


زالجتهم  إلصالح  للمساعدة  طلًبا  األصدقاء  بعض  يأتي  زالجته،  بناء  على  بورورو  يعمل  بينما 

أنها ليست من زالجاته. ثم يصنع "زالجة  الزالجة بعناية ثم يدرك  بورورو  املكسورة. يفحص 

يجتمع  وبعدها  زالجته.  على  عالمته  ويلصق  اخلارقة"  بورنغ-بورنغ 

أصدقاء بورورو الراغبون في احلصول على زالجة بورنغ-بورنغ اخلارقة 

في بيته. 

وتشرح هذه احللقة وظيفة العالمة التجارية للتمييز بني 

املنتجات، كما تعرض عملية وضع العالمة التجارية، 

وتوضح أن حسن استخدام العالمات التجارية يصب 

في مصلحة املستهلكني واملصنعني.

فهم العالمات التجارية. 

فهم لَِم نحتاج إلى عالمات جتارية. 

ابتكار العالمات التجارية وتطبيقها

أهداف الدرس

احللقة



كتاب التدريبات
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اخترع بورورو وأصدقاؤه الزالجة. وهناك زالجتان ذات 
محرك نفاث، أحدهما من  صنع األخني أرنب والثانية من صنع 

بورورو وأصدقائه.

دقق النظر في الزالجتين كي تعرف أيهما من صنع بورورو 
وضع دائرة حولها.
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قرر بورورو وأصدقاؤه إطالق اسم على زالجتهم كعالمة جتارية. 
 في البداية فكروا في أسماء مثل طائرة نفاثة أو أجمل زالجة 

أو سريعة سريعة.

طائرة نفاثة
هذه عالمة وصفية للمنتج، 

بدال من أن تكون لتحديد مصدر 
املنتج. 

أجمل زالجة 
العالمة غامضة ومن  هذه 

املستهلكني  تضّلل  أن  احملتمل 
املنتج. حول طبيعة 

سريعة سريعة
هذه عالمة عامة وتصف إحدى 

التي تتسم بها كل  الوظائف 
الزالجات.

لألسف ال يمكن استخدام هذه األسماء كعالمة تجارية، فكر في 
األسباب واربطها باألسباب المناسبة.
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قرر بورورو وأصدقاؤه استخدام العالمة التجارية للزالجة 
التي اخترعوها وهي “زالجة بورنغ-بورنغ اخلارقة”.

 ما هو جزء الزالجة الذي ذّكرهم بـ“بورنغ-بورنغ”؟ 
لنبّين ذلك في الصورة أدناه.

حاول التعبير عن صوت محّرك الزالجة بطرق أخرى غير 
“بورنغ-بورنغ”.
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البد للعالمة التجارية أن حتدد مصدر السلع اخملَترعة )املنتجات(. 
ما العالمة التجارية اجليدة؟

ِصل بين السلع والصوت الذي يتماشى معها.

التهام

دوي

فروم



اختر من الظروف التالية الجيد والسيء للعالمة التجارية.

يسهل نطقها 1

ال شيء ممّيز 2

تشبه عالمات جتارية شهيرة 3

كتابتها يسهل  4

قراءتها يسهل  5

تصف وصًفا جيًدا 6

تذكرها يسهل  7

واضحة غير  8

نطقها يصعب  9

بشأنها االلتباس  يسهل  0

سّيءجّيد
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أي الصور التالية يمكن استخدامها كعالمات تجارية؟

صورة

شكل

صوت

رقم

لون

كلمة

5
667



العالمة التجارية لزالجة بورورو هي "زالجة بورنغ-بورنغ 
 الخارقة". ساعد بورورو في ابتكار عالمة تجارية جديدة 

باستخدام الصور واألرقام ومختلف األلوان.

بورورو يضع عالمته8
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ابتكر بورورو وأصدقاؤه عالمة جتارية ووضعوها 
على الزالجة التي اخترعوها. فلنفكر فيما هي 

العالمة التجارية وفيما تفعله.

انظر حولك وابحث عن العالمات التجارية الموجودة على األشياء 
وارسمها أدناه.

من ضمن العالمات التجارية التي رسمتها، أيها تفضل؟ 
فسر ذلك.

13 2
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دقق النظر في املوقف 
واكتب داخل الفقاعة 

ما الذي سيحدث في رأيك.

يا إلهي! أيهما زالجة بورورو؟

عالمة تجارية؟

1

3

2

4

لو استخدمت عالمة تجارية،
لن يحتار الناس.
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اشتهرت زالجة بورنغ-بورنغ اخلارقة  
إلى درجة أن الكثير من األصدقاء أتوا 

إلى بورورو طالبني زالجة.

أي األسباب المبينة أدناه تفسر 
شعبية زالجة بورنغ-بورنغ الخارقة؟

يسهل متييزها عن الزالجات األخرى.

شكل العالمة التجارية لطيف.

بورورو شعبيته كبيرة.
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تزداد زالجة بورنغ-بورنغ الخارقة شعبية، فما سلوك بورورو 
وأصدقائه؟ امأل الفراغ في القصة المصورة التالية.

وأنا أيًضا! 2
وأنا أيًضا! بورورو، أريد

زالجة بورنغ-بورنغ الخارقة! 

ما فعلت سوى إضافة عالمة تجارية...

1

انظر كيف ازدادت شعبية زالجة 3
بورنغ-بورنغ الخارقة. واآلن عليك أن 
تحرص على سمعة عالمتك التجارية.

)                   (
وهكذا فقط يثق الناس

في زالجتك.

4

بورورو يضع عالمته12
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اخترع بورورو سيارة تسير على املاء 
باستخدام محرك نفاث.

تخيل البقية وأكمل الصورة.
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صنع بورورو سيارة تسير على الماء، فأي عالمة تجارية 
تناسبها؟ ارسم العالمة على الصورة أدناه.





4

نموذجين ورقيين للبطاقة المجّسمة، مقص، سكين قاطع، مسطرة، صمغ 

بورورو يضع عالمته16

تحتاج إلى

فلنصنع
بطاقة بورورو اجملّسمة



حقيبة

االختراع
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اصنع بطاقة بورورو اجملّسمة بنفسك.

اطبع منوذجني ورقيني من اجلهتني   1
.A4 حجم سميك  ورق  على   

 

قص اجلزء ①، وقص على اخلط التام.   2

قص األجزاء ②~④،   3
املنقوطة. اخلطوط  واطِو على   

ثبت ② و③ مًعا بالصمغ.  4
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ضع اجلزئيني ⑤، ⑥ على البطاقة   5
بالصمغ. والصقهما  اخلارج  من   

مت بنجاح؟!  6

فلنضع عالمة للبطاقة المجّسمة ونكتب وصًفا قصيًرا 
نضعه على لوحة االسم.
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اصنع
بطاقتك اجملّسمة،
وامأل لوحة االسم.
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