
  بسم هللا الرحمن الرحيم  

 التاسع  -الصف : الثانية لخص الوحدة م تقارب  -مدرسة :
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 الفيلم و مكوناته عنوان الدرس : 

 

 األهداف:   

 ال استطيع  استطيع  الهدف الرقم
   اعرف الفيلم  1

   أعدد مصادر الحصول على مكونات الفيلم  2

   أعدد طرق الحصول على الوسائط 3

 

  

 

----------------------- ----------------------------------------------------------------  الفيلم هو   

------------------------ ----------------------------------------------------------------------- ---- 

 
 

من المصادر التي يمكن الحصول منها على 

 عناصر الفيلم  

1--------------4 -------------- 
2--------------5 -------------- 
3--------------6 -------------- 

 

 طرق الحصول على الوسائط

1 ----------------------------- 
2 ----------------------------- 

 

 خطوات الحصول على الوسائط من االنترنت 

 

1-------------------------------------------------- 
2-------------------------------------------------- 
3-------------------------------------------------- 
4-------------------------------------------------- 
 

 مع مجموعتك 45صفحة  1- 2ذ النشاط نف
 

 

 مع مجموعتك  46نفذ جرب بنفسك صفحة  

 

 الهاتف خطوات الحصول على الوسائط من 

 

1-------------------------------------------------- 
2-------------------------------------------------- 
3-------------------------------------------------- 
4-------------------------------------------------- 
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 بدء العمل في برنامج صانع األفالم عنوان الدرس : 

 األهداف:   

 ال استطيع  استطيع  الهدف الرقم

   أشغل برنامج صانع األفالم  1

   أتعرف مكونات الشاشة الرئيسة لبرنامج صانع األفالم  2

   افّرق بين المشروع و الفيلم من حيث االمتداد و امكانية التعديل 3

   احفظ المشروع 4

   أحفظ المشروع كفيلم 5

   انهي العمل في برنامج صانع األفالم 6
 

  

  

 

 من مميزات صانع االفالم

1 ---------------------------- 
2 ---------------------------- 
3 ----------------------------
4 ---------------------------- 
 

2 

3 

1 

6 

5 
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 اكتب اسماء االجزاء المشار اليها باالرقام في  الشاشة التالية

 

1------------------------------------------- 2------------------------------------ 3 ------------------------------- 

4------------------------------------------- 5------------------------------------ 6 ------------------------------- 

 

 خطوات تشغيل برنامج صانع األفالم 

1 ---------------------------- 
2 ---------------------------- 
3 ---------------------------- 
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 ........  ...... تظهر العناصر التي ستّورد للعمل في  •
 يمكن استيراد مقاطع الفيديو و الصور و الصوت من  ...................   •
 ...... ..........  الجزء من الشاشة الذي يجتوي على لوحة العمل و الفترة الزمنية هو  •
 ........................ طريقة العرض االفتراضية في برنامج صانع األفالم هي ....... •

 يساعد استخدام  الفترة الزمنية في .......................................... •
 . ... و ................من العمليات التي يمكن اجراءها من ازرار الفترة الزمنية ............  •

 و.................................... و...................... 
 يعرض تنسيق الوقت بالشكل التالي ............ : ........... : .......... : ..........  •
 .................... -1المسارات التي تظهر في شريط المشروع عند اظهار الفترة الزمنية   •

2-................3-.....................4- ...................5- .................. 
 يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو التي تم اضافتها للمشروع من مسار .................  •
 يمكن االستماع لمقاطع الصوت المضمنة في الفيديو المضاف للمشروع من مسار ..........  •
 لمشروع من مسار .................... يمكن االستماع لمقاطع الصوت التي تم اضافتها ل  •
 يمكن رؤية الكلمات التي تم كتابتها في المشروع من مسار ......................  •

 

 مع مجموعتك  46نفذ جرب بنفسك صفحة  

 ما وظيفة كل زر من أزرار التحكم المشار اليها باألسهم

 مع مجموعتك   51صفحة   3  – 2ذ النشاط نف
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 خطوات حفظ المشروع ) كمشروع ( 

 

1 ---------------------------- 
2 ---------------------------- 

 

 خطوات حفظ المشروع ) كفيلم  (
 

1 -------------------------------------------- 
2 -------------------------------------------- 
3 -------------------------------------------- 
4 -------------------------------------------- 
5 -------------------------------------------- 

 

 يحفظ المشروع باسم ملف امتداده................. 

 

 يحفظ الفيلم باسم ملف امتداده .................... 

 

 خطوات انهاء العمل على المشروع   

 

     ---------------------------- 
 ---------------------------- أو 

 مع مجموعتك   54صفحة   4  – 2ذ النشاط نف
 

 62صفحة  2المدرسية خالل االسبوع القادم ليتم تنفيذ سؤال يرجى تجميع مقاطع فيديو للبيئة 
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 تجميع فيلم من مجموعة مقاطع فيديو  عنوان الدرس :
 

 األهداف:   

 ال استطيع  استطيع  الهدف الرقم

   انتج فيلما من مجموعة مقاطع فيديو  1

   اجري عمليات تعديل على مقطع فيديو موجود   2
 

 

 مع مجموعتك  58فحة ص   5-2نشاط نفذ 

 خطوات استيراد مقطع فيديو 
1 ---------------------------------------------------------- 
2 ---------------------------------------------------------- 
3 ---------------------------------------------------------- 
4 ---------------------------------------------------------- 
5 ---------------------------------------------------------- 
6 ------------------------------------------------------ 

 

 ------------------------------ حتى نتحكم بمقطع الفيديو يجب تحديد خيار 

 

 

 من عمليات التحرير التي يمكن اجراؤها على الفيديو 

 

1---------------------- 2----------------------  3 ------------------  4 ---------------------- 

 ----------------------- يمكن االستفادة من تقسيم الفيديو الى قسمين في  

 مقطع فيديو   تقسيم خطوات 
1--------------------------------------------------- ------- 
2 ---------------------------------------------------------- 
3 ---------------------------------------------------------- 
4 ---------------------------------------------------------- 
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 مع مجموعتك  61صفحة   6-2نشاط نفذ 

 مع مجموعتك 61صفحة    جرب بنفسك نفذ 

 فيديو   دمج  مقاطع خطوات 
1 ---------------------------------------------------------- 
2 ---------------------------------------------------------- 

 فيديو  قص  مقطع خطوات 
1 ---------------------------------------------------------- 
2 ---------------------------------------------------------- 
3 ---------------------------------------------------------- 

 مع مجموعتك 62صفحة    2سنفذ 
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 عنوان الدرس : التعامل مع الصور 
 

 األهداف:   

 ال استطيع  استطيع  الهدف الرقم

   انتج فيلما من مجموعة صور  1

   على صور في الفيديو اجري عمليات حذف و اضافة  2
 

 

 

 الستخدام الصور التي تم استيرادها في الفيلم نقوم بـ ................... 
 في الفيلم نقوم بـ استخدامها الصور التي تم إلعادة ترتيب 

 1 ------------------------- 2 ----------------------------- 
 --------------------------- ---الموجودة في المجموعات نقوم بـ الصور لحذف  
 ------------------------------ الموجودة في لوحة العمل  نقوم بـ الصور لحذف  

 

 صور مخزنة على وحدات التخرين المختلفة خطوات استيراد 
1 ---------------------------------------------------------- 
2 ---------------------------------------------------------- 
 

 مع مجموعتك  67صفحة   7-2نفذ نشاط 

 

 مع مجموعتك  64نفذ قضية للبحث صفحة 

 

 التحكم في فترة اظهار الصورة بين المقاطع  خطوات 
1 ---------------------------------------------------------- 
2 ---------------------------------------------------------- 
3 ---------------------------------------------------------- 

 خطوات التقاط صورة من مقطع فيديو 
1 ---------------------------------------- ------------------ 
2 ---------------------------------------------------------- 
3 ---------------------------------------------------------- 

 مع مجموعتك  70صفحة   2نفذ س مع مجموعتك  69صفحة   8-2نفذ نشاط 
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 المؤثرات الصوتية عنوان الدرس :  
 األهداف:   

 ال استطيع  استطيع  الهدف الرقم

   اتعرف اهمية ادراج الصوت لمقطع الفيديو  1

   أدرج صوت لمقطع الفيديو  2

   أعدل على مقطع صوتي قبل ادراجه  3

   اجري عمليات سرد و ضبط المستوى  للمقطع الصوتي  4
 

 

 مع مجموعتك  73صفحة    9-2نشاط نفذ   

 مع مجموعتك  75صفحة   10-2نشاط نفذ 

 مع مجموعتك  74جرب بنفسك  صفحة  نفذ 

 استيراد صوتخطوات 
1-........................................................ ......................... 
2-............. ................................................... ................. 
3-............ .............................................................. ........ 
4- .................................................................................. 

 الصوتيخطوات حذف جزء من المقطع 
1- ................................................................................. 
2- ................................................................................. 

 خطوات كتم  صوت مقطع فيديو 
 ...........................................
 ........................................... 

 سرد الفترة الزمنية يعني ..................................................................... 
............................................................... .............................. 
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 خطوات اضافة سرد صوتي 
1 ---------------------------------------------------------- 
2 ---------------------------------------------------------- 
3 ---------------------------------------------------------- 
4 ---------------------------------------------------------- 
5 --------------- ------------------------------------------- 
 

 مع مجموعتك 79صفحة      11-2نفذ نشاط 

 خطوات ضبط مستويات الصوت المرفق 
1 ---------------------------------------- ------------------ 
2 ---------------------------------------------------------- 
3 ---------------------------------------------------------- 
4 ---------------------------------------------------------- 
 

 خطوات ضبط مستويات صوت مقطع الفيديو  
1 ---------------------------------------------------------- 
2 ---------------------------------------------------------- 
3 ---------------------------------------------------------- 
4 ---------------------------------------------------------- 
 

 مع مجموعتك  82نفذ جرب بنفسك  صفحة  

 مع مجموعتك  83صفحة   12-2نشاط نفذ 

 خطوات ادراج تأثيرات للصوت 
1 ---------------------------------------------------------- 
2 ---------------------------------------------------------- 
3 -------------------------------------------------------- -- 
 

 مع مجموعتك   84صفحة   4سؤال نفذ 
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 عنوان الدرس : انتقاالت الفديو و تأثيراته 
 

 األهداف:   

 ال استطيع  استطيع  الهدف الرقم

   أضيف انتقال للفيديو  1

   اغير مدة انتقال الفيديو  2

   أزيل انتقال للفيديو  3

   اضيف و ازيل تأثيرات للفيديو  4

 

--------------------------------------   نستخدم انتقال الفيديو في 
--------------------------------- ------------------ 

 خطوات اضافة انتقال للفيديو
1 ---------------------------------------------------------- 
2 ---------------------------------------------------------- 
3 ---------------------------------------------------------- 
 

 مع مجموعتك  86صفحة   جرب بنفسك نفذ  مع مجموعتك  86صفحة   13-2نشاط نفذ 

 خطوات تغيير مدة انتقال للفيديو 
1 ---------------------------------------------------------- 
2 ---------------------------------------------------------- 
 

 خطوات ازالة  انتقال للفيديو 
1--------------------------------------------------------- - 
2 ---------------------------------------------------------- 
 

 مع مجموعتك  88صفحة   جرب بنفسك نفذ  مع مجموعتك  87صفحة   14-2نشاط نفذ 
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------------------------------------- نستخدم تأثيرات  الفيديو في   
 ---------------------------------------------------- 

 خطوات اضافة تأثيرات  للفيديو 
1------------------------------------------ ---------------- 
2 ---------------------------------------------------------- 
3 ---------------------------------------------------------- 
4 ---------------------------------------------------------- 
 

 مع مجموعتك  90صفحة   15-2نشاط نفذ 

 مع مجموعتك  90صفحة   جرب بنفسك نفذ 

 خطوات ازالة  تأثيرات  للفيديو 
1 ---------------------------------------------------------- 
2 ---------------------------------------------------------- 
3 ---------------------------------------------------------- 
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 -: الشعبة movie makerوحدة  حاســوب   -المادة :
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 عنوان الدرس : اضافة النصوص الى االفالم
 األهداف:   

 ال استطيع  استطيع  الهدف الرقم

   اضيف عنوان و مشرفين  للمشروع   1

   اجري عمليات التعديل على العناوين 2

 
 
 
 
 
 
 
  

 عنوانالخطوات تحرير 
1-------------- - ------------- 
2 ---------------- ------------ 
3 ---------------------------- 
4 ---------------------------- 
5 ---------------------------- 
        ---------------------------

- 

 ----------------------- -يضاف العنوان في  
 --- ------------يضاف اسم المشرف على الفيلم في 

 اضافة عنوان او اسم مشرفين الى  الفيلم خطوات 
1-------------------------- --------------------- - 
2----------------------------------------- ------ - 
3 -------------------------------- ---------------- 
4 -------------------------------- ---------------- 
5 -------------------------------- ----------------- 
6 -------------------------------- ----------------- 

 على شكل مجموعات  95صفحة       16-2نشاط نفذ  

 خطوات تغيير مدة العنوان
1- -------------------------- 
2 --------------------------- 

 
 خطوات ازالة  العنوان  

1- -------------------------- 
2 --------------------------- 

 
 على شكل مجموعات   97نفذ جرب بنفسك  صفحة  على شكل مجموعات   97صفحة   17-2نفذ نشاط  

 على شكل مجموعات  98صفحة  5نفذ س
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 عنوان الدرس : مشروع ختامي 
 التاسع للصف  لمادة الحاسوب   movie maker اداة تقويم مشروع 

 المشروع  ....................................................... موضوع 

 اعضاء  المجموعة :.......................................................................................... 
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 1/ اضافة عنوان مناسب للمشروع  14 5/ تسليم تقرير عن المشروع   1

 1/ اضافة نصوص داخل  المشروع  15 1/ التعاون والعمل الجماعي  2

 1/ اضافة اسماء المجموعة و اسم المشرف 16 1/ االلتزام بالوقت المحدد للمشروع  3

 2/ التزام المجموعة بالوقت المحدد  17 2/ قوة التصميم العام وجاذبية التنسيق وسالمته 4

 2/ المهارة في إجراء عملية العرض 18 1/ حداثة موضوع العرض  5

 1/ حفظ المشروع داخل مجلد صفك  19 1/ تغطية جميع جوانب الموضوع 6

 1/ القدرة على العرض و المناقشة 20 1/ التسلسل المناسب في طرح الموضوع 7

 1/  21 1/ المشروعاستخدام مقاطع فيديو في  8

 1/  22 1/ استخدام  صور في المشروع  9

 1/  23 2/ مناسبة استخدام  مؤثرات صوتية 10

 1/  24 1/ مدة الفيلم كافية لتغطية الموضوع 11

 1/  25 2/ استخدام  انتقاالت مناسبة للصور 12

    2/ استخدام مؤثرات للفيلم  13

  المجموع

 

  أواًل  :

 في بناء مشروع فيلم قصير   movie makerاستخدم جميع المهارات التي تعلمتها في برمجية  
 

 ثانيًا  :  

 المهام المطلوبة من المجموعة الواحدة :
 تحديد موضوع المشروع . .1

 تحديد ملخص عن المشروع )فقرة( تتحدث عن المشروع والهدف منه .  .2
 . movie maker تطبيق جميع المهارات التي تعلمتها في برمجية  .3

 تحديد مراحل سير العمل في المشروع و رسم مخطط بسيط للمشروع . .4

 في المشروع ضمن المخطط السابق. عناوين المواقع و المصادر التي استعنت بها كتابة  .5

 توزيع المهام على أعضاء المجموعة : .6

 بشكل مرتب في حصة الحاسوب القادمة .   A4تسليم كل ما سبق مكتوب على ورقة   .7


