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تعدددلرسوم دددتحرسو نمم دددارم دددلرسددد رسم ددد  رسوت ددد   ر

مسترسونعلي يددارسوملة ددارىسوندد رتدداحدرسودد رس ددلس رت يدد

 رس   دديار دد رسو مدد ليالرىسوعالدد ترىسوت دد   رسوندد

 رتعطدد ررددتيدر يددلارولميدد درسوع ليددارىسونعلي يددار دد

. تسمبه رسو تنلمار

مسترسنرسونعلالرسو بند رعلد رسوتبد...ةا لرعل  ءرسونمسر

وك سد رسو سن مر يثرةنتلد رسومهدالرسلتسونعلالسومسيار

. وش رسعي رعل رسوتبمارسوب مةار



1- تيسير عملية التعلم.

2- تزيد فاعلية التدريس لجميع المستويات.

 لتيسير الحصول على جديدهتعمل على تهيئة فرص

.رية المعلومات عن طريق استثارة اكبر عدد من الحواس البش



 هي عباره عن مجموعة من الرسوم الثابتة فى تسلسل عرضها

بتعاقب محدد على الشاشة تعطى االحساس بالحركة 



 عام حيث كان ( 300)الىمحاوالت تحريك الرسوم الىترجع

ا للهجوم تعبر عن استعدادهاوضاعفىيرسم الدببة البدائىاالنسان

على الخصم 

 كراسنراوضحولقد ( 1886)عام سينمائىفيلم اولوقد تم عرض

خيال العنان للالطالقفيلم الرسوم المتحركة فرصة ان( 2004)عام 

االنسانى



 تقنية وسائطباىيمكن الحصول على رسوم متحركة بدون االستعانة

ة من وهى مجموع( دفتر التصفح السريع)وذلك عن طريق استخدام 

سل واضح تسلفىصفحات متتالية كال منها فوق بعضها فىالرسوم 

رك خاطفة بدت وكأنها تتحبسرعهتم تقليب هذه الصفحات فأذا



1-سال س ح م ار.

 الشاشة اطارفىاالشكالتحريك فىوتتمثل

2-سال  يست م ار.

 فىاطار( 24)تعرض التىوهى حركة تنتج من سلسلة من الرسوم

بالحركة احساسالثانية فتعطى 

سو ىتنقسالر

1-((2D

2-((3D



1- فىارا الطرق انتشاكثروهى من : السيلولوزبأستخدامالتحريك

الرسوم المتحركة افالماعداد

2- ها اقل سهولة لكناكثروهى : التحريك بالرسم على الفيلم الخام

طارادقة وجمالية حيث يقوم الفنان برسم كل حركة من المشهد على 

نفسةمن شريط الفيلم 

3- عتمد وتالمعروفهالطرق اكثروهى : تحريك بالرسم على الورق

هىعلى رسم عدد كبير من الرسوم على ورق عادى كل رسمه 

نقطة يتم تصويرها بالكاميرا 

4- نة مع يتم فيها استخدام الصور الساك: تحريك الصور الساكنة

.بالحركة باستخدام المؤثرات البصرية ايحاءاعطاء



5- ة على يقدم الرسام بتصميم الشخصي: تحريك الرسوم القطعية

لها صور عن طريق وياخذورق كرتونى حيث يمكن تحريكها 

.الكاميرا وفى وضعيات مختلفة 

 **تقني ترسونممةكرذسترسو ا رسبع حر

* م توضع فيها العرائس فى ديكور مضاء ويت: تحريك الدمى

اميرا تصويرها بكاميرا تحمل انواع واحجام مختلفة م العدسات مع ك

.محمولة تستطيع الحركة 

* م فى الطريقة ليست مكلفة وسهلة وتستخدهذة: تحريك االشياء

.االفالم التعليمية واالعالنات التجارية 



6- التحريك بنماذج الصلصال:

الىعرائس من الصلصال تهدف االصلفىشخصيات دراميا هى

.والتعليمىالدرامىدعم الفكرة من خالل الفيلم 

7- قوب يستخدم فيها الث: الدبوسيةالشاشة بأستخدامالتحريك

والدبابيس 

8- لوين والتظليل وفيها يستخدم الكمبيوتر للت: التحريك بالكمبيوتر

ض يقوم برسمها العناوين على لوحة العرالتىاالشكالوتحريك 



1-وهى يةاالساسباالطاراتمايسمىيعتمد على : التقليدىاالسلوب

.الحركة المنفردة اواالحداثفىاطارواخراولتعبر عن 

2- ساسىاالاالطاروفيها يتم رسم : الرسوم المتحركة الكمبيوترية

.االحداثلتحديد بداية ونهاية واالخيراالول



1- انشاء بديل للواقع.

2-تمثيل الواقع المجرد

3- وتوضيحةتفسير الحدث

4- توسيع الخيال.

5- احتواء مشكالت االخراج.

6- تعديل اطوار الحركة.

7- االستمرار فى الحركة.

8- التحكم فى سرعة العرض.



1- الواقعىالرسم.

2- الكاريكاتيرىالرسم.

3- الزخرفىالرسم.

4- التخطيطىالرسم.

5- الرمزىالرسم.

6- االنطباعىالرسم غير.



1- مرحلة رسم اللوحات.

2-مرحلة المسح الضوئى.

3-قص الرسوم.

4- التلوين.

5-التحريك.



1-أوت ددخرسوقددتسمي رسوطبيعيددارسو التقيددلدتن يددبربسددعخرسوتيدد  رسودد در

.سوسين   يارب الحىستىتن يبرب وقليارعل رسةض حرسو يمرل بلخرولننمي ر

2- لحى التمثيل اتواجةالقدره على التغلب على المشكالت التى.

3- مشىهد فىىالحىىتجمع بين الرسوم المتحركة والتمثيل انتستطيع

على نقل واحد وبذلك نجمع بين الواقعية وسعه الخيال بأسلوب يساعد

االفىالمفىالمعنى بوضوح ويجذب االنتباه وهذا النوع له ميزه كبيرة 

.التعليمية 



1-التعليق يفضل استخدام التعليق المصاحب للرسوم المتحركة الن
.المكتوب يؤدى الى تشويش فى االدراك الحسى 

2- يكون التعليق متزامن مع تسلسل العرض انيجب.

3-حيز فىدمجةيتم انكان البد من استخدام نص مكتوب فيجب اذا
واحد 

4- االلواناستخدام فىيجب االبتعاد عن المبالغة.

5- ية التغذية المرجعفىيمكن استخدام بعض الرسوم المتحركة
.اجابتةلمكافئة المتعلم على 

6-الرسوم المتحركة مع مكونات الشاشة والهدف فىاالشراف
بةالمنوط التعليمى



7- تتناسب حجم الرسومات مع مكونات الشاشة والهدف انيجب

.بةالمنوط التعليمى

8- الفديومن صوره اعلىدرجة وضوح الرسوم المتحركة تكون.

9- االحساسسرعة العرض حسب الرغبة لتعميق زيادهيمكن

بالحركة الطبيعية 

10-يتحرك جزء داخل رسم اكبر مثل حركة القلبانتتطلب ان

االنسانداخل جسم 



1- توضيح المعنى

2- لفت النظر للزمن

3-االنفعالىالتاثيراثراء

4- التركيز على معلومة معينة

5- المسح_ طع الق_المزج )تقديم اساليب متعدده للتأثيرات االنتقالية-

(الظهور



1- تجسيد المفاهيم

2- تقديم التغذية الراجعة

3- المتعلم انتباةجذب

4- الماضىالتعبير عن

5- للمتعليمنتميز المهارات الحركية

6- تعميق المعرفة لدى المتعلمين

7- تدعيم المثيرات البصرية والفكرية

8- المعانىمساعدة المتعلمين على اكتشاف




