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من املهم التمسك بقيم التسامح والتعايش التي تؤثر على الجميع في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة. من خالل تبني هذه القيم، نخلق مجتمعات صحية وسعيدة ومتناغمة. 

لبدء رحلتك إلحداث تأثير دائم في مجتمعك، أنشأنا مصنف الطالب إلرشادك خالل عملية 
تحليل املشكالت التي يمكنك معالجتها وإرشادك في رحلة تطوير التطبيق إلنشاء حل 

دائم وقابل للتطبيق. 

من خالل مواجهة هذا التحدي، كن مستعًدا للتعبير عن آرائك واالستلهام من مجتمعك لتوحيد 
اإلمارات العربية املتحدة بطريقة تعكس التنوع الفريد للثقافات والعادات واألشخاص الذين 

يعيشون في اإلمارات العربية املتحدة.

تعزيز التسامح من خالل 
التكنولوجيا

يمكنك قراءة املزيد عن التسامح في   اإلمارات 
العربية املتحدة عن طريق تنزيل هذا الكتيب. 

http://tolerance.gov.ae/images/upload/brochure.pdf
http://tolerance.gov.ae/images/upload/brochure.pdf
http://tolerance.gov.ae/images/upload/brochure.pdf
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iOS تحدي تصميم تطبيق
تحدي تصميم iOS هو مبادرة أنشأها صندوق الوطن بالشراكة 

مع معلمي Apple Distinguished Educator ملساعدتك 
 في رحلتك لتصبح جزًءا من الجيل القادم من املبرمجني. 

نحن نؤمن باستخدام البرمجة لجعل العالم أفضل والسر يكمن فيك.

على مدار األسابيع القليلة القادمة، ستقوم بما يلي:

عرض فكرتك 
على الخبراء

فهم معنى 
التسامح والتعايش

البحث واستكشاف 
مفتاح محدد للتسامح

تطوير نموذج أولي 
iOS لتطبيق

اختبار النموذج 
األولي لتطبيق 
iOS الخاص بك
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 Apple لست بحاجة إلى جهاز
للمشاركة في هذا التحدي. ومع 

ذلك، من املهم أن تتذكر أنك 
ستصمم تطبيق iOS. هذا يعني أنك 

ستحتاج إلى أن تكون على دراية 
بامليزات والقدرات واإلمكانيات 

الفريدة لتطبيقات iOS - ولكن ال 
تقلق، سنوجهك طوال عملية 

التصميم.

لقد صممنا هذه املسابقة للجميع! 
هذا يعني أنك ال تحتاج في هذه 
املرحلة إلى أي مهارات تتعلق 

بالبرمجة. سوف تتعلم عن مبادئ 
البرمجة خالل هذه الدورة التدريبية. 

في هذا التحدي، سنركز على 
تجربة املستخدم )UX( وواجهة 

.)UI( املستخدم

هل سأحتاج إلى جهاز يعمل كيف سأفعل هذا؟
بنظام iOS؟

هل أحتاج إلى مهارات البرمجة؟
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iOS تحدي تصميم تطبيق

من خالل العمل مع معلمك و خبراء التعلم االحترافي واملعلمني 
املتميزين من Apple، ستستخدم أدوات عبر اإلنترنت إلنشاء نموذج 
أولي للتطبيق يستجيب لتحدي التسامح الذي ستختاره. سيرشدك 

املصنف خالل كل خطوة من خطوات العملية، من البحث األولي إلى 
العرض النهائي.

استخدم هذا املصنف التفاعلي لتسجيل مالحظاتك 
وتتبع أنشطتك.

أو بداًل من ذلك، قم بإنشاء دفتر يومياتك اإللكتروني 
لحفظ عملك.

الحظ أنك ستستخدم العمل الذي تكمله خالل البرنامج 
عند إنشاء مقطع فيديو حول العرض التقديمي النهائي.

كل من يقدم سيحصل على شهادة. سيتأهل الفائزون 
لبرنامج Swift Accelerator - وهي فرصة فريدة لنشر 

تطبيقك الخاص!
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Swift Accelerator 2023
  ستحصل جميع مشاركات الطالب على شهادة iOS Design Challenge 2023 ، وقد يتم أيًضا االعتراف

 بمدرستك. إذا تم الحكم على تصميم تطبيق iOS الخاص بك على أنه ضمن أفضل 200 عملية إرسال،
.Swi ft Accelerator 2023 فستتاح لك الفرصة لحضور

 Swift Accelerator تذكر أنه ال يوجد سوى 200 موقع متاح لبرنامج
في عام 2023. هذا يعني أن املنافسة ستكون شرسة. سيتم النظر 

فقط في أفضل التقديمات.

Swift Accelerator هي مبادرة جديدة مذهلة من صندوق 
الوطن تمنح الطالب:

يمكنك تقديم طلب كفرد أو يمكنك العمل كجزء من فريق 
مكون من 2-4 أعضاء.

سيتم الحكم عليك بناًء على جودة فيديو 
العرض الخاص بك.

يمكنك العثور على توجيهات تحدي تصميم iOS في 
الصفحة 126 من هذا املصنف. سيمنحك هذا فكرة 

جيدة عن كيفية تقييم الحكام لتقديمك.

Mac جهاز
أكثر من 180 ساعة 
من التدريب على 
Swift لغة البرمجة

Apple موارد
 Apple شهادة

)تطوير التطبيقات مع 
)Swift Associate

 الفرصة 
لنشر تطبيق
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نظرة عامة على البرنامج

سيقوم معلمك بتسجيل اشتراكك 
.iOS في تحدي تصميم

ستتم دعوتك لحضور حدث انطالق 
افتراضي، حيث سيتم شرح توقعات 

البرنامج ونتائجه لك.

سيتم إرشادك خالل عملية تصميم 
تطبيق iOS الخاص بك والترويج له، 

بما في ذلك ورش العمل عبر اإلنترنت 
مع خبراء التعلم االحترافي واملعلمني 

.Apple املتميزين من

ستقدم فيديو عرض تقديمي مدته ثالث 
دقائق يجب أن يتضمن عرًضا توضيحًيا 

للنموذج األولي لتطبيقك، ونظرة عامة 
على عملية تصميم تطبيقك ودافعك 
.Swift Accelerator إلدراجك في برنامج

قم بتدوين الجدول الزمني وهيكل تحدي 
.iOS تصميم

التسجيل في 
برنامج الطالب 

حدث االنطالق 
)نوفمبر 2022(

 iOS نادي تحدي تصميم
)نوفمبر 2022 - مارس 2023( 

تقديم املشروع 
)مارس 2023(
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 مارس 2023نوفمبر - ديسمبر 2022

200 متسابق 
نهائي برنامج 

Accelerator Swift
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1.  التكنولوجيا 
والتسامح
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1. التكنولوجيا والتسامح

كلنا نريد أن نعيش في عالم أفضل. 

ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟

اكتب بعض األفكار في املربع املتوفر. بداًل من ذلك، أنشئ مستنًدا 
 .iOS إلكترونًيا لتسجيل جميع ردودك خالل تحدي تصميم

كيف يمكنك تغيير العالم لجعله مكاًنا أفضل؟

يرغب معظمنا في العيش في عالم يتمتع بقدر أكبر من 
العدالة واإلنصاف، حيث يوجد قدر أقل من عدم املساواة 

وحيث يتمتع الجميع بفرص متساوية في الحصول على 
التعليم والفرص التي يمكن أن يوفرها. نريد أن نعيش 

في عالم يقل فيه العنف والصراع، واملزيد من السالم 
والوئام بني الناس من دول وثقافات مختلفة.

لتحقيق ذلك، نحتاج إلى بناء مجتمعات شاملة تتبنى قيم 
التسامح والتعايش. يعد إنشاء مجتمعات أكثر تسامًحا 
من خالل قبول اختالفات اآلخرين - مثل اللغة والثقافة 

والعرق والدخل - خطوة مهمة نحو بناء عالم أفضل.



1.1 مناقشة حول التكنولوجيا والتسامح

منذ األيام األولى لتقنيات اإلنترنت والهاتف 
املحمول، كنا نأمل أن تقودنا التكنولوجيا نحو 

عالم أفضل من خالل تعزيز التسامح االجتماعي.

ومع ذلك، فإن الجدل حول ما إذا كانت التكنولوجيا قد 
حققت ذلك بالفعل قد استمر طوال حياتك!
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في عام 2008، أجرى مركز بيو لألبحاث دراسة استقصائية بناًء على التنبؤ التالي:

في عام 2020، سيكون الناس أكثر تسامًحا مما هم عليه اليوم، وذلك بفضل التعرض األوسع 
لآلخرين ووجهات نظرهم الناتجة عن اإلنترنت وتقنيات املعلومات واالتصاالت األخرى.

ما نسبة املستجيبني برأيك الذين وافقوا على هذا البيان؟

اكتب إجابتك في املربع املوجود ثم اطلب من معلمك أن يخبرك باإلجابة!

شاهد هذا الفيديو الذي يلخص النقاش، قبل استكشاف طرفي 
النقاش بمزيد من التفصيل. 

https://www.youtube.com/watch?v=7rbDIx69ORE
https://www.youtube.com/watch?v=7rbDIx69ORE
https://www.youtube.com/watch?v=7rbDIx69ORE
https://www.youtube.com/watch?v=7rbDIx69ORE


1.2 وجهة نظر سارة: التكنولوجيا تعزز التسامح

قابل سارة. إنها مهتمة بمجال التكنولوجيا، 
وتعتقد أنها تجعل العالم مكاًنا أفضل.

تتيح لنا التكنولوجيا التواصل مع أشخاص من جميع أنحاء 
العالم. من خالل التطبيقات واألدوات مثل وسائل التواصل 

االجتماعي، أوجد اإلنترنت مجتمًعا عاملًيا متصاًل باإلنترنت. 

لقد استخدمنا اإلنترنت إلنشاء مجتمعات ذكية أينما كنت 
يمكن أن تلتقي بأصوات تبني الوعي بوجهات نظر أوسع مما 

فهمته من قبل. 

لقد أحدث أيًضا تحواًل في االقتصاد واملجتمع، مما مكن 
 املزيد من الناس من ريادة األعمال. 

وقد أدى ذلك إلى زيادة التسامح وتقليل املشكالت 
االجتماعية مثل الجريمة ومثل العنف، حيث أصبح 

املزيد واملزيد من الناس قادرين على املشاركة في 
االقتصاد العاملي.

هل تتفق مع سارة؟ هل يمكنك التفكير في أمثلة من حياتك حيث زادت 
التكنولوجيا من التسامح وعززت التعايش؟

اكتب اآلن أفكارك الخاصة بك في املربع املتوفر.
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شاهد هذا الفيديو حول دور التكنولوجيا في زيادة 
التنمية البشرية.

شاهد الفيديو الذي يعرض دراسة حالة معينة عن 
التكنولوجيا التي تعزز التفاهم الثقافي.

https://youtu.be/mzAb_GKjoSI
https://youtu.be/mzAb_GKjoSI
https://youtu.be/mzAb_GKjoSI
https://youtu.be/mzAb_GKjoSI
https://www.youtube.com/watch?v=cMcEFCtEMXw
https://www.youtube.com/watch?v=cMcEFCtEMXw
https://www.youtube.com/watch?v=cMcEFCtEMXw
https://www.youtube.com/watch?v=cMcEFCtEMXw


1.3 وجهة نظر راشد: التكنولوجيا تعزز عدم التسامح

قابل راشد. إنه متحمس للتكنولوجيات 
الجديدة، لكنه قلق بشأن تأثيرها 

االجتماعي الحالي.

على اإلنترنت، وخاصة منصات وسائل التواصل االجتماعي، 
يستخدم األشخاص إخفاء الهوية لشن هجمات شخصية 

على مستخدمني آخرين. 

ل اإلنترنت على األشخاص التصرف بعدوانية وسلبية  سهَّ
تجاه أشخاص ال يعرفونهم حتى. يسمح اإلنترنت للناس 
بتشكيل مجتمعاتهم املعزولة، وحجب أصوات ووجهات 

نظر اآلخرين. لقد شهدنا ارتفاًعا في التنمر عبر اإلنترنت 
في جميع أنحاء العالم، فضاًل عن زيادة االستقطاب 

داخل املجتمع. 

لقد غيرت التكنولوجيا املجتمع، لكنها لم تنجح في 
زيادة التسامح.

هل تتفق مع راشد؟ هل يمكنك التفكير في أمثلة من حياتك الخاصة حيث عززت 
التكنولوجيا من عدم التسامح أو قللت من فرص التعايش السلمي؟

اكتب اآلن أفكارك الخاصة بك في املربع املتوفر.
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1.4 بادر باملناقشة

وازن بني طرفي النقاش.

في رأيك، هل تعزز التكنولوجيا التسامح أو عدم التسامح 
في مجتمعنا؟

اتبع تعليمات معلمك لتكوين سلسلة متصلة من اآلراء 
في قاعة التعلم. إذا كان لديك رأي قوي وواضح حول 
املسألة، فقف على أحد أطراف السلسلة املتصلة. 

إذا كان رأيك في هذه املسألة غير واضح، فضع نفسك 
في مكان ما في الوسط.

شكل مجموعات بناًء على هذه املجموعات وناقش 
آرائك مع زمالئك في الفصل.

استمع إلى آراء ووجهات نظر زمالئك في الفصل وفكر 
في وجهة نظرك حول املوضوع.

هل تغيرت وجهات نظرك على اإلطالق؟

قم بتحديث آرائك حول النقاش املتعلق بالتكنولوجيا والتسامح من خالل تدوين 
املالحظات في املربع املتوفر.
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1.5 اصنع الفرق

لنبدأ عملية تصميم التطبيق لدينا من خالل التعرف على مفاتيح التسامح.

نؤمن دائًما بقوة التكنولوجيا في خلق الجسور بني الناس وتعزيز قيم التسامح والتعايش. 

كان أول ارتباط تلفزيوني عبر األقمار الصناعية في العالم في عام 1967. 

لالحتفال بهذه التكنولوجيا والفرص املذهلة التي يمكن أن توفرها، اختار املذيعون 
 ."All You Need Is Love" تشغيل أغنية لفرقة البيتلز بعنوان

ما األغنية التي ستختارها للموسيقى التصويرية لتحدي تصميم التطبيق الخاص بك؟ اكتب 
بعض األفكار أو الصق رابطًا لألغنية في املربع املتوفر.

بغض النظر عن جانب النقاش الذي أجريته، يمكننا أن 
نتفق على أن العالم سيكون مكاًنا أفضل إذا تمكنا من 
استخدام التكنولوجيا لتعزيز قيم التسامح والتعايش 

داخل مجتمعاتنا.

سيرشدك املصنف هذا خالل العملية، من العصف الذهني 
لفكرة رائعة لتطبيقك، إلى تحديد ميزاته الرئيسية ونمطه 

املرئي وإجراءات املستخدم الفريدة.

ومع ذلك، فإن جوهر هذا التحدي هو تصميم تطبيق له تأثير 
اجتماعي حقيقي. 

كيف ستحقق هذا؟ 	
ما السمات املهمة للتسامح؟ 	
كيف ستستخدم هذه امليزات إلنشاء تطبيق  	

له تأثير حقيقي؟

 iOS التحدي الذي تواجهه هو تصميم تطبيق
يعزز التسامح والتعايش.
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مفاتيح التسامح  .2
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2. مفاتيح التسامح
التسامح هو أحد القيم الراسخة في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

في هذا القسم من املصنف، سوف نتعلم املزيد حول 
مفاتيح التسامح:

سيساعدك هذا على فهم املشكلة التي تحاول حلها ويمنحك 
األدوات الالزمة إلحداث تأثير.

األمة حاضنة لقيم التسامح والسالم واألمن والتعددية 
الثقافية، وتضم أكثر من 200 جنسية تنعم بحياة كريمة 

واالحترام داخل حدودها.

دولة اإلمارات العربية املتحدة لديها وزارة مخصصة للتسامح 
والتعايش، والتي تعمل على ترسيخ قيم التسامح وتطوير األطر 

التي تدعم التنمية البشرية والتعايش. 

شاهد هذا الفيديو ملعرفة املزيد عن التسامح في 
اإلمارات العربية املتحدة.

لتقديم دعمك لوزارة التسامح والتعايش ومهمتها اإلنسانية، 
تحتاج إلى استخدام التكنولوجيا إلطالق العنان لقوة التسامح 

في مجتمعك.

ما الذي تستخدمه عادة لفتح األشياء؟

تحتاج إلى مفتاح!

انقر هنا ملزيد من املعلومات حول وزارة 
التسامح والبرنامج الوطني للتسامح.

العمل الجماعياملرونة الحوارالتعاطف

https://www.youtube.com/watch?v=CwT9jYSfCi0
http://www.tolerance.gov.ae/en/tolerance.aspx
http://www.tolerance.gov.ae/en/tolerance.aspx
http://www.tolerance.gov.ae/en/tolerance.aspx
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انظر إلى مفاتيح التسامح أدناه وفكر في 
الكلمات الرئيسية املرتبطة بكل مفتاح. 

يمكنك البحث عن بعض الكلمات إذا 
كنت ترغب في ذلك.

اكتب كلماتك الرئيسية في املربعات أدناه.

استخدم هذه الكلمات الرئيسية لوضع تعريفات كاملة لكل مفتاح من مفاتيح التسامح 
مع زمالئك في الفصل.

املرونة

العمل الجماعي

التعاطف

الحوار

2.1 أربعة مفاتيح للتسامح
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2.1 أربعة مفاتيح للتسامح

سنقوم اآلن باستكشاف أربعة مفاتيح 
للتسامح بمزيد من التفصيل من خالل 

التركيز عليها من منظور التفكير التصميمي:

ما املشاكل املرتبطة بمفاتيح 
 التسامح؟

ما الفرص أو الحلول التي يمكن أن تتيحها 
مفاتيح التسامح؟

للقيام بذلك، سنناقش األشياء التي تعزز أو تمنع 
تجربة مفاتيح التسامح املختلفة. 

لنبدأ باملرونة. في العمود األيمن، اكتب كل األمور التي 
قد تعزز املرونة، وفي العمود األيسر، سّجل كل األشياء 

التي قد تعوقها. استخدم تعريفك للمرونة إلرشادك 
ومحاولة التفكير في العوامل التي تؤثر على كل من 

األفراد واملجتمعات.

األمور التي تعزز املرونة…

األمور التي تعزز التعاطف…

األمور التي تعزز العمل الجماعي…

األمور التي تعزز الحوار...

األمور التي تعيق املرونة…

األمور التي تعيق التعاطف…

األمور التي تعيق العمل الجماعي…

األمور التي تعيق الحوار…
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2.2 كيف يؤثر التسامح علي؟

في كل من املربعات التالية، اكتب تجربتك 
الشخصية مع مفاتيح التسامح األربعة.

يمكن أن تكون هذه لحظات في حياتك استفدت فيها 
من واحد أو أكثر من املفاتيح، أو يمكن أن تكون لحظات 

عانيت فيها بسبب نقص أحد هذه املفاتيح. 

حاول التفكير في تجربة إيجابية واحدة على األقل وتجربة 
سلبية واحدة لكل مفتاح التسامح.

املرونة )تجربة إيجابية(

التعاطف )تجربة إيجابية(

العمل الجماعي )تجربة إيجابية(

الحوار )تجربة إيجابية(

املرونة )تجربة سلبية(

التعاطف )تجربة سلبية(

العمل الجماعي )تجربة سلبية(

الحوار )تجربة سلبية(



2.3 اختر مفتاح التسامح الخاص بك

فكر في ردودك على النشاط السابق.

ما مفتاح التسامح الذي لديك أكثر لتقوله عنه؟

اكتب إجاباتك في املربعات أدناه.

ما اإلدخال الذي شعرت به بشدة؟

إذا كان بإمكانك تحديد تجربة واحدة تتمنى أن يتمتع بها اآلخرون أيًضا، فأية 
واحدة من املمكن أن تكون؟

إذا كان بإمكانك تحديد تجربة واحدة تتمنى أال يمر بها اآلخرون، 
فما التجربة التي ستكون؟

قد تجد أنه من املفيد مناقشة ردودك مع زميل في الفصل. عندما تكون راضًيا 
عنهم، استخدم إجاباتك لإلجابة على مربع السؤال التالي املتوفر.

ما مفتاح التسامح الذي أنت أكثر شغًفا به؟

مفاتيح التسامح  |  21
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3.  التفكير في 
تصميم تطبيقك



فهم املشكلة التي 
تحاول حلها

التعاطف مع 
مستخدمي تطبيقك 

وما يحتاجون إليه

التخطيط ووضع 
إستراتيجية لحل 

املشكلة

3. التفكير في تصميم تطبيقك
يدور هذا القسم من املصنف الخاص بك حول الخروج بأفكار 

ملشروع التطبيق.

سنوجهك خالل عملية 
التفكير التصميمي 

ملساعدتك على 
تحقيق النتائج التالية.
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طرح األسئلة هو أسلوب تصميم وابتكار يركز على طرح األسئلة بداًل من األفكار 
في املراحل األولى من املشروع.
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3.1 طرح األسئلة

في بعض األحيان، تستخدم الفرق أسلوب العصف الذهني دون فهم كامل وغني للمشكلة 
التي يحاولون حلها. من خالل طرح املزيد من األسئلة حول املوضوع، سيتمكن فريقك من 

أخذ منظور أوسع حول املشكلة.

عندما تقوم بتجميع األسئلة األكثر أهمية في مجموعات مختلفة، 
التقط صورة للوحة طرح األسئلة الخاصة بك والصق رابطًا لعملك 

في املربع املتوفر.

اقض خمس دقائق في 
مناقشة املوضوع كمجموعة.

تواجه تحدًيا لتصميم تطبيق iOS يعزز  	
التسامح والتعايش. 

لتحقيق ذلك، ستستخدم مفتاح التسامح  	
الذي اخترته إلطالق العنان لقوة التسامح 

في مجتمعك.

اآلن اعمل بشكل فردي، واكتب جميع 
األسئلة املختلفة التي لديك حول هذا 

املوضوع على مالحظات منفصلة للنشر.

قم بتضمني أسئلة أساسية وأكثر تقدًما. 	

قم بتضمني أسئلة حول العملية وحول  	
مفتاح التسامح لفريقك وكيف يمكن 

تنشيطه من خالل التكنولوجيا.

حاول تأطير أي افتراضات لديك حول  	
املوضوع على هيئة أسئلة. 

ابحث عن مساحة كبيرة )مثل جدار 
في قاعة التعلم( وألصق جميع 
أسئلة فريقك على سطح واحد.

اقرأ األسئلة من أعضاء فريقك، وقارنها وقارن  	
بينها وبني األسئلة التي ساهمت بها.

الخطوة األخيرة هي تنقيح 
أسئلتك وتجميعها. 

قم بإزالة أو تكديس التكرارات )األسئلة التي  	
تطرح نفس الشيء( بحيث تكون األسئلة 

املطروحة أكثر بساطة.

اآلن قم بتجميع أسئلتك مًعا حسب  	
املوضوع. على سبيل املثال، قد تركز 

بعض األسئلة على عملية تصميم 
التطبيق، بينما قد يركز البعض اآلخر 
على كيفية تنشيط مفتاح التسامح 

الخاص بك عن طريق التكنولوجيا.

هل أنت مستعد لتجربة 
العصف الذهني لألسئلة؟

1234
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حان الوقت اآلن للتعمق في مفاتيح 
التسامح املختلفة.

التعاطفاملرونة

الحوارالعمل الجماعي

3.2 استكشاف مفتاح التسامح

الحظ أنه مرحب بك ملراجعة جميع مفاتيح 
التسامح املختلفة في وقتك الخاص لتعزيز فهمك 

للتسامح والتعايش.

إذا اخترت التركيز على املرونة، فيرجى 
االنتقال إلى الصفحة 26

إذا اخترت التركيز على العمل الجماعي، 
فيرجى االنتقال إلى الصفحة 43

إذا اخترت التركيز على الحوار، فيرجى 
االنتقال إلى الصفحة 52

إذا اخترت التركيز على التعاطف، 
فيرجى االنتقال إلى الصفحة 35
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املرونة

3.2 استكشاف مفتاح التسامح
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3.2 األنشطة اإلرشادية: املرونة

ما هي املرونة؟

"أعظم مجد لنا ليس في 
عدم السقوط مطلًقا، بل 
في النهوض في كل مرة 

 نسقط فيها." 
- الفيلسوف كونفوشيوس

املرونة هي القدرة على التعافي من النكسات 
أو التكيف مع األحداث املتغيرة والشدائد. 

إن فهم املرونة يعني إدراك أننا ال نتحدد من خالل تحدياتنا أو إخفاقاتنا، 
ولكن من خالل قدرتنا على التعافي من هذه الصعوبات واملحاولة 

مرة أخرى. 

شاهد الفيديو هذا ملعرفة 
املزيد عن املرونة.

https://www.youtube.com/watch?v=bcgyemmOmCA
https://www.youtube.com/watch?v=bcgyemmOmCA
https://www.youtube.com/watch?v=bcgyemmOmCA
https://www.youtube.com/watch?v=bcgyemmOmCA
https://www.youtube.com/watch?v=bcgyemmOmCA
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3.2 نشاط الشريك

أواًل، فكر في كل األشياء التي يمكنك التحكم فيها في حياتك 
وناقشها مع شريكك. على سبيل املثال، سلوكك أو عاداتك الشخصية.

بعد ذلك، فكر في كل األشياء التي ال يمكنك التحكم فيها في 
حياتك وناقشها مع شريكك. على سبيل املثال، نوايا اآلخرين. 

شاهد اآلن هذا الفيديو، وهو نسخة من حكاية الجزر 
والبيضة والقهوة.

تحدث مع شريكك عن القصة وحاول تحديد )الدرس( األخالقي لهذه 
القصة. كيف يمكن أن تعلمنا هذه الحكاية أن نتعامل مع الشدائد؟

اكتب تدويًنا في دفتر يوميات حول ما تعلمته من هذا النشاط 
في املربع املتوفر.

https://www.youtube.com/watch?v=iObc293g8wo
https://www.youtube.com/watch?v=iObc293g8wo
https://www.youtube.com/watch?v=iObc293g8wo
https://www.youtube.com/watch?v=iObc293g8wo
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3.2 إلقاء الضوء: فهم مناطق الراحة

منطقة الراحة هي حالة يشعر فيها شخص ما باألمان أو بالراحة.

https://positivepsychology.com/comfort-zone/ :مقتبس من

إنها حالة نفسية يشعر فيها الشخص 
بأن األشياء مألوفة، ويشعر بالراحة 

والتحكم في بيئته.

ومع ذلك، فإن مشكلة مناطق الراحة هي 
أنها تميل إلى منعنا من املخاطرة وتجربة 
أشياء جديدة وإتاحة الفرصة لبناء املرونة 

من خالل التعامل مع التحديات.

ادرس الرسم البياني الذي يوضح كيف 
نحتاج إلى الخروج من منطقة الراحة لدينا 

من أجل التعلم والنمو كأفراد.

أمثلة

الخصائص

التأثر بآراء اآلخرين
التعامل مع 

التحديات 
واملشاكل

اكتساب مهارات 
جديدة

توسيع منطقة 
الراحة

اإلدراك التطلعات

وضع أهداف جديدة

تحقيق األحالم

العثور على هدف

البحث عن 
األعذار

عدم الثقة 
بالنفس

الشعور باألمان 
والتحكم

منطقة الراحة
منطقة 
الخوف

منطقة 
التعلم

منطقة 
التطور



3.2 إلقاء الضوء: فهم مناطق الراحة

في منطقة الراحة الخاصة بنا، نشعر 
باألمان والتحكم.

تقع منطقة الخوف خارج منطقة الراحة 
مباشرة. هذا هو املكان الذي يتأثر فيه 
سلوكنا غالًبا بآراء اآلخرين. إنه املكان 

الذي تمنعنا فيه مخاوفنا وانعدام األمن 
من تجربة أشياء جديدة. يتطلب اجتياز 

منطقة الخوف الشجاعة والضعف.

الشجاعة تعني تجربة شيء ما  	
رغم خوفك. 

الضعف يعني قبول حقيقة أن  	
هناك احتمال أن يتم انتقادك. 

يسمح لك الدخول في منطقة 
الخوف بتعلم أشياء جديدة من 

خالل التعامل مع التحديات 
واملشاكل.

من خالل تعلم أشياء جديدة، تصل 
إلى منطقة التطور حيث تغلبت على 

مخاوفك وأدركت تطلعاتك.

منطقة التطورمنطقة التعلممنطقة الخوفمنطقة الراحة
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3.2 نشاط فردي

اكتب شيًئا تخاف منه. هل هي عملية اكتب شيًئا يجعلك تشعر باألمان والتحكم.
فعل شيء ما أم عواقبه أم القيام به؟

ما الذي عليك فعله ملساعدتك في 
التغلب على هذه املخاوف؟

هل تريد تعلم شيء ما؟
ما الذي تحتاجه للتغلب على هذه 

املشاكل أو التحديات؟
هل هناك شيء يمكنك استخدامه في 

منطقة الراحة الخاصة بك ملساعدتك؟

بمجرد أن تتغلب على مخاوفك من 
خالل استخدام إستراتيجيات التعلم، 

اكتب تطلعاتك. 
ما األهداف الجديدة التي ستضعها؟

ما الذي سيساعدك على العثور 
على هدف فيما تقرر القيام به؟

منطقة التطورمنطقة التعلممنطقة الخوفمنطقة الراحة

ملاذا تشعر بهذه الطريقة؟

غالًبا ما يخشى الناس عواقب تجربة شيء جديد. نتيجة لذلك، يبقون 
في مناطق الراحة الخاصة بهم حيث يشعرون باألمان.

لبناء قدر أكبر من املرونة، نحتاج إلى تغيير هذه العقلية. نحن بحاجة إلى النظر 
إلى تجربة التحديات الجديدة ليس كشيء نخاف منه - ولكن كفرصة ملمارسة 

املرونة والتطور كشخص.

استخدم نموذج منطقة الراحة أدناه واكتب بعض التفاصيل 
الخاصة بك في املربعات املتوفرة.

ضع إستراتيجيات ملرونتك من خالل التركيز على صفات 
الشجاعة والضعف. 
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3.2 نشاط للفريق

لقد جربت فهم كيفية التغلب على مخاوفك وإنشاء 
طريق نحو املرونة والنمو الذاتي. حان الوقت اآلن 

للتدرب على مساعدة األشخاص اآلخرين الذين 
يشعرون بالضعف على تطوير إستراتيجيات للتغلب 

على مخاوفهم.

اقرأ السيناريو التالي كفريق:
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تنتقل عائلة كمال من مدينة إلى أخرى، ومن ثم يحتاج كمال 
إلى االنتقال إلى مدرسة جديدة. إنه يشعر بالكثير من القلق 
بشأن هذه الخطوة، حيث تعرض للتنمر في املاضي ويخشى 

التعرض للتنمر مرة أخرى في مدرسته الجديدة. 

ناقش املوقف كفريق. 

باستخدام نموذج منطقة الراحة كأساس، قم بتطوير إستراتيجية ملساعدة كمال 
على التغلب على مخاوفه ليصبح أكثر مرونة.

أنشئ قصة مصورة 3×3 تشرح تحدي كمال وتوضح كيف يمكنه استخدامه 
كفرصة ملمارسة املرونة والتطور كشخص. 

التقط صورة أو لقطة شاشة لقصتك املصورة واحفظها في دفتر يومياتك أو 
الصق رابطًا لعملك في املربع املتوفر.

شاهد مقطع الفيديو هذا للحصول على بعض 
النصائح إلنشاء قصص مصورة.

إذا كنت ترغب في إنتاج قصة مصورة رقمية، 
فشاهد مقطع الفيديو هذا حول كيفية إنتاج 

.Canva القصص املصورة باستخدام

https://www.youtube.com/watch?v=ufOXBuGhVWg
https://www.youtube.com/watch?v=ufOXBuGhVWg
https://www.youtube.com/watch?v=ufOXBuGhVWg
https://www.youtube.com/watch?v=ufOXBuGhVWg
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EJGwEFgsU
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EJGwEFgsU
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EJGwEFgsU
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EJGwEFgsU
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إن النشاط األخير في استكشاف مفتاح التسامح يمنحك فرصة لتطبيق 
ما تعلمته على التحدي اإلبداعي.

3.2 النشاط االجتماعي

قم بإنشاء فيديو على وسائل التواصل 
االجتماعي يوضح أو يشرح العالقة الطردية 

بني املرونة والتسامح.

كيف تفسر العالقة بني املرونة والتسامح لصديق 
يستكشف مفتاًحا مختلًفا للتسامح؟

ابدأ بمناقشة األسئلة التالية كفريق.

ما أكبر درس تعلمته من خالل التحقيق في املرونة؟

ماذا تعلمت عن التغلب على مخاوفك؟

كيف يمكنك استخدام ما تعلمته ملساعدة الفئات الضعيفة األخرى؟

ما مجموعات األشخاص الضعيفة التي تعتقد أنه يمكنك تحديدها هنا 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة؟

هل هناك مجموعة معينة من األشخاص يمكنك تحديدهم وترغب حًقا 
في مساعدتهم؟
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كيف تتفاعل هذه األفكار مع بعضها البعض؟
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3.2 النشاط االجتماعي

قم بطرح األفكار ألنواع مختلفة من مقاطع 
الفيديو.

على سبيل املثال، يمكنك تصميم رقصة  	
لتوصيل رسالتك حول املرونة باستخدام أغنية 

مناسبة كموسيقى تصويرية. 
بداًل من ذلك، يمكنك سرد قصة أو سيناريو  	

هزلي قصير لتوصيل رسالتك.

تأكد من أن كل عضو في الفريق له دور في إنشاء فيديو 
وسائل التواصل االجتماعي. لذا قم بتقسيم املهام 

مثل البرمجة النصية والتمثيل والتصوير والتحرير وما 
إلى ذلك بالتساوي بني أعضاء فريقك.
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شارك فيديو وسائل التواصل االجتماعي الخاص بك مع أصدقائك! الصق رابط 
الفيديو الخاص بك في املربع املتوفر.

هل لديك جهاز Apple؟ قم بتنزيل دليل إمكانية 
إنشاء فيديو للجميع هنا إلنشاء مقطع فيديو رائع.

عند االنتهاء من هذا النشاط، يرجى املتابعة إلى صفحة 61.

https://books.apple.com/book/everyone-can-create-video/id1440214280
https://books.apple.com/book/everyone-can-create-video/id1440214280
https://books.apple.com/book/everyone-can-create-video/id1440214280
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التعاطف

3.2 استكشاف مفتاح التسامح
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3.2 األنشطة اإلرشادية: التعاطف

ما املقصود بالتعاطف؟

"الحب والتعاطف 
من الضروريات، وليس 
الكماليات. بدونهما، ال 
يمكن للبشرية البقاء 

على قيد الحياة." 
- داالي الما الرابع عشر

التعاطف هو قدرتنا على التعرف على معاناة اآلخرين ثم اتخاذ 
إجراءات للمساعدة. 

الشفقة هي قدرتنا على التعامل مع ألم شخص آخر كما لو كان أملنا. إن الشفقة، 
مثلها مثل التعاطف، ترتكز على العاطفة والشعور، لكن التعاطف ليس له عنصر 

نشط في ذلك. عنصر العمل هو ما يفصل التعاطف عن الرحمة أو العطف أو الشفقة 
أو القلق. أن يكون لديك تعاطف يعني التعرف على شخص يعاني والشعور بالحاجة 

إلى تقليل معاناته.

شاهد الفيديو هذا ملعرفة 
املزيد عن التعاطف.

https://www.youtube.com/watch?v=9ylsG5zx6Mo
https://www.youtube.com/watch?v=9ylsG5zx6Mo
https://www.youtube.com/watch?v=9ylsG5zx6Mo
https://www.youtube.com/watch?v=9ylsG5zx6Mo
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3.2 نشاط الشريك

اعمل مع أحد أعضاء فريقك إلكمال هذا النشاط.

فكر في وقت خالل حياتك أظهر فيه أحدهم تعاطفه معك.

أغمض عينيك وفكر جيًدا في التجربة. 
متى حدث هذا؟  	
أين كنت؟  	
ما الذي كنت تعاني منه؟ 	
من ساعدك؟ 	
كيف ساعدك؟  	

شارك قصتك مع شريكك.

بعد أن تستمع إلى قصة شريكك، مارس مهارات التعاطف 
وتظاهر بأنها تخصك. اكتب قصة شريكك في دفتر اليومية 

الشخصي في املربع املتوفر.
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3.2 إلقاء الضوء: خصائص التعاطف

كيف يمكنك أن تصبح أكثر تعاطًفا؟

يجسد التعاطف ست 
خصائص رئيسية. 

من خالل تركيز انتباهك على 
ميزات التعاطف الست هذه، 

يمكنك العمل على تطوير مجموعة 
مهارات التعاطف لديك.

تأمل في هذه امليزات األساسية 
للتعاطف وفكر في األسئلة 

املوجودة على اليسار.

القبول
هل يمكنك تقبل املشاعر التي تأتي 

من املعاناة؟ ما هي؟ ماذا يحدث 
عندما تشعر بها؟ كيف يمكنك تعلم 

كيفية إدارتها؟

التعاطف
هل يمكنك التواصل مع شخص 

ما والتأثر بمعاناته؟ بأي طرق؟ ما 
األشياء التي تجعلك تتواصل مع 

معاناة اآلخرين؟

التعاطف
هل يمكنك أن تضع نفسك في مكان 

شخص آخر؟ ما األشياء التي تمنعك 
من فهم ما يشعر به الناس؟ ما الذي 

عليك فعله للتواصل مع أشخاص 
مختلفني عنك؟

االنتباه
هل تبحث بنشاط عن األشخاص 

الذين يعانون؟ ما أنواع األشياء التي 
تعتقد أنها تلفت انتباهك إلى مجموعة 

من الناس ومعاناتهم؟

الحكم
هل يمكن أال تحكم على أحد؟ ما رأيك 

عادة في مجموعات مختلفة من الناس؟ 
على ماذا تبني أحكامك؟

الرعاية
هل أنت على استعداد دائًما ملساعدة 

شخص يعاني؟ هل هناك أوقات ال 
تساعد فيها؟ ما الذي يمنعك من 

املساعدة؟ ما الطرق املختلفة التي 
يمكنك التفكير بها في رعاية شخص ما؟

 .The Origins And Nature Of Compassion Focused Therapy مقتبس من
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3.2 نشاط فردي

قم بتقييم خصائص التعاطف وقم بتدوين مالحظات عنها في املربعات املتوفرة.

حاول ربط كل من هذه 
الخصائص بتجربتك الشخصية 
وقم بتدوين مالحظات عنها.

امنح نفسك درجة من 10 لكل 
خاصية من الخصائص املختلفة 

واكتب أفكاًرا حول كيفية تحسني 
هذه النتائج.

القبول
هل يمكنك تقبل املشاعر 

التي تأتي من املعاناة؟

التعاطف
هل يمكنك تقبل املشاعر 

التي تأتي من املعاناة؟

االنتباه
هل تبحث بنشاط عن 

األشخاص الذين يعانون؟

التعاطف
هل يمكنك أن تضع 

نفسك في مكان 
شخص آخر؟

الحكم
هل يمكن أال تحكم 

على أحد؟

الرعاية
هل أنت على استعداد دائًما 

ملساعدة شخص يعاني؟
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3.2 نشاط للفريق

لقد قمت بالبحث في مفهوم التعاطف 
وخصائص التعاطف. 

حان الوقت اآلن للتفكير في إستراتيجيات ملساعدة اآلخرين 
على أن يصبحوا أكثر تعاطًفا. انظر إلى املجموعات التالية من 

األشخاص، الذين غالًبا ما يتعرضون للخطر في املجتمع.
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الالجئون
يصل الكثير من الناس إلى بلد آخر ألنهم أجبروا على ترك منازلهم. 

إذ ربما يكونون قد فروا من االضطهاد بسبب معتقداتهم أو بسبب 
عنف الحرب.

الطالب الذين يعانون من فروق التعلم
يواجه بعض الطالب تحديات فريدة من نوعها. فقد يحاولون تعلم 

مفهوم بلغة جديدة ال يفهمونها، أو قد يواجهون صعوبات في 
التعلم مثل صعوبة القراءة أو صعوبة النطق.

األشخاص الذين يعانون من الفقر
الفقر هو أكثر من مجرد عدم وجود ما يكفي من املال. فيواجه 

بعض األشخاص التنمر أو التمييز. وقد تؤدي هذه املشاكل 
إلى حاالت االعتداء أو العنف املنزلي.

في فريقك، اختر إحدى هذه املجموعات. 

قم بإنشاء قصة مصورة 3 × 3 تشرح التحدي الذي يواجهونه وتظهر كيف يمكن أن يساعدهم 
التعاطف في التغلب على ذلك. استخدم الخصائص الست للتعاطف إلرشادك - وتذكر أن 

التعاطف يعني اتخاذ إجراء! 

التقط صورة أو لقطة شاشة لقصتك املصورة ثم الصق رابط عملك 
في املربع املتوفر.

شاهد مقطع الفيديو هذا للحصول على بعض 
النصائح إلنشاء قصص مصورة.

إذا كنت ترغب في إنتاج قصة مصورة رقمية،  
فشاهد مقطع الفيديو هذا حول كيفية إنتاج 

.Canva القصص املصورة باستخدام

https://www.youtube.com/watch?v=ufOXBuGhVWg
https://www.youtube.com/watch?v=ufOXBuGhVWg
https://www.youtube.com/watch?v=ufOXBuGhVWg
https://www.youtube.com/watch?v=ufOXBuGhVWg
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EJGwEFgsU
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EJGwEFgsU
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EJGwEFgsU
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EJGwEFgsU
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EJGwEFgsU
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إن النشاط األخير في استكشاف مفتاح التسامح يمنحك فرصة لتطبيق 
ما تعلمته على التحدي اإلبداعي.

3.2 النشاط االجتماعي

قم بإنشاء فيديو على وسائل التواصل 
االجتماعي يوضح العالقة الطردية بني التعاطف 

والتسامح أو يشرحها.

كيف تفسر العالقة بني التعاطف والتسامح لصديق 
يستكشف مفتاًحا مختلًفا للتسامح؟

ابدأ بمناقشة األسئلة التالية كفريق.

ما أكبر درس تعلمته عن التعاطف؟

ما خصائص التعاطف التي يمكن أن ترتبط بها أكثر من غيرها؟

كيف تشعر عندما تتصرف بتعاطف؟

كيف يمكنك التأثير في اآلخرين ليكونوا متعاطفني مع غيرهم؟

هل هناك مجموعات معينة من األشخاص في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة ترغب في مساعدتهم من خالل التعاطف؟

التفكير في تصميم التطبيق  |  41

كيف تتفاعل هذه األفكار مع بعضها البعض؟



التفكير في تصميم التطبيق  |  42

3.2 النشاط االجتماعي
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قم بطرح األفكار ألنواع مختلفة من 
مقاطع الفيديو.

على سبيل املثال، يمكنك تصميم رقصة  	
لتوصيل رسالتك حول املرونة باستخدام أغنية 

مناسبة كموسيقى تصويرية. 
بداًل من ذلك، يمكنك سرد قصة أو سيناريو  	

هزلي قصير لتوصيل رسالتك.

تأكد من أن كل عضو في الفريق له دور في إنشاء 
فيديو وسائل التواصل االجتماعي. لذا قم بتقسيم 

املهام مثل كتابة السيناريو والتمثيل والتصوير 
والتحرير وما إلى ذلك بالتساوي بني أعضاء فريقك.

 شارك فيديو وسائل التواصل االجتماعي الخاص بك مع أصدقائك! 
الصق رابط الفيديو الخاص بك في املربع املتوفر.

هل لديك جهاز Apple؟ قم بتنزيل دليل إمكانية 
إنشاء فيديو للجميع هنا إلنشاء مقطع فيديو رائع.

عند االنتهاء من هذا النشاط، يرجى املتابعة إلى صفحة 61.

https://books.apple.com/book/everyone-can-create-video/id1440214280
https://books.apple.com/book/everyone-can-create-video/id1440214280
https://books.apple.com/book/everyone-can-create-video/id1440214280
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العمل الجماعي

3.2 استكشاف مفتاح التسامح
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3.2 األنشطة اإلرشادية: العمل الجماعي

ما هو العمل الجماعي؟

"إن معاملة كل شخص، 
بغض النظر عن عقيدته أو 

عرقه، كروح خاصة، هي سمة 
 من سمات اإلسالم." 

– صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

يحدث العمل الجماعي عندما تجتمع القدرات والرؤى املتنوعة 
للعمل من أجل تحقيق هدف مشترك.

يعتمد العمل الجماعي على املشاركة والتعاون. يتعلق األمر بتسخير قوة املجموعة 
ومواهبهم املتنوعة لتحقيق مجموعة من األهداف املشتركة. ومن خالل العمل كفريق 

واحد، يمكننا إنجاز أشياء أكبر بكثير مما يمكننا إنجازه عند العمل بمفردنا.

شاهد الفيديو هذا ملعرفة 
املزيد عن العمل الجماعي.

https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
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3.2 نشاط الشريك

اعمل مع أحد أعضاء فريقك إلكمال هذا النشاط.

قم بإجراء اختبار نقاط القوة التالي عبر اإلنترنت. ومن 
املفترض أن يستغرق األمر حوالي خمس دقائق إلكماله.

قارن نتائجك مع شريكك.
ما أوجه التشابه لديك؟ 	
ما أوجه االختالف لديك؟  	

من خالل العمل مًعا، ما أنواع التحديات التي تعتقد أنك 
ستتمكن من حلها؟

ما نقاط القوة التي سيجلبها كل واحد منكم للفريق؟ 	

اكتب تدوينة في دفتر اليوميات في املربع املتوفر حيث تتخيل 
تحدًيا مناسًبا واشرح كيف ستجمع أنت وشريكك نقاط القوة 

وتعمالن من خالل التعاون مًعا للتوصل إلى حل.

https://www.apriloleary.com/wp-content/uploads/2014/09/The-Hive-005-Strengths-test.pdf
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3.2 إلقاء الضوء: الفرق الشاملة

تظهر األبحاث أن الفرق املتنوعة أكثر نجاًحا من الفرق غير املتنوعة.

أظهرت دراسة نُشرت في Harvard Business Review أن 
الفرق املتنوعة ال تنتج املزيد فحسب، بل إنها أكثر إبداًعا 

عند العمل الجماعي. وهذا ألن األشخاص املختلفني لديهم 
وجهات نظر مختلفة، وهذا التنوع في األساليب يمكن أن 

يؤدي إلى حلول مبتكرة.

ولكن ماذا يعني التنوع؟

من املهم التمييز بني نوعني مختلفني من التنوع: 
التنوع الظاهري والتنوع العميق.

التنوع الظاهري
التنوع الظاهري يمثل سمات األفراد التي يمكن رؤيتها بسهولة، بما في ذلك العمر 

أو حجم الجسم أو العرق أو الجنس. هذه املتغيرات تتمثل في الشكل الظاهري فقط، 
ويجب أن نتوخى الحذر من الصور النمطية واألحكام املسبقة التي ترتبط بها أحياًنا.

ما يجعلنا جميًعا متفردين هو نقاط قوتنا وقيودنا املختلفة. إذ يطرح كل واحد منا 
مجموعة مختلفة من املهارات ملناقشتها.

إن الشيء الحاسم في بناء فرق شاملة ناجحة، هو حث الجميع على توجيه جهودهم 
في نفس االتجاه، بحيث يكون لدينا مجموعة من املهارات والقدرات املختلفة التي 

تدعم بعضها البعض.

التنوع العميق
يشمل التنوع العميق سمات ال يمكن مالحظتها مثل السلوكيات والقيم 

واملعتقدات. ويركز التنوع العميق على الفرد، مما يتيح فهًما أكثر دقة للتنوع 
البشري وكيف يمكن أن يفيد العمل الجماعي.

https://hbr.org/2017/06/does-diversity-actually-increase-creativity
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3.2 نشاط فردي

ارجع إلى نتائج اختبار قوتك.

لنفترض أنك تعمل ضمن فريق يحتوي على 
أسد وثعلب املاء والقندس واملسترد 

الذهبي.

كيف يمكنك تعيني األدوار لكل عضو من أعضاء 
الفريق إلنجاز املهمة التالية؟ وكيف يمكنك إعداد 

كل عضو في الفريق لتحقيق النجاح؟

اكتب إجاباتك في املربع املتوفر، مع منح سبب واحد واضح يجعل كل عضو من أعضاء 
فريقك مناسًبا للدور الذي عينته له.

ثعلب املاءاألسد

كلب املسترد الذهبيالقندس

األدوار: 

يمكنك العمل مع Apple لحجز الضيف املتحدث

وضع خطة الجدول الزمني وامليزانية للحدث

إعالم أولياء األمور واإلعالن عن الحدث ملجتمع املدرسة

تقديم الضيف املتحدث الليلة

املهمة:
قم بدعوة ضيف متحدث من Apple للتحدث 

في مدرستك.
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3.2 نشاط للفريق

كيف يمكننا جعل الفرق املتنوعة تعمل بشكل جيد مًعا؟

يجب أن يكون لدى كل عضو في الفريق بعض الورق )بحجم بطاقة الهوية( وقلم.

اكتب رقم الهوية الفريد على الورق الخاص بك!

يمكن أن يكون الرقم ما تريده، بأي مزيج من األحرف أو األرقام التي لها معنى بالنسبة لك! )على سبيل املثال، 
يمكن أن يكون رقمك AS-21-10-M99-27753، وهو مزيج من األحرف األولى من اسمك ورقم شقتك ورقم فريقك 

).APPLE الرياضي والشهر والسنة التي ولدت فيها والتهجئة الخاصة بـ

عندما تقوم بتدوين رقم هويتك، ابحث مع املجموعة وقارن األرقام ببعضها البعض. 

حاول تخمني ما تمثله األرقام/األحرف واستمع إلى االختيارات التي وضعها زمالؤك في الفريق. 

بعد اللعب ملدة 10 دقائق تقريًبا، أعد تجميع مجموعتك وناقش 
السؤال التالي:

ما أفضل طريقة للتعرف على اآلخرين؟ 	

ستبدأ نشاط الفريق هذا 
من خالل لعب لعبة! 
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3.2 نشاط للفريق

تعد اإلمارات العربية املتحدة موطًنا لحوالي 10 
ماليني شخص.

وهناك العديد من االختالفات بينهم، حيث يوجد أكثر 
من 200 جنسية ممثلة في السكان. 

إذ يقطن أكثر من %80 من هؤالء األشخاص في املدن 
ويعملون مًعا في أعمال ما بني التعليم إلى السياحة 

والتمويل إلى التصميم. كما يعمل الناس مًعا في فرق 
متنوعة وشاملة، وهذه إحدى نقاط القوة الرئيسية 

القتصاد اإلمارات العربية املتحدة.

ولكن هناك أيًضا بعض التحديات املرتبطة بالتنوع، 
 مثل الصور النمطية. 

الصورة النمطية هي فكرة ثابتة لدى الناس حول شكل فئة 
معينة من األشخاص - وخاصة الفكرة الخاطئة. تركز الصور 

النمطية على التنوع الظاهري، وهذا ليس هو املهم عندما 
يتعلق األمر بتفهم األفراد وكيفية عملهم مًعا في فرق.

"ما املقصود بالتنوع العميق؟"

قم بإنشاء قصة مصورة 3 × 3 توضح ضرر الصور النمطية وقيمة 
 التنوع عندما يتعلق األمر بالعمل الجماعي. 

)تلميح: يمكن أن توضح القصص املصورة الخاصة بك الفرق 
بني التنوعالظاهري والتنوع العميق.( 

التقط صورة أو لقطة شاشة لقصتك املصورة ثم الصق رابط عملك 
في املربع املتوفر.

شاهد مقطع الفيديو هذا للحصول على بعض 
النصائح إلنشاء قصص مصورة.

إذا كنت ترغب في إنتاج قصة مصورة رقمية، 
فشاهد مقطع الفيديو هذا حول كيفية إنتاج 

.Canva القصص املصورة باستخدام

https://www.youtube.com/watch?v=ufOXBuGhVWg
https://www.youtube.com/watch?v=ufOXBuGhVWg
https://www.youtube.com/watch?v=ufOXBuGhVWg
https://www.youtube.com/watch?v=ufOXBuGhVWg
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EJGwEFgsU
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EJGwEFgsU
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EJGwEFgsU
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EJGwEFgsU


3.2 النشاط االجتماعي

إن النشاط األخير في استكشاف مفتاح التسامح يمنحك فرصة لتطبيق 
ما تعلمته على التحدي اإلبداعي.

ابدأ بمناقشة األسئلة التالية كفريق.

ما أكبر درس تعلمته عن العمل الجماعي؟

كيف تساعد أنشطة بناء الفريق األشخاص على إنشاء فرق أفضل؟

ما مزايا العمل مع األشخاص املختلفني؟

كيف يمكن لألشخاص التغلب على التحديات التي قد يواجهونها عند 
العمل مع أشخاص مختلفني؟

ما أنواع األشياء التي يمكن القيام بها إلنشاء فرق أكثر 
تنوًعا وشمولية؟
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قم بإنشاء فيديو على وسائل التواصل االجتماعي 
يوضح العالقة الطردية بني العمل الجماعي 

والتسامح أو يشرحها.

كيف تفسر العالقة بني العمل الجماعي والتسامح 
لصديق يستكشف مفتاًحا مختلًفا للتسامح؟

كيف تتفاعل هذه األفكار مع بعضها البعض؟



ةظوفحم قوقحلا عيمج | © نطولا قودنص

3.2 النشاط االجتماعي

قم بطرح األفكار ألنواع مختلفة من 
مقاطع الفيديو.

على سبيل املثال، يمكنك تصميم رقصة  	
لتوصيل رسالتك حول املرونة باستخدام أغنية 

مناسبة كموسيقى تصويرية. 
بداًل من ذلك، يمكنك سرد قصة أو سيناريو  	

هزلي قصير لتوصيل رسالتك.

تأكد من أن كل عضو في الفريق له دور في إنشاء 
فيديو وسائل التواصل االجتماعي. لذا قم بتقسيم 

املهام مثل كتابة السيناريو والتمثيل والتصوير 
والتحرير وما إلى ذلك بالتساوي بني أعضاء فريقك.

شارك فيديو وسائل التواصل االجتماعي الخاص بك مع أصدقائك! الصق رابط 
الفيديو الخاص بك في املربع املتوفر.

هل لديك جهاز Apple؟ قم بتنزيل دليل إمكانية 
إنشاء فيديو للجميع هنا إلنشاء مقطع فيديو رائع.

عند االنتهاء من هذا النشاط، يرجى املتابعة إلى صفحة 61.
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https://books.apple.com/book/everyone-can-create-video/id1440214280
https://books.apple.com/book/everyone-can-create-video/id1440214280
https://books.apple.com/book/everyone-can-create-video/id1440214280
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الحوار

3.2 استكشاف مفتاح التسامح
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3.2 األنشطة اإلرشادية: الحوار

ما هو الحوار؟

"يجب أن تحارب اآلخرين، 
ولكن من خالل السالم 

 والحوار والتعليم." 
– مالال يوسفزاي

الحوار يعني أكثر من مجرد الحديث. إنه يعني التبادل الحر 
واملفتوح لألفكار واآلراء.

والهدف من الحوار البناء هو ربط تجاربنا ببعضها البعض وتحقيق التفاهم واالحترام 
املتبادلني. يعد الحوار وسيلة لالستفادة من طاقة خالفاتنا وتوجيهها نحو خلق وضع 

جديد ومحّسن. كما يعد الحوار ضرورًيا لحل الصراعات بالطرق السلمية، وهو أداة رئيسية 
لحل العديد من املشاكل االجتماعية الراهنة في العالم.

شاهد مقطع الفيديو هذا 
ملعرفة املزيد عن الحوار.

https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Gx3RLpZaYMk
https://www.youtube.com/watch?v=Gx3RLpZaYMk
https://www.youtube.com/watch?v=Gx3RLpZaYMk
https://www.youtube.com/watch?v=Gx3RLpZaYMk
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3.2 نشاط الشريك

اعمل مع أحد أعضاء فريقك إلكمال هذا النشاط.

فكر في تجربة ممتعة ال ُتنسى من حياتك.

مهمتك هي إخبار شريكك عن ذلك - بدون كالم! 

قم بمحاكاة املشهد واإلجابة على أسئلة شريكك 
لتوصيل القصة.

عندما تستمع إلى قصة شريكك، استخدم املربع املتوفر 
لتدوين ما تعتقد أنه يحاول إخبارك به. 

عند االنتهاء من املحاكاة، اعرض نسختك املكتوبة 
على شريكك.

اطلب منه إخبارك بالقصة الكاملة وتدوين ما فاتك.
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3.2 إلقاء الضوء: عوائق االستماع

وفًقا إليان ماكاي )مهارات 
االستماع، 2000(، هناك 

عوائق مختلفة أمام 
االستماع قد تمنع الناس 

من إجراء حوار فعال. 

االستماع االنتقائي يحدث عندما تقوم فقط 
باستيعاب بعض املعلومات وترك الباقي. ويمكن 

أن يكون واعًيا لذلك أو ال، وأحياًنا يمكن أن يستند 
إلى أفكار لدينا عن شخص آخر أو أهمية ما يقال.

نحن نفكر أسرع مما نتحدث. هل سبق لك أن تقدمت 
لألمام وأنت تستمع إلى شخص ما، بدون االستماع 

فعلًيا إلى كل كلمة؟

في بعض األحيان، يتم تشتيت انتباهنا باألشياء 
التي تحدث لنا في حياتنا الشخصية. لذا، ال نستطيع 

أن نستمع ألننا منشغلون بمخاوفنا.

لدينا جميًعا آراء تستند إلى معتقداتنا. 
يكون االستماع أكثر صعوبة إذا كان شخص ما 

يتحدى آرائك - لكن كن فضولًيا ملعرفة ما سيقوله.

في بعض األحيان، قد نركز على ردود أفعال 
املتحدثني - بداًل من ما يقولونه. من املهم االنتباه 

إلى لغة الجسد، لكن تذكر دائًما االستماع إلى الكلمات 
التي يستخدمونها. 

قد يستخدم الناس كلمات ال نفهمها أو يكون لها 
معنى مختلف بالنسبة لنا. لذا، من املهم أال تتجاهل 

الكلمات الفردية وأن تركز على معنى ما يقال. 

هل هناك مشتتات مادية؟ ضوضاء الخلفية ومستوى 
الراحة لدينا واإلضاءة في الغرفة؟ ويمكن أن تكون هذه 

العوامل البيئية أيًضا عائًقا أمام االستماع.

استكشف هذه العوائق املختلفة لالستماع.

إذا كنت ترغب في ممارسة مهارات االستماع 
النشط لديك، فجرّب بعض األنشطة على 

موقع الويب هذا.

https://www.goodlisteningskills.org/active-listening-games-exercises-activities/
https://www.goodlisteningskills.org/active-listening-games-exercises-activities/
https://www.goodlisteningskills.org/active-listening-games-exercises-activities/
https://www.goodlisteningskills.org/active-listening-games-exercises-activities/
https://www.goodlisteningskills.org/active-listening-games-exercises-activities/
https://www.goodlisteningskills.org/active-listening-games-exercises-activities/
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3.2 نشاط فردي

ارجع إلى نتائج اختبار شخصيتك.

فكّر في آخر محادثة 
صعبة أجريتها.

مع َمن كنت تتحدث؟ 	

ماذا حدث؟ 	

ملاذا سارت األمور بشكل سيء؟ 	

إذا كنت تتذكر تفاصيل محددة عن املحادثة، فاكتب في املربع املتوفر، ما قيل وكيف كان من املمكن أن يؤدي 
االستماع بشكل أفضل إلى نتيجة بناءة بشكل أكبر.

قم بتقييم العوائق التي تحول 
دون االستماع في الصفحة 
السابقة واكتب تدوينة في 

دفتر اليومية حيث تحدد 
كيف أدى تدهور االستماع 

إلى مشاكل في الحوار.
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3.2 نشاط للفريق

وفًقا للباحث البارز ويليام إسحاق، فإن الحوار مهم من أجل حل املشاكل 
االجتماعية والعاملية الكبيرة. ومع ذلك، علينا أن نكون حذرين ألنه في بعض 

األحيان عندما نتحدث، فإننا نفترق بداًل من أن نجتمع مًعا.

يقول إسحاق إن الخطأ الكبير الذي يرتكبه الكثير منا هو أننا نستعد كثيًرا إلجراء 
محادثاتنا. نحن نعرف بالضبط ما سنقوله ثم ننتظر دورنا لنقوله. نحن ال نستمع 

إلى اآلخرين. يحدد املبادئ التالية للتحدث والتفكير مًعا من خالل الحوار:

كفريق واحد، يمكنكم اختيار موضوع واحد من القائمة أدناه. 

اقض خمس دقائق في إعداد أفكارك حول املوضوع بشكل فردي. 
ثم قم بإجراء حوار مع أعضاء فريقك. تدرب على النقاط املوجودة 

على اليمني.

ال ينبغي أن توجد حدائق الحيوان 	

يجب أن يتعرض جميع املتنمرين للتخويف 	

يجب حظر السيارات في املدن 	
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االستماع إلى أنفسنا واآلخرين بدون افتراض أو مقاومة 
أو رد فعل

احترام اآلخرين من خالل السماح لهم بالتغيير، بداًل من 
محاولة تغييرهم

التوقف مؤقًتا للرجوع خطوة إلى الوراء، وتغيير االتجاه 
ورؤية املشكلة من منظور جديد

التعبير عن آرائنا، بدون محاولة السيطرة على املحادثة

https://spectrum.mit.edu/winter-2001/the-art-of-dialogue/
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3.2 نشاط للفريق

ماذا تعلمت من خالل ممارسة 
فن الحوار؟
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قم بإنشاء قصة مصورة 3 × 3 تظهر شخصني يجريان حواًرا بناًء حول أحد 
املوضوعات املذكورة أعاله. 

ثم أظهر كيف يمكن لكل جانب التغلب على الحواجز التي تحول دون االستماع 
والتوصل إلى حل محترم بشأن خالفاتهما.

التقط صورة أو لقطة شاشة لقصتك املصورة ثم الصق رابط عملك في 
املربع املتوفر.

شاهد مقطع الفيديو هذا للحصول على بعض 
النصائح إلنشاء قصص مصورة.

إذا كنت ترغب في إنتاج قصة مصورة رقمية،  
فشاهد مقطع الفيديو هذا حول كيفية إنتاج 

.Canva القصص املصورة باستخدام

https://www.youtube.com/watch?v=ufOXBuGhVWg
https://www.youtube.com/watch?v=ufOXBuGhVWg
https://www.youtube.com/watch?v=ufOXBuGhVWg
https://www.youtube.com/watch?v=ufOXBuGhVWg
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EJGwEFgsU
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EJGwEFgsU
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EJGwEFgsU
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EJGwEFgsU
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EJGwEFgsU
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إن النشاط األخير في استكشاف مفتاح التسامح يمنحك فرصة لتطبيق 
ما تعلمته على التحدي اإلبداعي.

3.2 النشاط االجتماعي

ابدأ بمناقشة األسئلة التالية كفريق.

ما أكبر درس تعلمته عن الحوار؟

ما العوائق التي تواجهك شخصًيا عندما تستمع إلى الناس؟

كيف تعتقد أنه يمكن استخدام الحوار لحل بعض مشاكل العالم؟

ما الطرق التي تعتقد أن الناس يمكنهم التواصل من خاللها عندما يكون 
لديهم آراء متعارضة؟

ما التحديات التي يمكنك تحديدها في دولة اإلمارات العربية املتحدة والتي 
يمكن حلها من خالل الحوار؟
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قم بإنشاء فيديو على وسائل التواصل 
االجتماعي يوضح العالقة الطردية بني الحوار 

والتسامح أو يشرحها.

كيف تفسر العالقة بني الحوار والتسامح لصديق 
يستكشف مفتاًحا مختلًفا للتسامح؟

كيف تتفاعل هذه األفكار مع بعضها البعض؟
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3.2 النشاط االجتماعي
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قم بطرح األفكار ألنواع مختلفة من 
مقاطع الفيديو.

على سبيل املثال، يمكنك تصميم رقصة  	
لتوصيل رسالتك حول املرونة باستخدام أغنية 

مناسبة كموسيقى تصويرية. 
بداًل من ذلك، يمكنك سرد قصة أو سيناريو  	

هزلي قصير لتوصيل رسالتك.

تأكد من أن كل عضو في الفريق له دور في إنشاء 
فيديو وسائل التواصل االجتماعي. لذا قم بتقسيم 

املهام مثل كتابة السيناريو والتمثيل والتصوير 
والتحرير وما إلى ذلك بالتساوي بني أعضاء فريقك.

شارك فيديو وسائل التواصل االجتماعي الخاص بك مع أصدقائك! الصق رابط 
الفيديو الخاص بك في املربع املتوفر.

هل لديك جهاز Apple؟ قم بتنزيل دليل إمكانية 
إنشاء فيديو للجميع هنا إلنشاء مقطع فيديو رائع.

عند االنتهاء من هذا النشاط، يرجى املتابعة إلى صفحة 61.

https://books.apple.com/book/everyone-can-create-video/id1440214280
https://books.apple.com/book/everyone-can-create-video/id1440214280
https://books.apple.com/book/everyone-can-create-video/id1440214280


التفكير في تصميم التطبيق  |  61

3.3 تحديد الغرض

واآلن بعد أن استكشفت مفتاح التسامح 
الخاص بك بمزيد من التفصيل، لديك فكرة 

أفضل عن كيفية تفعيل هذه الفضيلة 
لتعزيز التسامح والتعايش في املجتمع.

حان الوقت لتركيز انتباهك مرة أخرى على تطوير 
تطبيق iOS الخاص بك. 

 سنبدأ بخطوة أساسية في جميع عمليات التصميم: 
تحديد الغرض. 

بناًء على استكشافي، ولكي يتمكن األشخاص من تجربة املزيد 
من ]مفتاح التسامح الخاص بي[، ينبغي عليهم…

اختر الفكرة األكثر إثارًة لالهتمام في هذه القائمة. ما الذي تريد أن يحققه تطبيقك؟ سيكون 
هذا هو الغرض من تطبيقك. ومن ثم قم بكتابته في املربع املتوفر.
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اآلن وبعد أن حددت الغرض من تطبيقك، فإن الخطوة التالية هي اختيار فئة 
التطبيق من قائمة الفئات األربع أدناه.

األلعاب
التطبيقات التي توفر 
أنشطة تفاعلية فردية 
أو متعددة الالعبني 

ألغراض الترفيه.
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األعمال
التطبيقات التي تساعد 

في إدارة األعمال أو 
تساعد املستهلكني 

على اتخاذ خيارات أفضل.

التعلم
التطبيقات التي 

توفر تجربة تعليمية 
تفاعلية حول مهارة 

أو موضوع معني.

دّون املالحظات حول ما تعلمته في املربع املتوفر. 
ناقش مع زمالئك في الفصل واكتب فئة التطبيق 

التي اخترتها.

وسائل التواصل 
االجتماعي

التطبيقات التي تتيح 
للمستخدمني التواصل مع 
بعضهم البعض ومشاركة 

املحتوى وما إلى ذلك.

ملزيد من املعلومات حول فئات التطبيقات 
املختلفة وكيفية إنشاء تجارب مستخدم 

رائعة، راجع هذه الصفحة.

3.4 فئات التطبيق

https://developer.apple.com/games/
https://developer.apple.com/business/
https://developer.apple.com/education/
https://www.koombea.com/blog/10-top-features-of-social-media-apps/
https://www.koombea.com/blog/10-top-features-of-social-media-apps/
https://developer.apple.com/app-store/categories/
https://developer.apple.com/app-store/categories/
https://developer.apple.com/app-store/categories/
https://developer.apple.com/app-store/categories/
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3.5 التواصل مع املستخدمني

كيف يمكنك التواصل مع شخص ال تعرفه؟

ُيقصد بالتواصل إيجاد أرضية مشتركة يمكننا جميًعا االرتباط بها. إذ 
تمنح التكنولوجيا الناس من جميع أنحاء العالم طرًقا للتواصل بغض النظر 

عن اختالفاتهم. 

اختر شيًئا يثير اهتمامك في إحدى الفئات التالية. اضغط على الروابط 
ملعرفة املزيد.

ناقش اختيارك مع زمالئك في الفصل واقض بعض الوقت في البحث 
 في متجر App Store من Apple للحصول على بعض األفكار. 
ابحث في هذه الفئات املختلفة وشاهد ما يمكنك العثور عليه!

استخدم املربع املتوفر لتدوين املالحظات. 

الرياضة
يوثق حب اللعبة الروابط بني الالعبني واملشجعني.

الترفيه
توحيد الناس من جميع مناحي الحياة من خالل الفعاليات واألفالم 

واملوسيقى والكوميديا.

الطعام
مشاركة الوصفات والتوصيات والتفضيالت العائلية والتقاليد.

الثقافة
االحتفاء بالتقاليد والتراث واللغة.

سرد القصص
تنشيط الخيال والتعاطف من خالل قوة القصص.

https://www.apple.com/ae-ar/app-store/
https://u.ae/en/about-the-uae/culture/sports-and-recreation
https://u.ae/en/about-the-uae/culture/sports-and-recreation
https://u.ae/en/about-the-uae/culture/sports-and-recreation
https://u.ae/en/media/events
https://u.ae/en/media/events
https://u.ae/en/media/events
https://u.ae/en/about-the-uae/culture/food
https://u.ae/en/about-the-uae/culture/food
https://u.ae/en/about-the-uae/culture/food
https://u.ae/en/about-the-uae/culture
https://u.ae/en/about-the-uae/culture
https://u.ae/en/about-the-uae/culture
https://u.ae/en/resources/inspiring-stories-from-the-uae
https://u.ae/en/resources/inspiring-stories-from-the-uae
https://u.ae/en/resources/inspiring-stories-from-the-uae
https://u.ae/en/resources/inspiring-stories-from-the-uae


3.6 إنشاء ملف تعريف املستخدم الخاص بك

يعني التصميم الجيد التركيز على مستخدمي 
تطبيقك واحتياجاتهم في كل مرحلة من مراحل 

عملية التصميم الخاصة بك.

ستتمكن من وضع أفراد فرديني في صميم 
عملية التصميم الخاصة بك، من خالل إنشاء ملف 

تعريف املستخدم.

حدد من سيستخدم تطبيقك بناًء على األسئلة التالية. 

الحظ أنه يمكن للقصص الشخصية من أشخاص حقيقيني 
أن تعطيك منظوًرا مهًما لعملية التصميم الخاصة بك. فكّر 

في إجراء مقابالت مع أشخاص من مدرستك ومجتمعك 
إلنشاء ملفات تعريف حقيقية خاصة باملستخدمني.

َمن سيستخدم تطبيقك؟ 

كم يبلغون من العمر؟

كيف يصفون أنفسهم؟ 

من أين هم؟ 

ما الجوانب املهمة 
بالنسبة لبيئتهم؟ 

ما تحدي التسامح 
الذي يواجهونه؟ 

كيف سيجعل تطبيقك 
حياتهم أفضل؟ 

ما الظروف التي قد يستخدمون 
فيها تطبيًقا يتعامل مع التحدي 
الذي يواجهونه؟

تصميم التطبيق الجيد يركز على املستخدم.

 Apple اقرأ إرشادات الواجهة البشرية من
لفهم خصائص وأنماط الجهاز األساسية التي 

.iOS تميز تجربة
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استخدم املربعات املتوفرة مللء إجاباتك.

https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/platforms/designing-for-ios/
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/platforms/designing-for-ios/
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/platforms/designing-for-ios/
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/platforms/designing-for-ios/
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اآلن لخص ملف تعريف املستخدم الخاص 
بك في ثالث جمل واضحة. قم باتباع الهيكل 

املقترح وأضف إجاباتك في املربعات املتوفرة.

من هم املستخدمون؟ أعمارهم، موقعهم، بيئتهم

ما تحدي التسامح الذي يواجهونه؟

متى سيستخدمون تطبيقك؟ في أي لحظات سيساعدهم تطبيقك؟
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3.6 إنشاء ملف تعريف املستخدم الخاص بك

تصميم التطبيق الجيد يركز على املستخدم.

هذا هو الوقت املناسب للتعرف على مبادئ 
التصميم األساسية من Apple. يستغرق 

هذا الفيديو حوالي ساعة ويحتوي على 
بعض املعلومات املفيدة للغاية التي يجب 

ثناء االنتقال إلى طرح  وضعها في االعتبار أ
أفكار التصميم الخاصة بتطبيقك.

https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2017/802/
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2017/802/
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2017/802/
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2017/802/
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2017/802/
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2017/802/
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3.7 طرح األفكار الخاصة بالتطبيق

تُعد معظم التطبيقات األكثر 
شهرة في العالم تطبيقات ترفيهية 
ثير  بحتة، أما تطبيقك فيحتاج إلى تأ

اجتماعي حقيقي.

سيرشدك هذا القسم من املصنف خالل طرح 
األفكار الخاصة بتطبيقك حتى تصل إلى عبارة 

التصميم النهائي لتوجيه عملية اإلنشاء.

استخدم املربع املتوفر لكتابة إجاباتك.

ابدأ بتلخيص القرارات التي اتخذتها حتى اآلن.

ملف تعريف املستخدماالتصال باملستخدمفئة التطبيقمفتاح التسامح

قم بطرح قائمة من األفكار التي تربط هذه املواضيع مًعا. حاول ابتكار 5-3 
أفكار على األقل.

اختر الفكرة األكثر إثارة لالهتمام من قائمتك وحاول شرحها في جملة واحدة فقط.

استخدم هذه الفكرة لطرح قائمة باألسماء املحتملة لتطبيقك. مالحظة: هذه ليست 
سوى عناوين للعمل. اكتب 5-10 أسماء محتملة لتطبيقك.
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3.8 أبحاث السوق

الخطوة التالية في عملية التصميم 
الخاصة بك هي إجراء بعض أبحاث السوق. 

ُتعرف هذه املرحلة غالًبا باسم "املقارنة املرجعية"، 
وستتيح لك تحديد نطاق املنافسة وتحديد القيمة 

الفريدة التي يجب أن يقدمها تطبيقك.

اكتشف ما يستخدمه الناس حالًيا. ابحث في متجر 
App Store عن تطبيقات مشابهة واقرأ التقييمات 

ملعرفة ما يستمتع به املستخدمون أو ال يعجبهم في 
حلولهم. الحظ أنك قد ترغب في البحث في التطبيقات التي 

تشترك في مجموعة متنوعة من الخصائص مع تصميم 
التطبيق الخاص بك:

التطبيقات من نفس الفئة 	

التطبيقات التي تحاول االتصال بنفس الطريقة 	

التطبيقات ذات الغرض املماثل 	

استخدم املربع املتوفر لتسجيل بحثك.

التطبيق ممتع لألسباب التالية:
يعجبني/ال يعجبني هذا التطبيق 

لألسباب التالية:

https://www.apple.com/app-store/
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3.9 التفاضل

كيف ستجعل تطبيقك متميًزا عن باقي التطبيقات؟

تُسمى هذه الخطوة بالتفاضل. 

وتتعلق باإلجابة على األسئلة التالية: 

ما الذي يجعل تطبيقك مختلًفا؟  	

ما الذي يجعل تطبيقك فريًدا؟ 	

ما الذي سيجعل الناس يتحدثون عن تطبيقك؟ 	

ملاذا سيقوم الناس بتنزيل تطبيقك واستخدامه؟ 	

ارتق بأبحاث السوق الخاصة بك إلى املستوى التالي من خالل تطوير 
عرض موجز لفكرة تصميم تطبيقك.

ما هو العرض املوجز؟

ُيعد العرض املوجز وصًفا قصيًرا وسريًعا لفكرة تطبيقك يشرح املفهوم 
بطريقة يمكن االرتباط بها ويسهل فهمها.

يطلق عليها اسم العروض املوجزة ألنها يجب أن تستغرق نفس  	
القدر من الوقت الخاص بركوب املصعد! حوالي 30-45 دقيقة سيكون 

مثالًيا.

تحقق من هذه األمثلة على العروض امللهمة وقم بتدوين  	
مالحظات حول سبب جاذبيتها واهتمامك بها.

مثال 3 مثال 2  مثال 1    

https://www.youtube.com/watch?v=UJs5JBV71kQ
https://www.youtube.com/watch?v=UJs5JBV71kQ
https://www.youtube.com/watch?v=3eVU_-o5k-E
https://www.youtube.com/watch?v=3eVU_-o5k-E
https://www.youtube.com/watch?v=-oAoJhfyXI8
https://www.youtube.com/watch?v=-oAoJhfyXI8
https://www.youtube.com/watch?v=-oAoJhfyXI8
https://www.youtube.com/watch?v=3eVU_-o5k-E
https://www.youtube.com/watch?v=UJs5JBV71kQ
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3.9 التفاضل

سيساعدك تقديم العرض املوجز لفكرة تصميم تطبيق iOS على فهم ما هو خاص وفريد بشأن فكرة تطبيقك. اتبع هذه الخطوات 
إلنشاء عرضك املوجز.

1.  االتصال. اطرح سؤااًل يتعلق بنقطة اتصالك 
باملستخدمني

مثال:الخطوات:

مقارنات السوق. أظهر أفهمك ملا يقدمه منافسوك  .2

الغرض. أظهر اآلن تفرد تطبيقك من خالل ربطه بغرضك  .3

امليزات الخاصة. اشرح كيف سيحقق تطبيقك هذا الغرض  .4

5.  ملخص عبارة التصميم. اختم بالجملة التالية: “سيقدم التطبيق 
[ عن طريق ]الفرصة، املشكلة، التحدي[  الخاص بي املساعدة ]للجمهور

من خالل ]ما يقوم به التطبيق[.

عندما تكون راضًيا عن السيناريو الخاص بك، اقض بعض 
الوقت في التمرن عليه بصوت عال. قم بتعديل بعض الكلمات 

والعبارات إذا اقتضت الضرورة ذلك.  

هل تعلم أن باحثي جامعة هارفارد أثبتوا أنه من األسهل تحقيق أهداف لياقتك البدنية 
إذا كنت تعمل ضمن فريق؟

يوجد العديد من تطبيقات الركض في السوق، مثل Strava وRunkeeper، وتقوم بتوفير 
جميع أنواع ميزات مراقبة األداء لتحفيز ممارسي رياضة الركض. 

ُيعد Lace Up مختلًفا؛ فهو ال يركز على الفرد بل يركز على قوة العمل الجماعي لتحقيق أهداف 
لياقتك البدنية! 

يجمع Lace Up بني جميع امليزات الضرورية التي يبحث عنها ممارسو رياضة الركض الجادون 
في التطبيق مع قوة النشاط االجتماعي، ويقدم نظام مكافآت حيث يربح املستخدمون نقاطًا 

بناًء على مقدار أنشطة الفريق التي يكملونها. 

سيساعد تطبيقي ممارسي رياضة الركض على بناء التسامح وتحقيق أهداف لياقتهم 
البدنية عن طريق ربطهم بتجربة رائعة للعمل الجماعي!

قم بعمل تسجيل للعرض املوجز الخاص بك وشاركه مع أصدقائك! الصق 
رابطًا لعرضك في املربع املتوفر.
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4.  إنشاء نموذجك األولي
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4. إنشاء نموذجك األولي
تهانينا، لقد أكملت عملية التفكير في التصميم الخاص بك!

اآلن تمتلك فكرة رائعة عن تطبيق فريد 
وهادف من شأنه أن يضيف قيمة إلى حياة 

مستخدميك وكذلك يعزز التسامح والتعايش 
في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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املرحلة التالية في تحدي تصميم iOS هي إنشاء نموذج أولي لتطبيقك. 

سيرشدك هذا القسم من املصنف خالل عمليات تحديد تفاعالت املستخدم وحاالت التطبيق، 
وكذلك إنشاء لوحة عمل لتطبيقك وإنشاء نموذج إطار شبكي. سيتم إعطاؤك أيًضا إرشادات حول 

اختبار تصميم تطبيقك والتحقق من نجاحه.

بنهاية هذا القسم من املصنف، سيكون لديك نموذج أولي مذهل وعملي للتطبيق بحيث 
يمكنك استخدامه لتغيير العالم!
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4.1 مبادئ البرمجة للجميع

في نفس الوقت الذي نمنحك فيه املهارات التي 
تحتاجها لبناء نموذجك األولي، سنبحث في هذا 

القسم في بعض مبادئ البرمجة األساسية 
حتى تتمكن من البدء في تصور مرحلة تطوير 

تصميم تطبيقك.

ستمنحك مبادئ البرمجة للجميع هذه املعرفة األساسية بكيفية 
عمل البرمجة واملهارات املطلوبة لتطوير تطبيقك ونشره.

يشرح في هذا الفيديو، ويل جوهانسون، مهندس البرمجيات لدى Lyft، أن البرمجة ليست فقط 
للمتعة - بل ُتعد أمًرا مهًما للمستقبل!

ابدأ بمشاهدة هذا الفيديو التعريفي من مفاهيم البرمجة 
من Apple في سلسلة لغة اإلشارة األمريكية

https://developer.apple.com/asl-videos/video-coding.html
https://developer.apple.com/asl-videos/video-coding.html
https://developer.apple.com/asl-videos/video-coding.html
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4.2 ميزات التطبيق

عندما تقوم بتصميم تطبيق iOS، فأنت بحاجة 
إلى فهم إمكانات الجهاز الذي تصمم من أجله. 

كما تأتي أجهزة iOS مزودة بمجموعة من 
التقنيات. 

لذا قبل البدء في التخطيط مليزات تطبيقك 
ووظائفه، خصص بعض الوقت للتعرف 

على إمكانات الجهاز.

أي من هذه امليزات ستستخدمها في 
 تصميم تطبيقك؟ 

فكر مرة أخرى في أبحاث السوق الخاصة بك.  	

ما امليزات املشتركة بني منافسيك والتي  	
قد تحتاج إلى استخدامها في تطبيقك؟ 

ما امليزات التي يمكن أن تجعل تطبيقك  	
 فريًدا ومختلًفا عن البقية؟

التركيز واالختيار
يحدد التركيز بصرًيا الكائن الذي يظهر على الشاشة والذي 

سيستجيب للتفاعالت مثل النقر باملاوس أو أمر لوحة 
املفاتيح أو الضغط على زر في جهاز التحكم عن ُبعد.

CareKit تطبيق
يمكن لألشخاص استخدام تطبيقات CareKit إلدارة األمراض 

املزمنة مثل مرض السكري أو التعافي من اإلصابة أو 
الجراحة أو تحقيق أهداف الصحة والسالمة.

مستشعر الجيروسكوب ومقياس التسارع
يمكن أن تتيح مستشعرات الجيروسكوب ومقاييس 

التسارع على الجهاز بيانات حول حركة الجهاز في 
العالم املادي.

CarPlay نظام
تم تحسني تطبيقات iPhone التي تظهر على 

الشاشة املدمجة في السيارة لتالئم بيئة القيادة 
وتفي باملتطلبات الفريدة للسيارة.

لوحات املفاتيح
يمكن أن تكون لوحة املفاتيح الفعلية أداة إدخال 
أساسية إلدخال النص والتنقل وتنفيذ اإلجراءات 

وغير ذلك.

Game Center
يدعم إطار عمل GameKit Game Center وهي شبكة ألعاب 

اجتماعية متاحة لأللعاب التي تعمل على iOS وiPadOS و
.tvOSو watchOSو macOS

إيماءات الشاشة التي تعمل باللمس
ُتعد اإليماءات طريقة أساسية لألشخاص للتفاعل مع 

أجهزتهم ذات الشاشات التي تعمل باللمس، مما يؤدي 
إلى اتصال شخصي وثيق باملحتوى.

HealthKit تطبيق
HealthKit هو املستودع املركزي لبيانات الصحة 

.watchOSو iPadOSو iOS واللياقة البدنية في

البث السريع
يتيح "البث السريع" لألشخاص دفق محتوى الوسائط 

 Apple إلى أجهزة tvOSو macOSو iOS السلكًيا من أجهزة
 AirPlay وأجهزة التلفزيون التي تدعم HomePodو TV

والسماعات.

ميزة عينات التطبيقات
تعد ميزة عينات التطبيقات إصداًرا خفيًفا من تطبيقك 

يتيح لألشخاص أداء املهام اليومية بسرعة، دون تنزيل 
تطبيقك وتثبيته.

Apple Pay
Apple Pay هي طريقة آمنة وسهلة إلجراء عمليات 

الدفع مقابل السلع والخدمات املادية في التطبيقات 
التي تعمل على أجهزة Apple، وعلى مواقع الويب.

الواقع املعزز
يتيح لك الواقع املعزز )أو AR( تقديم تجارب غامرة 

للحواس وجذابة تمزج بسالسة الكائنات االفتراضية 
مع العالم الحقيقي.

تذكر أن معظم التطبيقات الناجحة تركز 
على 3 إلى 4 ميزات أساسية لتشكيل تجربة 

املستخدم. 
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4.2 ميزات التطبيق

Mac Catalyst
عند استخدامك Mac Catalyst إلنشاء إصدار Mac لتطبيق 
iOS الخاص بك، فإنك تجعل تطبيقك متاًحا لجمهور جديد 
وكذلك تمنح املستخدمني الحاليني الفرصة لالستمتاع 

به في بيئة جديدة.

تحرير الصور
تتيح ملحقات تحرير الصور لألشخاص تعديل الصور ومقاطع 

الفيديو داخل تطبيق "الصور" من خالل تطبيق الفالتر أو 
إجراء تغييرات أخرى.

Siri
يسهل Siri على األشخاص إنجاز املهام اليومية بسرعة 

باستخدام الصوت أو اللمس أو األتمتة.

Tap to Pay on iPhone ميزة
تتيح ميزة Tap to Pay on iPhone للتجار قبول املدفوعات 

 iPhone بدون تالمس باستخدام تطبيق ممكّن على هواتف
الخاصة بهم، دون توصيل أجهزة خارجية.

Wallet
تساعد Wallet األشخاص على عرض بطاقات املكافآت 

وتصاريح الصعود إلى الطائرة والتذاكر وبطاقات الهدايا وغير 
ذلك الكثير وإدارتها في مكان واحد مناسب على أجهزتهم.

ResearchKit
يتيح تطبيق البحث لألشخاص من كل مكان املشاركة 

فيدراسات بحثية طبية مهمة.

SharePlay ميزة
تساعد ميزة SharePlay األشخاص في مشاركة 
األنشطة مثل مشاهدة األفالم واالستماع إلى 

املوسيقى أثناء إجراء مكاملة FaceTime مع اآلخرين.

ShazamKit
تتيح ShazamKit التعرف على الصوت من خالل مطابقة 

عينة صوت مع كتالوج ShazamKit أو كتالوج صوتي 
مخصص.

Apple تسجيل الدخول باستخدام
توفر ميزة "تسجيل الدخول باستخدام Apple" طريقة 

سريعة وخاصة لتسجيل الدخول إلى التطبيقات ومواقع 
الويب، دون الحاجة إلى تذكر حسابات وكلمات سر متعددة.

التعلم اآللي
ميزة "التعلم اآللي" هي أداة قوية ومتعددة 

االستخدامات يمكن أن تساعدك على تحسني التجارب 
الحالية وإنشاء تجارب جديدة تنال إعجاب الناس.

تطبيق الخرائط
يعرض تطبيق الخرائط البيانات الجغرافية الخارجية أو 

الداخلية في تطبيقك أو على موقعك على الويب.

Messages for Business ميزة
تساعد ميزة Messages for Business العمالء على التواصل 

مع األنشطة التجارية من خالل تطبيق "الرسائل" في iOS و
.iPadOSو watchOSو macOS

NFC تقنية
تتيح تقنية االتصال امليداني قريب املدى )NFC( لألجهزة 

املوجودة على بعد بضعة سنتيمترات من بعضها البعض 
تبادل املعلومات السلكًيا.

iCloud خدمة
ُتعد iCloud خدمة تتيح لألشخاص الوصول بسالسة 

إلى املحتوى الذي يهتمون به من أي جهاز، دون إجراء 
مزامنة صريحة.

عمليات الشراء داخل التطبيق
يمكن لألشخاص استخدام عمليات الشراء داخل 

التطبيق لدفع ثمن السلع االفتراضية مثل املحتوى 
املتميز والسلع الرقمية واالشتراكات – بأمان داخل 

تطبيقك وعلى أي جهاز.

Live Photos ميزة
تتيح ميزة Live Photos لألشخاص التقاط الذكريات 

املفضلة في تجربة تفاعلية غنية بالصوت والحركة بحيث 
تضيف حيوية إلى الصور الثابتة التقليدية.

HomeKit تطبيق
يتيح تطبيق HomeKit لألشخاص التحكم بأمان في 

امللحقات املتصلة في منازلهم باستخدام Siri أو تطبيق 
.Apple املنزل" على أجهزة"
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4.2 ميزات التطبيق

قم بإنشاء قائمة بميزات التطبيق 
في املربعات املتوفرة.

ما امليزات األساسية لوظائف تطبيقك؟

الغرض من التطبيق

ما امليزات التي يمكنك استخدامها والتي ستجعل تطبيقك متميًزا عن البقية؟

امليزات الضرورية

تحقق من ميزات ومواصفات أحدث أجهزة 
iPhone من خالل النقر على هذه الروابط: 

اإلنجليزية 

العربية

https://developer.apple.com/design/resources/
https://www.apple.com/ae/iphone/
https://www.apple.com/ae-ar/iphone/
https://www.apple.com/ae/iphone/
https://www.apple.com/ae-ar/iphone/
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4.3 إجراءات املستخدم

لقد حددت امليزات التي تريد تضمينها 
في تطبيقك، ولكن حان الوقت اآلن لدمج 

هذه القائمة وإنهائها من خالل تحديد 
إجراءات املستخدم.

ُتعد إجراءات املستخدم هي التفاعالت التي سيجريها 
املستخدم مع تطبيقك. على سبيل املثال، يمكن أن 

تكون التقاط صورة أو إضافة تعليق توضيحي على صورة 
أو مشاركة هذه الصورة مع صديق في شبكته.

من خالل تحديد إجراءات املستخدم الخاصة بك، ستعرف 
بالضبط ميزات التطبيق التي تحتاج إلى دمجها في 
تصميم تطبيقك، وستبدأ في التعرف على كيفية 
ارتباط هذه امليزات ببعضها البعض للحصول على 

تجربة مستخدم سلسة.

تذكر: ضع املستخدم دائًما في مركز 
قرارات تصميمك.

يجب أن يكون املستخدم قادًرا على استخدام… 

ثناء  قم بإنشاء قائمة أدناه بكل إجراء يمكنك التفكير فيه والذي سيتخذه املستخدم أ
استخدام تطبيقك. 

فكر في تطبيقك من وقت فتح املستخدم للتطبيق، ووصواًل إلى وقت إغالقه. ما األزرار 
التي سيضغط عليها للوصول إلى ميزات التطبيق املختلفة؟

لقد قدمنا مثالني ملساعدتك على البدء. اكتب إجراءات املستخدم الخاصة 
بك في املربعات.

بحيث… 

يمكنهم الوصول إلى إجراءات املستخدم املختلفة

يمكنهم العودة إلى الشاشة الرئيسية

شريط التنقل

زر الصفحة الرئيسية 
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4.4 حاالت التطبيق

لقد قمت بتحديد إجراءات املستخدم في 
الصفحة السابقة، واآلن عليك التفكير في 

كيفية تأثير إجراءات املستخدم )املدخالت( 
فيما يحدث في التطبيق.

قد تؤدي إجراءات املستخدم – أو املدخالت – 
إلى إحداث تغييرات في شكل التطبيق أو ما يقوم 

التطبيق بإجرائه. وهذا ما يسمى حالة التطبيق: حيث 
يقوم املستخدم بعمل شيء ما، ثم يقوم التطبيق 

بشيء ما استجابة لذلك. 

لقد حددت إجراءات املستخدم الخاصة بك في الصفحة 
السابقة من املصنف. ويمكن أن يتضمن هذا الكتابة 

أو النقر على الشاشة أو تحريك الجهاز. ستتوافق 
التغييرات التي يتم إجراؤها على حالة التطبيق مع 

هذه اإلجراءات. فعلى سبيل املثال، ظهور الصور 
أو النصوص على الشاشة أو إجراء العمليات الحسابية 

أو تخزين/مشاركة املعلومات.

إجراء املستخدم 

فكر في جميع إجراءات املستخدم املختلفة التي حددتها وكيف ستؤدي إلى إحداث تغييرات في 
حالة التطبيق. سيساعدك ذلك على تخطيط عناصر الرسومات املختلفة التي ستحتاج إليها إلنشاء 

نموذجك األولي.

وقد قدمنا مثالني كدليل.

حالة التطبيق 

يعود التطبيق إلى الشاشة الرئيسية

تأكد من حفظ الصورة في املكتبة

اضغط على زر الصفحة الرئيسية

التقط صورة
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4.5 مبادئ البرمجة للجميع: األوامر

ُيعد األمر إجراًء محدًدا 
يجب تنفيذه.

إذ أننا نستخدم األوامر في العديد من جوانب الحياة اليومية. 
وعادًة ما نفكر فيها كتعليمات.

فعندما تعطي شخًصا ما االتجاهات لطريق مدرستك، على سبيل املثال، فأنت تعطيه 
سلسلة من األوامر. إذ تخبره أن يقود سيارته في شارع معني، وأن ينعطف يساًرا عند 

تقاطع معني وأن يتوقف في مكان معني على طول الطريق للوصول إلى مبنى مدرستك.

وُتعد مجموعة األوامر هذه هي ما سمحت له بتحقيق مهمة العثور على مدرستك.  

شاهد الفيديو هذا ملعرفة املزيد 
حول األوامر في البرمجة.

https://developer.apple.com/asl-videos/video-commands.html
https://developer.apple.com/asl-videos/video-commands.html
https://developer.apple.com/asl-videos/video-commands.html
https://developer.apple.com/asl-videos/video-commands.html
https://developer.apple.com/asl-videos/video-commands.html
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فكر في عمل منزلي شائع تكره 
القيام به حًقا.

تخيل أنك تدخل في مسابقة وتفوز بروبوت يمكنه 
أداء هذا العمل الروتيني نيابة عنك!

هناك مشكلة واحدة فقط…

أنك ستحتاج إلى برمجة الروبوت بنفسك!

4.5 نشاط األوامر

في املربع املتوفر، اكتب قائمة شاملة باألوامر التي ستسمح للروبوت بأداء العمل الروتيني.

تذكر أن الروبوت لن يعرف كيفية القيام بأي شيء بأمر صريح! 	

ابدأ أوامرك بالعبارة "تشغيل" وتأكد من إخبار الروبوت بموعد "التوقف" - وإال فإنه سيستمر  	
في القيام بالعمل الروتيني إلى األبد!

قم بتضمني كل خطوة من خطوات العملية، بغض النظر عن مدى صغرها أو وضوحها.  	
لن يفكر الروبوت من تلقاء نفسه: ينبغي عليك أن تعطيه كل أمر يحتاجه.
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هل يركز تطبيقك على الناس 
في املقام األول؟

تُعد ميزة "تسهيالت االستخدام" أولوية في تصميم 
أنظمة تشغيل وأجهزة iOS. لذلك، يجب أن تكون أولوية 

عند تصميم تطبيق تحدي تصميم iOS الخاص بك.

من خالل إنشاء تصميم شامل من البداية، يمكنك زيادة 
تأثير تطبيقك إلى أقصى حد من خالل مراعاة احتياجات 

الجميع وتوسيع نطاق الوصول إلى ملف تعريف 
املستخدم الخاص بك.

حدد ميزات تسهيالت االستخدام لنظام iOS التي 
ستحتاج إلى تضمينها في تصميم تطبيقك لجعل 

تطبيقك سهل االستخدام بالنسبة للجميع. 

فكر في تطبيقك وكيف سيدعم مجموعة متنوعة من 
األشخاص ويلبي احتياجاتهم. تعرف على املزيد حول 

تصميم تسهيالت االستخدام لنظام iOS هنا.

اختر واحدة على األقل من هذه 
امليزات لتضمينها في تصميم 

تطبيقك. وضح سبب اختيارك لهذه 
امليزة. وكيف ستوسع نطاق ملف 

تعريف املستخدم الخاص بك؟ كيف 
ستساعد تطبيقك على تحقيق 

الغرض املرجو منه؟

اكتب إجابتك في 
املربع املتوفر.
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4.6 تسهيالت االستخدام

شاهد الفيديو هذا ملعرفة 
املزيد عن التصميم الشامل.

الدعم املعرفي
استخدم الحركة والخطوط واللون والصوت بعناية لتجنب املجهود 

الحسي الكبير ومساعدة األشخاص – بما في ذلك ذوي االحتياجات 
التعليمية الخاصة – في التركيز على ما هو مهم.

أوصاف تسهيالت االستخدام
قم بتضمني نص بديل للعناصر املرئية وأزرار امللصق الدقيقة لتوفير 

سياق لألشخاص املكفوفني أو ضعاف البصر، أو الذين يستخدمون 
قارئ الشاشة.

املحتوى الذي يمكن الوصول إليه
أضف تعليقات توضيحية أو نصوًصا أو دعًما للغة اإلشارة لعناصر الفيديو 

أو الصوت والتنبيهات اللمسية لألشخاص الذين يعانون من ضعف 
السمع أو يريدون جهازًا صامًتا.

املدخالت البديلة
قدم طرًقا متعددة إلكمال اإلجراءات املستندة إلى اإليماءات )مثل 
( أو الكتابة التي يمكن أن تقدم دعًما لشخص محدود الحركة. التمرير

https://www.apple.com/ae-ar/accessibility/
https://www.apple.com/ae-ar/accessibility/
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2021/10304/
https://developer.apple.com/asl-videos/video-commands.html
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2021/10304/
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2021/10304/
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2021/10304/
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2021/10304/
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4.6 نشاط: تصميم تطبيق سيئ

في بعض األحيان، يكون 
من املفيد التعامل مع 

املشكلة من خالل االطالع 
على أمثلة ملا ال يجب فعله!

في هذا النشاط، ستستكشف كيف 
يبدو التفاعل مع تصميم تطبيق سيئ. 

ماذا يحدث عندما ال تركز في تصميمك 
على تجربة املستخدم؟

أنت على وشك معرفة ذلك!

التصميم املرئيالتنقل في التطبيقميزات التطبيق

في املربعات أدناه، اكتب شكواك حول استخدام النموذج األولي!  	

حاول تجميع انتقاداتك في فئات ثم اكتبها في األعمدة ذات الصلة أدناه. استخدم هذه املالحظات  	
كمرجع لتوجيه تصميم تطبيقك.

اتبع هذا الرابط الستكشاف تطبيق النموذج األولي. 

https://www.figma.com/proto/PcTvG9esjLZzQM0gPqm9g4/Lace-Up-Running-App-(Bad-version)?node-id=41%3A637&scaling=scale-down&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=41%3A637
https://www.figma.com/proto/PcTvG9esjLZzQM0gPqm9g4/Lace-Up-Running-App-(Bad-version)?node-id=41%3A637&scaling=scale-down&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=41%3A637


يمكن أن يساعدك إنشاء نموذج أولي 
في معرفة كيفية عمل تطبيقك بالضبط 

وكيف ستكون تجربة املستخدم.

سيرشدك هذا القسم خالل عملية رسم ما سيراه 
املستخدم ويفعله في تطبيقك.

4.7 رسومات الشاشة
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لقد أنشأنا رسومات الشاشة الخاصة بنا باستخدام 
قالب Figjam. يمكنك استخدام األدوات التالية عبر 
اإلنترنت ملساعدتك على تطوير رسومات الشاشة 

وخريطة التطبيق.

 FigjamMiro

https://www.figma.com/figjam/
https://www.figma.com/figjam/
http://www.miro.com
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استخدم الورق والقلم أو اعمل رقمًيا 
لرسم تسلسل لحاالت التطبيق التي 

ثناء استخدام تطبيقك. ستحدث أ

تذكر أنه عندما يستخدم األشخاص هواتف iPhone، فإنهم 
يستخدمونها إما في الوضع األفقي أو الرأسي. احتفظ باألزرار 

وعناصر التحكم الرئيسية الخاصة بالتفاعل في منتصف 
الشاشة أو أسفلها حتى يسهل التنقل فيها.

اختبر أفكارك من خالل رسم شكلني مختلفني لشاشاتك. ومن ثم اختر التصميمات 
األفضل واألكثر فاعلية ملساعدتك على تطوير الشكل واملظهر لتطبيقك.

قم بإنشاء رسومات لجميع حاالت تطبيقك. عندما يكون لديك اختيار جيد، الصق رابطًا 
إلى عملك في املربع املتوفر.

4.7 رسومات الشاشة

شاهد هذا الفيديو حول كيفية 
إنشاء تصميم تجربة املستخدم 

للمستخدمني العرب.

إذا كنت ترغب في رسم شاشات تطبيقك يدوًيا، 
فقم بتنزيل قوالب الرسم التالية:

قالب 1

قالب 2
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https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2022/110441
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2022/10034/
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2022/110441
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2022/110441
https://marvelapp.com/sketchpad
https://craftwork.design/downloads/printables/
https://marvelapp.com/sketchpad
https://craftwork.design/downloads/printables/
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يمكنك اآلن استخدام رسومات الشاشة 
لرسم رحلة املستخدم عن طريق إنشاء 

خريطة تطبيق.

ستساعدك خريطة التطبيق على معرفة ما يحدث 
على كل شاشة في تطبيقك وكيفية ارتباط الشاشات 

املختلفة ببعضها البعض عندما يتفاعل املستخدم 
مع تطبيقك. 

من خالل رسم خريطة تطبيقك، ستحصل على 
شعور أفضل بما يجب أن يكون على كل شاشة، وما 

التفاعالت التي سيقوم بها املستخدمون، وكيفية 
تخطيط عناصر تصميمك الرئيسية. 
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4.8 خريطة التطبيق

لقد أنشأنا رسومات الشاشة الخاصة بنا باستخدام 
قالب Figjam. يمكنك استخدام األدوات التالية عبر 
اإلنترنت ملساعدتك على تطوير رسومات الشاشة 

وخريطة التطبيق.

 FigjamMiro

https://www.figma.com/figjam/
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http://www.miro.com


يشبه إنشاء خريطة تطبيق إنشاء 
لوحة عمل لجميع اإلجراءات التي 

سيقوم املستخدم بتشغيلها في 
تطبيقك والتخطيط لكيفية ارتباط 

عند االنتهاء من خريطة التطبيق، الصق رابطًا لعملك في املربع املتوفر.جميع اإلجراءات مًعا.

خذ رسومات الشاشة ثم ضعها في تسلسل باستخدام األسهم لربط إجراءات املستخدم مًعا. 
الهدف هو أن تكون قادًرا على رؤية تدفق تطبيقك من حالة تطبيق إلى أخرى. 

تأكد من أنه يمكنك تتبع إجراءات املستخدم الرئيسية وكيفية استجابة التطبيق. 	

هل يعمل تدفق لوحة العمل الخاصة بك؟ هل فاتتك خطوة؟  	

قد تحتاج إلى تقسيم إجراءات املستخدم الخاصة بك إلى خطوات أصغر أو دمجها في  	
إجراء مستخدم واحد.

4.8 خريطة التطبيق
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عندما تخطط لإلطار الشبكي الخاص بك، 
تحتاج إلى التفكير في أن هناك فئتني 
لكيفية تغيير حالة التطبيق مع إجراء 

املستخدم: على الشاشة وخارج الشاشة.

تتضمن اإلجراءات على الشاشة تغييرات على  	
 الواجهة مثل شاشة جديدة أو أزرار أو نص يظهر. 

تشير اإلجراءات خارج الشاشة إلى التغييرات  	
التي تحدث خلف الكواليس مثل عملية حسابية 

أو صورة يتم حفظها.
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4.9 وظائف على الشاشة وخارج الشاشة

أضفنا وظائفنا التي تظهر على الشاشة وخارج 
الشاشة باستخدام قالب Figjam. يمكنك استخدام 
األدوات التالية عبر اإلنترنت ملساعدتك على إنهاء 

خريطة تطبيقك.

 FigjamMiro

https://www.figma.com/figjam/
https://www.figma.com/figjam/
http://www.miro.com
https://www.figma.com/figjam/
http://www.miro.com


أضف اإلجراءات على الشاشة وخارج 
الشاشة إلى شاشات التطبيقات 

املختلفة التي أنشأتها في 
خريطة التطبيق. 

الصق رابطُا لخريطة التطبيق املحدثة في املربع املتوفر.

أضف أوصاًفا لكيفية تغيير إجراءات املستخدم لحالة التطبيق. 

حافظ على تركيز األشخاص عن طريق الحد من عدد التفاعالت التي تظهر على الشاشة. 	

اجعل من السهل العثور على جميع عناصر التحكم الثانوية بأقل قدر من التفاعل. 	

4.9 وظائف على الشاشة وخارج الشاشة
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4.10 مبادئ البرمجة للجميع: تصحيح األخطاء

ُيعد الخطأ خطأً في التعليمات 
البرمجية الخاصة بك.

لتصحيح األخطاء، تحتاج إلى فهم املشكلة وتحليل 
سبب حدوثها. قم دائًما بتوثيق أسلوبك في حل الخطأ 
حتى تتمكن من معرفة املكان الذي ارتكبت فيه الخطأ.

إذا فشلت محاولتك لتصحيح األخطاء، فستعرف ما لم ينجح ويمكنك املحاولة مرة 
أخرى باتباع مسار آخر.

شاهد الفيديو هذا ملعرفة املزيد 
حول تصحيح األخطاء.

https://developer.apple.com/asl-videos/video-debugging.html
https://developer.apple.com/asl-videos/video-debugging.html
https://developer.apple.com/asl-videos/video-debugging.html
https://developer.apple.com/asl-videos/video-debugging.html
https://developer.apple.com/asl-videos/video-debugging.html
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يمكن أن تكون عملية إنشاء تطبيقك في القصة 
املصورة عملية صعبة - وربما تتضمن محاولتك 

األولى بعض األخطاء.

اطلب من صديق أو أحد أفراد العائلة مساعدتك في العمل من خالل خريطة التطبيق ومحاولة 
تحديد أي أخطاء. اطلب منهم االنتباه إلى الوظائف على الشاشة وخارج الشاشة. اكتب أي أخطاء 

يجدونها في املربع املتوفر ثم قم بتحديث خريطة التطبيق وفًقا لذلك. 
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4.10 نشاط تصحيح األخطاء

قم بتصحيح أخطاء خريطة التطبيق الخاص بك!
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باستخدام خريطة التطبيق التفصيلية والخالية 
من األخطاء، أصبحت اآلن مستعًدا للتقدم إلى الخطوة 
التالية من عملية التصميم: إنشاء نموذج أولي لإلطار 

الشبكي لتطبيقك.

ملاذا نقوم بإنشاء نماذج أولية؟ ننشئ نماذج أولية الختبار األفكار. إذ أن 
إنشاء نماذج أولية وعرضها على األشخاص يجلب رؤى جديدة من شأنها 

أن تساعد في جعل تطبيقك أفضل.

الحظ أن هذا الفيديو يركز على استخدام Keynote كبرنامج النماذج األولية 
الخاص بك، ولكن في القسم التالي من هذا املصنف سنناقش بعض البدائل 

التي يمكنك استخدامها لبناء النموذج األولي الخاص بك.
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4.11 إنشاء النموذج األولي لإلطار الشبكي الخاص بك

شاهد الفيديو التالي حول 
قوة النماذج األولية.

صمم

اعرضتعلم

https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2017/818/
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2017/818/
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2017/818/
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4.11 أدوات النماذج األولية

إلنشاء إطار شبكي، ستحتاج إلى استخدام أدوات النماذج األولية.

الهدف هو إنشاء إصدار أساسي من تطبيقك، 
وسيتعني عليك استخدام أداة نماذج أولية مثل 

Keynote أو Figma لهذه املرحلة. 
إذا كنت ال تعمل على جهاز iOS، فراجع 

موارد Figma التالية:
إذا كنت تعمل على الورق، فيرجى الرجوع 

إلى املوارد التالية:

دروس Figma الرسمية للمبتدئني:
كيفية التسجيل للحصول  	

على حساب تعليمي

	 Figma دليل النماذج األولية في

اكتشاف األفكار 	

إنشاء التصاميم 	

إنشاء النماذج األولية 	

 التحضير للتسليم 	

دروس Figma التي أنشأها املستخدم:
	  Figma أساسيات

	 Figma النماذج األولية باستخدام 

:Figma قوالب
قوالب اإلطار الشبكي 1 	
قوالب اإلطار الشبكي 2 	

النماذج األولية الورقية  	

قوالب الرسومات  	

مقطع فيديو ملهم 	

إنشاء نموذج أولي للتطبيق  	
في 60 ثانية

إذا كنت تعمل على جهاز Mac، فراجع 
موارد Keynote هذه.

https://www.figma.com/education/
https://www.figma.com/education/
https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360040314193-Guide-to-prototyping-in-Figma
https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360040314193-Guide-to-prototyping-in-Figma
https://help.figma.com/hc/en-us/articles/4405269899287
https://help.figma.com/hc/en-us/articles/4405328886935
https://help.figma.com/hc/en-us/articles/4405337257751--Beginner-3-Build-prototypes
https://help.figma.com/hc/en-us/articles/4405338399895
https://youtu.be/FTFaQWZBqQ8
https://youtu.be/FTFaQWZBqQ8
https://www.youtube.com/watch?v=-sAAa-CCOcg
https://www.youtube.com/watch?v=-sAAa-CCOcg
https://www.figma.com/community/file/848318135747364351
https://www.figma.com/community/file/861577994110006119
https://www.figma.com/community/file/861577994110006119
https://www.uxpin.com/studio/blog/paper-prototyping-the-practical-beginners-guide/
https://www.uxpin.com/studio/blog/paper-prototyping-the-practical-beginners-guide/
https://marvelapp.com/sketchpad
https://marvelapp.com/sketchpad
https://www.youtube.com/watch?v=y20E3qBmHpg
https://www.youtube.com/watch?v=y20E3qBmHpg
https://www.ideou.com/blogs/superpowers/build-an-app-prototype-in-60-seconds-no-coding-required
https://www.ideou.com/blogs/superpowers/build-an-app-prototype-in-60-seconds-no-coding-required
https://www.ideou.com/blogs/superpowers/build-an-app-prototype-in-60-seconds-no-coding-required
https://devimages-cdn.apple.com/design/resources/download/iOS-13-Keynote.dmg
https://devimages-cdn.apple.com/design/resources/download/iOS-13-Keynote.dmg
https://devimages-cdn.apple.com/design/resources/download/iOS-13-Keynote.dmg
https://devimages-cdn.apple.com/design/resources/download/iOS-13-Keynote.dmg
https://devimages-cdn.apple.com/design/resources/download/iOS-13-Keynote.dmg
https://devimages-cdn.apple.com/design/resources/download/iOS-13-Keynote.dmg


إلنشاء نموذج اإلطار الشبكي الخاص 
بك، ستستخدم بنية خريطة التطبيق 

الخاصة بك.

سنبدأ بإنشاء نموذج أولي أساسي إلجراء 
مستخدمواحد.

اختر إجراء مستخدم واحد فقط من قائمتك  	

تلميح: من الجيد أن تبدأ بقائمة الترحيب أو شاشة  	
تسجيل الدخول

قم باستيراد شاشات حالة التطبيق املختلفة الخاصة  	
بك إلى أداة النماذج األولية مثل Keynote أو Figma أو 

قم بإنشاء إطار فعلي لها إذا كنت تعمل على الورق

قم بإنشاء شريحة/صفحة واحدة لكل حالة تطبيق 	

قم بتجميع اإلجراءات/الوظائف مًعا  	

اختبر التدفق الذي قمت بإنشائه، ثم قم بضبط  	
التسلسل عند الحاجة

لكل عنصر يقدم شاشة 
أخرى، أضف رابطًا من 

هذا العنصر إلى الشاشة 
التي يعرضها.

إلضافة رابطًا إلى شريحة 
أخرى، انقر بزر املاوس 

األيمن فوق كائن واختر 
إضافة رابط < الشريحة أو 

.K+اضغط على األوامر

اتبع هذا الرابط للحصول على 
إرشادات خطوة بخطوة حول 

كيفية إعداد إطار شبكي 
  .Figma أساسي على

قد تجد أيًضا مقطع 
الفيديو هذا مفيًدا.

نوصي بتخصيص تطبيقك 
استناًدا إلى أحد قوالب اإلطار 
 iOS الشبكي املجانية لنظام

.Figma من

بالنسبة إلى النموذج األولي 
الورقي الخاص بك، ستحتاج إلى 

ابتكار طريقة لربط الشاشات 
مًعا بطريقة تعرض التدفق 

بشكل فعال من حالة تطبيق 
إلى أخرى.

4.12 نشاط النماذج األولية
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1

2

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360039823894
https://help.figma.com/hc/en-us/articles/4405269899287--Beginner-1-Explore-ideas
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432


4.12 نشاط النماذج األولية: مثال
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يعتمد هذا املثال على تفاعل النماذج 
األولية لـ Figma. تأكد من النقر فوق عالمة 

التبويب "النماذج األولية" في القسم 
العلوي األيسر من الشاشة. ثم انقر 

واسحب بني العناصر املختلفة لتصميمك 
إلنشاء تدفق بني شاشات الترحيب.
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بمجرد إنشاء أوصاف لحاالت التطبيق املختلفة 
وكيفية تأثير إجراء املستخدم على إجراءات 

الشاشة وخارج الشاشة داخل تطبيقك، ركز على 
التنقل األساسي للتطبيق. 

التفكير في تصميم التطبيق  |  94

4.13 التنقل العام

يعتمد هذا املثال على نموذج Figma األولي. ستجد عناصر التنقل 
الخاصة بك في مكتبة املكونات الخاصة بك. يتم الوصول إلى هذا عبر 

القسم العلوي األيمن من الصفحة.

الخطوة األولى هي إنشاء شريط عالمات تبويب لتسهيل التنقل العام.

يوجد شريط عالمات التبويب دائًما في أسفل الشاشة وال يتغير أبًدا. هذا هو التنقل 
العام للتطبيق. يجب أن يكون املستخدمون قادرين على االعتماد على العثور على 

شريط عالمات التبويب واستخدامه بغض النظر عن مكان وجودهم في التطبيق.



قم بنسخ ولصق شريط عالمات تبويب من قوالب iOS+العرض 
التقديمي لعناصر واجهة مستخدم Keynote في شريحة من 

النموذج األولي الخاص بك.

قم بفك التجميع عن طريق النقر بزر املاوس األيمن واختيار فك 
.Option-Shift-Command-G التجميع، أو بالضغط على

قم بتعيني أسماء وأيقونات عناصر عالمة التبويب لتالئم فئات 
التنقل الخاصة بك.

لكل عنصر من عناصر عالمة تبويب، أضف رابطًا من عنصر عالمة 
التبويب إلى الصفحة الرئيسية لفئة التنقل هذه.

قم بتجميع شريط عالمات التبويب مرة أخرى. حدد جميع 
عناصره، ثم انقر بزر املاوس األيمن واختر مجموعة أو اضغط 

.Option-Command-G على

4.13 التنقل العام
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1. قم بإنشاء شريط عالمات تبويب لنموذج اإلطار الشبكي الخاص بك.

1

2

3

4

5

اتبع هذا الرابط للحصول على 
إرشادات خطوة بخطوة حول 

كيفية إعداد إطار شبكي 
 .Figma أساسي على 

قد تجد أيًضا مقطع 
الفيديو هذا مفيًدا.

نوصي بتخصيص تطبيقك 
استناًدا إلى أحد قوالب اإلطار 
 iOS الشبكي املجانية لنظام

.Figma من

بالنسبة إلى النموذج األولي 
الورقي الخاص بك، ستحتاج إلى 

ابتكار طريقة لربط الشاشات 
مًعا بطريقة تعرض التدفق 

بشكل فعال من حالة تطبيق 
إلى أخرى.

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360039823894
https://help.figma.com/hc/en-us/articles/4405269899287--Beginner-1-Explore-ideas
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
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2. قم بإنشاء شريط عالمات تبويب لكل شاشة رئيسية.

بالنسبة للنموذج األولي الورقي، 
يمكن أن يشكل شريط عالمات 

التبويب جزًءا من اإلطار الثابت 
وغير املتحرك لتصميمك.

اتبع هذا الرابط للحصول على 
إرشادات خطوة بخطوة حول 

.Figma كيفية إعداد التنقل على

نوصي بتخصيص تطبيقك 
استناًدا إلى أحد قوالب اإلطار 
 iOS الشبكي املجانية لنظام

.Figma من

انسخ والصق شريط عالمة التبويب املحدّث في كل 
مخطط شاشة رئيسي في النموذج األولي الخاص بك.

لكل شاشة رئيسية، استخدم اللون األزرق القياسي 
لنظام iOS لتمييز أيقونة وعنوان عالمة التبويب 

الخاصة بها؛ لجعل الشاشات األخرى رمادية.

1

2

الصق رابطًا لعملك في املربع املتوفر.

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360040314193
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
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فكر في التطبيق كما تفكر في كتاب.

عندما تقلب الصفحة إلى األمام، تتوقع استمراًرا ملا حدث من قبل. وإذا كنت ترغب 
في االنتقال إلى الصفحة السابقة، فستعيد الصفحة إلى الوراء. يساعد وجود تسلسل 

واضح والزر "رجوع" املستخدمني على التنقل في تطبيقك بطريقة بديهية.

يظهر عنوان الصفحة الحالية دائًما في أعلى منتصف الصفحة والزر "رجوع"  	
على اليمني، والزر "التالي" على اليسار. 

ليس من الضروري دائًما أن يكون لديك زر "التالي"؛ يمكن أن تحتوي  	
املساحة املوجودة على الجانب األيسر من الشاشة على إجراءات مثل 

"إضافة" أو "بحث".

بناًء على تصميم تطبيقك، فكر في بعض امليزات املختلفة التي يمكنك  	
إنشاؤها في تطبيقك والتي تجعل التنقل في التطبيق أمًرا بديهًيا.
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4.14 التنقل في التطبيق

يعمل التنقل في التطبيق بطريقة خطية من خالل إدارة سلسلة من الشاشات الهرمية.

يعتمد هذا املثال على تفاعل النماذج األولية لـ Figma. انقر واسحب بني 
العناصر املختلفة للتصميم إلضافة التنقل إلى تصميم تطبيقك.



4.14 التنقل في التطبيق
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1. أضف التنقل إلى تطبيق اإلطار الشبكي الخاص بك.

لكل شاشة في النموذج األولي الخاص بك:

لكل شاشة في النموذج األولي الخاص بك.

انسخ والصق شريط التنقل من قوالب iOS+العرض 
 .Keynote التقديمي لعناصر واجهة مستخدم

)اختر األنسب لهذه الشاشة.(

قم بتعيني عنوان شريط التنقل. )إذا كان اسم الشاشة 
طوياًل، يمكنك اختيار عنوان مختلف لشريط التنقل(.

احذف العناصر الغير ضرورية في شريط التنقل.

اربط الزر "رجوع" بالشاشة السابقة إن أمكن.

بالنسبة للنموذج الورقي 
األولي الخاص بك، ستحتاج إلى 
ابتكار طريقة إلجراء املستخدم 
لتشغيل التنقل على شاشات 

حالة التطبيق املختلفة.

اتبع هذا الرابط للحصول على 
إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية 

إضافة عناصر التنقل والعناصر 
التفاعلية إلى النموذج األولي 

.Figma الخاص بك باستخدام

نوصي بتخصيص شريط عالمات 
التبويب استناًدا إلى أحد قوالب 

اإلطار الشبكي املجانية الخاصة 
.Figma من iOS بنظام

1

2

3

4

5
الصق رابطًا لعملك في املربع املتوفر.

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360040315773
https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360040315773
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
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النمطية هي تقنية تصميم تساعد األشخاص 
على التركيز على مهمة قائمة بذاتها أو مجموعة 

من الخيارات وثيقة الصلة.

يقدم النمط املحتوى في وضع مؤقت منفصل عن سياق 
املستخدم السابق ويتطلب إجراًء مباشًرا للخروج.

ُيعد املربع املنبثق املألوف "هل أنت متأكد من أنك تريد اإلنهاء؟" 
من العديد من البرامج مثااًل جيًدا على النمطية في تصميم التطبيقات.

عندما تفكر في النمطية في تطبيقك، ستكون حالة تطبيق مؤقتة تتطلب 
إجراًء صريًحا من املستخدم مثل تحديد تم أو خروج أو إلغاء. وهذا يعطي 
املستخدم خيار االختيار من بني خيارات مختلفة ثم تحديد هذا الخيار عن 

طريق النقر فوق الزر. 
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4.15 املجموعات النمطية
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تنزلق النوافذ النمطية ألعلى من األسفل وتغطي الشاشة 
التي قمت بتشغيلها، بحيث تظهر بشكل مختلف. لم يعد شريط 
عالمات التبويب مرئًيا وتم تضمني شريط التنقل داخل الشاشة 

 النمطية.

قم دائًما بتضمني زر يرفض طريقة العرض النمطية.  	
 علي سبيل املثال، قد تستخدم الزر "تم" أو "إلغاء".

هذا جزء من التجربة البديهية القياسية التي يتوقعها  	
.iOS املستخدمون في تصميم تطبيق
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4.15 املجموعات النمطية

النمطية هي تقنية تصميم تساعد األشخاص على التركيز على مهمة قائمة بذاتها أو مجموعة 
من الخيارات وثيقة الصلة.



ابحث عن الشاشات التي تقدم 
نشاطًا مركًزا للمستخدم وقم 

بتحويلها إلى نوافذ نمطية 
عن طريق إزالة شريط عالمات 

التبويب وتحديث شريط التنقل.

4.15 املجموعات النمطية
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النمطية هي تقنية تصميم تساعد األشخاص على التركيز على مهمة قائمة بذاتها أو مجموعة 
من الخيارات وثيقة الصلة.

اعثر على طريقة لتضمني 
 التفاعالت النمطية املنبثقة في 

تصميم النموذج األولي الورقي.

اتبع هذا الرابط للحصول 
على إرشادات خطوة بخطوة 

حول كيفية إضافة عناصر 
التنقل والعناصر التفاعلية 

إلى النموذج األولي الخاص بك 
.Figma باستخدام

نوصي بتخصيص شريط عالمات 
التبويب استناًدا إلى أحد قوالب 

اإلطار الشبكي املجانية الخاصة 
.Figma من iOS بنظام

الصق رابطًا لعملك في املربع املتوفر.

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360040315773
https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360040315773
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
https://www.figma.com/community/file/1129468881607079432
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4.16 مبادئ البرمجة للجميع: الوظائف

من حيث البرمجة، تساعدك الوظائف على 
القيام ببرمجة أقل لتحقيق إجراء متكرر.

فكر مرة أخرى في الطريق الذي تسلكه إلى املدرسة كل يوم.

توجد إشارات توقف، تنعطف يميًنا ويساًرا في الطريق من منزلك إلى مدرستك. ولكن 
ليس عليك أن تخبر والدتك بالتوقف هنا، واالنعطاف يميًنا هناك - ألنها تعرف الطريق 

بالفعل! كل ما عليك أن تطلبه منها في الصباح هو أن تأخذك إلى املدرسة. هذه وظيفة 
تحمل االسم: "من فضلك خذني إلى املدرسة". 

في البرمجة، تعمل الوظائف بنفس الطريقة. يمكنك تجميع مجموعة من األوامر مًعا 
وإعطائها اسًما. ثم يمكنك استخدام هذا االسم في البرمجة الخاصة بك، وسوف تنفذ 

سلسلة اإلجراءات تلقائًيا.

تعرف على املزيد عن الوظائف من 
خالل مشاهدة مقطع الفيديو هذا

https://developer.apple.com/asl-videos/video-functions.html
https://developer.apple.com/asl-videos/video-functions.html
https://developer.apple.com/asl-videos/video-functions.html
https://developer.apple.com/asl-videos/video-functions.html
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4.16 نشاط الوظائف

في هذا النشاط، ستتدرب على إنشاء وظائف عن طريق 
تجميع األوامر مًعا.

 camelCase وتُعد .camelCase سوف تمارس أيًضا كتابة وظائفك باستخدام
اصطالح تسمية لكتابة أسماء امللفات أو الكائنات باستخدام كلمات 

متصلة بحيث تبدأ ثاني هذه الكلمات بحرف كبير. 

 camelCase على سبيل املثال، سيتم كتابة "اصنع طًيا في الورقة" في
باسم "makeFold". وإذا كانت وظيفتك تحتاج إلى ثالث كلمات لوصفها، 

فإن الكلمتني الثانية والثالثة تحصالن على حرف كبير. على سبيل املثال، 
."makeFoldUnfold"

ابحث عن بعض تصميمات األوريغامي الرائعة  هنا وتدرب على 
صنعالتصميم املفضل لديك.

حدد التعليمات من القائمة التي يتم تكرارها. على سبيل املثال، 
"قم بطي الورقة إلى نصفني"، "افتح الورقة"، وغير ذلك.

اآلن قم بتجميع هذه التعليمات املتكررة مًعا إلنشاء وظيفة. تأكد 
( يؤدي بشكل متوقع إلى األمر التالي.  من أن أحد التعليمات )األوامر

على سبيل املثال، "قم بطي الورقة إلى نصفني"، متبوًعا بـ "افتح 
الورقة"، متبوًعا بـ "اقلب الورقة وأعد كتابة الخط". 

 .camelCase امنح وظائفك اسًما باستخدام
."foldFlip" ،على سبيل املثال

https://www.origamiway.com/easy-origami.shtml
https://www.origamiway.com/easy-origami.shtml
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4.16 نشاط الوظائف

اآلن أعد كتابة تعليمات األوريغامي، بما في ذلك وظائفك 
في التعليمات.

اختبر تعليماتك عن طريق إعطائها لصديق ومطالبته بإعادة إنشاء تصميمك. 
هل أعطت أسماء الوظائف الخاصة بك مؤشًرا واضًحا على ما تفعله الوظيفة؟ 

التقط صورة للنتيجة والصق الرابط الخاص بك في املربع املتوفر.



4.17 النمط املرئي
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املرحلة األخيرة من النماذج األولية هي 
تحديد الشخصية املرئية لتطبيقك.

سيكون هذا هو أسلوبها املميز: العالمة التجارية 
التي تميزها عن املنافسة. 

تصميم تطبيقك ال يقل أهمية عن تجربة املستخدم 
وواجهة املستخدم. لذا خصص بعض الوقت للتفكير 

في هوية املستخدمني واحتياجاتهم وسبب 
استخدامهم لتطبيقك. سيساعد ذلك في تحديد 

عناصر التصميم التي تحتاج إلى دمجها في تطبيقك. 

يتضمن النمط مجموعة من العناصر، من اللون 
والخط إلى األيقونات والنغمات. وسنعمل بشكل 

منهجي من خالل هذه العناصر.

الخطوط

الخط االفتراضي لتطبيقات iOS هو خط سان فرانسيسكو 
الواضح والبسيط. وُيعد خطًا مقروًءا للغاية ومحايد، مما 

يجعل من السهل قراءته.

اقرأ إرشادات الطباعة من Apple وقم بتجريب  	
بعض الخطوط التي تذكرها.

هل الخطوط التي قمت باختيارها سهلة  	
القراءة وواضحة؟ 

ما حجم الخط املناسب لتطبيقك؟ 	

قم بتدوين املالحظات في املربع املتوفر.

https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/foundations/typography/
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األلوان

العنصر املرئي التالي هو مخطط األلوان. 

 Adobe Colorو Apple Color بإمكانك استخدام أدوات مجانية عبر اإلنترنت مثل
Wheel وكذلك Coolors إلنشاء لوحات ألوان جيدة تلقائًيا. عند اختيار لوحة 

األلوان الخاصة بك، تذكر أن تضع املستخدم في االعتبار واسأل نفسك األسئلة 
التالية.

ما نوع مخطط األلوان الذي يسهل القراءة والتنقل؟

ما الحجم/اللون الذي يجب أن تكون عليه األزرار لجعلها واضحة 
ويمكن تمييزها بسهولة؟

جرب بعض مجموعات األلوان والخطوط والصق رابطًا لعملك 
في املربع املتوفر.

https://color.adobe.com/create/color-wheel
https://color.adobe.com/create/color-wheel
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/foundations/color
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/foundations/color
https://coolors.co
https://color.adobe.com/create/color-wheel
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لذا عند إنشاء اإلطار الشبكي، استخدم 
عناصر واجهة iOS القياسية في 

التطبيقات عند تقديم املعلومات أو 
عناصر التحكم أو عناصر التنقل. 

ُتعد هذه ممارسة شائعة لجميع مطوري iOS الناجحني.
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)UI( 4.18 عناصر واجهة املستخدم

ثناء استخدام التطبيق عندما يكون التنقل بديهًيا. يشعر املستخدمون بمزيد من الثقة أ

 Figma هذه األمثلة مأخوذة من نموذج
األولي الخاص بنا. تأكد من أنك تستخدم 

أيقونات iOS الصحيحة.



)UI( 4.18 عناصر واجهة املستخدم
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)UI( عناصر واجهة املستخدم

صمم عناصر واجهة املستخدم، بما في ذلك األزرار وأشكال األزرار 
وأشرطة القوائم والرموز وعناصر التنقل. يعبر الرمز الفعال عن 

مفهوم واحد بطرق يفهمها الناس على الفور. من املهم جًدا أن 
توجه أيقوناتك املستخدم الستخدام التطبيق بفعالية.

اكتب إجراءات املستخدم الخاصة بك في املربعات 
املتوفرة. واستخدمها كقائمة تحقق أثناء البحث 

عن عناصر واجهة املستخدم الخاصة بك.

قم بتنزيل موارد تصميم Apple وابحث عن بعض 
األيقونات املناسبة وعناصر واجهة املستخدم 

املالئمة.

هل يمثل عنصر واجهة املستخدم الذي اخترته 
بوضوح إجراء املستخدم؟ ضع عالمة اختيار في 

املربع عندما تكون راضًيا عن اختيارك. 

https://developer.apple.com/design/resources/
https://developer.apple.com/design/resources/


راجع عناصر واجهة املستخدم في إرشادات الواجهة 
.Apple البشرية من

 .Apple قم بتنزيل موارد التصميم من

حدد العناصر التي ستكون مفيدة في تطبيقك. تلميح: 
استخدم إجراءات املستخدم وحاالت التطبيق إلرشادك.

الصق العناصر من عرض iOS التقديمي في اإلطار الشبكي. 

قم بإنشاء أي عناصر مخصصة تحتاجها غير موجودة 
في النموذج.  

)UI( 4.18 عناصر واجهة املستخدم
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5

الصق رابطًا لعملك في املربع املتوفر.

https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/guidelines/overview
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/guidelines/overview
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/guidelines/overview
https://developer.apple.com/design/resources/
https://developer.apple.com/design/resources/
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تساعد املؤثرات الصوتية على إعالم املستخدم بما إذا 
كان اإلجراء قد اكتمل بنجاح أو إذا فشل. هل سيحتاج 
تطبيقك إلى مؤثرات صوتية؟ يجب أن تتوافق مع تغيير 

مناسب في حالة التطبيق.

اكتب حاالت التطبيق التي تتطلب مؤثرات 
صوتية في املربعات املتوفرة.

يمكنك تصفح مكتبة من املؤثرات الصوتية 
القابلة للتنزيل مجاًنا هنا.

هل يمثل املؤثر الصوتي الذي اخترته بوضوح 
إجراء املستخدم؟ ضع عالمة اختيار في 

املربع عندما تكون راضًيا عن اختيارك.

https://freesound.org
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لقد قمت بطرح األفكار لقائمة من األسماء 
عندما كنت تأتي بأفكار لتطبيقك. 

ارجع إلى صفحة 66 وتأكد ما إذا كنت ال تزال راضًيا عن قائمة 
األسماء الخاصة بك واختيارك األول.

هل غيرت عملية التصميم تفكيرك؟

ابتكر قائمة جديدة بأسماء التطبيق وضع األسماء املفضلة لديك في األعلى. اختبر السوق 
 من خالل سؤال أصدقائك وعائلتك عن رأيهم، ومعرفة االسم الذي يعمل بشكل أفضل.

عند إنشاء اسم تطبيق، يجب عليك العمل في حدود 30 حرًفا )وهذا يشمل املسافات(. إذا 
كان اسم تطبيقك أطول من 30 حرًفا، فسيتم اقتطاعه بواسطة النظام األساسي.

اكتب أفكارك في املربع املتوفر.
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بعد تحديد اسم تطبيقك، حان الوقت للتركيز 
على أيقونة التطبيق.

أيقونة التطبيق الخاص بك هي أول شيء يراه معظم الناس، 
وسيكون هذا هو االنطباع األول للمستخدمني عن تطبيقك 

وتتطلب دراسة متأنية. 

ستكون أيقونة التطبيق هي املعرف الرئيسي لتطبيقك على 
شاشة مليئة بالعديد من أيقونات التطبيقات األخرى. يجب 

أن تكون لها تصميم واضح وبسيط يوضح الغرض منه بأيقونة 
واحدة. فكر في هوية تطبيقك والغرض منه، ثم أجب عن هذه 

األسئلة قبل البدء في التصميم:

ما األيقونة التي ستحكي قصة تطبيقي 
 في ملحة؟

ما اللون )األلوان( في مخطط األلوان الخاص بي 
سيمثل تطبيقي بشكٍل أفضل؟

باستخدام القلم والورق أو جهاز iPad وقلم Apple Pencil أو أداة رسم رقمية أخرى، 
يمكنك إنشاء تصميمات أيقونات التطبيقات لتطبيقك. 

العب بألوان مختلفة وأيقونات مختلفة، وتذكر استخدام الخط الذي استخدمته في تطبيقك إذا 
كنت تستخدم حروًفا في أيقونة التطبيق. اسأل عائلتك وأصدقاءك عن آرائهم، وأعد تصميمها 

وتعديلها إذا احتجت إلى ذلك.

ادرس هذا الدليل إللقاء نظرة متعمقة 
على تصميم أيقونة التطبيق النشط

4.20 اسم التطبيق وأيقونته

احفظ عملك وأضف أيقونة التطبيق الخاصة بك 
إلى النموذج األولي الخاص بك.

https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/foundations/app-icons#ios-ipados/
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/foundations/app-icons#ios-ipados/
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قم بإنهاء اإلطار الشبكي الخاص بك

اآلن وبعد أن قمت باستكشاف األنواع املختلفة من 
التنقل في التطبيقات وتمتلك عناصر واجهة املستخدم 

الخاصة بك، فقد حان الوقت إلنهاء بناء النموذج األولي 
لإلطار الشبكي لتطبيقك.

استخدم املربع املتوفر لتسجيل أي تعليقات أو مالحظات أثناء عملك. قد 
تسمع شيًئا مفيًدا في مقطع فيديو تعليمي، على سبيل املثال، لذا يمكنك 

تدوينه للرجوع إليه الحًقا.

4.21 أكمل اإلطار الشبكي الخاص بك
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4.22 مبادئ البرمجة للجميع: Loops )الحلقات(

الحلقة هي وظيفة أو أمر يمكن تكراره مرة 
واحدة أو عدد محدد من املرات - أو حتى 

إلى ما ال نهاية حتى يقوم شيء ما في 
الكود بإيقاف الحلقة عن التشغيل.

فكر في الحلقة مثل األمر الذي يحدث مراًرا وتكراًرا.

تخيل أنك تكتب كوًدا للعبة. فلن ترغب في كتابة األمر movePlayer مراًرا وتكراًرا! 
إذا قمت بإعداد حلقة، يمكنك تضمني أمًرا للتكرار كجزء من سلسلة من الوظائف 

التي ستحدث بشكل متكرر.

تعرف على املزيد حول الحلقات من 
خالل مشاهدة مقطع الفيديو هذا.

https://developer.apple.com/asl-videos/video-loops.html
https://developer.apple.com/asl-videos/video-loops.html
https://developer.apple.com/asl-videos/video-loops.html
https://developer.apple.com/asl-videos/video-loops.html


4.22 نشاط الحلقات

تُعد الحلقات أوامر تحدث 
مراًرا وتكراًرا.

وهذا يخلق أنماطًا - وتعتبر األنماط 
أساسية للتصميم اإلبداعي والفعال!

 في هذا النشاط، سوف تستكشف مفهوم الحلقات عن طريق اختيار أحد 
التحديات اإلبداعية الثالثة التالية.

استخدم مهاراتك في تحرير الفيديو إلنشاء ملف GIF أصلي. ُيعد هذا أمر فيديو يعمل 
بشكل متكرر. 

قم بإنشاء تصميم قميص باستخدام أيقونة تطبيقك. انسخ األيقونة والصقها ورتبها بطرق 
مختلفة ومنظمة إلنشاء نمط. ُيعد هذا أمر صورة يعمل بشكل متكرر.

استخدم تطبيًقا مثل GarageBand إلنشاء قطعة موسيقية قصيرة تستخدم أصواًتا أو عينات. 
ُتعد هذه أوامر صوتية تعمل بشكل متكرر.

احفظ عملك والصق رابطًا له في املربع املتوفر.
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4.23 اختبار نموذجك األولي
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الطريقة الوحيدة التي ستعرف من 
خاللها هي اختبار تطبيقك.

للقيام بذلك، ستحتاج إلى إنشاء مجموعة من 
األسئلة - املعروفة باسم البرنامج النصي لالختبار 

- والتي ستعلمك إذا كان املستخدم يستخدم 
التطبيق والوظائف بنفس الطريقة التي خططت 
لها. هل يحصلون على نفس النتائج التي توقعتها؟

هل تتذكر نموذج النماذج األولية الخاص 
بنا "صمم" و"اعرض" و"تعلم"؟

بعد كل العمل الشاق في صنع نموذجك األولي، يمكنك 
اآلن االنتقال إلى املراحل املهمة للعرض والتعلم: الحصول 

على مالحظات املستخدمني واستخدام هذه املالحظات 
لتحسني تصميمك.

هل أفكارك وافتراضاتك صحيحة حول كيفية 
تجربة املستخدم لتطبيقك؟ 

هل يحقق تطبيقك أهدافه؟

صمم

اعرضتعلم
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استخدم الجدول التالي لهيكلة 
البرنامج النصي لالختبار.

في العمود األيمن، سترى جميع األقسام 
املختلفة التي قمت بتغطيتها في عملية 

التصميم الخاصة بك. 

قم باستخدامها كمطالبات لكتابة األسئلة 
التي ستسمح لك باختبار نجاح تطبيقك. لقد 

تم تضمني بعض األسئلة املوصى بها لك.

امأل باقي املربعات بأسئلة خاصة بك، مع 
الحرص على تجنب اإلجابات البسيطة بـ 

"نعم" أو "ال".

هل استمتعت بالتطبيق؟ ملا أو ملا لم تستمتع؟تجربة املستخدم العامة

تجربة املستخدم العامة

ما الكلمات التي ستستخدمها لوصف واجهة املستخدم؟واجهة املستخدم

واجهة املستخدم

كيف تصف كيفية عمل التطبيق لشخص آخر؟إجراءات املستخدم

إجراءات املستخدم

تسهيالت االستخدام

التصميم املرئي

اسم التطبيق وأيقونته

الغرض من التطبيق
كيف تعتقد أن هذا التطبيق سيساعدك على بناء مفتاح 

التسامح الخاص بك؟

الغرض من التطبيق

4.23 اختبار نموذجك األولي
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الحصول على مالحظات مفيدة يعتمد 
على استخدام أسئلة جيدة. 

استخدم املعلومات الواردة في الجدول 
لتخصيص قالب البرنامج النصي لالختبار. 

مالحظة: يمكن طباعة هذا القالب وإعطائه للمشاركني. 

اطلب من أصدقائك وعائلتك وفريقك 
اختبار النموذج األولي للتطبيق، ثم احصل 

على مالحظات منهم وتأكد إذا كان 
لديهم تعليقات أو أسئلة. استخدم هذه 

املالحظات لتحسني تطبيقك.

اختبار وتحسني تطبيقك عبارة عن دورة 
مستمرة يمكنك استخدامها للتأكد من أنك 
تبني تطبيًقا مدروًسا مع التركيز على تجربة 

املستخدم في تصميمك.

4.23 اختبار نموذجك األولي

اسم املشارك:

التاريخ:

أضف إجاباتك على االختبار هناأضف أسئلتك هنا

استخدم البرنامج النصي لالختبار من الصفحة السابقة إلكمال نموذج املالحظات 
في املربعات املتوفرة.
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4.24 التحقق من صحة نتائجك

بمجرد االنتهاء من اختبار نموذجك األولي، 
ستكون قد جمعت بعض بيانات املستخدم 

املفيدة من املشاركني.
الخطوة التالية هي التحقق من صحة نتائج االختبار الخاص 

بك من خالل توفير اتجاهات البيانات الرئيسية والرؤى.

سيسمح لك ذلك بتحويل املعلومات التي قدمها لك املشاركون إلى خطوات عمل 
واضحة يمكنك اتخاذها لتحسني تصميم تطبيقك.

شاهد مقطع الفيديو هذا للحصول 
على بعض النصائح املفيدة حول كيفية 

الحصول على رؤى من بياناتك.

https://www.youtube.com/watch?v=E_ygg3NmKsw
https://www.youtube.com/watch?v=E_ygg3NmKsw
https://www.youtube.com/watch?v=E_ygg3NmKsw
https://www.youtube.com/watch?v=E_ygg3NmKsw


قم بتجميع جميع ردود االختبار 
الخاصة بك في مكان واحد 

مناسب - مثل جدول بيانات 
أو مستند رقمي.

قم دراسة ردودك وحدد 
النقاط املشتركة للمالحظات. 

وكقاعدة عامة، إذا ذكر 30% 
أو أكثر من املشاركني 

نفس الشيء، فحدد هذا 
كاتجاه شائع. 

لخص هذه االتجاهات واكتبها 
في املربعات املتوفرة.
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أخرىالصياغةالعناصر املرئيةعناصر التنقل

4.24 التحقق من صحة نتائجك



بعد التعرف على تطبيقك من 
خالل عمليات االختبار والتحقق 
من الصحة، حان الوقت لتطبيق 

ما تعلمته إلجراء تحسينات على 
النموذج األولي لتطبيقك. 

4.25 التكرار: تحسني تطبيقك
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أخرىالصياغةالعناصر املرئيةعناصر التنقل

استخدم االستنتاجات من التحقق من صحة البيانات كدليل إلعادة تقييم الخيارات 
التي قمت بها خالل رحلة تصميم تطبيقك. 

في الجدول أدناه، اكتب مهمة واضحة واحدة على األقل لكل فئة ستقوم بها 
لتحسني تطبيقك.

عند االنتهاء من جميع هذه املهام، حدد مربعات االختيار أعاله.

إذا سمح الوقت، فقم بإجراء جولة أخرى من اختبار النموذج األولي استناًدا إلى 
التحسينات التي أجريتها على تصميم تطبيقك.

صمم

اعرضتعلم
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5.  الترويج لتصميم تطبيق 
iOS وتقديمه

في هذه املرحلة، تكون قد أكملت النموذج األولي لتحدي 
.iOS تصميم تطبيق

أنت اآلن تحمل في يدك بذرة من قطعة من 
التكنولوجيا التي ستغير قواعد اللعبة وتحول 

املجتمع!

ولكن كيف ستشارك هذه الفكرة مع اآلخرين؟ كيف 
سيصل النموذج األولي لتطبيقك إلى املرحلة التالية 

من تطوير التطبيق؟

تتمثل إحدى طرق اختبار السوق بفكرتك في تطوير عرض تقديمي ومشاركة 
هذا العرض التقديمي مع اآلخرين. سيخبرك عرض التطبيق الجيد قصة قوية 

وواضحة تجعل األشخاص يرغبون في املشاركة في تطوير تطبيقك.

الخطوة األخيرة من تحدي تصميم iOS هي إنشاء فيديو عرض تقديمي 
مدته ثالث دقائق لتطبيقك.
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5.1 إنشاء عرض تقديمي

يجب أن يشتمل مقطع الفيديو الذي تبلغ 
مدته ثالث دقائق على عرض تقديمي.

هذه مجموعة من املواد املرئية )عادًة شرائح العرض التقديمي( 
التي يمكنك الرجوع إليها أثناء التحدث عن تطبيقك.

والخبر السار هو أنك قمت بالفعل بكل هذا العمل! إنها مجرد 
مسألة اختيار املعلومات املناسبة إلخبار قصة تركز على 

تطبيقك. في املربعات املتوفرة، يمكنك تدوين الصفحات ذات 
الصلة من املصنف التي ستساعدك في إعداد الشرائح.

 ملاذا: املشكلة التي يحاول تطبيقك حلها

 من: وصف للفئة املوجه إليها تطبيقك

ماذا: نظرة عامة على التطبيق أو عرض توضيحي 
 للنموذج األولي 

كيف: تفاصيل حول تجربة املستخدم وواجهة 
املستخدم، بما في ذلك التصميم وامليزات 

 والتحسينات التي أجريتها

التأثير: ما املالحظات التي تلقيتها حول فكرة 
تطبيقك ونموذجك األولي؟

التحفيز: ملاذا تعتقد أن لديك ما يلزم لالنضمام إلى 
برنامج Swift Accelerator؟

لجعل عرضك التقديمي يبدو احترافًيا قدر اإلمكان، اقض بعض الوقت في البحث في موارد 
إرشادات التسويق من Apple. ستساعدك أصول التصميم هذه في الحصول على مظهر 

وشكل احترافي لعرضك التقديمي.

شاهد مقطع الفيديو هذا للحصول على أهم 
النصائح من Apple حول كيفية تقديم عمل 

تصميم تطبيقك.

ما الذي يجب أن يتضمنه العرض التقديمي الخاص بي؟
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https://developer.apple.com/app-store/marketing/guidelines/
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2018/811/
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5.2 نصائح ملقاطع فيديو العروض التقديمية الناجحة

ادرس التلميحات التالية قبل االنتهاء من العرض التقديمي وتسجيل الفيديو الخاص بك.

قم بعرض شخصيتك

فكر مرة أخرى في عرضك 
التقديمي املوجز والتكتيكات التي 

استخدمتها للتميز عن اآلخرين. 

حاول إجراء اتصال شخصي مع 
جمهورك من خالل العرض 

التقديمي.

املمارسة

تأكد من أن عرضك التقديمي 
مكتوب بالكامل وأنك تدربت على 

تقديمه عدة مرات قبل أن تبدأ 
بتسجيله ألول مرة. إذا كنت بحاجة 

إلى العمل بني شاشات متعددة 
في عرضك التقديمي، فتدرب على 
ذلك حتى تتمكن من القيام بذلك 

بسالسة قدر اإلمكان.

قم بالبحث

اإلنترنت مليء باملوارد الرائعة 
ملساعدتك على تنظيم عرضك 

التقديمي: لذا تأكد من قراءتها. 

التركيز على املستخدم

تأكد من تقديم عرض توضيحي 
واضح للنموذج األولي لتطبيقك، 

مع التركيز على واجهة املستخدم 
وتجربة املستخدم. كيف سيساعد 
تطبيقك الناس؟ يجب أن يكون هذا 
السؤال هو املحور الرئيسي لعرضك 

التقديمي.

احصل على اإللهام

شاهد بعض األمثلة على مقاطع 
فيديو عروض تقديمية أخرى وقم 
بتدوين مالحظات حول امليزات أو 

التقنيات التي تريد محاكاتها.
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https://biteable.com/blog/how-to-make-good-presentation/
https://biteable.com/blog/video-presentation-ideas
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iOS 5.3 توجيهات تحدي تصميم
كيف سيتم تقييم تصميم التطبيق الخاص بك؟ انتبه إلى معايير التحكيم الـ 10 لتحدي تصميم iOS في الجدول أدناه. 

لكل معيار من هذه املعايير، سيتم منحك درجة من 1-5. هذا يعني أن الدرجة املثالية هي الحصول على 50 نقطة. 

معايير التحكيم
ما الذي يتم تقييمه؟

الوصف 
ما الذي يبحث عنه الحكام؟

النتيجة 
1=ضعيف 

2=غير مرٍض 
3=متوسط 4=جيد 

5=ممتاز

االلتزام بالتحدي
لقد خصصت الوقت والطاقة للمشاركة بعمق في تحدي تصميم iOS، ويوضح النموذج األولي لتطبيقك املهارات واملعرفة التي تعلمتها طوال البرنامج.

التفكير في التطبيق
لقد فكرت تماًما في حلك، والنتيجة هي فكرة تطبيق أصلية مقنعة تستجيب بفعالية للتحدي املتمثل في زيادة التسامح في املجتمع.

النماذج األولية
لقد اتبعت جميع خطوات عملية النماذج األولية، بما في ذلك تصحيح األخطاء، والنتيجة هي نموذج أولي وظيفي يوضح بوضوح كيفية عمل تطبيقك.

يركز تصميم تطبيقك على املستخدم. إنه بديهي وسهل االستخدام، مع إجراءات مستخدم واضحة وحاالت التطبيق املقابلة.تجربة املستخدم

تسهيالت االستخدام
يظهر النموذج األولي لتطبيقك االستخدام الفعال مليزات تسهيالت االستخداممن Apple، مما يساعد تطبيقك على جذب مجموعة كبيرة من 

املستخدمني. اختيارك مليزات تسهيالت االستخدام متماسك ويعزز الغرض من تطبيقك.

واجهة املستخدم
لقد تأكدت من أن اختيار وتخطيط األزرار واأليقونات وأشرطة القوائم متوافق مع النظام البيئي لتصميم تطبيقات iOS. اختيارك لأليقونات واضح وفعال، مما 

يساعد املستخدم على فهم ما يجب القيام به بالضبط.

النمط املرئي والعالمة التجارية
النمط املرئي لتطبيقك جذاب ومقروء، والشكل واملظهر يرويان قصة مقنعة. يفهم املستخدم ما يدور حوله التطبيق وما يريد تحقيقه من خالل عالمته 

التجارية )اسم التطبيق وتصميم األيقونات( والعناصر املرئية )بما في ذلك مخطط األلوان واأليقونات وخيارات الخط( والتي ُتعد متماسكة وتعزز الغرض من 
 .Apple التطبيق. توجد أدلة على أنك التزمت بإرشادات الواجهة البشرية من

جودة مقطع الفيديو
ُيعد فيديو عرضك التقديمي جذاب وسهل املتابعة، وقد قمت بتضمني جميع العناصر الضرورية للعرض التقديمي في فيديو اإلرسال الخاص بك. يتم عرض 
نموذجك األولي بوضوح وتم إيالء االعتبار الواجب لجودة الصورة والصوت. تم االستخدام الفعال للمواد املرئية الداعمة )مثل شرائح العرض التقديمي والصور 

وما إلى ذلك(.

عرض تقديمي للتطبيق
يتم عرض فكرة تطبيقك بطريقة واضحة وواثقة وفعالة. يفهم الجمهور الغرض من التطبيق وكيف سيحدث فرًقا في حياة املستخدمني. لقد نجحت في سرد 

قصة تطبيقك وكيفية إنشائه.

التحفيز
.Swift Accelerator وأساسيات البرمجة، فقد قدمت حالة مقنعة إلدراجك في برنامج UX/UI من خالل إظهار شغفك وكفاءتك لكل من تصميم

https://www.apple.com/ae-ar/accessibility/
https://www.apple.com/ae-ar/accessibility/
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/guidelines/overview
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/guidelines/overview
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/guidelines/overview


الترويج لتصميم تطبيق IOS وتقديمه  |  127

5.4 مبادئ البرمجة للجميع: الرمز الشرطي

يحتاج سامي للذهاب إلى املحالت 
التجارية. يفتح بابه األمامي ويرى أن 

السماء تمطر في الخارج. يمسك بمظلته 
ثم يخرج للقيام بالتسوق.

ملاذا تصرف سامي بهذه الطريقة؟ الجواب سهل: أمسك بمظلته 
ألنه ال يريد أن يبتل وهو في طريقه إلى املحالت التجارية.

على الرغم من أن اإلجابة بسيطة بالنسبة لنا، فقد استخدم سامي بالفعل التفكير 
الشرطي املتطور في عملية صنع القرار. ويعني التفكير الشرطي تغيير إجراءاتك 

بناء على املعلومات التي تلقيتها. 

ويأتي هذا بشكل طبيعي إلى البشر، ولكن يجب برمجة أجهزة الكمبيوتر على 
التفكير بهذه الطريقة. شاهد الفيديو التالي ملعرفة املزيد عن الرمز الشرطي.

تعرف على املزيد من خالل 
مشاهدة مقطع الفيديو هذا.

https://developer.apple.com/asl-videos/video-conditional-code.html
https://developer.apple.com/asl-videos/video-conditional-code.html
https://developer.apple.com/asl-videos/video-conditional-code.html
https://developer.apple.com/asl-videos/video-conditional-code.html
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5.4 نشاط الرمز الشرطي
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 إذا تحدد الشرط. على سبيل املثال 	
  "إذا كانت السماء تمطر…"

إًذا تنص على النتيجة. على سبيل املثال،  	
 "…إًذا سيكون رطًبا بالخارج…"

آخر تنص على النتيجة املعاكسة. ماذا سيحدث  	
إذا لم يتم استيفاء الشرط؟ على سبيل املثال 

 "…إًذا سيكون جاًفا في الخارج…"

النهاية تشير إلى أن العملية قد انتهت. على  	
سبيل املثال، "... يجب أن آخذ مظلتي".

يعمل الرمز الشرطي على أربعة مدخالت أساسية وعادًة ما يتم التعبير عنها على أنها مخطط التدفق:

إذا

إًذا

إًذا

النهاية

النهايةالنهاية

آخر

آخر

إذا
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5.4 نشاط الرمز الشرطي

لقد قطعت شوطًا طوياًل خالل تحدي تصميم iOS هذا 
والنهاية تلوح في األفق تقريًبا.

في هذا النشاط، ستستخدم توجيهات تحدي تصميم iOS إلنشاء 
مخطط تدفق الرمز الشرطي لتصور الخطوات نحو قبولها في برنامج 

.Swift Accelerator

استخدم فئات التوجيهات املختلفة لتعيني شروط 
مخطط التدفق.

أضف الخطوات "إًذا" و"آخر" و"النهاية" بالشكل املناسب 
إلظهار تطور تصميم تطبيقك.

الصق رابطًا لعملك في املربع املتوفر.
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الصق رابطًا لعملك في املربع املتوفر.
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5.5 قائمة مراجعة التقديم

هل أنت مستعد لتقديم فيديو العرض 
التقديمي لتحدي تصميم iOS؟

ملاذا )املشكلة التي يحاول تطبيقك حلها(

َمن )وصف للفئة املوجه إليها تطبيقك(

ماذا )عرض توضيحي للنموذج األولي للتطبيق(

كيف )تفاصيل حول تجربة املستخدم وعناصر واجهة املستخدم(

ثير )ما الذي اكتشفته من خالل عملية التصميم واختبار النموذج  التأ
األولي لتطبيقك؟(

التحفيز )ملاذا أنت مرشح جيد لبرنامج Swift Accelerator؟(

إذا كنت قد وضعت عالمة اختيار مقابل جميع متطلبات اإلرسال هذه، فإن الفيديو 
الخاص بك يحتوي على جميع املعلومات الضرورية وأنت مستعد إلرسال تحدي 

تصميم iOS الخاص بك.

راجع قائمة املراجعة هذه للتأكد من أن 
الفيديو يتضمن كل شيء!

أحسنت - وحظًا سعيًدا!
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