسطة,

قریبھ, لقطھ قریبھ جدا, لقطة ثنائیة, لقطھ جماعیھ.

زاویةزوایا التصویر: زاویة تصویر بارتفاع العین, زاویة مرتفعة,
منخفضھمنخفضة, زاویة من فوق الرأس , زاویة عالیة جدا, زاویھ

جدا, زاویھ الكامیرا المنحرفة.

الخافتة,اإلضاءة في التصویر:  اإلضاءة القویة ,اإلضاءة القویة
المنخفض,الضوء الرئیسي, الضوء الرئیسي المرتفع, الضوء الرئیسي

ضوء رئیسي جانبي, الضوء المكمل, الضوء الخلفي,

الموضوالدرس
ع

اقتراحاتمصطلحاتاألھداف التعلیمیة
ألسالیب

التدریس: 
الفعالیة

التقییم

ما ھو-1
التصویر

؟

التعرف على مصطلح
التصویر

كامیرا

صورة

حوار ونقاش مع
الطالب حول



ضوء

تقنیات
تصویر

تسجیل

موضوع
التصویر

أنواع2
اللقطات

في
التصویر
الفوتوغ

رافي

ان یدرك الطالب
أنواع لقطات

التصویر واالختالف
بینھما

لقطة بعیدة
جدا

)EX.L.S,(
لقطھ بعیده

)L.S,(لقطة
أمریكیة, لقطة

متوسطة,
لقطھ اخبار,
لقطھ قریبھ
متوسطة,

لقطھ قریبھ,
لقطھ قریبھ
جدا, لقطة

ثنائیة, لقطھ
جماعیھ.

عرض عارضة

زوایا3
التصویر

معرفھ انواع زوایا
التصویر الذي تصور

منھ الكامیرا أو
المكان الذي توجد فیھ

الكامیرا  بالنسبة
للجسم المصور

زاویة تصویر
بارتفاع

العین, زاویة
مرتفعة,

زاویة
منخفضة,
زاویة من

فوق الرأس ,
زاویة عالیة
جدا, زاویھ

منخفضھ جدا,
زاویھ الكامیرا

المنحرفة.

عارضةعرض
زوایاعن

التصویر

اإلضاءة4
في

التصویر

أن یتعرف الطالب
على أنواع االضاءة

في التصویر

اإلضاءة
القویة

,اإلضاءة
القویة

الخافتة,
الضوء

عرض عارضة

https://docs.google.com/presentation/d/1HNfaoVXioGNRJlvbZJ1h1xDMJjcGMAQl/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1H6YO208Yza1ZsoeBTPazRcE7BLbprIoI/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1H6YO208Yza1ZsoeBTPazRcE7BLbprIoI/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1H6YO208Yza1ZsoeBTPazRcE7BLbprIoI/edit#slide=id.p1


الرئیسي,
الضوء

الرئیسي
المرتفع,
الضوء

الرئیسي
المنخفض,

ضوء رئیسي
جانبي,
الضوء
المكمل,
الضوء
الخلفي,

5

مجرى الدرس:  الدرس االول

وسائل تكنولوجیةما ھو التصویر؟الموضوع 
مساعدة  

عارضة, أفالم, صور من المواقع
المختلفة

مصطلحات
:

كامیرا

صورة

ضوء

تقنیات تصویر

تسجیل

 رعرض فیدیو یوثق تعریف التصوی مصادر اكادیمیة

https://www.youtube.com/
watch?v=uWZwZ8dWsN
8&t=147s

مواد
تعلیمیة

مكتوبة او
محوسبة 

فیدیو تعریف ما ھو التصویر :
https://www.youtube.com/watch?v=uWZwZ8dWsN8&t=147s

https://www.youtube.com/watch?v=uWZwZ8dWsN8&t=147s
https://www.youtube.com/watch?v=uWZwZ8dWsN8&t=147s
https://www.youtube.com/watch?v=uWZwZ8dWsN8&t=147s
https://www.youtube.com/watch?v=uWZwZ8dWsN8&t=147s


األھداف التعلیمیة
للدرس

*ان یتعرف الطالب على مصطلح التصویر

والفرق بینھما.* ان یدرك الطالب المصطلحات صورة ضوء وتقنیات تصویر

وق
ت

سیرورة
التعلیم

اسالیب التدریسالفعالیة

5
دقا
ئق

افتتاحیة
وتمھید

عرضحوار ونقاش +عرض موضوع درس الیوم وأھدافھ
https://www.youtube.cفیدیو

om/watch?v=uWZwZ8dW
sN8&t=147s

"التصویر"كلمھالصفلوحعلىكتابھصلب الدرس35
ومناقشةاألفكار)(شمسدائرةداخل

تصویر؟كلمةلكمتعنيماذاالطالب
وكتابھ التعاریف التي یعطوھا الطالب .

یشرحالذيالفیدیومشاھدهذلكبعدمن
یبدأالمشاھدهبعدالتصویر.تعریف
شاھدوهماحولالطالبمعحوار

وطرح أسئلة للحوار حول الموضوع

معحوارونقاشاسئلة
التالمیذ:

فيالتصویرأھمیةھيما-1
حیاتنا الیومیھ؟

فيالتصویریستعملأین-2
حیاتنا الیومیھ؟

ومتىُنصورمتى-3
نتصور؟

الصورةانتعتقدھل-4
تعبر عن مشاعر االنسان؟

5
مراجعة المصطلحات وسؤال الطالب  اذاتلخیص

یوجد شیئ غیر واضح لدرس الیوم
مھام بیتیة

مجرى الدرس الثاني:  لقطات التصویر

وسائل تكنولوجیةأحجام لقطات التصویرالموضوع 
مساعدة  

عارضة, أفالم, صور من المواقع
المختلفة

مصطلحات
:

قطة بعیدة جدا , لقطة بعیدة ,
لقطة أمریكیة, لقطة

متوسطة, لقطھ اخبار, لقطھ
قریبھ متوسطة, لقطھ قریبھ,
لقطھ قریبھ جدا, لقطة ثنائیة,

لقطھ جماعیھ.

عارضھ للموضوع:مصادر اكادیمیة
https://docs.google.com/p
resentation/d/1HNfaoVXi
oGNRJlvbZJ1h1xDMJjcG
MAQl/edit#slide=id.p1

https://www.youtube.com/watch?v=uWZwZ8dWsN8&t=147s
https://www.youtube.com/watch?v=uWZwZ8dWsN8&t=147s
https://www.youtube.com/watch?v=uWZwZ8dWsN8&t=147s
https://docs.google.com/presentation/d/1HNfaoVXioGNRJlvbZJ1h1xDMJjcGMAQl/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1HNfaoVXioGNRJlvbZJ1h1xDMJjcGMAQl/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1HNfaoVXioGNRJlvbZJ1h1xDMJjcGMAQl/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1HNfaoVXioGNRJlvbZJ1h1xDMJjcGMAQl/edit#slide=id.p1


مواد
تعلیمیة

مكتوبة او
محوسبة 

عارضھ تخص الموضوع :
https://docs.google.com/presentation/d/1HNfaoVXioGNRJlvb

ZJ1h1xDMJjcGMAQl/edit#slide=id.p1

toyلعبةحكایة:فیلم story 1:

https://www.youtube.com/watch?v=v5aJcubtPP0

ورقھ عمل عن النواع لقطات التصویر
:https://docs.google.com/document/d/1lejBsPagAZvRSXNHui

XpqjDNxpdwpwLt/edit

األھداف التعلیمیة
للدرس

ان یدرك الطالب أنواع لقطات التصویر واالختالف بینھما*

* ان یتعرف الطالب على أھمیة  ودور احجام التصویر.

العملیة داخل الصف.ان یطبق الطالب المواد التي تعلمھا من خالل الممارسة

وق
ت

سیرورة
التعلیم

اسالیب التدریسالفعالیة

افتتاحیة5
التعرف على مسافات التصویر : سنطلب منوتمھید

الطالب إخراج الھواتف المحمولة التي بحوزتھم
ووضعھا لحالھ التصویر العادي (ولیس الفیدیو) ،
سنوضح للطالب أننا نرى مستطیًال أمامنا بحجم

اننریدالذيمانقررأنیمكنناواننا16:9
نصوره . سنطلب من كل زوج من الطالب التقاط

ثالثھ صور
-2القدمینحتىالرأسمنزمیلھتصویر-1

فقط.األذنتصویر-3.صدیقھوجھتصویر
في كل مرة من مسافة مختلفة.  في نھایة المھمھ

نشرح للطالب بأن لكل مسافة للتصویر معنى
مختلف حسب لغة السینما.

ُمھمھ للطالب

https://docs.google.com/presentation/d/1HNfaoVXioGNRJlvbZJ1h1xDMJjcGMAQl/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1HNfaoVXioGNRJlvbZJ1h1xDMJjcGMAQl/edit#slide=id.p1
https://www.youtube.com/watch?v=v5aJcubtPP0
https://docs.google.com/document/d/1lejBsPagAZvRSXNHuiXpqjDNxpdwpwLt/edit
https://docs.google.com/document/d/1lejBsPagAZvRSXNHuiXpqjDNxpdwpwLt/edit


30
صلب
عرض العارضھ امام الطالب والتعرف علىالدرس

أنواع وأحجام اللقطات والنقاش والحوار حول
الموضوع.

من بعد ذلك نعرض للطالب مقطع فیدیو من حكایة
toyلعبة story كلنعطيالمشاھدهبعد.1

طالب ورقة عمل وھي عبارة عن جدول فیھ
مكتوب أنواع اللقطات . على كل طالب ان

وصفمعمختلفةلقطات5الجدولفيیمأل
ما یرى في المقطع.

ورقھ العمل :
https://docs.google.com/document/
d/1lejBsPagAZvRSXNHuiXpqjDNx

pdwpwLt/edit

عارضھ :
https://docs.google.com/pr
esentation/d/1HNfaoVXio

GNRJlvbZJ1h1xDMJjcGM
AQl/edit#slide=id.p1

حكایة لعبةمقطع فیدیو من فیلم :
toy story 1

https://www.youtube.com/
watch?v=v5aJcubtPP0

10
عرض كل طالب الخمس لقطات التي اختارھاتلخیص

ووصفھا أمام طالب الصف مع ذكر اسم نوع
كل لقطھ

مھام بیتیة

مجرى الدرس الثالث: زوایا التصویر  ( درسین كاملین):

وسائل تكنولوجیةزوایا التصویرالموضوع 
مساعدة  

عارضة, أفالم, صور من المواقع
المختلفة

مصطلحات
:

زاویة تصویر بارتفاع العین,
زاویة مرتفعة, زاویة

منخفضة, زاویة من فوق
الرأس , زاویة عالیة جدا,
زاویة منخفضة جدا, زاویھ

الكامیرا المنحرفة.

عارضھ زوایا التصویر :مصادر اكادیمیة
https://docs.google.com/p
resentation/d/1H6YO208
Yza1ZsoeBTPazRcE7BL

bprIoI/edit#slide=id.p1

مواد
تعلیمیة

مكتوبة او
محوسبة 

زوایا التصویر :
https://docs.google.com/presentation/d/1H6YO208Yza1ZsoeB

TPazRcE7BLbprIoI/edit#slide=id.p1

https://docs.google.com/document/d/1lejBsPagAZvRSXNHuiXpqjDNxpdwpwLt/edit
https://docs.google.com/document/d/1lejBsPagAZvRSXNHuiXpqjDNxpdwpwLt/edit
https://docs.google.com/document/d/1lejBsPagAZvRSXNHuiXpqjDNxpdwpwLt/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1HNfaoVXioGNRJlvbZJ1h1xDMJjcGMAQl/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1HNfaoVXioGNRJlvbZJ1h1xDMJjcGMAQl/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1HNfaoVXioGNRJlvbZJ1h1xDMJjcGMAQl/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1HNfaoVXioGNRJlvbZJ1h1xDMJjcGMAQl/edit#slide=id.p1
https://www.youtube.com/watch?v=v5aJcubtPP0
https://www.youtube.com/watch?v=v5aJcubtPP0
https://docs.google.com/presentation/d/1H6YO208Yza1ZsoeBTPazRcE7BLbprIoI/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1H6YO208Yza1ZsoeBTPazRcE7BLbprIoI/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1H6YO208Yza1ZsoeBTPazRcE7BLbprIoI/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1H6YO208Yza1ZsoeBTPazRcE7BLbprIoI/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1H6YO208Yza1ZsoeBTPazRcE7BLbprIoI/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1H6YO208Yza1ZsoeBTPazRcE7BLbprIoI/edit#slide=id.p1


األھداف التعلیمیة
للدرس

منھ الكامیرا أوانواع زوایا التصویر الذي تصورن یتعرف الطالب على*ا
المكان الذي توجد فیھ الكامیرا  بالنسبة للجسم المصور.

* أن یدرك الطالب ابعاد والمعنى الخفي لكل زاویھ تصویر.

وق
ت

سیرورة
التعلیم

اسالیب التدریسالفعالیة

15
افتتاحیة
وتمھید

سنطلب من الطالب إخراج ھواتفھم النقالة التي
بحوزتھم  ووضعھا في مستوى العین في وضع "

السیلفي "، ونطلب منھم التقاط صورة
لوجھھم من ھذه الزاویة. سنطلب منھم اآلن رفع

الكامیرا قلیالً والتقاط صورة أخرى (زاویة عالیة)
ثم نطلب منھم خفض الكامیرا إلى األسفل الرتفاع

الرقبة وتصویر أنفسھم مرة أخرى (زاویة
منخفضة).

یمتلك الطالب اآلن ثالث صور لوجھھم من زوایا
التصویر الرئیسیة الثالثة.

سنطلب من الطالب تحلیل صوره وجھھم التي
التقطوھا من زوایا مختلفة. من المعقول بأن یجیبوا
بان تصویر وجوھھم من زاویة منخفضة  تمجدھم

، والتصویر من الزاویة العالیة تصغرھم
وتضعفھم والزاویة المباشرة حیادیھ.

نقاش و حوار

65
صلب
الدرس

عرض العارضھ امام الطالب والتعرف على
أنواع زوایا التصویر والنقاش حول الموضوع.

oneفیدیومقطعللطالبنعرضذلكبعدمن
man show pixar.نعطيالمشاھدةخالل

مالحظة للطالب لالنتباه على كیفیة تصویر الفتاة
في الفیلم على أنھا الشخصیة األضعف

في القصة ، "تصویرھا" من زاویة عالیة وعلى
النقیض من ذلك یتم تصویر الشخصیات األخرى

من الزاویة  المنخفضة التي حیث یحظون في
المجد.

عارضھ زوایا التصویر :
https://docs.google.com/pr
esentation/d/1H6YO208Y
za1ZsoeBTPazRcE7BLbp

rIoI/edit#slide=id.p1

one:فیدیو man show pixar
https://www.youtube.com/

watch?v=454nNoD6-TI

https://docs.google.com/presentation/d/1H6YO208Yza1ZsoeBTPazRcE7BLbprIoI/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1H6YO208Yza1ZsoeBTPazRcE7BLbprIoI/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1H6YO208Yza1ZsoeBTPazRcE7BLbprIoI/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1H6YO208Yza1ZsoeBTPazRcE7BLbprIoI/edit#slide=id.p1
https://www.youtube.com/watch?v=454nNoD6-TI
https://www.youtube.com/watch?v=454nNoD6-TI


:مھمة للطالب في ساحة المدرسة
3مجموعةكل(فيمجموعاتإلىالصفینقسم

طالب) ، كل مجموعة تكون بحوزتھم كامیرا  (
لغرض ھذا التمرین ، كامیرا

الھاتف أو الكامیرا الرقمیة. نخرج الى باحة
المدرسة وكل مجموعة تقوم في  تصویر فرد من

المجموعة وھو یقوم بعمل معین من خمسة لقطات
تصویر مختلفة ومن زوایا تصویر  مختلفة حسب
الحاجة. على سبیل المثال ، وھو یلعب كرة السلة
، الشراء من الكشك , وھو یلعب كره  قدم  وما

شابھ.
من المھم أن نكون معھم في الخارج ، لتشجیعھم

وتوجیھھم ورفع مستوى عملھم ونوجھھم ونحاول
ترقیة نتائجھم قبل عودتھم إلى الصف.  بعد

االنتھاء من المھمة نعود الى الصف وندعو كل
مجموعة لعرض ومقارنة أعمالھم  أمام جمیع
طالب الصف، لمعرفة  من تمكن من التقاط

الصور كما یجب من كان أكثر إبداًعا .

10
مراجعة المصطلحات مع مراجعة المعنىتلخیص

واألبعاد لكل من زوایا التصویر ولقطات
التصویر

یلخص ھذا التمرین المادة التي تعلمناھا حتى اآلن.مھام بیتیة
7-5خاللمنقصیرةقصةسردطالبكلعلى

صور ثابتة فقط! (لكي نفھم القصة یجب التدقیق
باحجام لقطات الصورة وزوایا الصورة مثال (إذا

كان شخص ما یعطي مبلًغا كبیًرا لألعمال الخیریة
لذلك سنصور الورق النقدي الذي في یده بصورة

نجاعةبأكثرالعملیكونحتى).C.Uقریبة
وبجوده أفضل.

في اللقاء التالي داخل الصف سیعرض كل طالب
الوظیفھ امام الجمیع وستعقد مناقشة وحوار حول

للتحسین واالحتفاظ والتشجیع.
4رقمالتصویرفياإلضاءةدرس: :مجرىالدرسمجرى

الموضوع 
اإلضاءة  في التصویر

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

عارضة, أفالم, صور من المواقع
المختلفة

مصطلحات
:

اإلضاءة القویة ,اإلضاءة
القویة الخافتة, الضوء

الرئیسي, الضوء الرئیسي
المرتفع, الضوء الرئیسي
المنخفض, ضوء رئیسي

عرض عارضةمصادر اكادیمیة



جانبي, الضوء المكمل,
الضوء الخلفي,

مواد
تعلیمیة

مكتوبة او
محوسبة 

https://docs.google.com/presentation/d/1orwwOr1uAKkiHoPs
r6R8EZ87GTrUgBLP/edit#slide=id.p16

األھداف التعلیمیة
للدرس

*التعرف على أنواع اإلضاءة في التصویر

یتم تصویره.التعرف على أھداف اإلضاءة في تشكیل وبلورة الواقع الذي

التمییز بین أنواع االضاءة المختلفة.

سیرورةوقت
التعلیم

اسالیب التدریسالفعالیة

5
دقائق

افتتاحیة
تفتتح المعلمة الدرس بشرح عن معنى كلمةوتمھید

ضوء, من خالل رسم شمس الخواطر على
اللوح وماذا نتخیل عندما نسمع كلمة ضوء.

شرح كالمي للطالب

30
دقیقة

صلب
تقوم المعلمة بشرح مفصل لمعنى الضوءالدرس

والتطرق لمصدر الضوء األساسي بالحیاة وھو
الشمس.

عرض ألنواع اضاءة مختلفة وإظھار الفروق
بینھا.

شرح عن أنواع اإلضاءة من خالل العارضة
التي تتطرق ألنواع مختلفة من االضاءة مع
إعطاء أمثلة وتمكین الطالب من التمییز بین

األنواع المختلفة من اإلضاءة.

تطلب المعلمة من الطالب البحث في الحاسوب
عن أنواع اضاءة من خالل صور من

االنترنیت.

عرض صور لضوء الشمس

https://docs.google.com/presentation/d/1orwwOr1uAKkiHoPsr6R8EZ87GTrUgBLP/edit#slide=id.p16
https://docs.google.com/presentation/d/1orwwOr1uAKkiHoPsr6R8EZ87GTrUgBLP/edit#slide=id.p16


https://docs.google.com/pr
esentation/d/1orwwOr1uA
KkiHoPsr6R8EZ87GTrUg

BLP/edit#slide=id.p16

5-7
دقائق

تلخیص
تكرر المعلمة المصطلحات التي تم تعلمھا

خالل الدرس وتشرح الفرق مجددا بین
أنواع االضاءة.

مھام بیتیة
على كل طالب البحث عن ثالث صور لثالث

أنواع اضاءة.

https://docs.google.com/presentation/d/1orwwOr1uAKkiHoPsr6R8EZ87GTrUgBLP/edit#slide=id.p16
https://docs.google.com/presentation/d/1orwwOr1uAKkiHoPsr6R8EZ87GTrUgBLP/edit#slide=id.p16
https://docs.google.com/presentation/d/1orwwOr1uAKkiHoPsr6R8EZ87GTrUgBLP/edit#slide=id.p16
https://docs.google.com/presentation/d/1orwwOr1uAKkiHoPsr6R8EZ87GTrUgBLP/edit#slide=id.p16

