
Stopالوحدة: موضوع motionالبرنامج)مھاراتوتطبیق(تعلم

Stopبرنامجالموضوع  motion  أسماء حسنإعداد
جمھور
الھدف

مدة الوحدةالصف األول االبتدائي
التدریسیة 

دروس5-6

األھداف العامة
للوحدة

Stopتقنیةعلى-التعرف1 motionالرسومفنتطویرفيودورھا
المتحركة

Stopبتقنیةقصیرھادففیلم-انتاج2 motion
لیمكنھاألفالممنالنوعھذاصناعةعلىللتعرففرصةالطالب-إعطاء3

التمییز بین الواقع والخیال في األفالم التي یشاھدھا
المھاموتقسیمالجماعيالعملتشجیع-4

حركاتأفالم كرتون ,تصویر , مونتاج, اخراج, زوایا تصویر, خلفیات,مصطلحات وقضایا :
الكامیرا

اطار, تسلسل احداث

اقتراحات ألسالیبمصطلحاتاألھداف التعلیمیةالموضوعالدرس
التدریس:  الفعالیة

التقییم

تعریف:ما ھو1
Stopتطبیق

motionھيوما
استعماالتھ

على-التعرف1
احدى تقنیات انتاج

أفالم كرتون المفضلة
لدى األطفال.

یجعلالتقنیة-فھم2
الطالب ذو قدره على

تمییز ان ما یشاھده
ھو مجرد تقنیات فنیھ

وذلك یقلل التأثیر
السلبي لمشاھدة ھذه

البرامج علیھم

أفالم كرتون

Stop
motion

افتتاحیة الدرس بمشاھدة
Stopبتقنیةقصیرفیلم

motion

جمع مصطلحات عن
طریق شمس تداعیات
ومحاولة الوصول عن

طریق المصطلحات التي
جمعت تعریف المصطلح

Stop motion

التعرف على التطبیق من
خالل عارضھ

مشاھدة فیلم توضیحي
قصیرعن التقنیة

اختیار قصھ\فكره2
مشوقھ مبنیھ على

موضوع-اختیار1
ھادف للفیلم والذي

تكون مرحلة ما قبل
اإلنتاج أكثر اعتماداً على



بناء تسلسل احداث
stopلفیلم

motion

(مرحلة ما قبل
)اإلنتاج

من خاللھ نستطیع ان
نوصل رسالھ ذات

معنى لجمھور الھدف

العصف الذھنّي،
والتخطیط للفیلم المراد
انتاجھ، وھي تشمل ما

الھدف-وضع1یأتي:
الرئیسّي للفیدیو، والرسالة

التي یرغب بتوصیلھا
عبره. تحدید جمھور

الھدف. وضع العناوین
واألفكار الرئیسّیة المراد

طرحھا في الفیدیو. اختیار
الطرق المراد اعتمادھا
لصناعة الفیدیو، والنمط
المراد اتباعھ في الفیدیو،
كتحدید نوعّیة الصور أو
الرسمات، ونغمة الحوار،

والموسیقى، واأللوان.
(ممكن ان تجمع عدة

اقتراحات ویتم التصویت
على االقتراح األفضل)

تعلم القواعد3
األساسیة للتصویر

"تقنیات تصویر
الفیلم"

خلفیة, زاویة
تصویر, ثبوت

الكامیرا,
ارتفاع,

اضاءه، تكبیر
\تصغیر

التركیز
(פוקוס)

حركات
الكامیرا

االنتقال من
مشھد آلخر,

ابعاد

تعلیم الموضوع یكون من
خالل استعمال الكامیرا

تمثیل طرق مختلفة من
الصور بزوایا مختلفة

وعرضھا على الشاشة من
خالل دائرة مغلقة (מעגל

סגור)

بین الكامیرا والعاكس
الضوئي .

تصویر مشاھد4
الفیلم

(ورشة عمل
جماعیة)

یقسم الصف الى
مجموعات وتقسم مھام

على كل مجموعة



5

مونتاج

على-التعرف1
طریقة مونتاج أفالم

كرتون

العملیة-التجربة2
للطالب في استعمال

برنامج مونتاج

مونتاج

برنامج مونتاج

عمل مشترك بمجموعات



1رقمدرسمجرى

الموضوع 
Stop motion

(التعرف على التقنیة)

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

Power pointعارضة
حاسوب وشاشة عرض لعرض فیلم

لوح

مصطلحات
:

مصادر اكادیمیةفیلم كرتون,

مواد
تعلیمیة

مكتوبة او
محوسبة 

Stop(باإلنجلیزّیة:الرسمات:حركةإیقافطریقة motion animation(طریقةوھي
فیلم كامل، وھي طریقة تعّدتعتمد على تحریك المجسمات الحقیقّیة، وتصویرھا ضمن إطار

أقّل تكلفٍة وأسرع من طریقة اإلنتاج باستخدام الكومبیوتر.

األھداف التعلیمیة
للدرس

Stopتقنیةعلىالتعرف* motion

* مراحل اعداد الفیلم اعتمادا على التقنیة

اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت
10
دقا
ئق

افتتاحیة وتمھید
3بمشاھدةالدرسیبدا

topبتقنیةصنعتأفالم
motionمشاھدةبعد

األفالم الثالثة أتوجھ
للطالب بسؤال: ما ھو

المشترك بین األفالم
الثالثة حسب رأیك؟

https://www.youtube.com/watch?v=3D
FzjP6PbnU

https://www.youtube.com/watch?v=I9k
97zpz4Hw

https://www.youtube.com/watch?v=1Y
Oaej7IWnc

اجمع األجوبة عن طریق شمس تداعیات على اللوح
وبعد ذلك ادخل في صلب الدرس.

مشاھدة أفالم ونقاش

25
دقیق

ة

صلب الدرس
stopتطبیقشرح

motionباالستعانة
powerبعارضھ point

(مرفق العارضة) بدایة
بتعریف التقنیة مراحلھا

powerبعارضھاالستعانة pointالعارضة)(مرفق

https://www.youtube.com/watch?v=3DFzjP6PbnU
https://www.youtube.com/watch?v=3DFzjP6PbnU
https://www.youtube.com/watch?v=I9k97zpz4Hw
https://www.youtube.com/watch?v=I9k97zpz4Hw
https://www.youtube.com/watch?v=1YOaej7IWnc
https://www.youtube.com/watch?v=1YOaej7IWnc


من بلورة الفكرة حتى
المنتج النھائي .

10
دقا
ئق

تلخیص
مشاھدة فیلم یلخص

مراحل انتاج فیلم قصیر
stopبتقنیة

motionمععام+نقاش
الطالب عن الفیلم بشكل

خاص والتقنیة بشكل عام

https://www.youtube.co
M6ixhttps://www.youtube.com/watc

h?v=-M6ixhgYsbshgYsbs
m/watch?v-=

مشاھدة فیلم ونقاش

مھام بیتیة

2رقمدرس مجرى

مرحلة ا قبلالموضوع 
اإلنتاج(اختیار القصھ)

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

مصادر اكادیمیةمصطلحات:

مواد تعلیمیة مكتوبة
او محوسبة 

*
الكاتب للقارئ في قصتھالفكرة تعتبر الفكرة الھدف أو الغایة التي یرید أن یوصلھا

من خالل األحداث، والسرد، والشخصیات.
https://www.youtube.com/watch?v=Po81oKdZuFk

األھداف التعلیمیة
للدرس

*اختیار موضوع الفیلم الذي سیتم إنتاجھ

*تعلم مبنى الفیلم(تسلسل األحداث)

دیمقراطیة*تعوید الطالب فكرة أن االختیار یجب أن یكون بطریقة

اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت
10

دقائق
افتتاحیة الدرس
مشاھدة فیلم
قصیر بتقنیة

تعلم مصطلح تسلسل احداث من خالل مشاھدة فیلم
واعطاء الطالب مھمة تقسیم الفیلم الى احداث

بالترتیب.

التعلم من خالل مشاركة
الطالب

باالستعانة بعرض فیلم قصیر

https://www.youtube.com/watch?v=-M6ixhgYsbs
https://www.youtube.com/watch?v=-M6ixhgYsbs
https://www.youtube.com/watch?v=-M6ixhgYsbs
https://www.youtube.com/watch?v=-M6ixhgYsbs
https://www.youtube.com/watch?v=Po81oKdZuFk


stop
motion
نطلب من

الطالب تسجیل
االحداث التي
شاھدوھا في

الفیلم بالترتیب.
یرتب المعلم
االحداث على

اللوح ومن ھنا
نعرف مصطلح
تسلسل احداث
.والھدف من

الفیلم

جمع االحداث بالترتیب على اللوح ومن ھنا یشرح
المعلم الموضوع.

25
دقیقة

صلب الدرس
العمل

بمجموعات
فيطالب4-5(

كل مجموعة)
*اقتراح

موضوع الفیلم
من قبل كل

مجموعة
*اختیار أكثر

موضوع مناسب
للفیلم عن طریق

التصویت

تقسیم الطالب الى مجموعات وتعیین طالب مسؤول
في كل مجموعة.

إعطاء الطالب مھمة بلورة فكره للفیلم الذي نرید
انتاجھ.

منح الطالب فرصة للتفكیر وكتابة مقترحاتھم
على لوحات (برستول)بخط واضح.

تقوم كل مجموعة بعرض افكارھا مع المحاولة قدر
اإلمكان على المحافظة على عدم التعلیق او

االستھتار من قبل المجموعات على األفكار مھما
كانت.

الخطوة التالیة ھي تقییم جمیع األفكار من قبل كل
الطلبة (التقییم یشبھ عملیة االنتخاب أي یتم

انتخاب أكثر فكرة مناسبة من قبل جمیع الطالب مع
االخذ بعین االعتبار ان ھناك أفكار مفیدة قابلة

للتنفیذ وأفكار مفیدة صعب تنفیذھا.

استعمال أسلوب "العصف
الذھني"

والعمل بمجموعات

10
دقائق

تلخیص
اإلعالن عن
الفكرة(المو
ضوع) التي
تم اختیارھا

للفیلم
,تحدید
جمھور
الھدف
وكتابة
النقاط

كتابة األفكار التي القت استحسان معظم الطالب
على اللوح واختیار الفكرة التي سیتم تنفیذھا من

خالل التصویت (طبعا بتوجیھ من المعلم)



األساسیة
على اللوح

إعطاء الطالب مھمة بلورة أفكار إضافیة جدیدهمھام بیتیة
مكن ضافتھا للفیلم



3رقمدرس مجرى

مصطلحات في لغةالموضوع 
التصویر

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

كامیرا
عاكس ضوئي
شاشة عرض

مصطلحات
:

خلفیة، زاویة تصویر،
ثبوت الكامیرا، ارتفاع،

اضاءه، تكبیر \تصغیر

التركیز (פוקוס)

حركات الكامیرا

االنتقال من مشھد آلخر،
ابعاد

مصادر اكادیمیة

مواد
تعلیمیة

مكتوبة او
محوسبة 

فّناً إلیصال السیناریو الھادف.اختیار الصور ھي روح الفیدیو والوسیلة األوضح واألكثر
مرحلة ما قبل اإلنتاج، ومنوتتصف الصور بمجموعة من العناصر التي یتم اختیارھا في

المراد إنتاجھ: اختیار نسقالخطوات التي قد تساعد على إخراج رسمات منسجمة مع الفیدیو
.معّین من األلوان المنسجمة

األھداف التعلیمیة
للدرس

*تعلم المصطلحات األساسیة في التصویر

*التدریب على التقاط صور بزوایا مختلفة

*التدرب على التعامل مع الكامیرا

اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت
10
دقا
ئق

افتاح الدرس بسؤال: كم لغة یجید كل طالب في الصف؟افتتاحیة الدرس
بعد جمع األجوبة یخبر المعلم الطالب بأنھم سیتعلمون
الیوم لغة جدیدة وھي "لغة التصویر "وھي عبارة عن

نقاش



مجموعة مصطلحات سنتعامل معھا خالل اعداد الفیلم
الذي سنعده.

*مالحظة یجب اخبار الطالب ان ھذه اللغة تحتوي
مجموعة كبیرة من المصطلحات ومن خالل ھذا الدرس
سنركز على المصطلحات التي سنتعامل معھا في اعداد

الفیلم .
30

دقیق
ة

صلب الدرس
نحضر دائرة مغلقة
(מעגל סגור)

من الكامیرا للعاكس
الضوئي(מקרן)
یبدا المعلم بتمثیل
المصطلحات التي
سنتعلمھا من خالل

الكامیرا.
وبعد عرض كل

حركة یكتب المعلم
المصطلح على
اللوح ویشرحھ.

یمثل المعلم حركات الكامیرا من خالل كامیرا موصولة
بالعاكس الضوئي حیث یشاھد الطالب حركات الكامیرا

على الشاشة.
zoomمثال inالشاشةعلىالحركةبعرضالمعلمیقوم

یكتب المصطلح على اللوح ویطلب من بعض الطالب
القیام بھا من خالل الكامیرا (تطبیق)

شرح من خالل
استعمال الكامیرا

(تطبیق عملي)

5
دقا
ئق

تلخیص
مشاھدة فیلم قصیر
یلخص المصطلحات

التي تعلمناھا
وتلخیص عام.

https://www.youtube.com/watch?v=laU2MI6X48I
التعلم من خالل

المشاھدة

مھام بیتیة

4رقمدرس: مجرى

تصویر الفیلمالموضوع 
( تطبیق عملي)

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

كامیرا
برنامج مونتاج

مصطلحات
:

مصادر اكادیمیة

مواد
تعلیمیة

مكتوبة او
محوسبة 

https://www.youtube.com/watch?v=laU2MI6X48I


األھداف التعلیمیة
للدرس

المرحلة األساسیة النتاج الفیلم (التصویر)

اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت
20
دقا
ئق

افتتاحیة
الدرس

یقسم الصف
الى مجموعات
من مكونھ من

طالب4-5
توزع المھام
على الطالب

وكل مجموعھ
مسؤولھ عن
تنفیذ مھمتھا
على افضل

وجھ .

اوال:نبدا بتحضیر مساحة للعمل التي تمكننا من
تحریك االجسام التي نرید تصویرھا بدون ان نصطدم
بالكامیرا ونحركھا (الكامیرا یجب ان تثبت على قاعدة

ثابتھ )
ثانیا: تحضیر األشیاء التي نرید تصویرھا مرتبھ

حسب ترتیب المشاھد.
ثالثا: یجب ان یكون تسلسل االحداث امامك مكتوب

على ورق.
رابعا: یجب ان تكون الخلفیة مثبتھ على الطاولة

والتأكد بانھا لن تتحرك خالل التصویر.
خامسا: التأكد بانھ ال توجد مصادر اضاءة في الغرفة

قد تتغیر اثناء التصویر .

عمل جماعي (بمجموعات صغیرة)

50
دقیق

ة

صلب الدرس
خالل التصویر
من األفضل ان
نقسم المشاھد

على كل
المجموعات
حیث تھتم كل

مجموعة
بتصویر
مشھدھا .

صلب الدرس
نبدأ بتصویر الجسم\الشخصیة\الغرض ثم نبدأ

بتحریكھ قلیال وتصویره مره أخرى ونكرر العملیة
عدة مرات.

یجب ان نحاول ان نحافظ على نفس مسافة الحركة
في كل مره (تقریبا)

نستمر ھكذا حتى ننھي المشھد األول ثم نفحص من
خالل برنامج المونتاج ان النتیجة مرضیة.

ونكرر العملیة حتى ننھي جمیع المشاھد

عمل بمجموعات

20
دقا
ئق

فحص جودة جمیع المشاھد التي صورت وإعطاءتلخیص
إمكانیة التعدیل .

عمل جماعي

مھام بیتیة

5رقمدرس: مجرى

مونتاج الفیلمالموضوع 
( تطبیق عملي)

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

كامیرا
برنامج مونتاج



مصطلحات
:

مصادر اكادیمیة

مواد
تعلیمیة

مكتوبة او
محوسبة 

األھداف التعلیمیة
للدرس

مونتاج المشاھد التي صورت للحصول على الفیلم النھائیمشاھد

تعلم العمل على احدى برامج المونتاج

اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت
20
دقا
ئق

افتتاحیة الدرس
العمل بنفس

المجموعات التي عملت
على التصویر

كل مجموعھ مسؤولھ
عن مونتاج المشھد

الذي صورتھ

المرحلة األولى:
ھي اختیار برنامج التولیف الذي نرید العمل

بھ.
stopألفالمالمونتاجبرامجعام(بشكل

motionمعھا))التعاملسھل

عمل جماعي (بمجموعات
صغیره)

50
دقیق

ة

المرحلة الثانیة:
نرتب مجموعات الصور على سطح المكتب

بملفات (ملف لكل مشھد) بالترتیب حسب
ترتیب المشاھد

ندخل الملفات الى معد األفالم ببرنامج
المونتاج ثم نحدد المدة الزمنیة لكل مشھد
ممكن التحكم أیضا بنسب االرتفاع وعرض

الصور.
نشاھد عرض اولي للفیلم وھنا ممكن القیام

بتعدیالت.
المرحلة النھائیة ھي إضافة عناوین

وموسیقى للفیلم

العمل بمجموعات

20
دقا
ئق

تلخیص
مشاھدة الفیلم بحلتھ

النھائیة وإعطاء
مالحظات

جلوس المعلم مع الطالب معا لمشاھدة
الفیلم الذي اعدوه (المشاھدة األولى)

وسماع مالحظات الطالب ورایھم بالعمل
الذي قاموا بھ بعد مشاھدتھم الفیلم .

مشاھده ونقاش



مھام بیتیة


