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 .1اخلطوط التعليمية العامة من أجل 'أبدع واخرتع مع بورورو''
دليل املعلمني من أجل “أفكار رائعة”...

بورورو شخصية رسوم متحركة ثالثية األبعاد ،له شعبية كبيرة ج ًدا لدى األطفال حتى أنه لقب بـ”رئيس
األطفال” .وعُ رض بورورو في  82بل ًدا مبختلف اللغات باعثًا اآلمال واألحالم في نفوس األطفال عبر العالم.
وأعدت املنظمة العاملية للملكية الفكرية واملكتب الكوري للملكية الفكرية ثالث حلقات لبورورو ألغراض
تعليمية كي يتعرف األطفال على امللكية الفكرية.
ويطلع األطفال عبر احللقات على االختراعات بشكل مرح وطبيعي من خالل عرض بورورو وأصدقائه وهم
يخترعون زالجة جديدة .وتشير احللقات إلى كيفية إيجاد األفكار وتدوينها في مذكرة األفكار وفهم براءات
وحملت مقاطع الفيديو هذه على موقع يوتيوب حيث يشاهدها الكثيرون في
االختراع والعالمات التجاريةُ .
العالم.
وهذا الدليل مرج ٌع للمعلم الستخدام احللقات الثالث كي يطلع األطفال في احلضانة وفي الصفوف
ص التعليمية فحسب ،بل يتعلم التالميذ
االبتدائية األولى على االختراعات .وال توفر
كتب التدريبات النصو َ
ُ
من خالل نشاط القص واللصق والتدريب.

الرسم البياني اخلاص بدروس “أبدع واخترع مع بورورو”
الدرس :1
المفهوم (الكتاب )1
 مشاهد احللقة 1 فهم االختراعات فهم كيفية االختراع -طرح األفكار

الدرس :2
التدريب (الكتاب )1
 مشاهد احللقة 2 صناعة زالجة ورقية التفكير في قابليتها للحركة -اختبار قابليتها للحركة

الدرس :3
المفهوم (الكتاب )2
 مشاهدة احللقة 2 فهم تعريف االختراع فهم تدوين األفكار في املذكرة تعريف براءة االختراع واإلملامبدورها

الدرس :4
التدريب (الكتاب )2
 مشاهدة احللقة 2 صناعة زالجة آلية إعداد مذكرة االختراع -إعداد مذكرة األفكار

الدرس :5
المفهوم (الكتاب )3
 مشاهدة احللقة 3 فهم امللكية الفكرية* فهم العالمات التجاريةواحلقوق
 -طرح أفكار للعالمات التجارية

الدرس 6
التدريب (الكتاب )3
 مشاهدة احللقة 3مجسمة
 صناعة زالجةّ
 -إعداد عالمات جتارية

* امللكية الفكرية
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الدليل العملي
لكتاب التدريبات 1
“أفكار رائعة”

 )1حتليل محتوى الفيديو
 )2ملخص الدروس
 )3أهداف الدرس ومالحظات هامة
 )4حتليل الدرس
 )5ملخص احملاضرة

 .2الدليل العملي لكتاب التدريبات “ 1أفكار رائعة”
 )1حتليل محتوى الفيديو

يعتمد كتاب التدريبات  1على حلقة “أفكار رائعة” .أولاً  ،اعرض احللقة على التالميذ لالستمتاع بالدرس.

احللقة  :1ملخص “أفكار رائعة”
يَركَ ُب بورورو وأصدقائه زالجات اجلليد ،ثم يظهر إيدي في زالجة على شكل صاروخ ويفاجئ أصدقاءه .كيف يصنعون
زالجة أسرع وأمتع؟ يخبرهم إيدي بأنهم إن أرادوا اختراع زالجة جديدة فعليهم تدوين أفكارهم في املذكرة .هل
سينجح بورورو وأصدقاؤه في اختراع زالجة جديدة؟
يطرح بورورو وأصدقاؤه األفكار الختراع زالجتهم اجلديدة .كيف سيصنعون زالجة سريعة؟ “ماذا عن استخدام
الرياح؟” ولكن الزالجة ال فائدة لها بدون رياح“ .ماذا عن استخدام البالون؟” ال شك في سرعته ،ولكنه لن يذهب
في االجتاه املنشود“ .ماذا عن استخدام املروحة؟” لقد صنعوا زالجة باستخدام مروحة ،ولكنها كانت أضعف من أن
قدما.
تدفع الزالجة ً

لم ال تتحرك؟ استجمع بورورو وأصدقاؤه أفكارهم الكتشاف املشكلة“ .قد نزيد من القوة إن أضفنا مراوح أكثر”.
“وقد نزيد من القوة إن ضغطنا الهواء ،كما في البالون” .ماذا لو استخدمنا مروحتني إضافيتني وهواء مضغوط،
هذا مبدأ احملرك النفاث.
يدون بورورو وأصدقاؤه أفكارهم بعناية في املذكرة ويرسمون مسودات .لقد جنحوا في اختراع محرك نفاث! يربط
معا.
األصدقاء الزالجات األخرى بالزالجة ذات احملرك النفاث ويركبوها ً

 6أبدع وابتكر مع بورورو

كتاب دليل1
 )2ملخص كتاب التدريبات 1

جرب!

في الفيديو ،يستخدم بورورو وأصدقاؤه كلمات أساسية عن االختراعات .اطلب من األطفال أن يرفعوا
أيديهم وأن يتحدثوا عما يتذكرونه من الفيديو ،وبعدها حددوا هدفًا سويًا.

امللخص (العبارات)
“كي تخترع البد من حسن تدوين األفكار في المذكرة”.
“هذه مسودة .لقد صممت الشكل الصاروخي لتوجيه تيار الهواء”.
“بدأت صناعة االختراعات بقراءة الكتب”.
“هل يمكننا ً
أيضا أن نخترع؟ طبعًا ،أي شخص قادر على االختراع”.
“البد أن تتمكن الزالجة من هبوط المنحدرات والتحرك وحدها”.

 )3أهداف الدرس ومالحظات هامة
① أهداف الدرس في كتاب التدريبات 1
 بدلاً من إخبار األطفال بتعريف “االختراع” الوارد في القاموس ،دع األطفال يتعلمون بشكل طبيعي. دع األطفال يجدون االختراعات واخملترعني في حياتهم اليومية. علم األطفال طرح أفكارهم اخلاصة. دع األطفال يتعلمون خطوات االختراع وساعدهم على إيجاد فكرة. دع األطفال يستمتعون بالتدرب على االختراع. دع األطفال يتعلمون سبل حتسني اختراعاتهم باملقارنة.② مالحظات هامة
 امنح األطفال الثقة كي يؤمنوا بأن كل فرد قادر على االختراع. ال جتعل الدرس محاضرة عن العالم. تأكد من عرض الفيديو والتدريب قبل الدرس.هيئ ْ الظروف كي ينجز التالميذ العمل بأنفسهم.
 ِّ دع األطفال يتشاركون األفكار ويناقشوها لتهيئة جو من املشاركة الفعالة. احرص على أال يصاب األطفال عند قطع الورق أثناء التدريب.متسعا من الوقت لفعالية التعلم.
 امنح التالميذً
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 )4حتليل الدرس (الدرس –1املفهوم)

جرب!

كيف يجد األطفال
االختراعات؟ دعهم يكتبون
االختراعات املوجودة في
حياتهم اليومية.
علمهم الفرق بني
االكتشاف واالختراع .ودع
األطفال يحلون فزورة عن
االختراعات ،كي يتضح األمر.

• كتاب التدريبات  ،1صفحتا  3~2فهم “االختراعات”
أجوبة :فكرة ،حاول ،فكر ،قلم (ص )2.مبتكر ،مصباح كهربائي ،نظارة ،سيارة (ص)3.

جرب!

عندما يفهم األطفال ما
االختراع ،اسألهم من القادر
على االختراع .دعهم يتحدثون
عن اخملترعني الذين يعرفونهم.
ِصل كل مخترع باختراعه،
وحتدث عن اخملترعني
ملما مبفهوم
واالختراعات وكن ً
االختراعات.

• كتاب التدريبات  1صفحة  4فهم “االختراعات والمخترعين”
األجوبة  :توماس إديسون-المصباح الكهربائي ،األخوان رايت-الطائرة ،ألكسندر بيل-الهاتف ،جيمس واط-المحرك
البخاري

 8أبدع وابتكر مع بورورو

كتاب دليل1
جرب!

اتبع خطوات االختراع
كما فعلت الشخصيات
في الفيديو وأرشد األطفال
إليجاد أفكار الختراعاتهم.
وابدأ بإعداد قائمة عن سمات
االختراع الذي قرروا صنعه،
لإلملام بعملية طرح األفكار.
انظر في اخلطوات التي
اتخذها بورورو لصنع اختراعه
النهائي ،وهو زالجة مبحرك
نفاث ،كي يتعلم األطفال
أهمية اتباع اخلطوات في
االختراع.

• كتاب التدريبات  1صفحتا 7~6
“سمات االختراع”
األجوبة :صاري ،بالون ،مروحة دافعة ،محرك
نفاث (ص)7.

مالحظات إضافية
تعريف االخرتاع

+

االختراع هو صناعة شيء جديد باستخدام
األفكار املبتكرة والتكنولوجيا .وعليك أن
تعتاد البحث عما قد يحسن حياة الناس
اليومية  -فحتى تالميذ االبتدائي قادرون
على االختراع!
والفكرة اجلديدة قد حتسن من حياة الناس
وتدر مكافأة مادية على مخترعها وتزيد
من ازدهار البالد .وفي العالم احلديث
والتنافسي تزداد أهمية االختراعات
املبتكرة أكثر فأكثر.

أفكار االخرتاعات وكيف جتدها

ما من معادلة أو تقنية أو طريقة محددة
إليجاد أفكار لالختراعات .ومع ذلك،
عمليات العصف الذهني ،والزائد والناقص
ُ
واملثير لالهتمام* ،واإلضافة إلى اختراع
قائم والطرح منه ،وتغيير الشكل أو
احلجم ،وتغيير االستخدام وتقنيات أخرى
في االختراعات قد تساعدك على إيجاد
األفكار.
والرسم احلر هو أكثر ما يستخدمه
اخملترعون واملصممون للتعبير عن شكل
شيء ما ،والرسم احلر تقنية لتجسيد
أفكارك على الورق بسرعة ويسر.

*الزائد والناقص واملثير لالهتمام :طريقة التخاذ القرار تشجع على النظر في الفكرة من جوانب عدة ال من جانب واحد .وتعني الزائد (املزايا) ،والناقص (اجلانب السلبي) واملثير
لالهتمام (أمر مثير لالهتمام).
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جرب!

حان وقت االستراحة ،أكمل
األحجية و ِجد سمات الزالجة.
ها هي مرحلة تعلم
اخلطوات احملددة لالختراع،
وأول طريقة هي “اختراعات
اإلضافة”ِ .جد اختراعات
اإلضافة في هذا الفيديو.

• كتاب التدريبات  1صفحتا “ 9~8أفكار االختراع”
األجوبة :مروحة-بالون  -محرك نفاث-مروحة دافعة ،صاري-شراع (ص)9.

جرب!

• كتاب التدريبات  1صفحتا “ 11~10أفكار االختراع”
األجوبة :سقف ،حبل ،بذور (ص)11.

 10أبدع وابتكر مع بورورو

ِجد أمثلة عن االختراعات في
احلياة اليومية واسأل األطفال
كيف متت “اإلضافة” في هذه
االختراعات .واسأل األطفال
إن كانت بالبيت
أشياء ميكن
ٌ
أن يضيفوا إليها شي ًئا آخر.
وناقشهم عن االختراعات
باإلضافة األخرى في حياتهم
لإلملام باملفهوم.
اطلّع على اختراعات
بالطرح بعد التعرف على
االختراعات باإلضافة ،وعلمهم
الفرق بني اختراعات الطرح
واإلضافةاالختراعات بالطرح
وباإلضافة واضرب أمثلة على
كل منهما.

كتاب دليل1
جرب!

هذه مرحلة تطوير فكرة
اختراعك .دع األطفال يفكرون
في مشاكل احلياة اليومية
ويجدون األفكار إلدراك أهمية
االختراعات.
حانت مرحلة تطوير األفكار،
فإن وجدوا مشاكل ،دعهم
يفكرون في طرق لتخفيفها.
تناقشوا في طرق تخفيف
مشكلة ،وإن واجهت الفكرة
صعوبات أو قد تواجهها ،دع
األطفال يتحدثون عن كيفية
حلها.
هذه خطوة عملية لعرض
النتائج بالرسومات .قد تختلف
موهبة األطفال الفنية ،والبد
من حسن إرشادهم كي يعبروا
عن أفكارهم بالرسم.

• كتاب التدريبات  1صفحتا 13~12
“أفكار االختراع”

مالحظات إضافية

+

مبادئ االخرتاع العشر الواجب معرفتها.
 1إن أتتك فكرة ،دونها في احلال.
 2احلاجة أم االختراع.
 3اإلضافة هي أيضا اختراع.
 4بدِّل الشكل.
 5العثور على استخدام مختلف هو أيضا اختراع.
 6التفكير بطرق مختلفة هو أيضا اختراع.
 7حتسني األفكار هو أيضا اختراع.
 8التكبير أو التصغير هو أيضا اختراع.
 9استخدام النفايات.
 0تغيير املادة هو أيضا اختراع.
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مالحظات إضافية

+

اخرتاع باإلضافة
بقلم  -وانغ ييون-جوونغ (مدير مركز األبحاث لتعليم االختراعات الكورية)

اجلمع أسهل صور الرياضيات .وباملثل،
اإلضافة أيسر سبل االختراع .ويعني إضافة
شيء إلى آخر ،أو طريقة إلى أخرى .وال حاجة
إلضافة أشياء أو طرق جديدة ،فبوسعك أن
جتمع بني األشياء أو الطرق املوجودة .وخير
مثال على هذه الطريقة هو الفنان األمريكي
هامين.
كان هامين طال ًبا فقيرًا في كلية الفنون في
فيالدلفيا وكان يعتني بأمه املريضة العازبة
منذ أن كان في اخلامسة عشرة من عمره.
ولكسب العيش اضطر هامين للرسم ،وكان
ودائما ما كان
يبدأ يومه في الصباح الباكر،
ً
يفقد ممحاته عندما كان يرسم.
“أين ذهبت املمحاة؟”
بحث هامين عن املمحاة بحثًا في غرفته دون
خطا واح ًدا .وكثيرًا ما
أن يجدها ،فلم يرسم ً
حدث ذلك مع هامين ألنه كان شارد الذهن.
وفي اليوم التالي ربط ممحاة على قلمه.
“هكذا لن أفقدها”.
رضي لثواني ،ولكن سرعان ما أعاقت املمحاة
املعلقة هامين في رسمه .وذات يوم ،بينما
كان هامين واقفً ا أمام املرآة ويده على قبعته،
أتته فكرة.
“لم ال أضع املمحاة أعلى القلم كقبعة؟”
ثبت هامين املمحاة على طرف القلم
باستخدام قطع معدنية صغيرة ،أخيرًا
وجد حلاً ملشكلته .وسجل براءة اختراع

 12أبدع وابتكر مع بورورو

مبساعدة صديق ثم زار صانع أقالم ،واشترى
رئيس الشركة البراءة لقاء  5000دوالر كل
عام ملدة  10سنوات .وتلك األقالم اجلديدة
وعلى طرفها ممحاة بيعت بكميات كبيرة.
مرسما
وبفضل براءة اختراعه بنى هامين
ً
رسميا عالم الفن
فنيا مناس ًبا ودخل
ً
ً
األمريكي.
و”االختراعات باإلضافة” ال حصر لها ،فعندما
اخ ُترع الهاتف ،كان كل من السماعة
واملكروفون جزءا منفصال .ثم جاءت أح َدهم
فكرةُ� جمعهما ،مما جعله أكثر مالءمة.
وتكثر األمثلة على جمع شيئني منها
آلة طهي األرز التي حتفظ سخونة األرز،
والساعات ذات املذياع ،وأضواء الزينة،
والقالدات ذات الساعات ،واألرفف املضافة إلى
املكاتب واألثواب من قطعة واحدة.
وأضيفت موخرًا ثالث سمات أو أربع إلى
اختراعات لتصبح شي ًئا واح ًدا ،منها مثل
إضافة آلة تصوير وخاصية النفاذ إلى
اإلنترنت إلى الهاتف ،وإضافة احلاسبة
واأللعاب إلى الساعات ،وإضافة قارئة الفيديو
وبرامج الكاراوكي للغناء مبصاحبة املوسيقى
إلى أجهزة التلفاز ،وستتواصل اختراعات
اإلضافة في املستقبل.

كتاب دليل1
 )4حتليل الدرس (الدرس –2التدريب)

جرب!

بعد مشاهدة “أبدع واخترع مع بورورو” أمامك درسان ،الدرس  1والدرس .2
صممنا الدرس  1بحيث يدور حول املفهوم الكامن وراء االختراع ،أما الدرس
 2فيركز على التدريب .إن لم تصل الدرس  2بالدرس  ،1اعرض الفيديو
مجددًا إلنعاش الفكرة في األذهان.
تعتمد الزالجة الورقية املستخدمة في التدريب على الزالجة الصاروخية
التي يصنعها إيدي في الفيديو .وميكن أن يُجري األطفالُ
جتارب بإضافة
َ
شراع أو بالون إلى الصاري.
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جرب!

صمم الدرس  2للتدرب على الدرس .1
ُ
من املهم إرشاد األطفال على اتباع جميع اخلطوات .ويركز
أساسا على تعليم األطفال التروي والتركيز على
الدرس
ً
متسعا من
التفاصيل .أرشد األطفال أثناء الدرس وامنحهم
ً
الوقت.

• كتاب التدريبات  1صفحة “ 18الزالجة الورقية”

مالحظات إضافية

+

احلرص عند القص واللصق

 احلرص كل احلرص أثناء نشاط القص واللصق.-

بالنسبة لألطفال حديثي العهد باملشي واألطفال في سن احلضانة ،احرص على أال يصابوا
عند قطع الورق.
أبعد املاء عن املواد الورقية.
رفيعا للغاية ،الصق بعض الصفحات ببعضها البعض ليزداد
إن كان الورق املستخدم
ً
سمكها.
) إلى اخلارج.
) إلى الداخل واخلطوط املموجة املتقطعة (
اطو اخلط املنقوط (
ِ

 ال جترب الزالجات الورقية في أماكن ذات احتكاك عالي. -إن كنت تعلم تلميذين أو أكثر ،دعهم يقارنوا الشراع بالبالون.

 14أبدع وابتكر مع بورورو

كتاب دليل1
الزالجة الورقية

 1اقطع على خطوط التقطيع املوجودة على األوراق.
(احترس كي ال تقطع يديك!)

 3اربط الساق باجلسم.

(②~⑤)

 3ضع بقية األجزاء على اجلسم.

(⑩~⑬)

اطو اجلسم.
ِ 2

 4ثبته.

(①)

(⑥~⑨)

 6رَكِّب الشراع.

(⑭~⑮)
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مالحظات إضافية

+

نُ ُهج االختراع
 .1طريقة اإلضافة
 إضافة شيء مختلف أو وظيفة جديدة إلى شيء موجود. آلة تصوير المستندات  +طابعة ← طابعة ُمركَّبة .2طريقة الطرح
 طرح مادة أو وظيفة أو شكل من شيء موجود. هاتف – سلك ← هاتف السلكي .3طريقة العكس
 جعل شيء موجود يؤدي وظيفته بالعكس. محرك ← مولد .4طريقة إيجاد استخدام جديد
 إيجاد استخدام جديد لشيء موجود. مقياس حرارة ← مقياس حرارة سريري .5طريقة تغيير المادة
 تغيير مادة اختراع موجود بالفعل كي يصبح أكثر مالءمة. خلة أسنان خشبية ← خلة أسنان من النشا .6طريقة تغيير الشكل
 تغيير الشكل كي يصبح أكثر مالءمة ويكتسب وظيفة جديدة. مصاصة مشروبات مستقيمة ← مصاصة مشروبات مثنية .7طريقة استعارة األفكار
تطبيق أفكار اآلخرين كي يصبح الشيء أكثر مالءمة.
 نظارة واقية من الشمس ← طاقية واقية من الشمس .8طريقة التكبير أو التصغير
 تكبير شيء موجود أو تصغيره أو تسمينه أو ترفيعه أو تطويله أو تقصيره كي يصبح أكثرمالءمة.
 سماعات ← سماعات لألذن .9طريقة تدوير النفايات
 تدوير النفايات لصناعة شيء جديد. -صناديق الحليب من الورق المقوى ← إسطوانات ورقية

 16أبدع وابتكر مع بورورو

كتاب دليل1
جرب!

ال يركز التدريب باألساس على نشاط القص واللصق ،بل
على مقارنة األعمال املنجزة .اِقسم مجموعة األطفال إلى
مجموعتني ،أحدهما تعد الشراع واألخرى تعد البالون ،أو
اُطلب من كل تلميذ إعداد االثنني للمقارنة.
تناقشوا حول مالحظات التالميذ أثناء التجربة ،وفكروا في
االختراعات املوجودة في حياتنا اليومية التي تستخدم الرياح
مصدرًا للطاقة.

• كتاب التدريبات  1صفحة “ 19المقارنة”

 )5ملخص احملاضرة
 1االختراع شيء جديد ينشأ بفضل األفكار
املبدعة والتكنولوجيا لتحسني حياتنا.

جديد ،تكفي إضافة األشياء أو الطرق إلى
�
بعضها البعض.

 2متى احتاج بورورو وأصدقاؤه إلى إجراء حتسينات
في حياتهم؟ كيف حاولوا إجراء ذلك؟

 7طريقة الطرح هي طرح شيء غير مالئم أو
تقليصه للنهوض بوظيفته.

 3أحسن بورورو تدوين أفكاره في املذكرة لصنع زالجته،
يكتف برسم التصميمات في املذكرة ،بل دون
فلم
ِ
اختباراته وتاريخ إجرائها( .البقية في احللقة )2

وصمم الدرس
 8يدور الدرس  1حول املفهوم ُ
للتدريب .ميكن أن يصنع األطفال الزالجة الورقية
ويطرحوا أفكارًا أخرى لتحسينها.

معا إلى فكرة صنع
 4توصل بورورو وأصدقاؤه ً
الزالجة.

 9جرب تزويد الزالجة الورقية بطاقة الرياح أو
البالون وانظر ما الفرق.

 5جلأوا إلى طريقة اإلضافة لتحسني الزالجة
باستخدام الهواء أو البالون.

 0شاهد الفيديو وحل املسائل في كتاب التدريبات
واجنز أنشطة القص واللصق ثم تناقشوا.

 6اختراع باإلضافة عبارة عن إضافة شيء إلى آخر،
داعي لصنع شيء جديد أو التفكير بشكل
وال
َ

معا ،وكذلك،
فهم األطفال أنهم قادرون على االختراع ً
أكد على اجلانب التعاوني عند العمل سويًا.

2
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2

مسابقة
االختراع

الدليل العملي لكتاب التدريبات 2
“مسابقة االختراع”
 )1حتليل محتوى الفيديو
 )2ملخص الدروس
 )3أهداف الدرس ومالحظات هامة
 )4حتليل الدروس
 )5ملخص احملاضرة

 .3الدليل العملي لكتاب التدريبات “ 2مسابقة االخرتاع”
 )1حتليل محتوى الفيديو

يعتمد كتاب التدريبات  2على حلقة “مسابقة االختراع” .ابدأ بعرض احللقة على التالميذ لالستمتاع بالدرس.

احللقة  :2ملخص “مسابقة االختراع”
يختبر بورورو زالجته اجلديدة املزودة اآلن مبحركني نفاثني ،ثم يقابل األخني أرنب وهما في طريقهما إلى مسابقة
االختراع .ويطلع بورورو على مسابقة االختراع ويقرر أن يشارك فيها.
تبدأ مسابقة االختراع ويعرض فيها غزال أول املتسابقني سيارته الكهربائية .وسيارة غزال الكهربائية تتحرك
دون وقود ،فقط بالكهرباء .ولكنها ال تستطيع االبتعاد بسبب سلك التيار .وال يعتبرها احلكام اختراعًا ألنها غير
عملية .ثم يعرض قرد ،املتسابق التالي ،محمصته ومروحته وقارورته احلافظة للحرارة .ومع ذلك ،ال ميكن اعتبارها
اختراعات ألنها أشياء مستخدمة بالفعل.
ويظهر آخر املتسابقني وهم األخان أرنب وبورورو بزالجاتهما ذات احملرك النفاث .يطلب احلكام منهم أن يعرضوا
مذكرة أفكارهم ،ثم يقرروا أن بورورو هو أول من اخترع الزالجة ذات احملرك النفاث ،ألنه دون التقدم احملرز والتاريخ في
مذكرة أفكاره .واملرجع الوحيد املسجل في مذكرة األخني أرنب هو زالجة بورورو .وفهم األخان أرنب أنه ما كان يجوز
صنع الزالجات ذات احملرك النفاث بدون إذن من بورورو ويعتذران له .ويسمح بورورو لألخني أرنب بصنع زالجات ذات
محرك نفاث .بورورو هو الفائز في املسابقة.

 20أبدع وابتكر مع بورورو

 )4حتليل الدرس (الدرس –3املفهوم)

جرب!

صل بني كل اختراع
ومخترعه من املشاركني ،وحتدث
عن املشاركني واختراعاتهم
كتمهيد للدرس التالي.

• كتاب التدريبات  2صفحتا “ 3~2التعرف على اختراعات
المسابقة”
األجوبة :بورورو-زالجة ذات محرك نفاث ،غزال-سيارة كهربائية،
قرد-قارورة حافظة للحرارة ومحمصة (ص)2.
)(p3

جرب!

و ِّجه األطفال ملراقبة سمات كل منتج ولوصفها ،ودع
األطفال يفكرون في تعريفات االختراع.
أرشد األطفال للتعرف على اختراعات اخملترع.

• كتاب التدريبات  – 2الصفحة – 4
“مالحظة االختراعات”

 22أبدع وابتكر مع بورورو

كتاب دليل 2
 )2ملخص كتاب التدريبات 2

جرب!

في الفيديو يذكر بورورو وأصدقاؤه كلمات أساسية عن االختراعات .اطلب من األطفال أي يرفعوا أيديهم
ويتحدثوا عما يتذكرونه من الفيديو ،وبعدها حددوا هدفًا سويًا.

 )3أهداف الدرس ومالحظات هامة

امللخص (العبارات)
“البد أن تتسم االختراعات بالعملية”.
“االختراعات هي صناعة أشياء جديدة يمكن أن تحسن حياتنا .وال يمكنك أن يطلق اسم “اختراعات”
على األشياء التي نستخدمها بالفعل.
“عندما تخترع البد من تسجيل كل شيء في مذكرة أفكارك”.
“االختراع ثمرة جهود المخترع ويستحق المخترع مكافأة عليه”.

 1أهداف الدرس في كتاب التدريبات
 علم األطفال ما االختراع وما غير ذلك. دع األطفال يكتشفون االختراعات بشكل طبيعي. اشرح لألطفال ما هي براءات االختراع وما أهميتها. اشرح لألطفال أهمية تدوين األفكار في املذكرة. علم األطفال كيف يعدون مذكرة األفكار. دع األطفال يدونون أفكارهم بأنفسهم في املذكرة ويتعلمون اخلطوات.2

 2مالحظات هامة
 شجع األطفال على اختراع أفكارهم اخلاصة. علم األطفال العمل بدلاً من اجللوس واإلنصات. دع األطفال يشاهدون الفيديو وراجع التدريب قبل التعلم. هيئ الظروف التي تساعد األطفال على التعلم بأنفسهم. دع األطفال يناقشون أفكارهم من أجل مشاركة فعالة.متسعا من الوقت للتدرب للحصول على أفضل جتربة تعليمية.
 اِمنح األطفالً
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كتاب دليل 2
جرب!

اكتشف املشاكل في اختراع غزال ،وأرشد األطفال للتفكير
في طرق لتحسني اختراع غزال وذكرهم بتعريفات االختراع.

• كتاب التدريبات  2صفحة “ 5متطلبات االختراعات”

جرب!

فكر في االختراعات حولنا
باحلديث عن اختراعات قرد وما
هي.
أعدد نشاطً ا لترتيب
الكلمات بحيث تُك َِّون جملة
عن تعريف االختراع ،وأرشد
األطفال للتحدث بأنفسهم
عن االختراعات ،ولتكوين جمل
صحيحة.

• كتاب التدريبات  2صفحتا “ 7~6فهم االختراعات”
األجوبة:
 .1تيسير الحياة
 .2أشياء جديدة
 .3استخدام طرق ومهارات جديدة.
 .4اإلعداد (ص)7.
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جرب!

حاول أن تفكر في أوجه اخللل
في اختراعات غزال وقرد ،وفقً ا
لتعريف االختراع املذكور أعاله،
وكذلك حتدثوا عن األشياء
“اجلديدة”.

• كتاب التدريبات  – 2الصفحتان “ 9-8متطلبات االختراعات”

مالحظات إضافية

+

هريون ،خمرتع احملرك
إغريقيا.
رياضيا
صنع بورورو زالجة ذات محرك نفاث ،ولكن من مخترع احملرك؟ هو هيرون وكان
ً
ً
كان هيرون موهوبًا في الرياضيات واخترع أكثر من  100اختراع .وكانت “كرة إيولوس” وهي
أول محرك في تاريخ البشرية من أفضل اختراعات هيرون .وصممت كرة إيولوس لتدوير
طاقة البخار ،وكان هذا هو أول محرك بخاري عُ رف في تاريخ البشرية ،حتى أن هيرون قد
صنع بوابة آلية للمعبد باستخدام جهازه.
كما اخترع هيرون أول آلة لبيع املاء املقدس ،وكان نظامها كنظام املرحاض ،أي أن وز َن العملة
الصمام فينساب املاء املقدس ،وكانت أول آلة بيع.
فيها يفتح
َ
كما اخترع هيرون أول بندقية وطرح معادلة رياضية أطلق عليها معادلة هيرون تسمح
بحساب مسطح املثلث عندما نعرف طول القواعد الثالث.
وأطلق عليه معاصروه “الرجل اآللة” بسبب اجنازاته في هندسة اآلالت.

 24أبدع وابتكر مع بورورو

كتاب دليل 2
جرب!

أرشد األطفال لإلملام بأهمية
تدوين األفكار في املذكرة من
خالل مقارنة األمثلة احلسنة
بالسيئة.
أرشد األطفال الكتشاف
الفروق األساسية بني
االختراعات املتشابهة.
اشرح لألطفال لم فاز بورورو
باجلائزة.

• كتاب التدريبات  2صفحتا “ 11~10فهم تدوين األفكار في المذكرة “
األجوبة :أعلى-بورورو ،أسفل-األخان أرنب (ص )10.بورورو (ص)11.

جرب!

• كتاب التدريبات  2صفحتا “ 13~12التفكير في األمر”

هذه مرحلة فهم العمليات
الالزمة إلعداد ما يحمل براءة
اختراع ،تناقشوا بحرية في
األسباب التي دفعت بورورو
إلعطاء موافقته وشجع
األطفال على اإلبداع في
اإلجابة.
خيل الزالجة ذات
حان وقت ت َ ّ
احملرك النفاث التي سيصنعها
األخان أرنب ،فكر في خطوات
االختراع التي تعلمناها حتى
اآلن وشجع األطفال على
توسيع آفاق أفكارهم.
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جرب!

علم األطفال تدوين األفكار في املذكرة عن مختلف
االختراعات من تصميم اخملترعني عبر مذكرة أفكارهم.
هنا يتعلم األطفال أهمية براءات االختراع .تخيل ما
سيحدث إن نسخ الناس االختراعات دون إذن ،واشرح لألطفال
أهمية حماية األفكار ولم علينا أن نحيمها.

• كتاب التدريبات  2صفحة 14
“أهمية تدوين األفكار في المذكرة “
الجواب :توماس إديسون

جرب!

مييزون بني األشياء املوجودة بالفعل
علم األطفال كيف ّ
نهجا أو
تتطلب
االختراعات
أن
واالختراعات كي يتعلموا
ً
رهم أن اختراعات كثرة اس ُتلهمت من
تكنولوجيا جديدة.
وأخب ُ
ِ
أشياء خيالية في األفالم والرسوم املتحركة.

• كتاب التدريبات  2صفحة 15
“متطلبات االختراعات”
الجواب :القرص الخفي

 26أبدع وابتكر مع بورورو

كتاب دليل 2
مالحظات إضافية

+

غيت التاريخ
اخرتاعات رّ
”الحاجة أم االختراع“
 -أفالطون

أفالطون من قدماء الفالسفة والعلماء وهو
صاحب هذه احلكمة ،ويعني أن االختراع هو
أن يصنع الناس الالزم كي تصبح احلياة أكثر
مالءمة.
وفي احلقيقة ،صنع الناس مختلف
االختراعات لتلبية احتياجاتهم في احلياة،
وقد بلغت البشرية احلضارة التي نعرفها
اليوم بفضل تلك االختراعات .وقد بدأ ذلك
منذ نحو  4000عام عندما بدأ البشر
كتابة احلروف ،وسمح لهم نظام احلروف
بتبادل املعرفة وتسجيلها للمستقبل.
وبعدها تضاعف نشر املعرفة بفضل
اختراع آالت الطبع ،ثم ازدادت صناعة الكتب
سرع ًة وعددًا بفضل تكنولوجيا الطباعة.
وبفضل هذه التكنولوجيا ،تضاعفت قدرة
الناس على قراءة الكتب والتعلم كما ازدادت
القدرة على صنع االختراعات.
وفي القرن الثامن عشر ،اخترع جيمس واط
نوعًا جدي ًدا من احملركات البخارية في إنكلترا
مبشرًا بالعصر الصناعي .وازدادت سرعة
صنع األشياء في املصانع ،مما خلف تغييرًا
في االقتصاد الذي حتول من الزراعة إلى
الصناعة.

وليس هذا فحسب ،فالسيارة والهاتف
والتلفاز واحلاسوب كلها اختراعات أدخلتنا
عصر التكنولوجيا احلالي .كما أدى اكتشاف
البنسلني وغيره من املضادات احليوية إلى
إحراز تقدم هائل في الطب.
واألهم أن ما كنا نراه سابقً ا في األفالم
أصبح حقيقة بفضل االختراعات ،فلدينا
جهاز جديد اخترع في  2012قادر على حتويل
الرسوم إلى أشياء حقيقة وهو الطابعة
ثالثية األبعاد .كما تعمل الواليات املتحدة
وكندا واليابان على صنع عباءة اإلخفاء التي
ارتداها هاري بوتر.
سيتغير املستقبل بفضل االختراعات
التي نصنعها اليوم .كيف ستشكل هذه
االختراعات مستقبلنا؟ وما هي اآلفاق
أمامنا؟
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جرب!

هذه مرحلة اكتشاف العناصر الهامة في تدوين األفكار
في املذكرة .اشرح األطفال أهمية تدوين األفكار في املذكرة
بالنظر إلى مثال األخوين أرنب وبورورو.

• كتاب التدريبات  2صفحة “ 16فهم تدوين األفكار
في المذكرة “
األجوبة :تاريخ االختراع ،عملية التجربة والبحث ،أفكار
االختراع ،مبادئ االختراع

 29أبدع وابتكر مع بورورو

كتاب دليل 2
 )4حتليل الدرس (الدرس  – 4التدريب)

جرب!

ميكن أن تشرح الدرسني  3و 4بعد مشاهدة “مسابقة االختراع” .ولقد
صممنا الدرس  3بحيث يدور حول املفهوم الكامن وراء االختراعات.
وسيركز الدرس  4على تطبيق الفكرة .إن لم تصل الدرس  4بالدرس ،3
اعرض الفيديو من جديد إلنعاش املفهوم في األذهان.
ويعتمد اجلهاز اآللي املستخدم في التدريب على الزالجة التي اخترعها
بورورو في الفيديو ،وميكن أن ينظر األطفال كيف يعمل اجلهاز اآللي.
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جرب!

صمم الدرس  4للتدرب على
ُ
الدرس .3
من املهم إرشاد األطفال
التباع جميع اخلطوات .ويركز
أساسا على تعليم
الدرس
ً
األطفال التروي والتركيز على
التفاصيل .أرشد األطفال أثناء
متسعا من
الدرس وامنحهم
ً
الوقت.

• كتاب التدريبات  2صفحتا “ 19~18الجهاز اآللي”

آليا بنفسك.
اصنع جهازًا ً

 1ضع الشفرات على جسم الزالجة

(①~③)

العليا والواجهة
َ 3ج ِّمع الصندوق (باستثناء األجزاء ُ
⑩).⑭ ،⑬ ،⑪ ،

 30أبدع وابتكر مع بورورو

 2أدخل ⑦ من ثقب⑨ ،وثبته بوضع ⑤ اثنني في
الثقب في وسط ⑦.

 4أدخل  2في ثقبِّي الصندوق.

كتاب دليل 2

جمع األجزاء العليا والواجهة.
ِّ 5

(⑫)⑮ ،

 6ضعها على العمود وثبت④.

 7أدخل ⑤ اثنني في ثقب العمود البارز من
الصندوق.

 8أدخل ⑥ في العمود ،وضع ① على ⑥.

جمع املقبض الدوار وثبته على جانب الصندوق)⑧( .
ِّ 9

 0مت بنجاح! لف املقبض عدة مرات وراقب ما
سيحدث.

※ لصناعة جهاز متماسك ،ضع صمغًا على جميع الوصالت.
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جرب!

• مذكرة األفكار صفحتا “ 6-7استكمال مذكرة األفكار”

 34أبدع وابتكر مع بورورو

اسما
عندما يطلق التالميذ
ً
على تصميمهم ،يشعرون
بأنهم ميلكون اختراعاتهم.
وأرشدهم لإلبداع في تسمية
اختراعاتهم.
هذه آخر خطوة لتدوين
األفكار في املذكرة .أرشد
األطفال لرسم قصة مصورة
من أربعة مشاهد حول تدوين
األفكار في املذكرة ،وميكن
أن يختار األطفال اختراعات
ويسجلوها كقصص مصورة.
فحني يصممون بأنفسهم ،قد
تزداد ثقتهم في قدرتهم على
االختراع.

 )4حتليل الدرس (امللحق– التدريب)

جرب!

في وسعك أن تتعرف على املبادئ األساسية لالختراعات ونهجها ،ومندك
مبذكرة أفكار (انظر إلى “مذكرة االختراع”) للتدرب على ما تعلمته.
يرجى إرشاد التالميذ ملمارسة االختراع وحدهم ،وعليك أن تلهمهم
وتشجعهم.
وفي مذكرة األفكار ،دعهم يدونون أسماءهم وتاريخ كل فكرة وعنوانها.
وأثناء عملية اختيار اسم ملذكرة األفكار ،قد يسعى التالميذ إليجاد
أفكار خاصة بهم.
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مذكرة

كتاب دليل 2
جرب!

• مذكرة األفكار صفحتا “ 3~2إعداد مذكرة األفكار”

ُصمم الدرس  4للتدرب على
تدوين األفكار في املذكرة املشار
إليها في الدرس .3
وأهم عنصر عند إعداد مذكرة
األفكار هو االحتفاظ بسجل
التجارب الناجحة والفاشلة
وتواريخها .أع ِدد الدرس بحيث
يتسع الوقت أمام التالميذ
إليجاد أفكار مبدعة.
تناقشوا بحرية في األمور غير
املالءمة في احلياة ،وعلق على
الصور واشرحها وأرشد األطفال
إلعداد مذكرة أفكار خاصة بهم.

جرب!

• مذكرة األفكار صفحتا “ 5~4إعداد مذكرة األفكار”

علم األطفال تسجيل
أفكارهم بالرسومات ،وعلمهم
أن بإمكانهم تسجيل األفكار
في املذكرة بالرسوم وبالكلمات
وليس بالكلمات فحسب.
اشرح لألطفال أن التصاميم
املرسومة قد تساعدهم
في فهم تخطيط االختراع.
ومع ذلك ،إن كانت الفكرة
معقدة للغاية ،أرشدهم
لتحديد التفاصيل في األجزاء
األساسية .وأكد للتالميذ
أنهم قادرون على إجناز
التصاميم بأنفسهم.
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كتاب دليل 2
 )5ملخص احملاضرة
عمليا ،فالسيارة الكهربائية  6ال يجوز نسخ االختراع دون إذن اخملترع .وعليه ،في
 1االختراع البد أن يكون
ً
وسعك أن تنسخه بتصريح من اخملترع ،وتسجل
غير القادرة على االبتعاد دون سلك التيار ال ميكن
حقوق اخملترع كبراءات اختراع.
أن تعتبر اختراعًا.
 2االختراع شيء جديد قادر على حتسني حياتنا ،وال
تعتبر احملمصة وال املروحة وال القارورة احلافظة
للحرارة اختراعات ألنها موجودة بالفعل.

وص ِّمم الدرس
 7يدور الدرس الثالث عن املفهوم ُ
الرابع للتدريب .دون أفكارك وحدك في املذكرة كي
تفهم عملية تدوين األفكار في املذكرة.

 3يجب تسجيل كل شيء في مذكرة األفكار كي
نعلم من أول من صنع االختراع.

وحسنها بالصور أو الرسوم في
 8اطرح األفكار
ّ
مذكرة أفكارك.

 4دون بورورو التفاصيل في املذكرة عن صنع محركه  9شاهد الفيديو وحل املسائل في كتاب التدريبات
واصنع اجلهاز اآللي للمناقشة ،واشرح لألطفال أن
النفاث وسجل التواريخ .أما األخان أرنب ،فلم
االختراع أمر ممتع ،وهيئ الظروف لتشجيع األطفال
مرجعا يحيل إلى زالجة بورورو .لذا في
يدونا إال
ً
على اإلبداع في االختراع.
وسع بورورو أن يثبت أنه أول من اخترع الزالجة ذات
احملرك النفاث.
 5االختراع ثمرة جهود اخملترع ،ويستحق اخملترع
املكافأة على اختراعه ،وتعتبر فكرة االختراع
ملكي ًة فكريةً.
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3

بورورو يصنع
عالمته

الدليل العملي لكتاب التدريبات ،3
“بورورو يضع عالمته”
 )1حتليل محتوى الفيديو
 )2ملخص كتاب التدريبات 3
 )3أهداف الدرس ومالحظات هامة
 )4حتليل الدرس
 )5ملخص احملاضرة

 .4الدليل العملي لكتاب التدريبات “ ،3بورورو يضع عالمته”
 )1حتليل محتوى الفيديو

يعتمد الدرسان  5و 6على حلقة “بورورو يضع عالمته” .ابدأ بعرض احللقة على التالميذ لالستمتاع بالدرس.

احللقة  :3ملخص “بورورو يضع عالمته”
حسن بورورو وأصدقاؤه من زالجاتهم ذات احملرك النفاث إعدادًا لزالجات جديدة ذات محرك نفاث ،والزالجة رائعة.
ّ

وبعدها يأتي أصدقاء آخرون يشتكون من تعطل زالجتهم املتكرر .وعندما دققوا النظر ،وجدوا أن زالجاتهم ليست
من صنع بورورو .بل هي من صنع األخوين أرنب.
كيف ميزوا بني زالجات بورورو وزالجات األخوين أرنب؟ بفضل “العالمات التجارية” ،فوضع العالمات التجارية على
منتجاتهم جعلهم مييزون بني منتجاتهم واملنتجات التي صنعها آخرون .ولكن ،كيف نبتكر عالمة جتارية؟
معا في عالمة جتارية ،ماذا عن “الطائرة؟”؟ ولكن كلمة “طائرة” موجودة بالفعل ولن تساعدهم
يفكر األصدقاء ً
عاما أو اسم مادة كعالمة جتارية .ماذا عن “الزالجات اجلميالت”؟ من
ا
اسم
استخدام
ميكن
فال
الزالجات،
على متييز
ً
ً
املستحيل متييزها من خالل “جمالها” فقط .وال ميكنك استخدام عالمة جتارية يستعملها شخص آخر بالفعل.
ويجب أن تكون سهلة القراءة والكتابة ،ليسهل تذكرها.
حسنًا ماذا عن “زالجات بورنغ-بورنغ اخلارقة”؟ّ يفكر بورورو في خصائص املنتج ووظائفه ويفكر في عالمة جتارية.
واسما.
ميكن أن يصبح رمز املنتج أو رقمه أو شكله عالمة جتارية له ،ويصمم األصدقاء عالمة جتارية حتمل رمزًا
ً
واآلن وقد أصبحت زالجات بورونغ-بورونغ اخلارقة متميزة ،يتهافت عليها اجلميع!

 38أبدع وابتكر مع بورورو

كتاب دليل 2
 )2ملخص كتاب التدريبات 3

جرب!

في الفيديو ،يستخدم بورورو وأصدقاؤه كلمات أساسية عن االختراعات ،اطلب من األطفال أي يرفعوا
أيديهم ويتحدثوا عما يتذكرونه من الفيديو ،وبعدها حددوا هدفًا سويًا.

 )3أهداف الدرس ومالحظات هامة

امللخص (العبارات)

“فلنبتكر عالمة تجاريةّ .
تمكننا أن نميّز بين زالجاتنا والزالجات األخرى ويمكن لآلخرين أن يعرفوا
من صانع الزالجات”.
“البد من الحرص في بعض األمور عند إعداد العالمة التجارية ،فال يمكنك استخدام اسمًا عامًا أو
مادة عامة كعالمة تجارية ،وإال تعسر على الناس فهم الفكرة”.
“ال يجوز إرباك الناس عن طريقة صناعة المنتج أو عمله أو شكله بسبب العالمة التجارية”.
“تذكر أنه ال يمكن لعالماتك التجارية أن تكون مطابقة أو مماثلة لعالمة شخص آخر ،فنحن نبتكر
العالمات التجارية كي نتميز .وإن تشابهت عالمتان تجاريتان ،فال سبيل للتمييز بينهما”.
“يستحسن أن تكون العالمة سهلة القراءة والكتابة والتذكر”.
“ليس من الضروري أن تكون كلمة ،فيمكن أن تحتوي على أرقام ورموز .كما يمكن أن يصبح
َ
عالمة تجارية”.
شكل المنتج أو حتى صوته
“البد من تحمل مسؤولية العالمة التجارية وإدارة جودة منتجاتك”.

① أهداف الدرس في كتاب التدريبات 3
 اإلملام بالعالمات التجارية شرح أسباب احلاجة إلى العالمات التجارية. إعداد العالمات التجارية وتطبيقها.② مالحظات هامة
 أكد لألطفال أن أي شخص قادر على وضع العالمات التجارية. تأكد من عرض الفيديو والتدريب قبل الدرس.متسعا من الوقت كي يتعلموا بفعالية.
 امنح التالميذً

39

كتاب دليل 2
جرب!

في هذا الفيديو ،يضع بورورو وأصدقاؤه عالمة جتارية أطلقوا
عليها اسم “زالجة بورنغ-بورنغ اخلارقة”.
أولاً  ،اكتشف من خالل الفيديو كيف توصلوا إلى هذا االسم.
ودع األطفال يكتشفون إن كانت العالمة التجارية املستخدمة
شكلاً أم صورة أم صوتًا.

• كتاب التدريبات  3صفحة “ 4أفكار العالمات
التجارية”
الجواب :المحركات

مالحظات إضافية

+

تعريف العالمة التجارية
العالمة التجارية رمز أو حرف أو شكل يستخدمه املصنعون لتمييز منتجاتهم عن منتجات
اآلخرين .وميكن متييز العالمات التجارية مبجرد النظر إليها .وفي بعض الدول ،حتى أصوات
املنتجات ميكن أن تصبح عالمات جتارية يحميها القانون.
وتهدف العالمات التجارية إلى منع التقليد وضمان جودة املنتجات.
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 )4حتليل الدرس (الدرس  – 5املفهوم)

جرب!

يشرح هذا اجلزء التعليمي ما هي العالمة التجارية .حاول
أن جتد عالمات جتارية حقيقية وتعلم كيف نستخدمها .إعداد
العالمات التجارية وصورها نشاط طيب.
قارن بني زالجات األخوين أرنب وبورورو التي ظهرت في
الرسوم املتحركة .ودع األطفال يسمون زالجاتهم ويفكرون في
دور العالمات التجارية.

• Workbook III Page 2 “Role of a
”Trademark
Answer : lower sled

جرب!

اكتشف ما املطلوب عند صناعة عالمة جتارية .وفقً ا
للفيديو ،ال يجوز استخدام مواد موجودة بالفعل كعالمات
جتارية .فكر فيما تعلمناه من الفيديو وحاول أن جتد األسباب
التي ال جتعلنا تستخدمها كعالمات جتارية.

• كتاب التدريبات  3صفحة “ 3سمات االختراع”.
األجوبة :الطائرة الخارقة  -الفقرة الثانية
أجمل زالجة  -الفقرة األولى
السرعة  -الفقرة الثالثة
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جرب!

انظر إلى سمات بعض العالمات التجارية املوجودة وانظر
إلى عالقتها باسمها .انظر إلى عالمات جتارية مألوفة وابحث
عن اخلصائص التي يحملها االسم.

• كتاب التدريبات  3صفحة “ 5أفكار العالمة التجارية”
الجواب :التهام-المعكرونة فروم-السيارة
دوي-المروحة

جرب!

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

• كتاب التدريبات  3صفحة “ 6أفكار العالمة التجارية”
األجوبة :جيد -نطقها سهل ،كتابتها
يسيرة ،قراءتها سهلة ،تذكرها يسير
سيء  -بقية األمثلة.
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اكتشف الطريقة األفضل البتكار العالمات التجارية،
وابحث عن خصائص العالمات التجارية احلسنة وساعد
األطفال على فهمها.

كتاب دليل 2
جرب!

اشرح كيف تُبتكر العالمات التجارية وكيف تعمل ،وتأكد
من إملام األطفال بإمكانية تعدد الطرق املستخدمة البتكار
عالمة جتارية.

• كتاب التدريبات  3صفحة “ ،7مكونات العالمة التجارية”
األجوبة :صورة ،كلمة ،لون ،رقم

جرب!

دع األطفال يجربون ابتكار العالمات التجارية مثل العالمة
التجارية املذكورة في الفيديو.

• كتاب التدريبات  3صفحة “ 8ابتكار العالمات التجارية”
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مالحظات إضافية

+

اخرت عالماتك التجارية وسجلها بعناية.

إذا ذاع صيت منتج قبل تسجيله كعالمات
جتارية ،قد يصعب أحيانًا ممارسة حقوق
العالمة التجارية.
و”شوكوباي” هو أشهر مثال على ذلك ،ففي
 ،1974أنتجت شركة أوريون وهي شركة
حلويات في كوريا ،كعكة تعلوها الشكوالتة
وبداخلها حلوى اخلاطمي (املارشميلو)،
وأطلقت على هذه احللوى اسم “شوكوباي”
وسجلت العالمة التجارية باسم “أوريون
شوكوباي”.
وعندما اشتهرت شوكوباي ،أنتجت
سلعا مماثلة وباعتها
شركات أخرى
ً
باسم “شوكوباي” وأدرج كل منها اسمه
كمضاف .وأدركت أوريون خطأها ،فبما أن
العالمة التجارية األصلية املسجلة هي
“أوريون شوكوباي” ،لم تستطع أوريون

جرب!

منع الشركات األخرى من استخدام اسم
“شوكوباي” .وسعت الشركة لتسجيل
“شوكوباي” كعالمة جتارية ،ولكن
واسعا
شوكوباي كانت قد انتشرت انتشارًا
ً
اسما عاما ً .وبدأ الناس يطلقون
فأصبحت ً
اسم “شوكوباي” على أية حلوى تشبه
شوكوباي .وكلمة شوكوباي مثلها مثل
األسبيرين والفازلني لم تتمكن الشركة من
تسجيلها كعالمة جتارية في كوريا.
وملنع وقوع موقف كهذا ،عليك أن تختار
بتأن وأال تنتظر حتى
عالماتك التجارية ٍ
يشتهر املنتج .واشتهرت كوكاكوال إلى حد
إطالق اسمها على جميع منتجات الكوال
ولكن اليزال اسمها مسجلاً كعالمة جتارية،
ذاك أن كوكا كوال سجلت كعالمة جتارية في
 ،1893أي قبل اشتهارها بوقت طويل.

هذا اجلزء التعليمي يشرح ما هي العالمة التجارية .حاول
أن جتد عالمات جتارية حقيقية وتعلم كيف نستخدمها.
إعداد العالمات التجارية وصورها خير نشاط.
حاول أن تفكر في وظائف العالمة التجارية .ما الذي تشير
إليه وما هو شكلها ودورها؟ دع األطفال يفكرون في ذلك
وحدهم لإلملام بدورها.

• كتاب التدريبات  3صفحة “ 9وظائف العالمات
التجارية”
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جرب!

اصنع اختراعًا في خيالك
وصمم عالمة جتارية تناسبه،
صحيح أنه من وحي خيالك
لكن فكر في خصائصه وحاول
أن تقترح أسما ًء مختلفة.

• كتاب التدريبات  3صفحتا “ 14~13ابتكار العالمات التجارية”

مالحظات إضافية

+

ما الذي يصلح ليكون عالمة جتارية
لقد اجتاحت شرك ٌة للمصاصات األسواقَ العاملية ،وهي شركة “شوبا شوبس” .ويسهل احلصول
على مصاصة شوبا شوبس في كوريا .واسمها سهل التذكر وفريد من نوعه ويحبها أطفال كثر
في العالم.
ما معني شوبا شوبس؟ صانع شوبا شوبس من إسبانيا ،وتعود كلمة شوبا شوبس إلى كلمة
“شوبادور” باإلسبانية ،ومعناها لعق .وشوبا شوبس خير اسم لتخيل شخص يلعق مصاصة.
لم ال نطلق عليها اسم “حلوى” فحسب؟ ألن العالمة التجارية ال تضم خصائص املنتج،
بل حتمل حق امللكية الفكرية ،ومتنع العالمة التجارية االلتباس في السوق .إن سميتها “حلوى”
فكأنك تطالب بحقوق جميع احللوى في العالم ،وال سبيل لذلك.
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كتاب دليل 2
جرب!

حان وقت التفكير في
وظائف العالمات التجارية.
لقد تعلمنا ما هي العالمات
التجارية وكيف تُبتكر ،وعلينا
كذلك أن نفكر في وظائفها

• كتاب التدريبات  3صفحتا “ 11~10أوار وظائف العالمة التجارية”
الجواب :البد أن يتضح تتميز عالمة الزالجة عن العالمات األخرى (ص)11.

جرب!

يدور هذا اجلزء حول دور العالمة التجارية لضمان اجلودة
وحقوق امللكية الفكرية .متنحك العالمة التجارية حقوقًا
على منتجاتك ،وفي ذات الوقت ،تقع عليك مسؤولية ضمان
جودة منتجاتك للمستهلكني .واعرف أن العالمة التجارية
تصاحبها مسؤولية وحقوق.

• كتاب التدريبات  3صفحة “ 12وظائف العالمة التجارية”
الجواب :أداء الزالجة وجودتها
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كتاب دليل 2
 )4حتليل الدرس (الدرس –6التدريب)

جرب!

بعد مشاهدة “بورورو يضع عالمته” ميكنك أن تشرح درسني أي الدرس
 5و .6لقد صممنا الدرس  5بحيث يدور حول املفهوم الكامن وراء
العالمات التجارية ،بينما يركز الدرس  6على تطبيق الفكرة .وإن لم
تصل الدرس  6بالدرس  ،5اعرض الفيديو من جديد إلنعاش املفهوم
في األذهان.
اجملسمة املستخدمة في التدريب تشبه البيت الذي يعيش
البطاقة ّ
فيه بورورو ،ووضعنا على البطاقة واجه َة الزالجة التي صنعها بورورو
وأصدقاؤه .أرشد األطفال البتكار عالمة جتارية بأنفسهم كما فعل
بورورو وضعها على البطاقة .وداخل البطاقة مكان للكتابة ،أرشد
األطفال لكتابة أسباب تسمية العالمة التجارية ومعنى شكل العالمة
التجارية.

جرب!

صممنا الدرس  6للتدرب على العالمات التجارية ،كما تعلمنا في
الدرس .5
البد من مساعدة األطفال على اتباع اإلرشادات خطوة بخطوة ،والبد من
متسعا من الوقت كي
التروي والتركيز على التفاصيل .اِمنح األطفال
ً
يتعلموا بفعالية.
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اجملسمة
كيف تصنع بطاقات العالمات التجارية ّ

 1اطبع منوذجني على جانبي ورقة سميكة مقاس  2 .A4اقطع اجلزء ① ،واقطع على اخلط التام.

واطو عند اخلطوط
 3اقطع األجزاء ②~④،
ِ
املنقوطة.

 4اجمع  2مع  ،3وثبتها بالصمغ.

 5ضع األجزاء ⑤ ⑥ ،على واجهة البطاقة وثبتها.

 6مت بنجاح!

اجملسمة ونكتبه على لوحة االسم.
※ فلنطلق عالمة جتارية على البطاقة
ّ
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كتاب دليل 2
 )5ملخص احملاضرة
 1العالمة التجارية رمز أو حرف أو شكل أو مزيج
منها لتمييز منتج عن املنتجات األخرى.
 2في الفيديو ،فكر فيما فعله بورورو وأصدقاؤه
لتمييز منتجاتهم عن منتجات اآلخرين ،يجب أن
تتصل القصة بالدرس.
 3ال يجوز أن تطابق العالمة التجارية عالمة جتارية
مسجلة أو أن تشبهها لدرجة إحداث لبس لدى
املستهلكني.
 4إن استخدمت عالمة جتارية ذات اسم عام أو
اسم املادة ،سيتسبب ذلك في االلتباس ،وعليك
أن تتجنب ذلك.

 5عند اختيار العالمة التجارية ،تستطيع اختيار
اسم من تأليفك أو اسم يذكّر الناس بنوع املنتج
املعني -على أال يكون وصفيا فحسب ،ألن ذلك لن
اسما
يشير إلى املصدر .واختار بورورو وأصدقاؤه ً
ملنتجهم يعكس صوت محركهم النفاث.
 6تؤخذ عناصر أخرى في االعتبار عند ابتكار العالمة
التجارية بخالف االسم ،منها الشكل احملدد
واللون وغيرها .فكر في العالمة التجارية في ضوء
استخدامها.
 7ومن وظائف العالمة التجارية حقوقُ امللكية
الفكرية وضمان اجلودة ،فحني حتصل على عالمة
جتارية ،حتصل على حقوق منتجاتك وتتحمل
كذلك مسؤولية جودتها.
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مذكرة
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