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 المجاالت 

 تلفون الكاميرا 
 تعلم برنامج المونتاج 

 زوايا الكاميرا 
 كتابة القصة 

 تحويل الملفات 
 ابتكار قصتهم 

 استخدام الضوء 
  الفيلمتصوير 

 األدوار 
 برامج اإلنتاج 

 ابتكار قصة 
 مونتاج الفيلم 

 لوحات القصة 
 إضافة الموسيقى والشكر 

  المونتاج األساسي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 من قبل صناع أفالم في عالم األفالم الجماعية آخرين من حول العالم مقدمة إلى األفالم الخيالية القصيرة :القسم األول

 1/1القسم  –التحضيرات 

 .أفالم خيالية قصيرة صنعها طالب عالم األفالم الجماعية من كل أنحاء العالم 3-9 اختر

 

 

  أنحاء العالم كل من الجماعية األفالم عالم طالب صنعها قصيرة خيالية أفالم 3-2اعرض 

   م أهداف وتوقعات الوحدةقد: 

o صنع فيلم قصير جيد يعكس حياتهم ومجتمعاتهم  : الهدف. 

o وعمل مونتاج لهتعلم كيفية تصوير فيلم باستخدام الهاتف   : التوقع. 
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 الكاميرا هاتف   1/2القسم 

 1/2القسم    –التحضيرات 

 تأكد من أن الهواتف مشحونة

 :يحتاج الطالب لفعل ما يلي. م الهواتف لجميع الصفيتسل –بشكل زوجي 

 : اإلعدادات 

 ( أفضل 3×8إال إذا شعرت أن ) 2× 60ضع حجم اإلطار 

 .تفعيل اللقطة الثابتة

 : األستوديو

  . ف أي ملفات ال تريدها بتحديدها أوالً ثم حذفهاذاح 

 : اتالميكروفون

 .قم بتعريف الميكروفون على الكاميرا وتأكد من أنها غير مغطاة عند حمل الكاميرا

 : حمل الكاميرا

 ً  .يجب أن تكون الكاميرا أفقية دائما

 .عدسة الكاميرايجب أن ال تالمس األصابع   

 .يجب أن تكون العدسة نظيفة  

 "العواقب" 1/2/1تمرين 

 .يطلب منهم اختراع قصة بحيث يساهم كل واحد منهم بجزء من القصة. يجلس الشباب في دائرة –مجموعتان 

كما يجب . على شاشة التلفون الذي يشغل ويطفئ عندما يكون التلفون قيد التسجيل" التسجيل"المعلم يري للطالب مؤشر 

 . واالقتراب من أجل تسجيل الصوت( زووم)التأكيد على الطالب اإلبقاء على الكاميرا ثابتة وعدم التقريب 

يجب . يقوم بالتصوير كاميرا والشخص الجالس الى جانبهلتمرير الكاميرا حول الدائرة بحيث يتحدث شخص واحد الى ا

ر  . على كل فرد في المجموعة أن يتحدث الى الكاميرا ويجب على كل فرد أن يصو 

 :مالحظة

سوف يبدؤون بحكاية القصة قبل التوقف عند . يجب على المعلم أن يبدأ هذا التمرين لكي يشجع الطالب على المشاركة

المعلم يمرر التلفون الى الشخص التالي الذي سوف يستمر في التصوير عندما يقوم . خص التاليلكي يستمر بها الشنقطة 

 .الشخص التالي باالستمرار بالقصة

ال شك أنه من المحبط أن يفشل . يجب على المعلم أن ينتبه للتأكد أن الطالب يضغطون على زر التسجيل بالشكل الصحيح

 . الطالب في هذه المرحلة المبكرة

 ."المناداة على األسماء وتبديل األماكن"  : تمرين دراما
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 .يقف المعلم والطالب في دائرة

 .يشارك المعلمان كالهما في هذا التمرين، كما يفعالن في كل التمارين

بينما أنادي " سعيد"أنا أسير نحو : مثالً . يتبادل أحد أفراد المجموعة مكانه مع أحد األفراد اآلخرين أثناء مناداة أسمائهم

 . شخصاً آخر ليبدل معه مكانه وينادي اسمه بينما يسير نحوه" سعيد"ثم يختار . مكاني" سعيد"ثم يأخذ . اسمه

وأذكر اسمي أنا " عبير"أنا أسير نحو : مثالً . خص اسمه هو عند تبديل األماكنتتكرر اللعبة ولكن في هذه المرة ينادي الش

 . بينما هي تأخذ مكاني

يحدث التبديل بسبب االتصال باألعين مع الشخص . مناداة األسماءالتتكرر اللعبة مرة أخرى، ولكن في هذه المرة ال تتم 

 . يستبدل مكانيسوف هو أسير نحوه و أنا بينما" سمير"أنا أنظر الى عيني . اآلخر

 .هذا يحتاج الى الكثير من التركيز ويجب الطالب على االتصال من خالل األعين

 (. مرافق للتدريسفي " ضل تأثيراستخدام ألعاب الدراما للحصول على أف: "انظر)

 زوايا الكاميرا   1/3

 1/3القسم   –التحضير 

 إعداد البرجكتور والسماعات

 6/3أجل عرضه كجزء من التمرين اختيار فيلم روائي من 

 

 

 إعداد المنظر والعمل المادي-  العريض 

 شخصيات متعددة والتفاصيل   -الوسط 

 . عواطف بشرية وإمساك الصوت- ( كلوز أب)القريب 

 

 "المناداة على اللقطات"   1/3/1التمرين 

 .يطلب من الطالب المناداة على اللقطات المختلفة عند ظهورها على الشاشة. دقائق من الفيلم الروائي 8 – 3 لعرض أو

مرافق في " االستجابة الى أفكار الشباب" "انظر. )على الجمهوريترأس المعلم المناقشة حول تأثير الزوايا المختلفة 

 (.للتدريس

  "تصوير العريض والوسط والقريب"  1/3/2التمرين 

ر الطالب خمس دقائق . أي شيء مهما كان –من الممكن تصوير أي شيء مثل الحائط أو حذاء أو شخص أو خربشة  يصو 

 . يجب عليهم أن يكونوا قادرين على توقيت أنفسهم باستخدام العداد الموجود على شاشة التلفون. في كل لقطة

  "نقل الملفات من التلفون الى الالبتوب"  1/3/3التمرين 
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هنالك ثالث طرق للقيام . عندما يعود الطالب من تصوير زوايا الكاميرا، يجب تعليمهم كيف ينقلون المادة الى الكمبيوتر

 :بذلك

 .البلوتوث من التلفون الى الكمبيوتر (6

 (.تصفح الجهاز)البلوتوث من الكمبيوتر الى التلفون  (9

 . USBيو إس بي  (3

يجب شرح جميع هذه الطرق الثالث الى . اختر إحدى هذه الطرق الثالث واعرض كيفية نقل الملفات باستخدام البروجكتور

 (.مرافق للتدريسفي " العروض: "انظر. )الطالب أثناء مسار ورشة العمل

 

 إنشاء المجلد ووضع عناوين لها

حالما يبدؤون بنقل األفالم، سوف يحتاجون الى . منذ البدايةمن الضروري أن يبدأ الطالب بتكوين مجلدات وتنظيم ملفاتهم 

 . الرجاء ابدأ بإنشاء أنظمة لهم قبل تشجيعهم على إنشاء األنظمة بأنفسهم. إنشاء مجلدات ووضع عناوين لها

 

   1/3/4التمرين 

 :المجموعة يترأس المعلمون المناقشة مع. اعرض تمارين زوايا الكاميرا بواسطة البروجكتور وعلى الشاشة

 ما هو الجيد؟ 

 ما الذي يمكن عمله بشكل أفضل؟ 

 (.مرافق للتدريسفي " ترؤس المناقشات: "انظر)

 

 

 

 

 "تبديل الكراسي/   السواقة العمياء /   بسرعات مختلفةالسير " :تمرين دراما

 .هذه التمارين تنمي الثقة وروح عمل الفريق

 "بسرعات مختلفة السير "

الدراما من الطالب المشي حول الصف ويشجعهم على استخدام المساحة الكاملة ويخبرهم بأنه يجب أن ال  معلميطلب 

 .صلوا بدنياً مع بعضهم البعضايركضوا أو يتو

لكن ال  –تكون السرعة األولى بطيئة جداً والخامسة سريعة جداً . سوف يمشون في سرعات مختلفة مأنه المعلميفسر لهم 

 . المختلفة هذه السرعاتالمعلم محدداً  ينادي. يركضون أبداً 

 ":القفز والتصفيق"
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 .يكمل الطالب المشي في الصف بسرعات مختلفة

" اقفز"ويقومون بالقفز عندما تقول " انحني"تقول  عندمايقومون باالنحناء و" در"بعدها يقومون بااللتفاف عندما تقول 

 .ويقومون بالتصفيق بنفس الطريقة

 

 .وهكذا" در"تعني " صفق"، و"انحني"تعني " اقفز"فتصبح : بتبديل األوامر بعد ذلك، تقوم

ما إذا كانوا يشعرون بأن نفسهم يذهب  اسألهم. الحظ كم يأخذ ذلك وقتاً منهم –بطيئاً اطلب منهم الوقوف وأن يأخذوا نفساً 

 .إلى أجزاء أجسادهم المختلفة

 الخاص بهم؟ الحجاب الحاجزهل يمكنهم تحديد 

 .يستطيعوننهم الزفير على ورقة بقدر ما اطلب م

 

 "السواقة العمياء"

 ً غرفة أرجاء في " السيارة"سوف يقود الشخص السائق . أحدهم يكون السائق واآلخر يكون السيارة. يكون الطالب أزواجا

". السيارة"للمضي قدماً، يقوم السائق بلمس أسفل ظهر ". السيارة"يقومون بذلك بالنقر على ظهور األشخاص . الصف

يغلق الشخص . لالستدارة يميناً أو يساراً، عليهم لمس الجانب المعني من الكتفين. السيارة، يلمسون ما بين الكتفين إليقاف

 .عينيه" السيارة"

أن يكون " السيارة"ومن المهم للشخص الذي يلعب دور . أن يؤكد للطالب أنها لعبة ثقة المعلميجب على : الرجاء مالحظة

من أجل نجاح اللعبة، يجب أن يكون السائق حذراً لعدم السماح للسيارة بالتعثر مع أي ". بالسائق"قادراً على الوثوق 

 .شخص آخر بالغرفة

 .رة السائق والسائق يصبح السيارةيقومون بهذا التمرين وبعدها يبدلون المهام فيصبح السيا

 فهم الضوء واستخدامه   1/4

  1/4القسم    –التحضير 

 . اعمل شريط فيديو بحيث يتحرك المعلم من أضواء مختلفة

 (.أي تبدأ الصورة واضحة ثم تصبح ظالً )ابدأ بالضوء في األمام وتحرك الى الضوء في الخلف 
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يوضح المعلمون أن صانعي األفالم يدركون دائماً . يفسر المعلمون أساسيات استخدام الضوء للتوصل الى أفضل تأثير

 . مصدر الضوء عند التصوير

 :نصائح أساسية من أجل استخدام الضوء للتوصل الى أفضل تأثير

 تأكد أن الشمس وراء الكاميرا. 

  الظل ونصفه اآلخر خارج الظلتجنب تصوير الموضوع عندما يكون نصفه في. 

  ،باستخدام المصابيح واألضواء المتاحة إضاءة اعملعند التصوير في الداخل. 

 أكثر أمام الشيء وليس من خلفه تأكد دائماً من أن يكون هناك إضاءة. 

 

 

 .يطلب من الطالب تفسير ما يحصل لإلضاءة. فاعرض الفيديو المؤل    1/4/1تمرين 

 "تصوير أفالم تحت إضاءات مختلفة"  1/4/2تمرين 

 :يحتاج الطالب لفعل ما يلي. الصف طالب م الهواتف لجميعتسلي  :العمل بشكل زوجي

  –في الضبط 

 .ولماذا يستخدمونها المتوافقة معها وفهم البيئات" ساطع"و" فلورسنت"و" غائم"و" مشمس"تفعيل إعدادات  

 .وفهم ما يعني ذلك اليدويتفعيل توازن اللون األبيض  

 

 "مفقود........ عن تبحث الشرطة "  1/4/3تمرين 

في أو في الداخل،  –يمكن أن تكون . يصور الطالب تقريراً قصيراً على الكاميرا بثالث بيئات ضوئية مختلفة من اختيارهم

العثور اليوم وتحاول الشرطة .............. فقد "موضوع التقرير هو . في الشمس وهكذاأو الخارج، في الظالم، في الظل، 

 .يكمل الطالب الفراغ ويجعلوه تقريرهم الخاص. عليه

 

 األدوار   1/5

 1/5القسم   –التحضيرات 

 

. باإلضاءة األمامية واالنتقال إلى اإلضاءة الخلفية ابدأ. المختلفة باالنتقال بين اإلضاءاتعمل فيديو تأليفي حيث يقوم المعلم 

 (."ظل"واضحة في البداية ثم تصبح خيال  هذا يعني، تكون الصورة)
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 .يطلب المعلمون من الطالب وصف دور المخرج والمنتج

 الكاميرا نظر إلى الصورة في يجب على المخرج أن ي. اللقطة األفضلللحصول على يعمل مع المصور : المخرج

 .طوال التصوير

 يتأكد من أن جميع طاقم العمل يعلم ما يفعل، يتتبع الوقت، ويساعد في تجهيز الممثلين للتصوير: المنتج. 

 ولى ليتأكد رة بعد اللقطة األالصوت والصوول على اللقطة األفضل ويتفحص يعمل مع المخرج للحص: المصور

 .يسجالن كما ينبغي روفونيكمن أن الكاميرا والم

يطلب من المجموعة تكرار هذه األوامر حتى تكون مهمة كل شخص . األوامر المستخدمة من قبل الطاقم يجب تفسير

 .واضحة

 :األوامر التي أجدها األسهل لالستخدام هي

 "تشغيل الكاميرا: "المخرج

 "تعملالكاميرا : "المصور

 "سكوت، سوف نصور: "المنتج

 (أكشن) "ابدأ: "المخرج

 (كت) "قطع" "المخرج

 

 "في يوم واحد أعمال" / " تحيات عاطفية: "تمرين دراما

 "تحيات عاطفية"

ً "يقول بعضهم لبعض . صفيمشي الطالب حول ال  .م يمشونوه" مرحبا

ً "بعد ذلك، يقولون   .وهكذا مع الضجر، مع اليأس ، مع ابتهاج زائد، مع البكاء: بأحاسيس مختلفة مثل" مرحبا

 .المعلم سرعات مختلفة يطلبخالل هذا التمرين، 

 

 

 "في يوم واحد أعمال"

دقائق من الوقت ويجب  3لديهم . يفعل كل طالب هذا لوحده. ال التي يقومون بها في الصباحمعيطلب من الطالب تقليد األ

 .أن يفعلوا ذلك بصمت
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مثالً، يفرشون . حيث يفكرون بالروتين الذي يفعلوه كل صباح ويمثلوه. يمكن لمعلم الدراما أن يرغب في شرح هذا التمرين

 . أسنانهم ويغسلون وجوههم ويمشطون شعرهم ويلبسون ويأكلون طعام إفطارهم

كل . ويؤدون التمثيل الصامتئرة يتم اختيار الطالب للدخول إلى وسط الدا. دقائق، يطلب من الطالب تشكيل دائرة 9بعد 

 .دقيقة واحدةل أداء يجب أن يستمر

 ً ً ما تم مالحقتهم فيه من قبل شخص آخر. يعمل الطالب أزواجا عن المالحقة ويفكرون بحوار . حيث يتذكرون وقتا

 .يكون لديهم دقيقتان لفعل ذلك. ويتخيلون مكان هذه المالحقة

 

 "المالحقة"   1/5/1تمرين 

هذا تمرين متعدد الكاميرات والتسلسل الكلي مصور . مرات باستخدام أربع كاميرات لمالحقة وتصويرها ثالثإعداد ا

 .لذلك، كل قسم من المالحقة يجب أن يتم التقاطه بكاميرا مختلفة .بلقطة واحدة

ممثالن، والبقية  شخص واحد يأخذ دور المخرج، وآخر المنتج، اثنان. يسأل المعلمون الطالب أي دور يرغبون بأدائه

 .(وغيرها النصاخترع أدوار أخرى إذا كان هناك ضرورة مثل منتج مساعد، ومشرف . )مصورون

 :تكرار األوامر مرة أخرى ةيطلب من هذه المجموع

 "تشغيل الكاميرا: "المخرج

 "تعملالكاميرا : "المصور

 "سكوت سوف صور: "المنتج

 "ابدأ: "المخرج

 "اقطع" "المخرج

 

يعمل المعلم معهم ليتأكد من أن السيناريو واقعي . بسيناريو المالحقة مع المعلم يبدؤون. يتم اختيار زوج واحد للتمثيل

لماذا من "، "هل حدث ذلك لك؟: "يمكن إنجاز هذا بسهولة بطرح أسئلة مثل. ومأخوذ من تجربة حقيقية لدى الطالب

 "ن تطارد شخصاً ما؟لماذا من المحتمل أ"، "الممكن أن يتم مطاردتك؟

 .يكرر هذا التمرين ثالثة مرات

 إنشاء قصة    1/6

 1/6القسم    –التحضيرات 

 :ظهر الشخص الذي يتعرف عليه الصفي، "االنتظار: "فيديو قصير ومونتاجتصوير 

تغادر / يغادر العنوان الجديد و تكتب/  كتبي. هي تكتشف أنها في المكان الخاطئ/  أنه كتشفهو ي. يرن الهاتف: التسلسل

 .(مع مونتاج أولي+  (كلوز أب)ى، بما فيها العرض والوسط والقريب لقطة كحد أعل 69. )اللقطة

 .(عريض) في نفس الوقت، يجب أن تكون عملية التصوير بأكملها مسجلة بشكل واسع
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 "لقطة 69فيلم ب "حضر ركائز ل 

 ".القصصبناء "حضر قصص بسيطة وقصيرة الستخدامها كأمثلة في تمرين 

 

 .ونهاية القصة ومنتصفتقديم فكرة بداية 

 "بناء قصة"  1/6/1تمرين 

  ونهاية ومنتصفأعط أمثلة على قصة مكونة من بداية. 

  قصة ما واطلب نهاية لها ومنتصفأعط بداية. 

 واطلب بداية لها أعط منتصف ونهاية قصة. 

اقبل هذه المدخالت  في هذه الحالة،. إعطاء نهاية لهامن المحتمل أن يعط الطالب أمثلة كثيرة على منتصف القصة دون 

 .وعرفها على أنها منتصف القصة واستمر بطلب ردود فعل حتى يصلوا إلى نهاية

 

 "االنتظار"   1/6/2تمرين 

 "االنتظار" ففيديو المؤلاعرض 

 :اطلب من الطالب فعل ما يلي

 .تعريف البداية والمنتصف والنهاية -

 .(كلوز أب) اللقطات الوسطى والواسعة والمقربةمناقشة استخدام  -

 

 "لقطة 12فيلم "  1/6/3تمرين 

 .أشخاص من أربعة كل مجموعة تتكونيقسم الطالب إلى مجموعات 

 .بروبتعطى كل مجموعة 

 (التدريس مرافقفي " تحديد األدوار"انظر . ) تحدد المجموعات أدواراً لنفسها

 .لقطة فقط 69يمكنهم تصوير . ونهايةف صيصور الطالب القصة ببداية ومنت

 .(كلوز أب) يجب عليهم التقاط لقطات واسعة ومتوسطة وقريبة

 ً  .المونتاجيفسر المعلمون أهمية اللقطة الواسعة لقصها عند  .يجب أن يلتقط المشهد كامالً لقطة واسعة أيضا

 :تكرر األوامر

 "تشغيل الكاميرا: "المخرج

 "تعملالكاميرا : "المصور
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 "هدوء: "المنتج

 "ابدأ: "المخرج

 "انهي" "المخرج

 (التدريس مرافقفي " مراقبتهم وابقائهم نشيطين"انظر )يصور الطالب فيلمهم بإشراف المعلمين 

 .داد نظام وصف الملفاتاعمل معهم إلع. ينقل الطالب الملفات من الهاتف إلى الحاسوب

 

 

 "لقطة 69حضور فيلم "   1/6/2تمرين 

ف اللقطات الواسعة والمتوسطة والقريبة شاهد اللقطة   .(كلوز أب) وعر 

 : ناقش مع المشاركين

 ما هو الجيد؟ -

 ما الذي يمكن فعله بشكل أفضل؟ -

 القصص المصورة   1/7

 1/7قسم   –التحضيرات 

 .إنشاء ونسخ نماذج القصص المصورة

 

 

 مقدمة إلى القصص المصورة

 .كيف ولماذا تستخدم –تفسير ما هي القصص المصورة 

 .عمل قصة مصورة لهذا الفيلم على اللوح بمساعدة الطلبةا. كمثال" المطاردة"استخدم 

 

 "رسم القصص المصورة"   1/7/1تمرين 

لقطة الذي صوروه في الجلسة  69طلب منهم رسم القصص المصورة للفيلم ا. إعطاء الطالب نماذج قصص مصورة

 .األسلوب، فقط فهم كيفية رسم لقطات واضحة ليس هناك مالحظات على. السابقة

 

 "تبديل الكراسي"  : تمرين دراما
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ً واحداً . جميع الفراغ سي بشكل عشوائي في الصف بحيث تمألتوضع الكرا يجلس كل طالب على كرسي تاركين كرسيا

 ً  .فارغا

لفعل . الطالب من الجلوس على الكراسي يجب أن يمنعه. جلوس على كرسي مايلعب المعلم دور شخص عجوز هدفه ال

 .يجب أن يكونوا جالسين على الكرسي القريب من الشخص العجوز عندما يتجولون في الصفذلك، 

 :القوانين

 .إذا أزاح الطالب الكراسي فإن اللعبة غير ناجحة. يجب أن ال تزاح الكراسي أبداً  (6

9)  ً  .يجب أن يمشي المعلم في الصف ببطء دائما

 :تغييرات

إذا . يجب أن يمنع الطالب المعلم من الجلوس لدقيقة كاملة. يمكن للعبة أن تكون منافسة بين المعلم والطالب (6

 .إذا نجح المعلم في الجلوس فإنه يفوز. نجحوا في منعه،  فإنهم يفوزون

 .يمكن لطالب لعب دور العجوز (2

 أساسي مونتاج   1/8

 1/8قسم   –التحضيرات 

 للمونتاجالت قصيرة لشرح المفهوم األساسي تسلس 8 لإعما

 (كلوز أب/  لقطة قريبة)واحد يقول شيئاً  فيها شخصلقطات بما  4-0تسلسل للقطات عشوائية بين  (6

 .نفس التسلسل لكن جميع اللقطات قصيرة (9

 .نفس التسلسل لكن جميع اللقطات عكسية (3

 .نفس التسلسل لكن مع موسيقى (8

 .الشخصصوت إزالة نفس التسلسل لكن مع  (9

 " االنتظار"أثناء عمل التحضير لعرض لقطة الفيلم 

ً " المطاردة" مونتاجسوف تتضمن هذه الجلسة  ر حتى تعرض برمجة وصل الالب توب بالبروجكتمن أجل فعل هذا، . معا

 .على الشاشة الكبيرة المونتاج

 

 

 

 المونتاجمقدمة إلى مفهوم 

 "؟المونتاجماذا يعني "   1.8.1تمرين 

وقف أ. اطلب من الطالب مشاهدتها بانتباه عندما تشغل كل منها .تسلسل اللقطات التي حضرتهاعلى الشاشة عرض ا

 .يمكنك تشغيل كل واحدة منها أكثر من مرة. التشغيل بينها لطرح األسئلة على الطالب
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  .بعد التسلسل الثاني اسأل الطالب ما هو الفرق

 .والخامسكرر ذلك مع التسلسل الثالث والرابع 

قص ونقل اللقطات وإضافة  –بمعناه األساسي  المونتاجفي نهاية التمرين، يجب أن يكون لدى الطالب فهم لما يعنيه 

 .الموسيقى ونقل األصوات

 "خلق وهم الوقت المستمر"   2.8.1تمرين 

هذا يفسر الفرق بين الوقت الحقيقي وخلق وهم الوقت الحقيقي في ". االنتظار"تمرين  على الشاشة أثناء عملاعرض الفيلم 

 .المونتاج

 "جماعي لفيلم المطاردة مونتاج"   3.8.1تمرين 

بينما " المطاردة" بمونتاجيقوم معلم واحد . يرى الطالب كيفية القصالمونتاج بواسطة الالب توب لكي يتم عرض برنامج 

 .يجب على الطالب اختيار جميع اللقطات وتحديد أين يكون القص. عملية أخذ القرار مع الطالب اآلخرالمعلم  يرأس

 .دعهم يخطئون فهذا يوضح لهم فهم خلق وهم الوقت الحقيقي إذا قاموا بقص اللقطات التي تسبق الوقت

 تعلم برنامج التحرير   1.1

 1.1قسم   –التحضيرات 

 .لقطاتهم عمل مونتاجسوف يمكنك هذا مساعدة الطالب بشكل أفضل عند . لقطة 69شاهد اللقطة من فيلم في 

 .إلى كل حاسوب" لقطة 69فيلم في "نقل  لقطة قبل بدء الجلسة، ا

على الشاشة الكبيرة بينما يتابع الطالب ذلك  المونتاجاشرح برمجة . المونتاجافتح برنامج  صل الالب توب بالبروجكتور،

 .على حواسيبهم

 

 المونتاج( سوفت وير)ة يبرمج

حيث يؤكدون على أهمية استمرار حفظ المشروع خالل إجراءات . يشرح المعلمون كيفية حفظ وتسمية مشروع ما

 .ويوضحون للطالب اختصار الحفظ المونتاج

بهذه الطريقة يتمكنون . محفوظةتكون اللقطة يكون أكثر بساطة للطالب إذا قاموا بحفظ مشاريعهم بمجلد حيث  –الحظ )

 (عند الحاجة المونتاجمن نسخ المجلد لحاسوب آخر وإكمال 

كون ال تضيع وقتك بتسمية جميع اللقطات في هذه التمارين لكنه سوف ي. يشرح المعلم كيفية الحصول على اللقطة وتسميتها

 .ضرورياً للتمارين اآلتية

ً اللقطات المتحركة في الجدول . يعلم المعلمون الطالب كيفية تقطيع اللقطات وسحبها إلى الجدول الزمني يشرحون أيضا

 .الزمني وإضافة التأثيرات األساسية

 .فيمكنهم االستمرار بطريقتهم. مونتاجسوف يكون هناك طالباً لديهم مهارات 

 (التدريس مرافقفي " الشرح"انظر ) 
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 (مرافق التدريسفي " عمل التقييم"انظر ) م ويقيم المعلمون عملهم ينهي المشاركون أفالمه

 .في نهاية الجلسة يعرض المشاركون أفالمهم

 

 كتابة القصة   1..1

 1..1قسم    –التحضيرات 

 (روبرت ماكي)إعادة تحديد بيانات القصة 

 

 وعناصرها الرئيسيةبناء القصة 

  بطل القصة"شرح ماذا يعني" 

 تحدث عن المفاهيم األساسية لكتابة القصة 

 

 :وهي التالي

 الحياة كالعادة 

  ما يجعل بطل القصة يرغب بنتيجة معينةشيء هام يحدث 

 يحاول بطل القصة نجاح هذه النتيجة 

  أمام بطل القصة العقباتتوضع 

  وفي ذات الوقت يأمل الجمهور من بطل القصة النجاح. واحدة تلو األخرىالعقبات يتغلب بطل القصة على هذه 

 قبة األخيرةمتأكد من نجاح بطل القصة في الع يكون الجمهور غير. 

  (نهاية سعيدة)ينجح البطل 

  (نهاية تراجيدية) يفشل البطل 

 " رسم بيانات القصة"   1..1.1تمرين 

 .عناصرهايرسم المعلم بيانات القصة ويقترح الطالب 

 .من الممكن تكرار هذا التمرين أكثر من مرة واحدة للتأكيد أن الطالب يفهمون بناء القصة بالكامل

 

 "لعبة التنويم المغناطيسي"  : تمرين الدراما 

 "واحد، اثنان، ثالثة"يبدأ هذا التمرين بلعبة إحماء تسمى 

على الترتيب بقول كل أحد منهم رقم " واحد، اثنان، ثالثة"يواجهون بعضهم ويبدؤون العد . تنقسم المجموعة إلى أزواج

 .هذه اللعبة أصعب عما تبدو. مختلف كل مرة
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الطالب الذين يعلمون ذلك يخبرون . العد إلى الثالثة بلغة مختلفة معلم الدراما الطالب إذا أحد يعرفيجب أن يسأل 

 .مجموعتهم ويكرر التمرين

 .ض التمرين على بقية المجموعة إذا كانوا نشيطين وسريعينيمكن ان يطلب المعلم من الطالب عر

 

 

 

 :لعبة التنويم المغناطيسي

ويجب أن يؤكد أن األدوار سوف . في الزوج نفسه يطلب من الطالب أن يقرروا من سيكون المنِوم ومن سيكون المنَوم

 .تتبادل بينهما

 قصتهم تأليف   11.1

 11.1قسم    –التحضيرات 

 .لتقرر أي قصة سوف تختارها المجموعة في نهاية الجلسةكن مستعداً 

 

 

 .قصة تعكس حقيقة حياتهم لتأليفمراقب مع الطالب ال/ معلم الفي القسم التالي سوف يعمل 

 "المصافحة"   1.11.1تمرين 

 .السيناريو من حياتهميخلق هذا التمرين لهم مساحة آمنة لتمثيل . هذه هي المرحلة األولى في توجيه الطالب نحو االرتجال

 .يلعب المعلم دور شريك في المصافحة .يتم إعداد المصافحة

 :أمثلة على أسئلة. يطلب من المجموعة تفسير هذه الصورة

 لماذا يصافح هؤالء الناس بعضهم؟ 

 ما هي العالقة بينهم؟ 

  شعورها؟/ ما هو شعوره 

 ما الذي حدث للتو؟ 

 ما الذي سوف يحدث  ً  ؟قريبا

 إذا لم يأت أحد. المجموعة إكمال الصورةأحد أفراد لمعلم من متجمدين في المصافحة، يخرج المعلم ويطلب الطالب يبقى ا

مرة أخرى يخرج المعلم . شيء عجيب تماماً حيث يجب على المجموعة تفسيرها –هم، يقوم المعلم بالصورة الثانية أيضاً من

 .مرة أخرىيسأل المعلم المجموعة . بصورة أخرى خذ طالب مكانهويأ

 .يعاد هذا التمرين حتى يمل الطالب. ينهي الشريك األصلي الصورة، يبقى الطالب األخير حيث تتم صورة أخرى وتفسر

ويعطى سيناريو واحد لكل مجموعة ناريوهات التي ظهرت في الصور ييتم اختيار ثالثة س. نتقسم المجموعة إلى مجموعتي

 .من الثالث مجموعات
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يعمل المعلمون مع المجموعات . بداية ووسط ونهاية القصة –يكون لدى المجموعات وقت لتحضير صورهم الثالثة 

 .من الممكن للمعلم أن يقدم اقتراحات لهذه القصص. سريعة وانسيابيةوصقل قصصهم بحيث تصبح 

 (اآلنلن تكون المصادفات لها عالقة مع الحياة الحقيقية لهؤالء األطفال لكنه مقبول )

 .يجب أن يحزر بقية أفراد المجموعة ما الذي يحدث. تعرض كل مجموعة صورتها للصف

 

 "القصة ةيارو"  2.11.1تمرين  

هذه قصة مجهولة وال  .على شكل أزواج، الطالب يخبرون قصة حيث منعك شيء أو شخص من فعل شيء أردت فعله

مع ذلك،  .سمعوا عنها أو حدثت لصديق أو شخص يعرفوه من الممكن أن تكون قصة. ألن تكون سرديةتحتاج بالضرورة 

 .ليس من الممكن أن تكون قصة رأوها في التلفاز أو قرأوها في الجريدة

 .يجب تأكيد أنها القصة حيث منع البطل من إحراز هدفه. من المهم أن ال تكون نهاية القصة سعيدة

 .يتم هذا التمرين بشكل أفضل إذا أغلق الطالبين عينهما

 . لذلك من المهم للمستمع التركيز وطرح أسئلة إذا كان هناك شيء ال يفهمه. قوم الراوي بمقابلة المستمع بعد ذلكي

 .جمهور االستوديويكون بقية الصف , يقوم المعلم بتصوير هذه المقابالت

 .صيكرر هذا التمرين بحيث يصبح المستمعون رواة القص

 .ينقسم الصف إلى مجموعتين أو ثالث. قصتين أو ثالث قصص بالتصويتباالعتماد على حجم القصة،  تختار 

. ص، فيجب أن يشجعوا الطالب على التصويت عليهاعلمون أن قصة واحدة قوية بشكل خاالرجاء مالحظة أنه إذا اعتقد الم

 .لكسر التعادل ويكون لدى المعلمون التصويت الحاسم

 "إنشاء الصور"  1/11/3تمرين 

يصفق  .يعرضون هذه الصور على الصف بصمت. لهذه القصص المجموعات بإنشاء صور البداية والوسط والنهايةتقوم 

رة صو يعرضونبعد ذلك،   .يصور معلم الفيلم كل صورة .معلم الدراما ليشير متى يجب عليهم االنتقال إلى الصورة التالية

 .بقون صامتينوالذين ينشئون الصور ي –واحدة ويقوم الجمهور بتفسيرها 

 :أسئلة لطرحها على الطلبة

 ما الذي يحدث هنا؟ 

 ؟هي تفعله/  هو ما الذي يفعله 

 ما هي عالقتهم ببعضهم؟ 

  تفعل ذلك؟هي / يفعل هو لماذا 

إذا كانت  .واحدة لتطويرها للفيلم النهائي يختار الطالب قصة .ابحث عن أجوبة التي تفسر حاالت وتعابير الشخصيات

 .النهائي ا في الفيلممن وضمهيمكن اختيار قصتي المجموعة كبيرة،

ن أن يجدوا طريقة للتأثير على المعلمييجب ، بة بشكل خاصاذأخرى، إذا كان هناك قصة واحدة ج مرة: الرجاء المالحظة

 . في أسوأ الحاالت، يختار المعلم بنفسه القصة. على المجموعة أن تختار هذه القصة
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 (في مرافق التدريس" لمفيداقد غير الرد على النا"انظر )

 تطوير قصتهم أكثر   1/12

 1/12قسم ال  –تحضير 

 (، أوغستو بولالمضطهدين على مسرح بناءً ): الدرامافي سلوب هذا األطرق ل

ً قصصالذي ال يحتاج لممثلين ويؤلف هذا أسلوب المسرح   وإبرازعلى تجاربهم الخاصة  بناءً  حياتهم على ترتكز مرتجلة ا

 .الناس الذين يعرفونهم

باستخدام السيناريو الموجود في متناول اليد كنقطة  حتى نهايتها المنطقية،تمثيل السيناريوهات يحتوي هذا األسلوب على 

يجب على الذين يقدمون اقتراحات  .تقديم اقتراحات للبدائلوتقوم المجموعة ب يناقش المعلم قرارات بطل القصة .مغادرة

هم، ويرتجلون شخصياتاألخرى على المسرح  تتبقى الشخصيا .وتمثيل بديلهم المقترحتمثيل دور الشخصية الرئيسية 

 (سوف يكونون الشخصيات التي يعرفون بها)

 .تعليم هذا األسلوب يكون من خالل سلسلة من األسئلة

التفكير بالموقع  يجب على معلم الفيلم .للفيلمكن مستعداً خالل هذه الجلسة أن تفكر بأي سيناريو يمكن أن يكون األفضل 

إذا كان يجب لشخص كبير أن يلعب دوراً يجب أن . استثناءات يجب أن يمثل الطالب جميع الشخصيات مع) والشخصيات 

 .(يكون دور داعم وشخص واحد كحد أعلى

 .القصص المصورةنماذج اطبع 

 "مناقشة الموضوع أكثر"   1/12/1تمرين 

انظر  .يشكل الطالب دائرة ويناقشون المسائل المتعلقة بالقصة .القصة التي اختارها الصف في الجلسة السابقةارجع إلى 

اكتشاف مواضيع شاملة الحالة منهم،  هم وخبراتهم، تعلم أكثر عن هذهت أوسع، اجعل الشباب يخبرونك آراءفي موضوعا

 –ماذا يودون أن تكون النتائج . اسأل الشخص الذي تكون قصته هدف بطل القصة. اجتماعية عاطفية، سياسية، اقتصادية –

 .حتى لو لم يصلوا إليها

 "ارتجال القصة"   1/12/2تمرين 

يل بطرق مختلفة للحصول على نتائج حيث يتمكن بطل القصة من التمثيجب على المعلم تحديد الفكرة الرئيسية للقصة 

 .بديلة

 .ال قم بإنشاء الصورة مع الطالبوإ. وا الصورة لهذه الفكرة في القصة، قم بإعادة إنشاء الصورةأنشأإذا كان الطالب لقد 

  .يلعب دوراً للبدء باالرتجالمن الممكن أن يحتاج المعلم أن . شهديرتجل الطالب هذا الم

لكنبة المنزل، فسوف يحدد المعلم اهد في غرفة الجلوس في إذا كان المشمثالً،  .يستخدم المعلم كراسي لتحديد األماكن

 .والتلفاز باستخدام الكراسي

يفعلون ذلك بطرح أسئلة متعلقة باألسباب . نهايتها المنطقيةالى  تليصل بهذه السيناريوهايجب أن يعمل المعلم مع الطالب 

. مثالً، إذا كانت القصة تحكي عن بنت شابة تتشاجر مع أبويها، يمكن أن ينتهي المشهد بمغادرة الشابة المنزل. تأثيراتوال

 ماذا يحدث الحقاً؟ أين تذهب؟ –في هذه النقطة يمكن أن يسأل المعلم الصف 

يدخل أعضاء المجموعة للعب أي دور جديد في  .جديد الطالب وتنقل الكراسي بإنشاء موقعها تمثل االقتراحات التي قام ب

 .هذا المشهد
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 .عندما تصل القصة لنهاية، يسأل المعلم الصف إذا كان بطل القصة قد وصل أهدافه

. ال، يسأل المعلم الصف عن اقتراحات ألفعال بديلة التي كان يجب أن يتخذها بطل القصة من أجل الوصول إلى هدفهوإ

ً يقدم اقتراح الشخص الذي  .سوف يقومون بالسيناريو الذي اقترحوه .سوف يمثل دور بطل القصة ا

ً الدراما تستمر طالما أراد الطالب ذلك يحتاج فجأة إلى موقع آخر بشخصيات أكثر، أنشئ هذا  العملإذا كان . دع دائما

خذها دائما . ستمرار بارتجال هذا المشهدالالموقع باستخدام الكراسي ووجه الطالب أن يلعبوا أدوار الشخصيات األخرى وا

 إلى أي مدى يلزمنا لتحقيق هذه األهداف؟ –واسأل بعد ذلك  إلى نهاية منطقية

ً  .دع اقتراحات السيناريوهات البديلة فقط تنطبق على بطل القصة قرارات مختلفة يمكن أن يتخذها بطل تطلب أنت دائما

 .حيث تستجيب هذه الشخصيات فقط للبطل القصة .وليس الشخصيات األخرى – القصة

 .يجب أن يكون لديك الكثير من األفكار عن السيناريو الختيار موضوع الفيلم النهائي أو ساعتين،تقريباً  ونصفبعد ساعة 

 .دع الطالب يختارون النهاية

خالل عمل القصة به يوجه المعلم طال. قدم لكل طالب نموذج قصة مصورة واعمل قصة مصورة مع بعض كمجموعة

 .المصورة

عندما تكون المجموعة تناقش القصة المصورة يجب أن يتأكد المعلمون من أن الطالب يؤلفون مشاهد التي يمكن تصويرها 

هناك طرق لتأليف مشاهد ال تحتوي على شخصيات معينة  .شخص بالغمن وال يحتوي على اكثر  في موقع قريببسهولة 

ة دون ضرور –ذلك لصديقاتها  ، فمن الممكن أن تقول بطلة القصةمثالً، إذا كانت األم غاضبة على بطلة. أو بطل القصة

 .ية األمأن يكون هناك شخص بالغ يمثل شخص

 . يمتلك الطالب الملكية الكاملة للقصة. مدخالت خيالية صغيرة من قبل المعلمينيجب أن يكون هناك مرة أخرى 

من . يجب توزيع مسؤوليات إحضار هذه األشياء على المجموعة. يجب مناقشة األدوات والمالبس الالزمة للتصوير

 . الممكن أني يكون من الضروري على المعلمين إحضار بعض هذه األشياء

 (. في المرافق للتدريس" قصة مايا :دراسة حالة: "انظر)

 

 تصوير الفيلم   1/13

 1/13قسم   –تحضير 

 

 .يجب تحضير بعض اللوازم والمالبس الالزمة لتصوير الفيلم

 .نموذج قائمة التصوير/ جدول االنتاج / ف ورقة توقيت أساسية أل  
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 "األدوار"   1/13/1تمرين 

 .أي أدوار تناسب كل طالبيجب أن يناقش المعلمون مع بعضهم البعض 

يجب على  .تمثيل هذه االدوارلك يجب على المعلم تشجيع الطالب على خالل ذ ،بعد ذلك، يجب أن يناقشوا ذلك مع الطالب

 .واريل دور ما، يجب أن يعطوا هذه األدالمجموعات أن تقرر ذلك وإذا أصر طالب محدد بتمث

 "كتابة جدول اإلنتاج"   1/13/2تمرين 

 .ماذا يعني جدول االنتاج ولماذا يستخدم اشرح

إذا كان هناك ضيق وقت، حينئذ الطالب الذين يمثلون دور . كتابة جدول االنتاج الخاص بهميجب تشجيع كل طالب على 

يجب على الطالب اكتشاف أي  .يفسر المعلم أن الفيلم ال يحتاج تصويره بالزمن الخطي .المنتج يكتبون جدول االنتاج

  .أمكن إنمواقع لتصوير الفيلم ابتداًء من المكان األبعد، ترتيب لل

الذي لديه )ن مدير المواقع و، أو يعين شخص ما ليكإليها الوصول يسهل التي يفكر الطالب الذي يمثل دور المخرج بالمواقع

 .(أفضلبشكل علم بالمنطقة 

 "التحضير للتصوير"   1/13/3تمرين 

 .دورين اثنين يجب أن يقسم المعلمون أنفسهم إلى

 معلم الفيلم

 :يتعامل معلم الفيلم مع المصورين ومساعدة المخرج في تأطير اللقطات وتكرير األوامر

 "تشغيل الكاميرا" : المخرج

 "تدورالكاميرا " : المصور

 "هدوء"   :المنتج

 "ابدأ"   :المخرج

 "إنهاء"   :المخرج

طول الوقت، والمعلم يوجههم باتخاذ القرارات الطاقم  يقوميجب أن . من الضروري أن ال يقوم المعلم بإخراج الفيلم

 .بطرح األسئلة

 

 "أمثلة على األسئلة

 من أين يأتي الضوء؟ كيف يمكنك الحصول على اإلضاءة األفضل؟ 

 أي جزء من هذا الموقع نستخدم لهذا المشهد؟ 

  هذه مالحظة مهمة ألن التصوير يمكن أن يأخذ فترة طويلة لذلك يحتاج )هل يرتدي الممثلون المالبس الصحيحة؟

 .(لكل مشهد ةمختلف مالبسالممثلون الرتداء 

 من أين نصور اللقطة الواسعة؟ 

 هل باستطاعتنا مشاهدة الكل في اللقطة؟ 
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 . المونتاجها في إلي يحتاجونسوف ألنهم ( كلوز أب)ر الطالب بأخذ لقطات قريبة ذك  

 . ولكن أحياناً ال يوجد متسع من الوقت. عندما يكون ممكناً تصوير لقطتين، هذا أفضل

د من أنه ليس هناك للتأك "(االستوديو"عبر ) يشرف معلم الفيلم على المصورين عندما يتفحصون اللقطات على الهاتف

يمكن قياس الصوت من خالل لكن  ،يجب أن يكون هناك سماعات رأس لتسليمها إن أمكن .مشاكل في الصوت أو االلتقاط

 . الميكروفون الموجود في التلفون في حالة عدم وجودها

 معلم الدراما

 .يصل بين الممثلين والمخرج ا مع الممثلين ويكون بمثابة جسريتعامل معلم الدرام

للتدريب لذلك يجب على معلم الدراما  لن يكون هناك وقت كاف  . للطالب مسؤوالً عن األداء األفضل يكون معلم الدراما

 .إلبراز التعاطف والشخصيات واالقتراحاتاستخدام األسئلة والتمارين 

كلوز ) ويتأكد أن الطالب في مواقعهم الصحيحة للقطات المتوسطة والقريبة ،االستمرارية أن ينتبه الىالمعلم  يجب على

ينصح معلم الدراما بأن يأخذ نسخة عن جدول اإلنتاج حتى . ويجب التأكد أيضاً أن الممثلين يرتدون اللباس الصحيح .(أب

 .في أي يوموتتم  التي مشاهدباليكون لديهم علم 

ً مسؤوالً عن  يتم يجب أن  .وتوجيه المنتج لفهم وتمثيل هذا الدور الجمهور العاممع  المفاوضاتيكون معلم الدراما أيضا

أرقام الهواتف المناسبة وطلب اإلذن الستخدام هذه المواقع ويطلب من العامة االنتظار قبل العبور خالل التصوير  تجميع

 .وغير ذلك

ً المعلم مسؤوالً عن المحافظة على الوقت ومرة أخرى توجيه المنتح خالل تنفيذ هذه المهمة يتم تشجيع . يكون أيضا

 .يقة تبقي لهم قبل االنتقال إلى الموقع التاليالمنتجين بتوجيه الطاقم كم دق

 . كما يتحملون أيضاً مسؤولية اللوازم مع المنتج

ولجميع المجموعة أن يصفقوا " لقد نجحنا"في نهاية التصوير، يجب أن يشجع معلم الفيلم المخرج بأن يصرخ قائالً 

 .ألنفسهم

 .فاتإذا كان الوقت يسمح يجب على الطالب التمرن على نقل المل

 اللقطة مونتاج   1/14

 1/14قسم   –تحضير 

 

سوف . لعمل المونتاج لهاالطريقة األفضل  انشفن جميع اللقطات ويستكسجالويكال المعلمان على جميع اللقطات،  يفحص

 .عملية المونتاجيساعد هذا في توجيه الطالب خالل 

سوف يسمح هذا للطالب بأخذ استراحة . عملية المونتاجالوجبات الخفيفة خالل اعمل مع مدير المشروع لتزويد الطالب ب

 .من العرض ولكن ال يفقدون التركيز

 

 

 فيلمال مونتاج
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 :على شكل أزواج

 يوجه المعلمون الطالب عند تسجيل كل لقطة. يجب أن يعرض الطالب اللقطات وتسميتها. 

 مع كل طالب من أجل مشاهدة تطورهم جب أن يعمل المعلمان ، يخالل هذه العملية. ص الجزء األهم من القصةق

 .لهم تقديم اقتراحاتوطرح االسئلة عليهم و

 ةالمتوسطو( الكلوز أب)القريبة قطات لابدأ بإضافة ال. 

 مكن أن ي .اطلب من الطالب إحضار موسيقى للجلسة التالية ويجب أن تكون أصلية أو ال يوجد لها حقوق محفوظة

أصدقائهم أو موسيقى يحبونها لكن يجب أن تكون غير مشهورة أو غير  تأليفمن أو  من تأليفهمقى يتكون الموس

أو تحميلها من االنترنت وعلى  (سي دي)مضغوط أو قرص المحمولة اتفهم يمكنهم جلبها على هو .معروفة

 .ذاكرةال

 (في مرافق التدريس" تقييم العمل"انظر ) 

 

 والتأثيرات والشكرإضافة الموسيقى    1/15

 1/15قسم   –تحضير 

إلى كل طالب الستخدامها في هذه نسخة م يتسلويجب طباعة األسماء ولقب العائلة التي تم جمعها في بداية ورشة العمل 

ً  الخالفاتتأكد من أدوار الطالب التي مثلوها قبل طباعتها لتجنب . الجلسة   .الحقا

يجب أن يكون هناك نسخ . يوجد فيه مساحة كافية لتحميل الملفات المعروضة (البن درايف) محرك الدبوستأكد أن 

 .فات في المحرك الصلب لالب توبلاحتياطية لجميع الم

 

 

 المطور المونتاج

  المونتاجعلم الطالب كيفية إدخال النغمات الصوتية إلى برمجة. 

 الزمني الخطكيفية سحبها إلى  اشرح. 

   الصوت م الطالب كيفية ضبط مستوىعل. 

  كيفية إضافة العناوين والشكر إلى األفالماشرح . 

 الشكر/ تأليف النص وشجعهم بأن يكون مبدعين باأللوان ونوع الخط وتأثير هذه العناوين رهم كيفية أ . 

 ع األسماء واأللقاب التي تم جمعها في بداية ورشة العمل إلى الطالبيتوز. 

 تايم  أفالمهم كملفات كويكعرض  اطلب من الطالب(QuickTime )وحفظها على سطح المكتب. 

  (بين درايف)محرك الدبوس ضع هذه األفالم على. 

 :اختتام الوحدة األولى

 انسخ جميع األفالم النهائية على المحرك الصلب. 

 انسخ جميع ملفات المشروع على المحرك الصلب. 

  على المحرك الصلب الموسيقى التي استخدمها الشبابانسخ جميع. 
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 يمكنهم أخذها على دي في دي أو كملف على هواتفهم عن طريق البلوتوث أو : أعط كل طالب نسخة عن الفيلم

 .إذا كان لديهم واحد منها (بين درايف)محرك الدبوس على 

 

 الوحدة الثانية

 (أسابيع 3)أفالم وثائقية قصيرة 

 :المغطاة المجاالت

 الجدوى دراسات 

 لقطات الكاميرا وتأثيراتها 

 مقابالت 

  منفصلةتسجيل أصوات 

 صيغ المستندات القصيرة 

 تركيب اللقطات 

 استمارات إخالء المسؤولية 

 القواطع 

 تأليف قصة في مونتاج 

 مقابالت البحث 

 . العالم أنحاءمن  آخرينصناع أفالم عالم األفالم الجماعية  يرة بواسطةمقدمة إلى أفالم وثائقية قص  2/1قسم ال

 2/1قسم   –تحضير 

 .أفالم وثائقية قصيرة عملها طالب عالم األفالم الجماعية 3-9 اختر

 .ها صلة بحياتهموالتي يكون ل( ال يوجد ترجمة)ب اختر فيلم وثائقي جيد يكون بلغة يفهمها الطال

 .لألفالم الوثائقيةالخاص بك تعريفك أضف 

 .وأقالم لتسليمها للطالب ير المشروع قد أعطاك دفاتر مالحظاتأن مد تحقق

الرجاء التأكد ان أفكار األفالم الوثائقية الستة المكتوبة على اللوح خالل هذا القسم منسوخة ومحفوظة الستخدامها في هذه 

  .الوحدة

 

 

  العالم من أنحاءأفالم وثائقية قصيرة قام بها طالب عالم األفالم الجماعية  3-9اعرض. 

 قدم األهداف والتوقعات لهذه الوحدة 

 فيلم وثائقي قصير يعكس حياتهم ومجتمعهمعمل : األهداف 

 تعلم التقنيات المحددة لعمل األفالم الوثائقية: عاتالتوق 
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 مقدمة إلى األفالم الوثائقية

 ما هو الفيلم الوثائقي؟

 "المسودة األولى للتاريخ" 

 "وقائع من الحاضر"

 "نسخة من الحقيقة"

 "قصة الحياة الحقيقية"

 عناصر الفيلم الوثائقي

 (دقائق كحد أدنى 66)دقيقة  96يجب أن يستمر العرض لمدة . الفيلم الوثائقي المختاراعرض 

 :أكتب العناصر اآلتية على اللوح

 المقابالت 

 القواطع 

  اللقطات تأسيس 

 لقطات االكشن 

 الموسيقى 

 "عناصر الفيلم الوثائقي"   2/1/1تمرين 

 . بالعودة إلى اللوح، اطلب من الطالب تعريف العناصر المختلفة المستخدمة في الفيلم الوثائقي

 .يجب تفسير كل منها بشكل مختصر

 

 1تمرين الحركة 

 فيما بعد  سوف تدرج

 

 اختيار الموضوع

 .يجب أن تكون مواضيع يشعرون بشغف نحوها. يطلب من الصف اقتراح أفكار ألفالم وثائقية

 أفكار مختلفة على اللوح 0المعلمون يكتب 

 (انظر الردود على األفكار في مرافق التدريس)

 دراسات الجدوى   2/2قسم 

 2/2قسم ال   –تحضير 
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 .عل م األماكن في الفيلم الوثائقي التي تشكل أمثلة جيدة على تأسيس اللقطات والقواطع

 . اطبع النماذج لدراسات الجدوى

 

 

 

 ما هي دراسة الجدوى؟

 .  في الوقت والمصادر المتاحة لكبإمكان موضوع ما أن يتحول إلى فيلم وثائقي أو الكان تخبرك دراسة الجدوى إذا 

 لماذا نقوم بدراسة الجدوى؟

 .فشل الفكرة احتماللتقليل 

 "عمل دراسة جدوى : " تمرين

سوف تقوم كل مجموعة بدراسة جدوى على . أشخاص ةأربعقسم الصف إلى مجموعات بحيث تتكون كل مجموعة من 

 .كل مجموعة يجب أن تحتوى على الشخص الذي اقترح الفكرة. فكرة من األفكار المكتوبة على اللوح

 (انظر إلى مرافق التدريس لشرح كيفية تقسيم الصف إلى مجموعات)

سوف يكتب الطالب األجوبة في دفتر . اهيفسر المعلمون أن دراسة الجدوى سوف تحتوى أجوبة لألسئلة المذكورة أدن

 .المالحظات

 األشخاص الذين سوف تتم مقابلتهم 

o  هذه المقابالت تأمينجدوى 

 مواقع هذه المقابالت 

o يحصلون على إذن للدخول والتصوير في هذه المواقعوف كيف س. 

 اللقطات المرئية التي سوف تستخدم في شرح الموضوع 

  الموضوع يوضح عملأي 

 (ة على اللوح حتى يعود إليها الطالبمكتوب الفئاتيكون مفيداً إذا كانت هذه وف س) 

حيث  66يعطونها تقييم من . يعلق الصف على جدوى كل فكرة. يقدم الطالب دراسات الجدوى خاصتهم لبقية الصف

ً  6هي الجدوى التامة والرقم  66تكون   . يكون بدون جدوى إطالقا

ً أن يطلب من المجموع . ة التي تقدم العرض أن تحكم على جدوى أفكارها وذلك بوضع رقم على كل عنصريجب أيضا

 بمن يتصلون؟  –ما مدى الجدوى لهم للحصول على مقابلة محددة؟ كيف يمكنهم عملها : مثالً 

 

 القوس العاطفي   2/3
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 2/3القسم   التحضير

 

 . اختر فيلماً وثائقياً قصيراً يأخذ الجمهور في رحلة مع قوس عاطفي

 

 

 

 

 

 "بياني للقصةالرسم الرسم "  2/3/1التمرين 

 .اعرض الفيلم الوثائقي على الشاشة واطلب من الطالب التفكير حول أماكن وجود العناصر المفتاحية للقصة

من هو البطل؟ قصة من هي التي يتم . حال انتهاء الفيلم الوثائقي، ناقش العناصر المفتاحية للقصة وارسمها في رسم بياني

 روايتها؟  

 2ركة تمرين الح

 يدخل فيما بعد

 

 

 لقطات الكاميرا وتأثيرها على الجمهور  2/4

 2/4القسم   التحضير

 

 

 

 

 لماذا تستخدم وما تأثيرها؟  –في األفالم الخيالية القصيرة ( كلوز أب)اللقطات المتوسطة والواسعة والقريبة  –تنشيط 

 ""لقطات المناداة"  2/4/1التمرين 

 . يعرض الفيلم الوثائقي مرة أخرى على الطالب ويطلب منهم المناداة على اللقطات المختلفة عند ظهورها على الشاشة

 :المناقشة
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 ا اختار المخرج أن يستخدم كل لقطة؟لماذ 

  ما هو تأثير اللقطات المختلفة على الجمهور؟ 

 لماذا تستخدم وما تأثيرها؟ -في األفالم الوثائقية ( كلوز أب)اللقطات المتوسطة والواسعة والقريبة 

 كيف تختلف عن األفالم الخيالية؟ 

 "تصوير سلسلة للتعليق الصوتي"  2/4/2التمرين 

 .ت تتكون كل مجموعة من ثالثة أشخاص، يعمل الطالب سلسلة مدتها دقيقة واحدة من أجل صوت التعليقفي مجموعا

 .المخرج (6

 .الموضوع (9

 .المصور (3

االسم والعمر  –يتم اختيار شخص واحد في المجموعة من أجل تسجيل التعليق الصوتي، الذي يكون وصفاً قصيراً لها 

 . يتم تسجيل ذلك بالصوت في التلفون. ومكان السكن وشيئاً عن العائلة وثالثة أشياء يحبون عملها

ثم يتم تصوير نفس الشخص وهو يمارس حياته اليومية، مثل المشي في الشارع، شراء بعض األشياء من دكان، تدخين، 

بالرغم أن معظم الفيلم سوف يكون تصويراً . دقائق 9 – 9يقوم المصور بتصوير فيلم مدته من . ضحك مع أصدقاء

مستمراً، يجب على المعلم أن ينصح المخرج على العمل مع المصور للحصول على لقطات متوسطة وواسعة وقريبة 

 .أثناء عملية التصوير( كلوز أب)

 . احدةثم يعمل المخرج مع المصور والموضوع من أجل إجراء مونتاج الفيلم لتكون مدته دقيقة و

 3تمرين الحركة 

 

 سوف يدخل فيما بعد

 

 

 العرض على الشاشة والمناقشة

يتم تشجيع الطالب على التفكير . يترأس المعلمون المناقشة. يتم تصدير األفالم المنتهية وعرضها على الشاشة أمام الطالب

عن الموضوع؟ أين يمكنهم رؤية مفاتيح في شخصية الموضوع؟ ما أنواع اللقطة التي تنتج أي كم تخبرني هذه الصور  –

 نوع من التأثير على المشاهدين؟ 

  

 

 

 المقابالت  2/5
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 2/5القسم   التحضير

 . قابلينتاختر فيلماً وثائقياً يبين عدداً من الم

 

 

 

 لمحة عامة عن المقابالت

. من الممكن استكشاف القضايا وتقديمها من خالل القصة الشخصية للشخص. المقابالت يمكن أن توجه الفيلم الوثائقي

 . ابحث عن المتقابلين الممتعين حيث أنهم هم األشخاص الذين تريد أن تقضي معظم الوقت معهم

 أساليب تصوير المقابالت

د إطار المقابالت وناقش لقطة الكاميرا. اعرض على الشاشة فيلماً وثائقياً على الطالب مقابالت  8- 3اعمل هذا مع . جم 

 . في الفيلم الوثائقي حتى يتضح للصف كيفية تأطير المقابالت

 . ناقش أيضاً اإلضاءة التي تم استخدامها في كل مثال

 أساليب طرح األسئلة

 :يب في طرح األسئلةفيما يلي أفضل األسال

  ال/ اسأل أسئلة ال تكون إجاباتها نعم . 

 ال تسأل أسئلة تكون إجاباتها كلمة واحدة فقط. 

 ؟...هل يمكنك أن تخبرني شيئاً عن "أو ...." هل يمكنك أن تخبرني أكثر عن : "اسأل أسئلة غامضة مثل" 

  كيف "اطرح أسئلة تبدأ بأداة االستفهام ."... 

عندما يقول المتقابل شيئاً ممتعاً . أسلوب يجب أن يفهمه الطالب هو طرح األسئلة بشكل عفوي وتلقائي ومع ذلك، فإن أهم

 .بالفعل، يجب على الطالب توجيه أسئلة أكثر عن الموضوع

 . يعطي المعلمون أمثلة خيالية عن البنود المذكورة أعاله

 

 "العواطف"  2/5/1التمرين 

أحد الطالب . ثالثة أشخاص، يطلب من الطالب أن يقوم كل منهم بمقابلة اآلخرفي مجموعات تتألف كل مجموعة من 

يفكر كل شخص في المجموعة بموضوع ثم يتفاعلون . يسأل األسئلة، والثاني يحمل الكاميرا، والثالث يكون هو المتقابل

 ً  .ثم يخبرون األفراد اآلخرين في المجموعة. معه عاطفيا

يتم تصوير . صور بأربعة أسئلة تمك ن الجمهور من فهم الموضوع الذي يهم المتقابل ولماذايفكر الذي يجري المقابلة والم

ً )ذلك   (.بدون تدريب أو بروفة وبدون أن يعرف المتقابل األسئلة مسبقا

 



29 

 

 العرض على الشاشة والمناقشة

 . يقوم المعلمون باإلشارة الى األماكن التي يحتاج إليها الطالب من أجل إعادة الصياغة وطرح أسئلة عفوية وتلقائية أكثر

 تسجيل أصوات منفصلة  2/6

 2/6القسم   التحضير

ر فيديو يقوم فيه المعلم بتقديم قطعة الى الكاميرا في لقطة متوسطة طويلة  .حض 

ل الصوت بشكل منفصل باستخدام كاميرا مخفية عن األنظار  . سج 

 . يتأكد المعلمون من سماع تصفيق على مسار الصوت ويشاهد على الفيديو

 

 

 لماذا نسجل الصوت المنفصل؟

سوف يتعلم الطالب من عملية مونتاج افالمهم الخيالية القصيرة أن الصوت في الغالب ال يتم التقاطه بشكل جيد عند 

 .استخدام الكاميرا

 . الطريقة لحل هذه المسألة هي استخدام تلفون آخر كميكروفون وتسجيل مسار صوتي منفصل

المخصص لهذه المهمة، أو وضع التلفون بجانب الشخص الذي يتحدث، " فني الصوت"من الممكن تنفيذ ذلك إما بواسطة 

ويمكن أن يكون هذا على طاولة أمامه، أو في الجيب العلوية للقميص الذي يرتديه، أو على رف كتب بجانبه، وغير ذلك 

 . من األماكن المشابهة

 .هذا الصوت سوف يتم استيراده الى برمجيات سوفت وير المونتاج ويوضع تحت الفيديو ثم يحتاج الطالب الى فهم أن

 كالكيت

في ( ويسمع)هذا يتم سماعه في مسار الصوت ويشاهد . في بداية التصوير الكالكيتمن أجل القيام بذلك بسهولة، يوضع 

 . الكيتالكثم من الممكن تزامن المسارين معاً باستخدام صوت هذا . مسار الفيديو

 "العرض التجريبي"  2/6/1التمرين 

 .يفتح المعلم برمجيات سوفت وير المونتاج ويعرضها على الشاشة

 .الصوت ضعيف –يقوم بتشغيله < يستورد الفيديو الذي تم إعداده 

 .الصوت واضح –يقوم بتشغيله < يستورد مسار الفيديو الذي تم إعداده 

 .الكالكيتيعرض مزامنة مسارات األوديو والفيديو باستخدام 

 . يقوم بتشغيل الفيديو، اآلن بصوت واضح

 "تسجيل صوت منفصل"   2/6/2التمرين 
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 .في مجموعات تتكون كل مجموعة من خمسة أشخاص

 ً  .يقومون بتسجيل صوت منفصل. يقوم الطالب بتصوير مقابالت مع بعضهم بعضا

 :أسئلة للمقابالت

 اذا هذا المشروع مهم؟لم 

 ماذا يرغبون بتحقيقه؟ 

 ماذا تعلموا حتى اآلن؟ 

 "مزامنة الصورة والصوت"  2/6/2التمرين 

 . لتوجيههمالكالكيت في برمجيات سوفت وير المونتاج، يتدرب الطالب على مزامنة الصوت والفيديو باستخدام 

 العرض على الشاشة

 . اختيار مجموعة مختارة من األفالم لعرضها على الشاشة

 التهيئة لألفالم الوثائقية القصيرة  2/7

 2/7القسم   التحضير

 

 . التالية" التهيئة"فئات اختر فيلماً وثائقياً يقع ضمن 

 

 

 . يناقش المعلمون التهيئات المختلفة لفيلم وثائقي قصير، مع إعطاء أمثلة

 يوم 

 أسبوع 

 سنة 

 عملية 

 حدث منفرد 

 حياة شخص 

 تحقيق 

[ ً  [يجب التأكيد أن هذه مؤشرات فقط، ويجب استخدامها لتطوير فكرة مختارة مسبقا

 "تطوير أفكار الفيلم الوثائقي"  2/7/1التمرين 

يطلب من الطالب مطابقة هذه األفكار مع واحدة من . 6يعود المعلمون الى األفكار الست التي كتبت على اللوح في القسم 

 . التهيئات المذكورة أعاله وشرحها الى بقية الطالب كيف يمكن أن ينجح ذلك

 . مزايا التهيئتينيقوم طالب الصف بتقييم . ثم يطلب المعلمون تقديم نفس الفكرة باستخدام تهيئة أخرى
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بواسطة تعريف الطالب بأنهم يستطيعون استخدام كل واحدة من هذه الصيغ لتقديم أفكارهم، سوف يفهمون أن هذه الصيغ ]

 [. غير نهائية وهي ببساطة تخدم كوسيلة لتطوير أفكارهم أكثر

 "فيلم وثائقي يعرض صيغة واحدة"  2/7/2التمرين 

 .دقيقة من فيلم وثائقي يعرض واحدة من الصيغ المذكورة أعاله 69 – 66يشاهد الطالب قسماً مدته 

 . يتم إجراء مناقشة بعد ذلك

 4تمرين حركة 

 

 يدخل فيما بعد

 

 تأسيس اللقطات  2/8

 2/8القسم   التحضير

 

 . الطالب يعملون أزواجاً في هذا التمرين – 4/6لألفالم الوثائقية التي تم تخيلها في التمرين حض ر مواضيع 

 . حض ر إطارات كرتون يستطيع الطالب استخدامها لفهم التأطير

 

 

 لمحة عامة عن تأسيس اللقطات

 . يشرح المعلمون تأسيس اللقطات ويناقشون أهميتها في وضع الموضوع وإعداد المزاج

تتم مشاهدة هذه التسلسالت مرة . يتم اإلشارة الى تسلسل تأسيس اللقطات في األفالم الوثائقية التي تمت مشاهدتها في السابق

 . أخرى عند اللزوم

 . يتحدث المعلمون باختصار عن العالقة بين تأسيس اللقطات والموضوع

  "تأسيس تسلسالت اللقطات ألفالم وثائقية تخيلية"  8/1التمرين 

 .يتم تقسيم الطالب الى أزواج وإعطاؤهم مواضيع ألفالم وثائقية يجب عليهم تصوير تسلسالت تأسيس لقطات لها

يطلب منهم الحصول على العناصر ذات الصلة والتي تدخل فكرة الفيلم الوثائقي واستخدام لقطات عريضة ومتوسطة 

 . ومقربة لعمل ذلك

 . صور 66 – 0يجب عليهم تصوير 

 الشاشة والمناقشةالعرض على 
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 .اعرض على الشاشة فيلم الطالب وترأس المناقشة

 ما هو الجيد في هذه اللقطات؟ 

 ماذا يمكن عمله بشكل أفضل؟ 

 التأطير واإلنشاء

 ما هو التأطير وكيف يمكن تأطير لقطة بشكل جيد؟

دعهم يرون الفرق بين  .أعط الطالب لوح كرتون أو إطار من ورق واطلب منهم النظر الى العالم من خالل اإلطار

 .الحصول على موضوع في مركز اإلطار ومن أحد الجوانب

 استمارات التصاريح   2/1

 2/1القسم   التحضير

ر أمثلة على استمارات التصاريح واطبعها  .حض 

 

 

 .يوزع المعلمون استمارات التصاريح ويشرحون أهميتها

يعطي المعلمون أمثلة على ما يمكن أن يحدث إذا تم عرض األفالم على الشاشة بدون الحصول على استمارات التصاريح 

 . للناس الموجودين فيها

ولكنه ال يستطيع ذلك ألن العقد مع [ واحد محلي ربما سمعوا عنه؟]ربما يريد المذيع أن يدخل الفيلم في برنامجه : مثال

 . ن فقرة تقول بأنه يجب عليك أن يكون لديك حقوقاً قانونية الستخدام صور هؤالء الناسشركة التلفزيون يتضم

 :المناقشة

 ما هي أفضل األساليب للطلب من األشخاص التوقيع على استمارات التصاريح؟ 

 . يتدرب الطالب على تعبئة استمارات التصاريح وتسليمها الى المعلمين

في الفيلم تختلف عن الموضوع الذي سوف تجري عليه عملية  لقطات)( cutaways)القواطع   .2/1

 (المونتاج

 .2/1القسم   التحضير

 . بشكل جيد( cutaways)اختر قسماً من فيلم وثائقي تم فيه استخدام القواطع 

  

 ((cutaways)) لمحة عامة عن القواطع

ف الطالب بالهدف من القواطع   .في األفالم الوثائقية( cutaways)عر 
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 .بشكل جيد( cutaways)تم فيه استخدام القواطع اعرض على الطالب قسماً من فيلم وثائقي 

 كيف ساعدت المشاهدين على فهم الموضوع بشكل أفضل؟: اسأل الطالب

 5تمرين الحركة 

 سوف يدخل فيما بعد

 

 "((cutaways)) تصوير مقابلة مع قواطع"  1/.2/1التمرين 

في مجموعات تتكون كل مجموعة من أربعة أشخاص، يجري الطالب مقابلة مع أحد األشخاص في مجتمعهم من إحدى 

 . التجمعات القريبة

تركز المقابلة على أحد المواضيع التي يمكن تصوير قواطع لها، مثل دكان أو كشك في إحدى األسواق، أو منتزه أو 

 . مدرسة وما شابه ذلك

 .مقابالت، ويحولونها الى نظام الملفات الخاص بهم على سطح المكتبيعود الطالب مع ال

 العرض على الشاشة والمناقشة

 . التي حصل عليها كل طاقم( cutaways)يشاهد جميع الطالب كل مقابلة من المقابالت ويقدمون اقتراحات للقواطع 

 .(cutaways) تصور الطواقم قواطعهم

 "(cutaways) المقابالت مع القواطعمونتاج "  2/.2/1التمرين 

 . يوجه المعلمون الطالب أثناء قيامهم بعمل المونتاج ألفالمهم القصيرة

 . دقيقتان وثالثين ثانية: الحد األقصى للطول

 خلق قصة في المونتاج  2/11

 2/11القسم   التحضير

 

 . دقائق 9حض ر مخزون أفالم يمكن عمل مونتاج لها معاً لعمل فيلم وثائقي قصير مدته 

 

 . يشرح المعلمون أن القصص في األفالم الوثائقية توضع في الغالب معاُ أثناء عمل المونتاج

 . القصة" بناء"هنا يتم 

 . بعض األشياء وتجاهل أشياء أخرى من أجل حكاية قصة جيدة، يحتاج صناع األفالم في الغالب الى التركيز على

 "تقطيع القصة في عملية المونتاج"  1/1التمرين 
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يوجد قصة في الفيلم . أشخاص، ويعطون مجلداً من مخزون أفالم 3ينقسم الطالب الى مجموعات تتكون كل مجموعة من  

 .ولكنها غير واضحة

 .يطلب من الطالب خلق قصة من الفيلم الذي لديهم

 . دقائق 9يجب أال تزيد مدة الفيلم عن 

واحد مع المجموعات من أجل تطوير طرق لهم لكي يفهموا الفيلم الذي لديهم ويجدوا القصة  –الى  –يعمل المعلم واحد 

ربما يريدون تسجيله جميعه على . كما ينصحون حول طرق ترتيب وعنونة الفيلم لكي يكون من األسهل التعامل معه. فيه

 . يعملون مالحظات أو رسم بياني للقصة الورق أو

 . في نهاية اليوم، يقومون بتصدير األفالم وعرضها على الشاشة. يعطى الطالب يوماً واحداً إلكمال التمرين

 العرض على الشاشة والمناقشة

 . يناقش طالب الصف ما هو الجيد وما الذي يمكن تحسينه في المرة القادمة

 مقابالت البحث  2/12

 2/12القسم   التحضير

 

 قوالب القصة المصورة 

 

 

 لمحة عامة 

 .الهدف من هذا القسم هو تعليم الطالب الطرق التي يستطيعون من خاللها تحضير أفالمهم الوثائقية

 .وبناء قصة مصورة منها" بحث"من الطرق التي يمكنهم استخدامها للقيام بذلك هي أوالً تصوير مقابلة 

عندما يقوم صانعو الفيلم باكتشاف المزيد والمزيد عن " من الصفحة"من المهم التأكيد على أن الفيلم يمكن أن يأتي 

 . موضوعهم

 "تصوير مقابلة البحث" 2/12/1التمرين 

يجب أن . يقررون أحد المواضيع لفيلم وثائقي قصير. أشخاص 8توزيع الطالب الى مجموعات تتكون كل مجموعة من 

 .الدخول الى هذا ممكناً وبالتالي يعتمد على المجتمعيكون 

يطلب من المجموعات التعرف على شخص واحد يمكنه أن يكون قادراً على إخبارهم الكثير عن الموضوع، ومن المفضل 

 . أن يكون شخصاً له صلة بشكل شخصي أو مرتبط بشخص مشارك له صلة شخصي

 .يطلب الطالب من ذلك الشخص إجراء مقابلة

إذا كان ذلك الشخص غير متاح حتى اليوم التالي، ربما يحتاج المعلمون الى تعيين مهام أخرى لتلك المجموعة : مالحظة]

 ً  .[ساعة، يجب عليهم التفكير في مواضيع أخرى 98إذا كان التأخير أكثر من . حتى يصبح ذلك الشخص متاحا
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 .يقوم الطالب بتجميع قائمة باألسئلة

 .دقائق .1ة عن يجب أال تقل المقابل

باإلضافة الى أسئلة عفوية وتلقائية  –يمثل أحد أفراد الطاقم دور الموضوع، ويتدربون على األسئلة الموجودة في القائمة 

 .يشرف المعلم على ذلك مع إعطاء توجيهات. ترتكز على إجاباتهم

 .حالما يتم تصوير مقابلة البحث، يعود الطالب ويحولون الملف

 الشاشة والمناقشةالعرض على 

 . يقوم الطالب بالتعليق على المقابلة ويناقشون ما يمكن أن تكون قصة الفيلم الوثائقي

 "القصص المصورة" 2/12/2التمرين 

 .تقوم كل مجموعة برسم قصة مصورة لفيلمها

 . اً وكيفية حل ذلكحيث تواجه القصة صراع –الرسم البياني للقصة  –المعلم يشجعهم على التركيز على القوس العاطفي 

 الفيلم الوثائقي النهائي  13

 2/13القسم   التحضير

 .حض ر جدوالً زمنياً بسيطاً لإلنتاج مع أعمدة للزمن والموقع والمالحظات

 . احصل على نسخ من الجرائد المحلية

 

 " اتخاذ قرار حول موضوع الفيلم النهائي" 2/13/1التمرين 

 .المحليةيقوم المعلم بتوزيع الجرائد 

 .دقائق لتصفح المقاالت التي تهمهم 66يعطى الطالب 

يسعى المعلم الى إبراز األفكار في قصص األخبار وتطبيقها على . يترأس المعلم المناقشة حول القصص التي اختاروها

إذا وجدت مقالة حول االزدحام في المجمعات العقارية، يسأل المعلم الطالب عن المجمعات : مثال. الحياة الواقعية للطالب

 ا، وما رأي بقية المجتمع في هذه المجمعات؟ العقارية المجاورة لهم، وكيفية الحياة فيه

 .بعد ذلك، ينتقل المعلم في النقاش الى اآلراء المحيطة بالمجمعات العقارية والقضايا والمناقشات التي تبرز حولها

ة، يستخدم المعلم األفكار الموجودة في هذه المقاالت من أجل قيادة الطالب نحو النقاش حول مجتمعاتهم، وخبراتهم الخاص

 . والقضايا التي تواجه ذلك المجتمع، وأخيراً آراءهم حول تلك القضايا

هذه . من هذا المنطلق، يتعلم المعلم عن هذه المواضيع من وجهات نظر الطالب وربما يأخذون مالحظات حول ذلك

 . المعلومات سوف تمكن المعلم من توجيهه أثناء قيامهم بصنع أفالمهم الوثائقية

 .دقيقة 36 – 96حوالي : لهذه المناقشة المدة المقترحة

 . من هنا، سوف يبدأ الطالب بتقديم اقتراحات حول فيلمهم النهائي
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 .يناقشون أفضل االقتراحات والجدوى

 . أفالم وثائقية نهائية 8- 3= أشخاص  0 – 9يجب أن يتألف كل طاقم من : الرجاء مالحظة

 . دقائق 6ثر من يجب أال تتجاوز مدة الفيلم النهائي أك: مالحظة

 "دراسة الجدوى"  2/13/2التمرين 

 .يجب إجراء دراسات الجدوى على المواضيع النهائية المختارة

 .يجب على المعلم أن يبدأ العمل واحد الى واحد مع المجموعات اعتباراً من هذه النقطة

بالنسبة آلخرين، من الممكن أن تجري بدون مغادرة . ربما تحتاج بعض المجموعات الى صباح بأكمله في إجراء الدراسة

 . البناية، وربما تحتاج الى بعض المكالمات التلفونية فقط

 "البحث والتحضير"  2/13/3التمرين 

ر المشاركون أبحاثهم  .سوف يقومون بإجراء األبحاث بقية اليوم. يحض 

 :تتضمن األبحاث ما يلي

 مراجعة مسبقة. 

 الحصول على التصاريح الستخدام المواقع. 

 تركيبة القصة والقصة المصورة األساسية. 

  اللقطات الرئيسية التي سوف تنقل القصة الى األمام/ المناظر . 

 .يعمل المعلمون مع المجموعات بطريقة واحد مقابل واحد، مع التغذية الراجعة على المادة

 "اإلنتاج جدول"  2/13/4التمرين 

 .تنشيط على جداول اإلنتاج

 .مناقشة الفرق بين جداول اإلنتاج لألفالم الخيالية القصيرة وجداول اإلنتاج لألفالم الوثائقية

 . يكتب الطالب جداول اإلنتاج لتصويرهم

 .يجب أن يدوم التصوير يوماً واحداً 

 مونتاج الفيلم الوثائقي النهائي  2/14

 .أيام من أجل مونتاج الفيلم النهائي 3يعطى الطالب 

إذا . ومع ذلك، يجب عليهم مراعاة الزمن المحدد. ربما يحتاجون الى اختيار لقطات، وإذا كان األمر كذلك، يجب تشجيعهم

 .لم ينتهوا في الوقت المحدد، يجب عليهم تسليم الفيلم وهو غير مكتمل

 . االلتزام بالوقت المحدد ضروري

 .[هذا يسمح للمعلمين بمتابعة عمل الطالب حتى الموعد النهائي: ]تركيب لعملية المونتاجال
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 .دقيقة 69حوالي  –ضعفي مدة الفيلم النهائي . باستخدام المقابالت" التجميع" (6

 يشاهد المعلم هذا التجميع ويعمل على تطوير القصة. 

 .مراجعة التجميع من أجل اكتمال القصة (9

 الثاني للتجميع يشاهد المعلم القطع. 

 ("المسودة)القص األولي"< إضافة لقطات تأسيس وقواطع  (3

 يشاهد المعلم القطع األولي ويعطي تعليقات . 

 تسجيل السرد الروائي عند الضرورة . 

 إضافة الموسيقى . 

 "القص التجميلي" (8

 المعلم يشاهد ويعلق . 

 تعديل مستويات الصوت. 

 م الكامل لكل واحد ويحتاج كل شخص الى الشكر باستثناء يجب أن يظهر االس. ]عمل العناوين والشكر

 .[المعلمين والموظفين

 إدخال الموسيقى وموسيقى العناوين. 

 القص النهائي (9

 لقد انتهى وقت التعليقات. هذا هو اإلصدار األخير. تصدير بدون مشاهدة المعلم مرة أخرى . 

 

 :اختتام الوحدة الثانية

 المحرك الصلب انسخ جميع األفالم النهائية على. 

 انسخ جميع ملفات المشروع على المحرك الصلب. 

 انسخ جميع الموسيقى التي استخدمها الشباب على المحرك الصلب. 

 يمكنهم أخذها على دي في دي أو كملف على هواتفهم عن طريق البلوتوث أو : أعط كل طالب نسخة عن الفيلم

 .منهاإذا كان لديهم واحد  (بين درايف)محرك الدبوس على 
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 الوحدة الثالثة

 عرض األخبار

 (أسبوع واحد)

 :المجاالت المغطاة

 تحديد قصة 

 التقديم 

 التقارير اإلخبارية 

 التسلسالت 

 تقديم الجانب اآلخر من القصة 

 صوت التعليق 

  تصوير ومونتاج األخبار 

 تحديد قصة  3/1

 3/1القسم   التحضير

 سوف يدخلها المعلمون 

 

 الى مفهوم عرض األخبارمدخل 

 :يطلب من الطالب تذكر عروض إخبارية شاهدوها على التلفزيون من أجل اإلجابة على األسئلة التالية

  هذه العناصر هي تقريباً نفس العناصر في األفالم الوثائقية )ما هي العناصر األساسية ضمن العرض اإلخباري؟

 (. السرد الروائي ومقدمة المقدم+ 
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 ض من العرض اإلخباري؟ ما هو الغر 

 "كومبريا خاصتي"  3/1/1التمرين 

 "كومبريا خاصتي"لديهم مناقشة حول . يجلس أفراد المجموعة في دائرة

 ما الذي يحبونه فيها؟ 

 ما الذي يجعلهم يشعرون باإلحباط؟ 

 ما الذي يريدون أن يعرفوه أكثر؟ 

  ما الذي يريدون من اآلخرين أن يعرفوه أكثر؟ 

 . على اللوح أثناء قيام الطالب بالتعليق الكلمات المفتاحيةالمعلم يكتب 

 "رسم القصص"  3/1/2التمرين 

 .يعرض المعلم الرئيسي كيفية تحديد القصص في األشياء التي يقولها الطالب

 .تشتمل الدائرة المرسومة على اللوح على األفكار وتخرج منها أفكار القصة

 :مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قصة انقاذ في 

 الجبال

 قصة مواهب الشباب

 الريف

 الجبال

 البطالة

 االشاعات

 مواهب الشباب

 المنظر الموسيقي



40 

 

 

 

 

 

ً . المعلم يطلب من الطالب تحديد القصص بأنفسهم. تكرار التمرين  .يقومون بذلك معا

 كلمات مفتاحية من اللوح. 

  مختلفة للقصصرسم أفكار. 

 المعلم يكتب أفكار القصص على اللوح. 

 . أشخاص 3يعمل الطالب في مجموعات تتكون كل مجموعة من 

 .إعطاء قلم وورقة لكل طالب

 . تأخذ مجموعة من الكلمات الموجودة على اللوح من الطالب كل مجموعة

 .يستخرجون القصص منها

 . يكتبون هذه القصص

 . القصص الستخدامها فيما بعديجب على المعلمين جمع هذه 

 كتابة التقارير وتقديمها  3/2

 3/2القسم   التحضير

 

 يدخل فيما بعد

 

 

 

 

 

 "قناة التسوق"  3/2/1التمرين 

 يوضع جهاز واحد لكل طالب بعيداً عن األنظار. 

 يذهب الطالب، يختارون جهازاً ويحاولون بيعه الى المجموعة. 

  المشاهدينبقية المجموعة تلعب دور جمهور. 

 قصة البطالة
 
 
 
Vmw[pgo]pE 
TIEP 
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 لديهم دقيقتان لالستعداد. 

  بالتلفونات" مقدم"يقوم طالبان بتصوير كل . 

 يقوم أفراد الجمهور بالهتاف والتصفيق عندما يدخلون وعندما ينتهون. 

 يتم تجاهل الجهاز، وكلما احتاج الطالب الى وقت أطول في تقديمه، كان ذلك أسوأ. 

 أحد المعلمين يبدأ اللعبة. 

 األخير اآلخر يخرج في. 

 "تحضير التقارير اإلخبارية"  3/2/2التمرين 

 :التقرير يجيب على األسئلة التالية

 لماذا 

 أين 

 متى 

 من 

 ماذا 

 .يجب أن يتكون التقرير من فقرتين

 :كلمات الربط التي تستخدم في التقارير

 لذلك 

 ولكن 

 مع ذلك 

 حتى ولو 

 وبالتالي 

 واآلن 

 قريباً من 

  على بعد ميلين 

 خالل ساعات 

 بعد ساعتين 

 ولهذا السبب 

 وهذا هو السبب 

 

 .على اللوح" تحديد القصص"تكتب أفكار قصة من تمرين  

 .يعطى لكل طالب قلماً وورقة

يجب أن تتكون المقدمة من . يجب على كل واحد منهم أن يكتب مقدمة إلحدى القصص. يعمل الطالب على شكل أزواج

 . فقرتين وتغطي جميع المجاالت المذكورة أعاله

 ً  .تخيل أنك تحكي القصة ألحد األصدقاء وتذكر هذا عندما تضع القطع معا
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 . سوف يقدمون هذه المقدمات أمام الكاميرا

 . ية الحصةيقوم المعلمون بجمع التقارير في نها

 

 "تقديم التقارير اإلخبارية"  3/2/2التمرين 

 . أحدهما يصور واآلخر يقدم التقرير. يعمل الطالب على شكل أزواج

 (.تذكر التأطير والصوت. )يستطيع الطالب اختيار مواقعهم

 .لقطات 3يستطيعون عمل حتى 

 . يساعدهم المعلم باألسلوب

 

 (sequences) التسلسالت  3

 3/3القسم   التحضير

 

 :باستخدام لقطات ثابتة، مثل ((sequence)) حض ر تسلسل

 .دكان: خارجي –( 6)اللقطة 

 .دكان، لقطة متوسطة لصاحب الدكان مع التوجيه الى أعلى: داخلي –( 9)اللقطة 

 .لقطة الى أعلى لنافذة مكسورة –( 3)اللقطة 

 .للنافذة المكسورة( كلوز أب)لقطة مقربة  –( 8)اللقطة 

 .موقف سيارات: خارجي –( 9)اللقطة 

 . لمصف فارغ في زاوية( كلوز أب)لقطة مقربة  –( 0)اللقطة 

 . للنافذة المكسورة( كلوز أب)عريضة، متوسطة، مقربة  –( 2، 4، 4)اللقطات 

 . يمكنك تغيير المثال بالشكل المناسب: مالحظة

 . يقوم المعلم بإدخال بقية التحضير

 

 .التسلسليشرح المعلم 
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 :يوجد ثالثة أنواع من اللقطات التي تشكل التسلسل

  تضع األشياء أو المواضيع في المنظر –( عريضة)لقطة واسعة. 

  تبين الموضوع وشيئاً من المنطقة المتوسطة -لقطة متوسطة . 

  ويمكن استخدامها في القواطع  هذه يمكنها أن تبني التسلسل. تبين تفاصيل الوجه واليدين –( كلوز أب)لقطة مقربة

(cutaways.) 

 

 العرض على الشاشة والمناقشة

االلكتروني األخبار والنجوم  ارجع الى التقارير على الموقع: مالحظة)يتم عرض تقارير إخبارية من كومبريا على الشاشة 

News & Star) 

 .يناقش الطالب كيفية تمثيل كومبريا في األخبار

 . المعلم يوجه الطالب أثناء مناقشة تحسين التقارير عن كومبريا

 ماذا يمكنهم أن يغيروا؟ كيف يعملون ذلك؟

 . يكتب المعلم جميع أفكار الطالب أثناء تعبيرهم عنها

 .يطلب من الطالب التفكير في قصص من أجل العروض اإلخبارية

  .عنهاالبحث في أشياء تحدث، وإعالنات، وأشياء يتحدث الجميع 

 

 ("Sequences)رواية قصة باستخدام تسلسالت "  3/3/1التمرين 

 .من زوايا قريبة ومتوسطة وواسعة مأخوذة يمكن أن تكون الصور. من الصور التي تحكي قصة سلسلةيعرض المعلمون 

 .صفيفعلون ذلك ك. يطلب من الطالب رواية القصة

 :تسلسل التصوير

مثالً، قم بعرض تسلسل صور لنافذة مكسورة  –بشكل مثالي، سوف تقوم بتصوير لقطات بعيدة ومتوسطة وقريبة مطابقة 

 .وناقش لماذا هي فعالة

 مثالً، ارجع إلى -التصوير من األمام والخلف والجانب ومن األعلى واألسفل يجعلها ممتعة أكثر. والحجم الزاويةقم بتغيير 

 .افذة المكسورةاللقطة العلوية للن

 .فكر بالمونتاج وأنت تصور

 .للفيلم الذي صورته للقصة –استمر بتدوين المالحظات 

 .كاف للعمل به في غرفة المونتاج وتنوعتأكد من أنه لديك محتوى 
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 تقديم الجانب اآلخر من القصة   3/4

 3/4قسم ال  –تحضير 

 ليتحدث عن هذا ويجيب على األسئلة محترفقم بدعوة صحفي 

 

 

 :المحترفيغطي الصحفي 

o  تقديم الجانب اآلخر من القصةالمهم  منلماذا 

o كيف نفعل ذلك 

o كيف تتغير األسئلة 

o  أراء السلطات لتجنيدطرق 

 يسأل الطالب األسئلة

 (Voice overs)صوت التعليق    3/5

 3/5قسم   –تحضير ال

 المعلمون يدخلون هذا 

 

 :أجلمن ستخدم صوت التعليق ي المعلمون أن يشرح

o رواية القصة 

o تفسير اللقطة األساسية بشكل أفضل 

o تفسير خلفية القصة 

 "صوت التعليقكتابة وتسجيل "   3/5/1تمرين 

 (مثل الزفاف الملكي)يكون الطالب يعلمون هذا الخبر . صوت دونيقوم المعلم بعرض مقال إخباري من 

  .للفيلم صوت التعليقيطلب من الطالب كتابة 

 :جميع هذه الجوانب تغطيةيجب مرة أخرى، 

o لماذا 

o أين 

o متى 

o من 

o ما هو 

 :نصيحة لصوت التعليق
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 "للفيلم اً نص اكتبدائماً " 

  الفيلم الذي تقوم بتصويرهيجب أن تكمل الكلمات 

 ال تعتبر أن المشاهدين سوف يفهمون ماذا يشاهدون 

  في بداية كل تسلسل جديد بالفيلماربط الكلمات 

  كلمة 96حاول أال تتكون أكثر من  –جمل قصيرة بسيطة وواضحة 

  ً  كن جريئاً وواثقا

 اكتب بالطريقة التي تتكلم بها في محادثة مؤدبة 

 خذ وقتك في صياغة الجملة االفتتاحية 

  أنت وأنا"، "نحن"، "أنت"خصص الطريقة التي تتكلم بها حيث يعتقد المشاهدون أنك تتكلم معهم باستخدام" 

 على هواتفهم (الرواية)السرد يسجل الطالب 

 اإلخباري العرض تحت الفيلم فييضعونها 

 ، شاهد، ناقشصد ر

 تصوير وعمل مونتاج للمقال اإلخباري   3/6

 3/6قسم ال  –تحضير 

 يدخل المعلمون هذا 

 

 "إخباري عرضتصوير "   3/6/1تمرين 

 يناقش الطالب أحداث مجتمعاتهم

 قصص حدثت خالل ذلك األسبوع

 جديد ظهور شيءقصة قديمة مع 

 

 قصص 3يستخلص الطالب 

 اإلخباري العرضيقومون بالتحضير لتصوير 

 :الصف طالب يسأل المعلم

 أين تحدث هذه القصص؟ 

 من تتضمن؟ 

 متى تحدث؟ 

 من يعلم ماذا يحدث؟ 

 

 :يذكر المعلمون الطالب بالنصائح التالية للتصوير
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 فقط بل حاول إيجاد ما الذي يحدث  الظاهر ال تقف على ً  .فعليا

  لدى الشخص الذي تتكلم معه أجندة؟هل 

 هل يوجد قصة أكثر إثارة خلفها؟ 

  ًالرئيسيين إذا كنت تغطي حدثاً، تحدث مع الالعبين. الوصول مبكرا 

  نماذجابحث عن  –مجموعات مختلفة من الناس  3-9اسأل 

 من كل مجموعة وتالصثانية من  36-96الحصول على  حاول 

  كبير وصغير في العمر، فتاة وصبي، أسود وأبيض –مقطع عرض متنوع الحصول على 

 الذهاب دائماً إلى األشخاص ذوي الشخصيات الجيدة 

 الجانب اآلخر الحصول دائماً علي 

  (الرواية)السرد تذكر، يمكنك تعبئة الخلفية بعد 

  من الصوت  الطبيعي دقيقتينتصوير . 

 :أخرى نصائح

 حقيقين يمكن للجمهور التعرف عليهمر أناس صو  . يرتبط المشاهدين بالناس أكثر 

 فاء الطابع اإلنساني على قصتك ونصكإضلذلك حاول . يستوعب المشاهدين أكثر بأمثلة شخصية. 

 ر فرداً أو مجموعة صغيرة وقم بعمل تسلسل حولهماخت. ال تصور الحشود فقط. 

  تبين شعور العمل في المصنع ر لقطةر لقطات الناس في مصنع بل صو  ال تصوً . المزاج العامأنت تريد التقاط. 

 أكثر ما تتوقع أنك تحتاج (كلوز أب) صور لقطات قريبة. 

 !جيدة( اتأنتين)صحفيو األخبار إلى هوائيات يحتاج 

 !وإذا كانت قصتهم غير ممتعة يجب أن يبحثوا عن القصة الحقيقية

 تقرر المجموعة مواقع قصصهم اإلخبارية

 المواقع لعمل بحث مسبقيزورون هذه إذا كان الوقت يسمح، 

 يصورون مقاالتهم اإلخبارية

 .فيصورون لقطات إضافية لمقاالتهم اإلخبارية خالل هذا الوقت –يسمح للطالب باالحتفاظ بالهاتف حتى الجلسة المقبلة 

 

 "عمل مونتاج المقاالت اإلخبارية"   3/6/2ن تمري

 ناإلخباري النهائي أكثر من دقيقتي لن يستمر المقال

 :اإلخبارية العروضمونتاج لعمل نصائح 

 .اللقطات والمعلوماتأفضل الحصول على اهتمام الجمهور في الثواني األولى باستخدام  -

 حتواء عنصر التشويق؟الامكانية هل يوجد  -

 (sequences) التسلسل كيفيةفكر في 

 :تركيب محتمل
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 ابدأ بلقطة قريبة أو 

  ،عرض الصورة الكبيرةاابدأ بلقطة واسعة 

  الكاميرا مقدمة لكي تبدأ أوالتعليق ثواني قبل صوت  3اترك 

  بعد ذلك مقدمة الكاميرا/ التعليق صوت ظهور 

  ثم بعد ذلكأفراد/ ساوند من المجموعة األقوى ، 

  التعليق صوتظهور  –كيف وصلنا إلى هنا  –الخلفية 

   م الجانب اآلخر من القصةقد 

 همال ي –التعليق صوت /  لقطات أكثر، خلفية 

  

 !قد انخرط تماماً أو بد ل المحطةإما أن يكون الجمهور  عند هذه النقطة،

  :نصائح

  حكي القصةالفيلم لكي ياترك 

  اعرضها –ال تصف األحداث 

 القويةالوقت للمشاهد الستيعاب الصور  أعط 

 القصة ستيعابالكل مرة تتوقف عن الكالم، تمنح المشاهد فرصة . استخدم أصوات طبيعية قدر المستطاع 

 بالفيلمابدأ التقرير . أبداً  يجب أال يكون الصحفي في مقدمة القصة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة الرابعة

 عالمة تجارية خلق

 (أسبوع واحد)

 

 المجاالت التي تغطيها
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 األساسيات – العالمات التجارية 

 للعالمة التجاريةاسم  خلق 

 تصميم شعار 

 نطاق االسم 

 تصميم الموقع اإللكتروني 

 األساسيات – العالمات التجارية    4/1

 4/1قسم ال   –تحضير 

 والصقها على الحائط A2اكتب األسئلة التالية وأجوبتها على ورقة 

 ؟العالمات التجارية ما هي 

 .معهاترتبط التي االرتباطات  وأ إحدى الشركاتمجموعة من الصور التي تمثل 

  ؟"معها ترتبطالتي  االرتباطات"ما هو المقصود بـ 

 . القيم والعواطف والمناظر: االرتباطات هي

 ؟عالمة تجارية تخلق لماذا 

التواصل معها وتجعلهم يريدون أن يكونوا جزءاً من  على يساعد الناس. اً يمنح الشركة وجود العالمة التجارية خلق

 .جمعيتك

 :باإلضافة إلى هذا التعبير، هناك مساحة لكتابة الرسالة أسفله

  للعالمة التجارية األساسيةالرسالة: 

 :ما يليل اً يحضر المعلمون صور

 األميرة ديانا 

 تاكسي 

 كوكا كوال 

 A4و  A2أوراق 

 أقالم حبر ملونة

 صمغ

 محليةمجالت مجالت شبابية و –مجالت 
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 خلق العالمة التجارية من أجلسياق الإعداد 

بخلق أسابيع ولترويج هذا سوف يقومون  2لشبكة العنكبوتية لمدة  ليقوم المعلون بتذكير الطالب أنهم سوف ينتجون مسلسالً 

 .توزيع عبر الفيس بوك، يوتيوب، تويتر، وأي منصة أخرى يريدون إدخالهاالتسويق واستراتيجية من أجل ال

 

 "للمجموعةخلق العالمة التجارية "    4/1/1تمرين 

 

 يكرر المعلم األسئلة واألجوبة الموجودة على الحائط

  ؟العالمة التجارية هيما 

 .معها ترتبطالتي  واالرتباطاتمجموعة من الصور التي تمثل الشركة 

  ؟"االرتباطات التي ترتبط معها"ما هو المقصود بـ 

 . القيم والعواطف والمناظر: االرتباطات هي

 " االرتباطات التي ترتبط مع هذه الصورة؟ما هي : "يري المعلم طالبه الصور التي قام بتحضيرها ويسألهم 

 األميرة ديانا 

 تاكسي 

 كوكا كوال 

 .ن المعلم مالحظاتهيدو  . يتناقش الطالب ويتناظرون

 :يقرأ المعلم السؤال األخير الموجود على اللوح

 لماذا تخلق عالمة تجارية؟ 

وتجعلهم يريدون أن يكونوا جزءاً من التواصل معها على يساعد الناس  وهذا .شخصية يمنح شركتكعالمة تجارية  خلق

 .ناديك

 نقاش

 .العالمة التجاريةيناقش الطالب لماذا هذا مفيد وماذا تستفيد المجموعة من 

 :أجوبة محتملة

 جماهير ألفالمهم 

  المواقع االجتماعيةمنصات أصدقاء ومتابعين على 

 أخبار عنهم وعن أعمالهم 

  عمل محتملة فرص= أخرى أيضاً يديا وفي صناعات في الم/ شبكات في أفالمهم 

  يعمل الجميع من أجل تحقيق هدف واحد –اتحاد كمجموعة 

 رسائل التي يمكن أن يستفيد منها آخرون 
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  األخوات/ األخوة 

 إضفاء هوية على العالمة التجارية

أن يقوموا بما على العالمة التجارية، يجب على الطالب ( أو شخصية)يشرح المعلمون للطالب أنه من أجل إضفاء هوية 

 :يلي

 ماذا تقول عالمتك التجارية للعالم؟ –اتخاذ قرار حول الرسالة األساسية  (1

 .اتخاذ قرار حول القيم التي تمثلها العالمة التجارية (2

 . التفكير في شعار يبين ماهيتك (3

 "الرسالة األساسية"  4/1/2التمرين 

 :يكتب المعلم على اللوح السؤال األساسي التالي

 عالمتك التجارية للعالم؟ ماذا تقول

 المناقشة

 .يكتب المعلم أفكار الطالب على اللوح. يقدم الطالب عصفاً ذهنياً لإلجابة على هذا السؤال

 .في نهاية العصف الذهني، وبعد كتابة األفكار على اللوح، يعمل المعلم مع الطالب من أجل تجميع األفكار في مجموعات

 . دراكات العالمة التجارية، اقسم طالب الصف بحسب هذه الخطوطفي حالة وجود فروق واضحة بين إ

 . حول إدراكهم للعالمة التجارية" حالة"دقيقة من أجل تحضير  11تعطى كل مجموعة 

 .يقوم الصف بالتصويت على الرسالة األساسية. كل مجموعة تقدم حالتها الى بقية الصف

ً يجب على المعلم أن يجد طرقاً لدمج اإل: مالحظة)  .( دراكات األخرى في شعار اسم العالمة التجارية، إذا كان ذلك ممكنا

 6تمرين الحركة 

 يدخل فيما بعد 

 

 

 " القيم التي تنضوي عليها عالمتنا التجارية"   4/1/3التمرين 

جميع الكلمات والعبارات التي تصف قيم العالمة  A2طالب، اكتب على ورقة  8في مجموعات تتكون كل مجموعة من 

 . التجارية

 .المعلم يشجع الطالب على استخدام األقالم الملونة من أجل رسم الكلمات بدالً من كتابتها

 .تلصق هذه األوراق على الحائط

 . الطالب يصفقون ويهتفون إذا أرادوا أن تكون قيمة من قيم العالمة التجارية. المعلم يقرأ كل كلمة وكل عبارة
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 . الكلمات التي تحصل على أعلى هتاف هي التي تبقى

 " خلق شعار يعب ر عن ماهيتنا"   4/1/4التمرين 

 . الحائطلدى الطالب اآلن رسالة أساسية ومجموعة من القيم، التي تعرض على 

يجب أن يكون هذا الشعار بسيطاً . يعمل المعلم مع الطالب من أجل التوصل الى شعار يعب ر عن ماهية العالمة التجارية

 . وواضحاً ومؤثراً من الناحية العاطفية

 7تمرين الحركة 

 يدخل فيما بعد 

 

 " خلق حالة مزاج للعالمة التجارية"   4/1/5التمرين 

 ". الحالة المزاجية"يشرح المعلم مفهوم 

يطلب منهم . مجالت شبابية ومجالت محلية –وصمغ ومجموعة من المجالت  A2على شكل أزواج، يعطى الطالب ورقة 

 .تجارية ويلصقونه على الورقةلهم عن العالمة ال" يتحدث"شيء  أيقص 

 .سوف يكون هذا من الصور والكلمات

 . الحائط توضع الحاالت المزاجية على

 . لديهم وقت محدد للقيام بذلك. الخاص بهم" الشعار"ويطلب منهم إنشاء  A4يعطى الطالب ورقة 

 . لهم عن العالمة التجارية" تتحدث"على الصور في الحاالت المزاجية التي " وضع الشعار"ثم يطلب من الطالب  

 . جزءاً من الحالة المزاجية النهائية" الشعارات"تصبح الصور مع معظم 

 

 "تصوير الحالة المزاجية للعالمة التجارية"  4/1/6التمرين 

مقربة / متوسطة ( / واسعة)طالب، يقوم الطالب بتصوير لقطات عريضة  3في مجموعات تتكون كل مجموعة من 

 .يستخدمون مواقع مختلفة وأوضاع ضوئية مختلفة. ةتقول شيئاً عن العالمة التجاري( كلوز أب)

 . دقائق من األفالم 3كل مجموعة تصور حوالي 

 

 العرض على الشاشة والمناقشة

 . اعرض على الشاشة الفيلم وناقش هوية العالمة التجارية

 

 "لعالمة التجاريةسمية ات"  4/1/7التمرين 
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 .بالتصويت على االسم النهائيأسماء ثم يقومون  66يعطي الطالب بالعصف الذهني 

 .يقوم المعلم بتسهيل وتوجيه الطالب عندما يصبح من الواضح أي اسم هو االسم األفضل

يتم إنشاء النطاقات عن طريق منصة بناء . يجب على المعلم اإلشارة الى موقع نطاق االسم للتأكد أن اسم النطاق مجاني

 (.Wix)الموقع االلكتروني 

 8تمرين الحركة 

 

 دخل فيما بعد ي

 

 للعالمة التجارية( لوغو)تصميم شعار   4/2

  4/2القسم   التحضير

  

ر   .تبين أسماء شركات وهمية مكتوبة بألوان وبخطوط شديدة االختالف( ساليدات)شرائح  4 – 0حض 

 .اختر األسماء الواضحة

 .(بخطوط زهرية، وخلفية رمادية، وما شابه ذلك)شركة محاماة : مثال

 .سالي لبيع الزهورمحل 

 .مدرسة سانت بطرس للذكور

 . أدخل اشياء أخرى بحسب الحاجة

 

 

 

 

 "اجتذاب السوق المستهدفة"  4/2/1التمرين 

 .يطلب من الطالب تحديد أسواقهم المستهدفة من العالمة التجارية

 

 العرض على الشاشة والمناقشة

 . الشركة بخطوط وألوان مختلفة( ساليدات)بواسطة البرجكتور شرائح على الشاشة المعلم عرض ي
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 .يناقش الطالب ماذا تقول األلوان والخطوط المختلفة عن الشركة

  ما هي األلوان والخطوط التي تجتذب السوق التي تستهدفها العالمة التجارية؟ 

 

 

 "استكشاف الخطوط واأللوان للعالمة التجارية"  4/2/2التمرين 

طالب، يفتح الطالب مستند وورد ويكتبون اسم العالمة التجارية بخطوط وألوان  3في مجموعات تتألف كل مجموعة من 

 . مختلفة

 . يعبئون صفحة واحدة باألشياء المفضلة لديهم

 .كل مجموعة تطبع صفحتها من أجل المجموعات األخرى

 ً  .يناقش طالب الصف ذلك معا

 ماذا تريد من الناس أن يشعروا حيال عالمتك التجارية؟. لفة تجعلهم يشعرونيناقشون كيف أن األلوان المخت

 .سوف يتم استخدام نظام ألوان العالمة التجارية في كل مكان: مالحظة

 .معاً، يختار الطالب منها أفضل ستة يحبونها

 9تمرين الحركة 

 

 يدخل فيما بعد 

 

 

 

 "قابلية التوسع"  4/2/3التمرين 

بعضها تكون من األسماء وغيرها يكون (. اللوجو)يعرض المعلم على الشاشة بواسطة البرجكتور مجموعة من الشعارات 

 (. أيقونات)عبارة عن رموز 

 (. اللوغو)يفكر الطالب بجميع الطرق المختلفة التي يخططون الستخدام الشعار 

 .يطلب منهم تصور أصغر حجم يمكن أن يحتاجون إليه

 (.أيقونة)أو رمز ( thumbnail)يحتاجون الى صورة مصغرة ربما 

 .طالب، يختار الطالب أفضل ستة أسماء 3في مجموعات تتألف كل مجموعة من 



54 

 

( أيقونة)ز وأو رم/ و ( thumbnail) المصغراتباستخدام أقالم الرصاص وأوراق، يرسمون اسكتشات ألفكار حول 

 .لها

حتى تلك التي من غير المحتمل أن تحتوي على عناصر مثيرة وملهمة . السكتشاتال يجوز مسح أياً من رسوم ا: مالحظة

 .لآلخرين هي أفكار جيدة بالفعل

 .يختارون أفضل ستة يفضلونها. يعرض الطالب جميع تصاميمهم على اآلخرين

 . كل فرد في المجموعة يحصل على نسخة. من األوراق ويتم تصويرها 9 – 6يتم نسخ هذه على 

 

 "بحث السوق"  4/2/4 التمرين

يجب عليهم . يمكن أن يكون هذا الهدف أصدقاء أو العائلة. ةهدفمستسويف يعرض الطالب تصاميمهم على السوق ال

 .وغيرها التجارية ، األعمالالشارع، النوادي المحليةفي  –طرق لسؤال الغرباء أيضاً  تخطيط

 :يحضرون أسئلة، التي يمكن أن تشتمل على ما يلي

  يعتقدون أنها مملة أم ممتعة؟هل 

 قبيحة أم جذابة؟ 

 عامة أم متميزة؟ 

  ؟(اللوغو)ما هي الصورة أو الرسالة التي ينقلها لهم الشعار 

  المعرفة؟/ هل يجدونها سهلة القراءة 

 هل تتماشى مع ما يعرفونه عن العالمة التجارية؟ 

 

 "تصميم اللوغو النهائي"  4/2/5التمرين 

 .الراجعة من بحث السوق يناقش الطالب التغذية

 . يتم اختيار اللوغو النهائي

يحتاجون الى معرفة الفوتوشوب أو . طالب من أجل خلق تصميم اللوغو النهائي 8 – 9تختار المجموعة فريقاً يتكون من 

 . برنامج تصميم مشابه

 "(.تصميم موقع الكتروني للعالمة التجارية"انظر * )يبتكرون اللوغو النهائي 

 

 

 

 عمل إعالن  4/3

 4/3القسم   التحضير
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جد . انظر بشكل خاص الى إعالنات تستخدم الضوء والبيئة بشكل فعال. إعالنات واعرضها على الشاشة كأمثلة 8- 3جد 

 .أيضاً إعالنات تحرك المشاعر بقوة

 .9/6انظر التمرين  –اختر لحظات رئيسية في اإلعالنات يمكن تجميدها ومناقشتها 

ر   . 9/4انظر التمرين  –إعالنات أخرى كأمثلة على كيفية عمل مونتاج لإلعالنات  3حض 

 .9/9اختصار للتمرين 

 .قوالب للقصص المصورة

 . 9/0انظر التمرين  –خط واحد لكل صفحة : لنفس الكلمة المكتوبة بخطوط مختلفة A4اطبع أوراق 

 

 

 كيف يختلف اإلعالن عن الفيلم الوثائقي؟

  ،يجب أن يجتذب انتباه المشاهد فوراً أقصر. 

 يضع الصور الى جانب بعضها بعضاً بحيث تحفز األفكار لدى الجمهور. 

 اإلعالنات توصل الرسالة الرئيسية في لغة العالمة التجارية. 

 تريد أن تجعلك تشعر بشيء ما. 

  تريد أن تجعلك ً  .ما تعمل شيئا

 العرض على الشاشة والمناقشة

 :يترأس المعلم المناقشة التي تشتمل على المواضيع التالية. الشاشة إعالناً يبين المذكور أعالهيعرض المعلم على 

 اللقطات

 تجتذب العيون وانتباه المشاهدين. 

 تجعل الناس يشعرون بشيء عن العالمة التجارية؟ 

 . بنفس القدر كالمحتوى األسلوبتحقق ذلك من خالل 

 .السعادة= السعادة مقابل الضوء الساطع عدم = العتمة / الظالل  :الضوء (6

 .مزيد من الشعور نحوها –مقربة متوسطة ( / كلوز أب)المقربة  :الزوايا (9

 . الشعور بالرضا= األزهار خلفها / الشعور بالوقوع في مصيدة = خلف سياج  :البيئة (3

 

 "تحليل اإلطارات المجمدة"  4/3/1التمرين 

د اإلطار على   .في اإلعالناتلقطات رئيسية  8- 3جم 
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 "كيف تجعلك هذه اللقطة تشعر؟" 

 "كيف استطاع المخرج تحقيق ذلك؟" 

 الضوء 

 الزوايا 

 البيئة 

 

 "اللقطات التي تنقل المشاعر"  4/3/2التمرين 

 :أشخاص 8في مجموعات تتكون كل مجموعة من 

 يعطى الطالب ملخصاً عن التصوير. 

 تتضمن الملخصات أربع لقطات تنقل مشاعر مختلفة. 

 يتم تشجيع الطالب على استخدام المهارات التي تعلموها عن الضوء والزوايا والبيئة . 

 العرض على الشاشة والمناقشة

 كيف تجعلهم اللقطات يشعرون؟ 

 ما هي األساليب المستخدمة لتحقيق ذلك؟ 

 من الذي قدم أسعد اللقطات؟ لماذا؟ 

  من الذي قدم أحزن اللقطات؟ لماذا؟ 

 

 اإلعالننقل الرسالة في 

يشرح المعلم أن اإلعالنات تقدم في العادة رسالة واحدة واضحة، وهذا يتم في الغالب في شعار ومن خالل الصور 

 . واالرتباطات

 . في حالة المجموعة، سوف يكون هذا الشعار الذي ابتكرته سابقاً في هذا البرنامج

 

 "تطوير مفهوم لإلعالن"  4/3/3التمرين 

 :أشخاص، يناقش الطالب ويجيبون على األسئلة التالية حول اإلعالنات 9مجموعة من  في مجموعات تتكون كل

o ما هي المشاعر التي نريد من الجمهور الحصول عليها عند مشاهدة اإلعالن؟ 

o  أو تعرض الرسالة؟/ هل يوجد أي سيناريوهات تثبت و 

o هل يوجد قصة؟ 

o وإذا كانت موجودة، ما هي؟ 

 

 "المصورة لإلعالنالقصص "  4/3/4التمرين 

 .يعمل الطالب قصصاً مصورة لإلعالن
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 .واحد مع المجموعة لتوجيه الطالب نحو تحقيق أفضل النتائج –الى  –يعمل المعلم واحد 

 

 "تصوير اإلعالن"  4/3/5التمرين 

 . م للتصويرلدى الطالب نصف يو

 عمل المونتاج لإلعالن

 المونتاج لإلعالن وعمل المونتاج للفيلم الوثائقي؟ما هي الفوارق الرئيسية بين عمل : المعلم يسأل

 وقت قصير لتوصيل رسالتك. 

 يحتاج الى اجتذاب انتباه الجمهور. 

 يحتاج الى جعل الجمهور يشعر بشيء ما . 

 

 العرض على الشاشة والمناقشة

 :يناقش طالب الصف األساليب المحددة .إعالنات 3المعلم يعرض على الشاشة 

 المؤثرات البصرية. 

  الى أين هم ذاهب؟ –لقطات المشي مع موسيقى مختلفة  –الصوت 

  كيف يجعلك االيقاع تشعر؟ –االيقاع 

 كيف يحتفظ هذا بانتباه الجمهور؟ 

 كيف يجعل هذا الجمهور يشعر بشيء ما؟ 

 كيف يساعد هذا على توصيل الرسالة؟ 

 تأثير النص . 

 

 "الخطوط والمشاعر"  4/3/6التمرين 

 .معينخط مكتوب عليها كلمة واحدة ب A4يحمل المعلم أوراق 

 .يناقش الطالب كيف يجعلهم هذا النوع من الخط يشعرون

 .مكتوب عليها الكلمة نفسها بخط آخر A4 ةقيحمل المعلم ور

 .ر المناقشةاتكر

 العرض على الشاشة والمناقشة

 .هاتناقشمو المصورة مشاهدة اللقطة الرئيسية من اللقطات

 

 "مونتاج اإلعالن"  4/3/7التمرين 
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 .اإلعالنات التي قاموا بتصويرهابعمل مونتاج الطالب  يقوم

 :يتم تشجيعهم على استخدام

 تأثيرات مرئية 

  نصيةتأثيرات 

 الصوت 

 اإليقاع 

 .1تمرين حركي 

 يدخل فيما بعد

 

 

 العرض على الشاشة والمناقشة

 (منافسةموضع إن هذه اإلعالنات ليست في  –الحظ . )يتم عرض جميع اإلعالنات ومناقشتها

 .العالمة التجاريةيطلب من الطالب التركيز على العناصر التي أحبوها واألجزاء التي اعتقدوا أنها تمثل 

 (انظر المالحظة أسفل القسم التالي* )يطلب المعلمون متطوعين لعمل اإلعالن النهائي –في النهاية 

ً النسخة النهائية سوف تكون   .ألفكار الجميع تجميعا

 

 "للعالمة التجاريةتصميم موقع الكتروني "  4/4

 4/4قسم ال  –تحضير 

 "WIXمنشئ المواقع اإللكترونية : "تقديم بور بوينت  ارجع الى عرض

 

 

واإلعالن والموقع ( اللوغو)يمكن أن يقسم الصف إلى مجموعات تعمل على النسخة النهائية للشعار  –الحظ * 

 .اإللكتروني
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 تمويل الفيلم –الوحدة الخامسة 

 (يومان)

 :المجاالت التي تغطيها

 الميزانية 

  اكسلاستخدام 

 طارئة حاالت 

 

 الميزانية   5/1

 5/1قسم   –تحضير 

 

 .فيها المعقدةلشرح الحسابات تدبير ميزانية كمثال / تحضير 

  في أسفل كل منها بمجموع فرعييجب أن تقسم الميزانية إلى أقسام فرعية. 

  لحاالت الطوارئ% 9ويجب أن تحتوي أيضاً على. 

 

 

 :صنع فيلمعن  رئيسيينر المعلمون أنه غالباً ما نستخدم الميزانية لإلجابة عن سؤالين يفس

 ماذا نحتاج لصنع الفيلم؟ (6

 كم سوف يكلف ذلك؟ (2

 "حفلة عيد ميالد جدتي التسعون"  5/1/1تمرين 

 .نيحفلة عيد ميالد الجدة التسعالصف ميزانية طالب  يحض ر

 .يكتب المعلم رؤوس أعمدة الميزانية على اللوح ويفسر ويعطي مثال على كل منها

 حفلةلكل األشياء التي من الممكن احتياجها ل  :الصنف

 كم عددها :عدد الوحدات

 كم تكلف كل وحدة :تكلفة الوحدات

 كم ستكلف جميعها عند إضافتها مع بعض :المبلغ الكلي

 .المبلغ الكليفينشؤون الميزانية معاً ويتوصلون إلى . ا على اللوحجوبة والمعلم يكتبهيقول الطالب األ

 "ميزانيتي األسبوعية"  5/1/2تمرين 
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 .يكتب الطالب ميزانيتهم األسبوعية باستخدام عناوين األعمدة نفسها

 .دقيقة لفعل ذلك 69يكون لديهم 

ويجمعون . إما أن يكتبوها على اللوح بأنفسهم أو يكتبها طالب آخر لهم. لمشاركة ميزانيتهم مع بقية الصف 8-3يتطوع 

 .المبلغ الكلي

 :بعد جميع األمثلة عن الميزانيات المكتوبة على اللوح، يسأل المعلم

  ما الذي يمكننا إزالته؟%96إذا أردنا تقليل الميزانية بنسبة ، 

 ما الذي يمكننا إضافته؟%96يادة الميزانية بنسبة إذا أردنا ز ، 

 11   الحركةتمرين 

 يدخل فيما بعد 

 

 اكسلاستخدام 

 .على حواسيبهم برنامج االكسلفتح من أجل لطالب تعطى التعليمات ل

 .ويعرضها على الشاشة الكبيرة اكسليفتح المعلم جدول بيانات 

 .يتدربون على كتابة الكلمات وإدخال األرقام إلى الخاليا. والخاليايتحدث المعلم لهم عن األسطر واألعمدة 

 .ت حسابات ويربطوها مع خاليا أخرىغالباً ما تحوي هذه المعادال. يفسر المعلم أن الخاليا يمكن أن تحتوي على معادالت

 .يشرح المعلم معادلة بسيطة على الشاشة

 1Aفي الخلية " 66"ضع القيمة 

 2Aفي الخلية " 69"ضع القيمة 

 3A  =SUM(1A+2A)أدخل المجموع في الخلية 

 "99"سوف تعرض الخلية المجموع وهو 

 .يطلب من الطالب التمرن على هذا في جداولهم

 يشرح المعلم معادالت الضرب والقسمة

 SUM(1A*2A)=  الضرب

 SUM(1A/2A)=  القسمة

 أمثلة على معادالت

 .معقدة تشرح كيف تربط خاليا المعادالت خاليا من جميع أجزاء الجداول المختلفةيفتح المعلم ميزانية 
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 .يرون كيف تضاف جميع المبالغ الفرعية في النهاية

 "اكسلميزانيتي األسبوعية على "   5/1/3تمرين 

 .ويستخدمون معادالت لجمعها اكسليكتب الطالب ميزانيتهم األسبوعية على جداول 

 12   الحركةتمرين 

 يدخل فيما بعد 

 "ميزانيتي الشهرية"   5/1/4تمرين 

 .ينشئ الطالب ميزانية شهرية حيث يقسمونها إلى أقسام ومبالغ فرعية

 :يمكن أن تحتوي األقسام الفرعية على

 طعام 

 المواصالت 

 مالبس 

 غير ذلك 

 
 طارئةالحاالت ال

 .حاالت طارئةيفسر لماذا من المعتاد احتواء . يعيد المعلم فتح الميزانية المعدة

. حالة طارئة لها% 9ن استخدام ن والتفكير بأشياء يمكانية حفلة عيد ميالد الجدة التسعييطلب من الطالب العودة إلى ميز

 ما الذي يمكن حدوثه حتى يتطلب صرف المزيد من المال عليها؟

 .كتابة مالحظات عن فائدة الميزانية للتخطيط والتكلفة بيطلب من الطال

 %66و % 9أنها بالعادة تكون بين يفسرون 

 .مع المبلغ اإلجمالي% 9حساب  اكسلويفسرون أنها تطلب من " الحالة الطارئة"المعادلة في خلية  يبينون

 .إضافة الحالة الطارئة إلى المجموع اكسلويفسرون أنها تطلب من " المجموع اإلجمالي"المعادلة في خلية يبينون 

 :إضافة حالة طارئة إلى ميزانيتهم األسبوعية أو الشهرية حوالييطلب من الطالب التمرن على 

9% 

4% 

 (6066*كـ % 66هذا مهم لتجنب كتابة  -الحظ أنهم يفقدون قيمة الصفر) 66%

 13   الحركةتمرين 

 يدخل فيما بعد
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 (Kickstarter)كيكستارتر   –الوحدة السادسة 

 (أسبوع واحد)

 :تغطيتهاالمجاالت التي سوف تتم 

 ماذا تعمل كيكستارتر؟ 

 صفحة كيكستارتر. 

 مفاهيم العصف الذهني. 

 اختيار المفاهيم 

 إنشاء لمحات عامة للمفهوم. 

 فيديو كيكستارتر. 

 إنشاء صفحة كيكستارتر . 

 

 ماذا تعمل كيكستارتر؟  6/1

 6/1القسم   التحضير

تأكد أنه قد تم إشعار منظمة التوصيل أنه قد تم تحويل األموال من كيكستارتر الى حسابهم، وأنه قد تم إبالغ محاسبهم 

 ً  . تماما

 .يحتاج المحاسب الى إدخال تفاصيل البنك الى كيكستارتر حالما يتم تسجيل الصفحة

 . حض ر نسخاً من بنود وشروط كيكستارتر

 .أقالم تظليل

 www.kickstarter.com/help/handbook(: pinterest)التالي على الحائط وباينتيريست ألصق العنوان 

 المفهوم  –كيكستارتر 

 اشرح للطالب أن كيكستارتر هو موقع على شبكة االنترنت يمك ن الطالب من كافة أنحاء العالم من أجل الحصول على

 . أموال لمشاريع مهمة من أجل إنجاحها

http://www.kickstarter.com/help/handbook


63 

 

يقرر مؤسسو المشروع المبلغ . يكون لكل مشروع الميزانية الخاصة به. يتم خلق مشاريع بواسطة األفراد أو المجموعات

 . المالي الذي يحتاجه المشروع

ً  06الحد األقصى هو ". المناشدة"كما يقرر المؤسسون المدة الزمنية التي سوف تستمر فيها  كيكستارتر توصي . يوما

 . يوماً من اجل المحافظة على اإللحاح واإلثارة( 36)بثالثين 

شروع لن ، فإن الم%06أو حتى % 16إذا تم جمع . يجب جمع كل األموال في الفترة الزمنية من أجل انطالق المشروع

ً . يتلق أي أموال  . وبنفس المبدأ، إذا تم جمع مبالغ مالية أكثر فإن المشروع سوف يحصل على كل األموال اإلضافية أيضا

سوف يقومون ( دقائق 0 – 1)اشرح للطالب أنهم سوف ينشؤون صفحة كيكستارتر من أجل جمع أموال لفيلمين قصيرين 

 . بصنعهما في نهاية برنامج التدريب

 "استكشاف كيكستارتر"  6/1/1رين التم

الوقت المحدد ( لكل مجموعة 2)على شكل أزواج، يبحث الطالب في كيكستارتر، ويطلب منهم اختيار مشاريعهم المفضلة 

 . دقيقة 26لذلك هو 

 . يقدم الطالب مشاريع كيكستارتر المفضلة لديهم ويعرضونها على الصف

 صفحة كيكستارتر  2

 6/2القسم   التحضير

 صل الالبتوب مع الشاشة

 .حض ر نشرات التوزيع التي تحتوي على قائمة عناصر صفحة كيكستارتر

 

 "كيكستارتر عناصر صفحة"  6/2/1التمرين 

يكتب الطالب جميع  .عن األفالم القصيرة كيكستارترطالب، انظر الى صفحات  3في مجموعات تتكون كل مجموعة من 

 . لصفحةالتي تحتوي عليها تلك ا" العناصر"

 .تنادي كل مجموعة واحداً من تلك العناصر

 :العناصر هي

 فيلم قصير/ فيلم  (1

 لمحة عامة عن مفهوم (2

 سيرة الممثلين والطاقم (3

 جرافيكس وأعمال فنية (4

 صور (1

 مخاطر وتحديات (0

 جوائز ومكافآت  (7

 (الخ..... مثل الموعد األخير )معلومات عامة عن الصفحة  (8

 كبسة التبرع (0

 حالة التقدم  (16
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 على الشاشة والمناقشةالعرض 

  www.kickstarter.com/help/handbook:   يعرض المعلمون كتيب كيكستارتر على الشاشة

 (’Your Story‘" )قصتك"شاهد الفيديو على صفحة 

 .طالبين أو ثالثة قراءة هذه الصفحة بصوت عالياطلب من (. ’Rewards‘" )الجوائز والمكافآت"اذهب الى صفحة 

 :ناقش مع المجموعة

 لماذا تحتوي الصفحة على جوائز ومكافآت؟ 

 كيف تساعد الجوائز والمكافآت على جمع األموال؟ 

 لماذا تحتوي الصفحة على سيرة الممثلين والطاقم؟ 

 كيف يساعد هذا على جمع األموال؟ 

 لقصيرةمفاهيم العصف الذهني لألفالم ا  6/3

 6/3القسم   التحضير

وهذا يتضمن فقط األفالم التي . اشرح للطالب بأنك سوف تعرض على الشاشة جميع أفالمهم المفضلة منذ بداية البرنامج

 . عملها الطالب بأنفسهم

 .ير لعرضها على الشاشة ومناقشتهااجمع هذه األفالم مع بعضها بعضاً من أجل التحض

 

 والمناقشةالعرض على الشاشة 

 0الى  1من )قصيرين ( فيلم 2)المعلم يذك ر الطالب بأنهم سوف يكونون حشداً للتمويل بواسطة كيكستارتر من أجل فيلمين 

 . سوف يقومون بصنعهما في نهاية البرنامج( دقائق

 .في هذه الجلسة، سوف يختارون المفاهيم لهذين الفيلمين والطواقم التي سوف يعملون معها

 :بعد كل فيلم سوف يناقشون. اهدون األفالمالطلب يش

 هل سوف يكون موضوعاً جيداً لواحد من الفيلمين النهائيين؟ 

 هل يوجد إمكانية ليكون أفضل وأكثر ثراًء وإثارة؟ 

  هل سوف يكون موضوعاً مناسباً لتغطيته في تهيئة فيلم قصير؟ 

 .يتم التصويت للتوصل الى قائمة مختصرة من األفالم

 .القائمة المختصرة على اللوحتكتب 

 يكتب المعلم مالحظة بجميع مفاهيم األفالم والتي سوف تستخدمها فيما بعد: مالحظة . 

تعطى كل مجموعة القائمة المختصرة من المفاهيم وسوف . بعد مشاهدة جميع األفالم، يتم توزيع الطالب الى مجموعات

 .تقدمها الى الصف

http://www.kickstarter.com/help/handbook
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يجب أن تكون المجموعات متساوية لذلك يشرح لهم المعلم أن هذا التمرين . ي يتحمسون لهامطابقة الطالب مع المفاهيم الت

 . لذلك فهو اختبار جيد%. 166ليس شخصياً وليس من الضروري أن يكون الطالب عاطفياً مع األفكار بنسبة 

 :ئلة التاليةيجب أن تجيب هذه العروضات على األس. دقيقة من أجل تحضير العروضات 36تعطى المجموعات 

  ثانية 36ما هو المفهوم؟ لمحة عامة. 

  ًمناسباً؟/ ممتعاً / ما الذي يجعله مثيرا 

 لماذا أنت مهتم به؟ 

  برأيك، لماذا يجب اختياره ليكون واحداً من المفهومين االثنين النهائيين؟ 

 . األوراق وبدون أسماء على 2أو  1يتم االقتراع السري باختيار . بعد هذه العروضات، يقوم الطالب بالتصويت

 . يتم تعداد األصوات ويتم اختيار المفاهيم

 . في حالة حدوث تعادل، يقوم الطالب بالتصويت على ذلك المفهوم فقط

 مراجعة خلق المفاهيم  6/4

 6/4القسم   التحضير

 . مسلسالت تلفزيونية مشهورة/ سوف يستفيدون من مراجعات المفاهيم ألفالم . حض ر مثال على مراجعة المفهوم

 

 األساسيات –مراجعات المفاهيم 

جمل  1للفيلم التي تمك ن الجميع من فهمه، وتكون في العادة حوالي  الفكرة األساسيةيشرح المعلم أن  مراجعة المفاهيم هي 

 . فقرة واحدة وتشرح الفكرة األساسية/ 

وتستخدم من أجل استقطاب الدعم للفيلم، مثل العثور على مخرج أو محرر أو منتج، أو إقناع ممول لتمويل الفيلم أو موزع 

 . لتوزيعه

ن  . المسلسل التلفزيوني/ الطالب الفيلم  يقرأ المعلم مراجعات المفاهيم، ويخم 

 "مراجعة المفاهيم لألفالم القصيرة"  6/4/1التمرين 

ال يوجد تنافس هنا، ألن كل مجموعة منهما سوف تشكل جزءاً من . يتم توزيع الطالب على مجموعتين، واحدة لكل فيلم

 . لمفهوم الذي يحبونه أكثرومع ذلك، من المفيد أن يعمل الطالب على ا. نفس المشروع في كيكستارتر

 :على األسئلة التالية\يجب على مراجعة الفيلم أن تجيب غ

 ماذا نحاول أن نعمل؟ (1

 كيف سوف نعمل ذلك؟ (2

 .دقيقة 11: المدة المحددة للمجموعتين لكتابة هذه المراجعات

 .واحد –الى  –المعلم يساعد بطريقة واحد 

 .يقرؤونها للصف
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 .األسئلةتشجيع الطالب على طرح 

 . يترأس المعلم المناقشة حول مراجعة المفاهيم

 . يتم االتفاق على المسودة النهائية

 .والعثور على افالم مشروع التي يحبونها بالتحديد( Kickstarter)يطلب من الطالب البحث في كيكستارتر 

 .ا على الشاشة في الجلسة التاليةسوف يعرضونه

 عمل فيديو كيكستارتر  6/5

 6/5القسم   التحضير

 .تعطي أمثلة جيدة للمجموعة (Kickstarter)كيكستارتر جد ثالثة فيديوهات في 

 ."مشروع صنع أفالم المجتمع: أقرب الى البيت"انظر . ربما يشتمل أحدها على مشروع صناعة أفالم في أحد المجتمعات

-filmmaking-community-a-home-to-https://www.kickstarter.com/projects/1053512910/closer

project?ref=nav_search 

 . من أجل أن يعود إليها الطالب( Kickstarter)كيكستارتر اطبع المعادلة لصنع فيديو 

 

 ض على الشاشة والمناقشةالعر

 .يعرض المعلم على الشاشة الفيديوهات كيكستارتر الثالث التي اختاروها

 .الطالب يناقشون سبب جاذبيتها

 هل تعطي ماالً لهذا؟: سؤال الى الصف

 

 .اعرض على الشاشة الفيديوهات التي اختاروها

 ناقش هل يوجد لدى أفالم كيكستارتر معادلة؟ 

 كيكستارترمعادلة فيديو 

  األشخاص الذين يعملون الفيلم مباشرة الى الكاميرا/ يتحدث الشخص . 

  فيلماً قصيراً  –يشرحون ماهية الفيلم، وهو في هذه الحالة. 

 يصفون موضوع الفيلم القصير. 

 لماذا قرروا عمل الفيلم عن هذا الموضوع. 

 عاطفة نحوهماذا يعني هذا الموضوع لهم، لماذا يهتمون به، لماذا يشعرون بال. 

 على ماذا سوف يتم إنفاق المال. 

 الجدول الزمني لصنع الفيلم. 

https://www.kickstarter.com/projects/1053512910/closer-to-home-a-community-filmmaking-project?ref=nav_search
https://www.kickstarter.com/projects/1053512910/closer-to-home-a-community-filmmaking-project?ref=nav_search
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 .دقائق 3= متوسط طول فيديو كيكستارتر 

 

 "مراجعة المفاهيم لفيديو كيكستارتر"  6/5/1التمرين 

 .يطلب من المجموعات أن تقرر من الذي سوف يتكلم أمام الكاميرا

 . بعد ذلك يقومون بعصف ذهني للقطات التي سوف يحصلون عليها لعمل الفيديو

 . واحد مع المجموعة أثناء هاتين المرحلتين –الى  –يعمل المعلم بشكل وثيق واحد 

 .حالما يتم اإلنتهاء من التحضير، تمنح المجموعات الحرية في العمل

 إنشاء صفحة كيكستارتر  6/6

 6/6القسم   التحضير

 .تأكد من إشعار منظمة التسليم بأن األموال يمكن أن تتحول من كيكستارتر الى حسابها،ـ وأنه يجب إبالغ المحاسب بذلك

 . يحتاج المحاسب الى إدخال معلومات البنك حالما يتم تسجيل الصفحة

 . يتفحص المعلم والطالب عملية تسجيل صفحة كيكستارتر

 . مجموعة واحدة لكل فيلم –يتم تقسيم المجموعة الى مجموعتين 

 : كل مجموعة تسلم العناصر التالية الى صفحة كيكستارتر

 المسودة النهائية لمفهوم كل فيلم. 

 ميزانية كل فيلم. 

 السير الذاتية للممثلين والطاقم. 

 أي صور جرافيك وأعمال فنية، بما في ذلك العالمة التجارية والشعار واللوغو وما شابه ذلك . 

 صور الصف. 

  لمزيد من المعلومات حول هذا البند، يمكنكم زيارة الموقع التالي –المخاطر والتحديات : 

 www.kickstarter.com/help/handbook 

 المكافآت والجوائز. 

  (22البداية في األسبوع  –في الجدول الزمني  26األسبوع )الموعد النهائي 

يجب أن تشتمل صفحة كيكستارتر على إعالن عن العالمة التجارية ووصف مشروع عالم األفالم الجماعية : مالحظة

 . وأهدافه

 التمويل

أيضاً، لذلك فإن المجموع النهائي % 1وأن الضرائب يمكن أن تصل الى % 1المعلم يشرح أن رسوم كيكستارتر هي 

 . للميزانية يجب أن يتضمن هذه النسب

 

 

http://www.kickstarter.com/help/handbook
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 تسويق أفالمك –الوحدة السابعة 

 (أسبوع واحد)

 :المجاالت المغطاة

 ماذا يعني التسويق؟ 

 تحديد سوقك. 

 الوصول الى سوقك. 

 الفيس بوك. 

 التويتر. 

 ابتكار إعالن . 

 األساسيات –التسويق   7/1

 ( 1)القسم   -التحضير 

 تحضير ساليدات فيس بوك باور بوينت

 

 

 "سؤال وجواب على التسويق"  7/1/1التمرين 

 . المعلم يطرح األسئلة والطالب يعطون األجوبة
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 ؟"التسويق"ماذا يعني   :سؤال

 . جعل منتوجك يشاهد في السوق  :جواب

 ما هو منتوجك؟  :سؤال

 . األفالم  :جواب

 أين مكان السوق؟  :سؤال

ً الكبار في كومبريا . في الخراجالشباب في المجتمع، في الدولة، عبر المملكة المتحدة، وربما  :جواب  –أيضا

 . الناس الذين يعيشون هناك أو ولدوا هناك، أو لديهم أعمال تجارية هناك

 ؟"المستهلكون"من هم   :سؤال

 . الجمهور، المشاهدين  :جواب

 13تمرين الحركة 

 يدخل فيما بعد

 

 

 الوصول الى السوق   7/2

 7/2القسم   : التحضير

 

 

 

 "أسئلة وأجوبة: الجمهور"   7/1/2التمرين 

 .تقييم الجمهور لكي تستطيع استهدافهم

 الشخوص في أفالمك؟/ من هو الذي سوف يتعرف على األشخاص   :سؤال

    :جواب

 من هو الذي سوف يتعرف على الموضوع في أفالمك؟  :سؤال

    :جواب

 من هو الذي سوف يهتم في الموضوع؟  :سؤال

   :جواب
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 . ابات، وبالتالي يخلقون ملف جمهور ألفالم المجموعةيكتب المعلمون اإلج

 "الوصول الى السوق"   7/1/3

 : الجولة األولى

 . يطلب من الطالب المناداة بطرق مختلفة لجذب انتباه جمهورهم المحتمل

أو منصات خارج االنترنت ( أون الين)يمكن أن تكون هذه منصات مباشرة على االنترنت . يكتب المعلم هذه األشياء

 . مثل الجرائد والتلفزيون والراديو( أوف الين)المباشر 

خطوات من أجل  4يكتب الطالب استراتيجية تتكون من . يختار الطالب إحدى المنصات من القائمة: على شكل أزواج

 . لوصول الى الناس عن طريق تلك المنصةا

 . خطوات على الصف 4يعرض الطالب استراتيجيتهم التي تتكون من 

 .يترأس المعلم جلسة األسئلة واألجوبة ويقوم طالب الصف بالتصويت على أفضل استراتيجية

 :الجولة الثانية

 . ا الى قائمة األون الينيقوم المعلمون بالعودة الى زيارة المنصات وتشجيع الطالب على إضافته

 . يكرر الطالب الجولة األولى باستثناء استخدام المنصات أون الين –أزواج جديدة 

 . خطوات على الصف 4يعرض الطالب استراتيجيتهم التي تتكون من 

 .يترأس المعلم جلسة األسئلة واألجوبة ويقوم طالب الصف بالتصويت على أفضل استراتيجية

من أجل ترويج عرض  -أون الين وأوف الين –ب الصف بأنهم سوف يستخدمون هذه المنصات يذكر المعلمون طال

 (. 12األسبوع . )أفالمهم

يجب عليهم تصميم استراتيجية الستخدام تلك . 1تعطى منصة واحدة أوف الين الى مجموعات تتكون كل مجموعة من 

 . خطوات 4 –المنصة للحصول على جمهور من أجل العرض 

 .بون جدول زمني للتسويق من أجل تحقيق هذه الخطواتثم يكت

 .المعلمون يساعدون كل مجموعة بشكل فردي

 : هم يستكشفون

 ما هي أهداف كل خطوة؟ 

 كم يحتاجون من الوقت لكل خطوة من أجل تحقيق هذه األهداف؟ 

  من هذا المنطلق، ما هو الخط الزمني لالستراتيجية وكيف يبدو؟ 

  أو اليومي/ الزمني للنشاط األسبوعي ارسم بنقاط الخط. 

 مع من يجب أن يتحدثوا من أجل جعل كل خطوة تحدث؟ 

  هل يوجد حاجة ألي تصاريح؟ 
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 استخدام الفيسبوك في التسويق   7/3

 7/3القسم   التحضير

 استعد لتقديم عرض فيس بوك باور بوينت

 

 

 استخدام تويتر لتسويق األفالم   7/4

 7/4القسم   التحضير

 .استعد لعرض تويتر على الشاشة

 .#و   @حض ر عرض باور بوينت لكي تري مسارات واجهات تطبيق التغريدات مع 

ر أفكاراً يجدها الطالب تتطابق مع حسابات تويتر، واكتبها على قصاصات من الورق التي سوف يتم توزيعها ويمكن . حض 

 . 4/1انظر التمرين  –الى األلعاب األولمبية  أن يتراوح هذا ما بين الرفق بالحيوان الى مايكل جاكسون

ر أمثلة على تويتر. على تويتر( 12القسم )في وحدة الفيسبوك " التبادل"طب ق قسم   .حض 

 . 4/0انظر التمرين  –حد د مناقشة تتعلق بالشباب قيد االنتشار اآلن على تويتر 

 

 

على الحائط وفتح حساب لقطات عالم األفالم الجماعية  يستخدم المعلمون البروجكتور لعرض سطح المكتب في االنترنت

 (.سوف يتم تزويد تسجيل الدخول. )على تويتر( wfcnewshoots)وعنوانه 

 لمحة عامة عن تويتر

 هو موقع تواصل اجتماعي. 

  مليون مستخدم في أرجاء العالم 041يوجد فيه. 

  مليون في المملكة المتحدة 11يوجد فيه . 

  حرف فقط 146بإمكانك استخدام . 

 . يعرض المعلم ما يحدث في تعداد الكلمات عند طباعة تغريدة

 . يؤكد المعلمون على أعداد المنظمات المختلفة الموجودة على تويتر

انقر على ملفات . الحظ عدد المنظمات التي تتحدث عن هذا الموضوع. اطلب كلمات مفتاحية من الطالب واطبعها

 !انظر مدى التنوع الموجود –المنظمات 

 كيف يعمل التويتر؟
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  اعرض كيف تدخل التغريدة الى تغذية األخبار للمتابع الذي يستخدم حساب التويتر(wfcnewshoots ) وحساب

 .طرف ثالث

 اعرض مسار التغريدة عند استهاللها : 

1) @ 

2) # 

 يشرح المعلمون: 

 @لماذا نستخدم توصيل 

   #( هاش تاغ) لماذا نستخدم توصيل بطاقة السل م

 "إنشاء حسابات تويتر"  7/4/1التمرين 

 .كل طالب ينشئ حساباً له على تويتر

 . الطالب الذي لديه حساب على تويتر، يوجه زميله ويدله على خطوات عملية إنشاء الحساب على تويتر

 

 " إرسال تغريدات"  7/4/2التمرين 

 :يقوم كل طالب بما يلي

 يرسل تغريدة نموذجية. 

  ن اإلشارة  . في تغريدة   @يضم 

 ن اإلشارة  . في تغريدة    #يضم 

  يتابع حساب التويتر(wfcnewshoots) 

 ً  . يستطيعون بذلك رؤية كيفية استالم التغريدات. يشجع المعلمون الطالب على إرسال تغريدات الى بعضهم بعضا

 14تمرين الحركة 

 سوف يدخل فيما بعد

 

 التغريداتلمحة عامة عن الرد على 

تظهر على تغذية األخبار على حسابات < يبدأ من تغريدة أحد األشخاص . يرسم المعلم مسار الرد على تغريدة على اللوح

 . تظهر على تغذية األخبار على حسابات جميع متابعيه< المتابع يرد على التغريدة < جميع متابعيه 

 "الرد على التغريد"  7/4/3التمرين 

ً على الشاشة، ( wfcnewshoots)حساب موقع اللقطات الجديدة لعالم األفالم الجماعية بينما ال يزال  ً ومعروضا مفتوحا

 . ينزلق المعلم خالل تغذية األخبار ويختار كل طالب أي تغريدة يريد أن يرد عليها

 . حالما يقرر الطالب، يقوم المعلم بالرد على التغريدة



73 

 

الذين ( wfcnewshoots)بعي حساب موقع اللقطات الجديدة لعالم األفالم الجماعية بعد ذلك يري المعلم للطالب جميع متا

 . سوف يتلقون التغريدات في تغذية األخبار لديهم

 األهداف لموقع تويتر

 .يركز المعلم في هذا الوقت على ما يريد الطالب من استخدام تويتر

 . تسويق أفالمهم عن طريق الوصول الى الجماهير المستهدفة -

 :المناقشة

 (. #)و ( @)يقترح الطالب وسائل الوصول الى هذه الجماهير باستخدام اإلشارات 

 (URL)إنشاء عنوان الكتروني قصير على االنترنت 

 . حرفاً في التغريدة، فإنه من المنطقي تقصير الروابط ألفالمهم 146يشرح المعلم أنه وبسبب وجود فراغ يتسع فقط الى 

  /https://bitly.comمن أجل القيام بذلك، ينصح الطالب باستخدام 

 . يكتب المعلم هذا على اللوح

 (URL)إنشاء عنوان الكتروني قصير على االنترنت   7/4/4التمرين 

ثم بعد ذلك يفحصون هذا العنوان في . ألفالمهم( URL)يتدرب الطالب على إنشاء عنوان الكتروني قصير على االنترنت 

 . صندوق العناوين للتحقق من ظهور أفالمهم

 حساب تويتر للعالمة التجارية

قابل للحياة على / إذا كان اسم عالمتهم التجارية غير متاح . يناقشون االسم. ينشئ الطالب حساب تويتر لعالمتهم التجارية

 .تويتر، يناقشون اسماً جديداً 

 :الما يتفقون على االسم وفحصه والتحقق منه في تويتر، تعين طواقم يتكون كل طاقم من شخصين إلنشاء الصفحةح

 .تصميم البصريات (1

 . كتابة الوصف والنصوص األخرى (2

 :ينتقل بقية طالب الصف الى التمرين التالي

 المتابعون مقابل المتابعة

 . أو الطالب الفرق بينهما/ يشرح المعلم و 

 "نجوم تويتر السوبر"  7/4/5التمرين 

 .يوزع المعلم قصاصات األوراق التي تحتوي على أفكار –على شكل أزواج 

 .يطلب من الطالب البحث عن منظمات أو أفراد على تويتر مرتبطين بتلك األفكار

 . دقيقة 26 – 11: الوقت المحدد لهذه الوظيفة

https://bitly.com/
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 . ون هو الفائزالفريق الذي يعثر على المنظمة ذات الصلة يك

 المناقشة

 . المجموعة تقرر إن كانت عالمتهم التجارية سوف تتبع أي من المنظمات التي عثروا عليها

 كيف تحصل على متابعين؟

 التبادل (1

 . يختار المعلم من وحدة الفيسبوك، ويعطي أمثلة ذات صلة مع تويتر

 المناقشة

 . تناقش المجموعة الطرق المختلفة في التبادل على تويتر

 ؟ #؟ وكيف يستخدمون السل م @كيف ستخدمون اإلشارة  –المعلم يسأل بالتحديد 

 (Trending)قيد االنتشار  (2

 .يشرح المعلم هذا المفهوم

 (.Trending)يعطي أمثلة على المواضيع التي هي قيد االنتشار 

 "العالمة التجاريةصوت "  7/4/6التمرين 

باإلشارة الى مثال له صلة بمناقشة شبابية محددة، يناقش الطالب من دخل الى هذه المناقشة وما هو الرأي الذي يتم 

 . عرضه

وجهة نظر "يمكن أن تكون هذه بسيطة مثل . يكتب الطالب خمس كلمات أو عبارات لوصف وجهة نظر عالمتهم التجارية

 . ، وما شابه ذلك"كومبريا"و أ" ما أروعها"أو " شبابية

 (.أو يطلب من أحد الطالب كتابتها)المعلم يكتبها على اللوح . ينادي الطالب بهذه الكلمات والعبارات

 :المعلم يسأل الطالب

 في هذه المناقشة المحددة؟" أصواتهم"كيف يستطيعون تمثيل  -

 كيف يستطيعون بناء جمهورهم من خالله؟ -

 هم التجارية من خالله؟كيف يستطيعون ترويج عالمت -

 كيف سوف يؤدي هذا الى المتابعين؟  -

 15تمرين الحركة 

 سوف يدخل فيما بعد

 

 

 استراتيجية الحصول على متابعين والرد على تغريدات
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من الطرق الجيدة للحصول على مشاهدة هي أن يتبعك شخص له الكثير من المتابعين وأن يرد على تغريدتك لجميع 

 . متابعيه

 "استراتيجيات تتألف من خمس خطوات"  7/4/7 التمرين

أشخاص، يكتب الطالب استراتيجيات تتكون من خمس خطوات لجعل نجم سوبر  4في مجموعات تتكون كل مجموعة من 

 . ستار في توتير يتبعهم ثم يرد على تغريداتهم

 .يعرض الطالب استراتيجياتهم على الصف

 . يصوت الصف على أفضل استراتيجية

 ةالمناقش

 .يناقش الطالب هوية عالمتهم التجارية على تويتر

o ما هو الدور الذي تلعبه العالمة التجارية؟ 

o بماذا يجب أن تساهم العالمة التجارية؟ 

o  ماذا يجب على العالمة التجارية أن تتعلم؟ 

 

 

 

 التوزيع –الوحدة الثامنة 

 (أسبوع واحد)

 :المجاالت التي سوف يتم تغطيتها

  األساسيات –التوزيع 

  انظر عرض تقديم باور بوينت المرافق –اليوتيوب. 

 األساسيات –التوزيع   8/1

 8/1قسم التحضير 

 

 

 ؟"التوزيع"ماذا يعني 

 . التوزيع يعني وضع الفيلم في مكان يستطيع فيه الناس مشاهدته

 "2.2التوزيع "  :8/1/1التمرين 
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يطلب المعلم من الصف كتابة قائمة بكافة األماكن التي يستطيع فيها الناس مشاهدة األفالم، ويمكنهم ذكر عبر النت أون 

 . الين أو أوف الين

 ". منافذ التوزيع: "تسمى هذه األماكن

 (Cumbria’s Distribution Outlets" )منافذ التوزيع كومبريا"   :8/1/2التمرين 

، ماريبورت (Carlisle)، كاراليل (Wigton)الطالب خرائط مطبوعة عن ويجتون  يوزع المعلمون على

(Maryport) سيلوث ،(Silloth) أسبيتريا ،(Aspatria) وايتهيفن ،(Whitehaven .) يمكن الحصول على هذه

 . يجب أن تكون الخرائط مفصلة بحيث تشتمل على جميع الشوارع. الخرائط من جوجل أو من دائرة الخرائط

 . يعمل الطالب على شكل أزواج مع معرفة البلدة ويحددون األماكن التي يمكن فيها عرض األفالم على الشاشة

في حالة وجود تلفزيون . في حالة وجود قاعة بلدية، يمكنهم ترتيب عرض فيها. المعلمون يشجعون الطالب على اإلبداع

 . شاشة كبيرة في منتزه، يمكنهم العرض هناك، وهلم جرافي حالة وجود . في محل رهانات، يمكنهم عرض األفالم هناك

أوراق حجم أ  0 – 4إذا كان هذا صعباً، يمكنهم عرضها على . يعرض المعلمون بواسطة البروجكتور الخرائط على اللوح

2 (A2 .) 

 . يطلب من الطالب تحديد األماكن التي تعرفوا عليها

 اليوتيوب  8/2

 8/2قسم التحضير 

 باور بوينت لليوتوبتحضير عرض 
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 مفاهيم للمسلسالت القصيرة على الشبكة :الوحدة التاسعة

 (أسبوع واحد)

 :المجاالت التي سوف يتم تغطيتها

 ما الذي يجعل للمسلسالت أرجل؟ -

 .استكشاف مفاهيم جديدة -

 . المفاهيم األخيرة والطواقم -

 ؟"أرجل"ما الذي يجعل للمسلسالت   9/1

 9/1القسم  :التحضير

 .حض ر بعض اإلحصائيات عن طول المدة الزمنية في عرض المسلسالت الطويلة

، ديفيد (Top Gear)، السرعة القصوى (East Enders)، الشرقيين (Friends)األصدقاء : من األمثلة على ذلك

 . ، سالسل الطبيعة(David Attenborough)أتينبورو 

 . هم التي تم إجراؤها أثناء وحدة كيك ستارتر، في الوحدة السادسةأحضر قائمة بمراجعات مفاهيم على أفالم

 . جرائد ومجالت محلية

 

أسابيع، والتي  8للبث على موقع يوتيوب خالل  2× يقوم المعلمون بتذكير الطالب أنهم سوف يصنعون سلسلة انترنت 

 . وسف يتم تسويقها الى الى جمهورهم المستهدف

 ". لديهم أرجل"يقوم المعلمون بإدخال فكرة مفهوم 

 ". أرجل"وأيها ليس لديها " أرجل"سوف يترأسون مناقشة حول أيها لديها 

يشارك المعلمون في اإلحصائيات التي أعدوها والتي تبين كم المدة الزمنية التي يمكن أن تعرض فيها المسلسالت عندما 

 . يكون لها أرجل

 . باب عرضها لهذه المدة الطويلةإجراء مناقشة حول أس

 

 16تمرين حركة 

 يدخل فيما بعد 
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 "هل لدينا أرجل؟"  9/1/1تمرين 

ينتج المعلون قائمة مفاهيم األفالم التي تم تجميعها . يطلب من الطالب أن يتذكروا جميع األفالم التي عملوها حتى اآلن

 .خالل الوحدة السادسة

 . مع أخذ المفاهيم واحداً واحداً، يناقش الطالب إن كان للمفاهيم أرجل

 ؟11أو  12أو  16هل أنت ال تزال مهتماً بالحلقات  -

 لماذا؟  -

 استكشاف المفاهيم الجديدة؟"  9/1/2التمرين 

في مجموعات تتكون من أربعة أشخاص، يتصفح الطالب الصحف والمجالت والمواقع االلكترونية المحلية لمشاهدة 

 . دقيقة 26الوقت المحدد . المفاهيم التي تنشأ

 .كل مجموعة تقدم أفكاراً الى الصف من أجل مناقشتها

 .تي يتم تباداهايعمل المعلمون مع المجموعة إلنشاء مفاهيم جديدة كلياً من األفكار ال

 ". األرجل"يفحصون المفاهيم عن 

 .تكتب أفكار المفاهيم القابلة للحياة على اللوح

 . يكتب المعلمون هذه المفاهيم: مالحظة

 "المفاهيم األخيرة والطواقم"  :9/1/3التمرين 

ولكن ال . لة الشبكةيشرح المعلمون بأن الطالب سوف يتلقون أول اختيار لهم إما دورهم في الطاقم أو مفهوم سلس

 ً  . يستطيعون عليهما معا

 .يطلب من الطالب اختيار اثنين من المفاهيم التي يشعرون أنها األقوى للسلسلة

 . حالما يختار جميع الطالب مفاهيمهم، يالحظ المعلمون أي المفاهيم الى جانبهم

 . تصبح هذه المفاهيم هي القائمة المختصرة

 . يكتبون هذين المفهومين على ورقة. يختار الطالب اثنين من المفاهيم من القائمة المختصرة

 :هذه األدوار هي. هذه المرة يطلب من الطالب أيضاً اختيار اثنين من األدوار التي يفضلونها في الطاقم

o المنتج 

o المخرج 

o  1الكاميرا 

o  2الكاميرا 
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o الصوت والصور 

o  1المحرر 

o  2المحرر 

o سويق والتوزيعمدير الت 

 .يكتبون هذه األدوار على ورقة

مرة أخرى، تكتب األحرف األولى من أسمائهم الى جانب المفهوم المطابق . ينادي الطالب أي مفهوم يرغبون بالقيام به

 . على اللوح

تب األحرف تكتب األدوار على اللوح وتك. في هذه المرة، يسأل المعلم أي اثنين من األدوار يرغبون بالحصول عليهما

 . األولى بجانبها

 .يرتب المعلمون طواقم الفيلم بحيث يستطيع كل طالب الحصول على اختياره األول من األدوار أو المفاهيم

 17تمرين الحركة 

 يدخل فيما بعد

 

 

 . حالما يتم اختيار المجموعات، يبدؤون بإنشاء مراجعات عامة لمسلسالتهم الشبكية

 . كل مجموعة تقدم اثنين من األفالم في كل أسبوع. يعمل المعلمون مع المجموعات لتحديد جدول زمني لتسليم األفالم

يتم تشجيع الطواقم على إنشاء عرض تسويق منفصل على الشبكة لمسلسالتهم، والعثور على طرق للحصول على دعم من 

 . منصات عالم األفالم الجماعية

 . يبدأ الطالب بتطبيق المهارات التي تعلموها بتوجيه من المعلمين،

 . عرض األفالم على الشاشة وتقديم عرض الصنف لجمهور محلي

 

 

 


