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ب�شِم اهلِل الّرحمِن الّرحيِم
مقّدمٌة

ــالُة وال�ّشالُم على خاتِم الأنبياِء والمر�شليَن �شيِدنا محمٍد وعلى  الحمُد هلِل ربِّ العالميَن، وال�شّ
اآلِه و�شحِبِه اأجمعيَن وبعُد.

انت�شرت و�شائُل التكنولوجيا الحديثُة في ع�شِرنا وقْد �شاعَدْت على َجْمِع المعلوماِت وتحليِلها 
بطريقٍة �شْهلٍة، واأ�شبَح بالإمكاِن الح�شوُل على المعلومِة دوَن َعناٍء.

وانطالًقا مْن ُخّطِة الّتطويِر الّتربويِّ نحَو القت�شــاِد المعرفيِّ التي تبّنَتها وزارُة الّتربيِة والّتعليِم، 
فقــد تكّوَن هذا الكتاُب ِمــْن جزاأيِن هما: الجزُء الأوُل يحتوي على الِوْحَدِة الأولى (الحا�شــوُب 
والمجتمــُع)؛ اإْذ يتعــّرُف الّطالُب بع�ــسَ المفاهيِم فــي الّتطبيقــاِت الإلكترونيِة، مثــِل الّنمذجِة 
والمحــاكاِة، والتَعلُِّم الإلكترونــيِّ والحكومِة الإلكترونّيــِة َمَع اأهمِّ الخدماِت التــي تقّدُمها هذِه 
الّتطبيقــاُت. والِوْحَدُة الّثانيُة (�شــناعُة الأفالِم) التي تقــّدُم للّطالِب المهاراِت الأ�شا�شــّيَة الاّلزمَة 

ل�شتخداِم البرنامِج في �شناعِة اأفالٍم مفيدٍة.

والجــزُء الّثاني يحتوي على الِوْحــَدِة الّثالثِة (لغِة HTML)؛ اإْذ يتعّرُف الّطالُب مكوناِت هذِه 
فحاِت الإلكترونّيِة بو�شاطِتها. وجاءِت الِوْحَدُة الّرابعُة (برمجّيُة الجداوِل  الّلغِة، واآلّيَة ت�شميِم ال�شّ
َح كيفّيَة ا�شتخداِم هذِه البرمجّيِة في اإن�شاِء الجداوِل الإلكترونّيِة  الإلكترونّيِة Excel 2010)؛ لتو�شِّ

وتن�شيِقها، وتطبيِق بع�ِس المهاراِت المتقّدمِة.

ا لوجِهِه الكريِم، وينفَع بِه طلَبتنا  وفي الختاِم ن�شاأُل اهللَ العليَّ القديَر اأن يجعَل عمَلنا هذا خال�شً
الأعزاَء.

ُ ولّي التّوفيِق واهلل
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الِوْحَدُة اأُلولى

اأ�شبَح الّتركيُز على تكنولوجيا المعلوماِت والت�شالِت كبيًرا مْن ِقَبِل الحكوماِت والُموؤ�ش�شاِت 
العاّمــِة، وفئاِت المجتمِع المختلفِة؛ لــذا ظهَر العديُد ِمَن الّتطبيقــاِت الإلكترونّيِة، مثِل الحكومِة 

الإلكترونّيِة (E-Government)، والّتعّلِم الإلكترونيِّ (E-Learning)، وغيِرها.
�شــتتعّرُف في هذِه الوحدِة الحكومَة الإلكترونّيَة والّتعلــَم الإلكترونيَّ اّلذي يوّفُر َنَمًطا جديًدا 
ُمواِكًبا لع�شِر المعرفِة، واأهمَّ الو�شائِل في حلِّ بع�ِس الم�شكالِت الإداريِّة، والإح�شائّيِة، والع�شكريِّة، 
 ،(Simulation & Modeling) والهند�شّيِة، والفيزيائّيِة والطبّيِة وغيِرها، مثِل: الّنمَذَجِة والُمَحاكاِة

حيُث �شــاهمِت الّتطوراُت الحديثُة في مجاليِّ الحا�شباِت، وهند�شِة 
البرمجّياِت في توفيِر َتْقنياٍت عاليــٍة في محاكاِة الّتطبيقاِت العلمّيِة، 

واإعطائها �شورًة اأقرَب اإلى الواقِع.
يُتوقَُّع مَن الّطالِب بعَد درا�شِة هذِه الوحدِة اأْن:

يتعّرَف دوَر تكنولوجيا المعلوماِت في الّنمذجِة والُمَحاكاِة.  
يتعّرَف مفهوَم الحكومِة الإلكترونّيِة.  

يتعّرَف اأهداَف بناِء الحكومِة الإلكترونّيِة ومتطلباِتها.  
ي�شتخدَم موقَع الحكومِة الإلكترونّيِة.  

يتعّرَف الّت�شريعاِت الُمتعّلَقَة بعمِل الحكومِة الإلكترونّيِة.  
يتعّرَف ماهّيَة الّتعلِم الإلكترونيِّ واأنواَعه.  
يتعّرَف فوائَد الّتعلُِّم الإلكترونيِّ و�شلبياِتِه.  

. يتعامَل مَع بع�ِس الّتقنياِت الُم�شتخَدمِة في الّتعّلِم الإلكترونيِّ  
يتعّرَف المدر�شَة الفترا�شّيَة، والجامعَة الفترا�شّيَة.  

. َي�شتخدَم المكتبَة الإلكترونّيَة، والكتاَب الإلكترونيَّ  
. يتعّرَف الفئاِت اْلتي ي�شتهدُفها الّتعّلُم الإلكترونيُّ  

احلا�شوُب واملجتمُع
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أواًل: مفهوُم الّنمذجِة والُمَحاَكاِة

 ،(Modeling) اأ�شــبَح جهاُز الحا�شــوِب اأداَة الم�شمِم الأ�شا�شــّيَة، و�شــرَّ اإبداِعِه في الّنمذجِة
الّتي ُيمكُن تعريُفها باأّنها ت�شــميٌم ُمَج�شــٌم على جهاِز الحا�شــوِب، ُيمّثُل الّنظاَم الحقيقيَّ مْن حيُث 
دِة،  ٌة لإنتاِج الّت�شاميِم الّدقيقِة والُمعقَّ َع لأجلِه، اإْذ ُت�شتخَدُم برامُج خا�شّ ال�ّشكُل والغر�ُس الذي ُو�شِ
، وهذا الّنظاُم قْد  والّر�شــوماِت ُثالثيِة الأبعاِد. وُيَعدُّ النموذُج َتعبيًرا ب�شــيًطا ومثالًيا للّنظاِم الحقيقيِّ
يكــوُن موجوًدا، اأو مــا زاَل فكرًة ُينتَظُر تكويُنها. ويبّيُن ال�ّشــكُل (1- 1) عملّيَة ت�شــميِم نموذٍج 

با�شتخداِم جهاِز الحا�شوِب.
ُب الّنموذُج قبَل الّت�شــنيِع عْن طريِق المحــاكاِة (Simulation)، وَتْهِدُف المحاكاُة اإلى  ُيَجرَّ
عُب  ِب على عملياٍت ي�شْ تجريِب الّنماذِج عْن طريِق تمثيِل ذلَك الّنموذِج على الحا�شــوِب والّتدرُّ
عمُلها في مواقَف حقيقيٍة، وتهدُف المحاكاُة اإلى اإن�شــاِء َمجموعٍة ِمَن الَمواقِف اأو تمثيلها والتي 
يمكُن من خاللها تقليُد اأحداٍث مْن واقِع الحياِة ليتي�ّشَر فهُمها والتعّرُف على اآليِة عملها ونتائِجها 

المحَتَملِة عْن ُقْرٍب، وتن�شاأُ الحاجُة اإلى هذا 
الّنــوِع مَن البرامِج عنَدما َي�شــعُب تج�شــيُد 
حــدٍث ُمعيٍَّن فــي الواقِع َنظًرا اإلــى تكلفِتِه، 
اأو حاجِتِه اإلــى اإجراِء العديِد مــَن العملّياِت 

دِة اأو لُخطورِتِه في الّتطبيِق. الُمعقَّ
ثانًيا: فوائُد الُمَحاَكاِة

ِللمحاكاِة فوائُد عديدٌة منها:
َي�شعُب  والّتي  الخطيرِة،  الّتجارِب  اإجراُء  ُيمِكُن  اإْذ  الُم�شكالِت؛  حلِّ  في  الأخطاِر  َتجنُُّب   -1

تنفيُذها في الحقيقِة، اأْو يمكُن ارتكاُب اأخطاٍء دوَن اأْن يترّتَب عليها نتائُج �شيئٌة.
لْت فاإّن ُكْلفَتها عالّيٌة. توفيُر الوقِت والماِل؛ لأنَّ الّتجارَب الحقيقّيَة تاأخُذ وقًتا طوياًل، واإذا َف�شِ  -2

توفيُر المرونِة في اإجراِء الّتغيُّراِت على الّتجارِب، وَتْكراِرها.  -3

ال�ّشكُل (1-1): ت�شميُم النماذِج با�شتخداِم جهاِز الحا�شوِب.

)Modeling & Simulation(الّنمذجُة والُمَحاَكاُة الّدرُس األوُل
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ثالًثا: َمجاالُت استخداِم الُمحاكاِة

ا�شــُتخِدَم اأ�شــلوُب الُمحاكاِة بدايًة فــي الَمجالِت الع�شــكريِّة؛ اإذ َيتّطلُب تطبيُق الفر�شــّياِت 
ا ا�شــتوجَب الّتعبيَر عــِن الحالِة الواقعّيِة عْن طريِق تكويِن  َعملًيا حدوَث كوارَث باهظِة الّثمِن؛ ِممَّ
اأُْنُمْوَذٍج ُمماثٍل بظروٍف ُم�شابهٍة للحقيقِة، ولكْن �ُشرعاَن ما انتقَل هذا الأ�شلوُب اإلى الحياِة المدنّيِة 

بتطبيقاٍت هائلٍة في مجالٍت مختلفٍة هي:

محاكاُة ظروِف الّطيراِن :  -1
َيْهِدُف اإلى تدريِب الّطياِريَن على قيادِة الّطائراِت في بدايِة حياِتهِم العملّيِة، وزيادِة مهاراِتهْم 
للّتعاُمــِل مع تاأثيراِت الّطق�ِس الُمختلفِة �شــواٌء اأكانت بالّطيراِن المدنيِّ اأِم الحربيِّ في جوٍّ اآمٍن 

للحفاِظ على اأرواِحِهم، ولتجنُِّب حدوِث كوارَث جوّيٍة.
انظِر ال�ّشكليِن (1-2) و (3-1).

الن�شاَط )1-1(: فوائُد الُمحاكاِة
بالّتعاوِن مَع اأفراِد َمجموعِتَك ناق�ِس الَفرَق بيَن العملّيِة الّتقليدّيِة لإجراِء تجربٍة كيميائّيٍة في 

ُمخَتَبِر المدر�شِة، وعملّيِة محاكاِة هذِه الّتجربِة عن طريِق برنامٍج حا�شوبيٍّ مْن حيُث:
الأماُن    التَّْكراُر    التَّْكُلفُة  

ُه على زمالِئَك. ُل اإليِه في َملفِّ الَمجموعِة، واعر�شْ �شّجْل ما تتو�شَّ

ال�ّشكُل (1-3): َمنظٌر داخليٌّ لجهاٍز ُيماثُل غرفَة القيادِة ال�ّشكُل (1-2): محاكاُة الّطيراِن.
                            في الّطائرِة.
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ُمحاكاُة التّجارِب العلميِّة :  -2
ِة بجميِع الإمكاناِت الاّلزمِة لإجراِء  َتفتقُر كثيٌر من المدار�ِس اإلى الُمخَتبراِت العلمّيِة الُمجهزَّ
الّتجــارِب العلمّيِة، وبوجــوِد برامِج ُمحــاكاِة الّتجارِب العلمّيِة ُي�شــبُح الحا�شــوُب ُمختبًرا 

تجريبًيا في الوقِت الذي ُيَعدُّ الح�شوُل 
علــى الأجهزِة الاّلزمِة لعمــِل ُمختلِف 
الّتجارِب اأمًرا �شعًبا لأغلِب المدار�ِس. 
وُيبّيُن ال�ّشكُل (1-4): محاكاَة تجربٍة 
كيميائيٍة؛ اإذ ُيمِكُنــَك الطالُع عليها، 
ى،  وتجريُبها عــن طريِق برنامٍج ُي�شــمَّ
(Virtual Chemistry Lab) وموقُعُه 

على �شبكِة الإنترنتِّ
.(http://chemistry.dortikum.net)

الُمحاكاُة في الَمجاِل الع�شكريِّ :  -3
اأّدى الّتعقيُد الُمتزايُد في جميِع الأ�شــلحِة والَمَعّداِت الع�شــكريِّة، وما ترتَب عليِه مَن ارتفاِع 
اأ�شعاِرَها، وزيادِة تكاليِف ت�شغيِلَها اإلى الحاجِة الُملحِة ل�شتخداِم المحاكاِة للّتغلُِّب على ُم�شكلِة 
ا�شتخداِم َم�شاحاٍت كبيرٍة مَن الأر�ِس للّتدريِب عليها بالّذخيرِة الحّيِة. وقْد حدَث تقّدٌم كبيٌر 
في تقنّياِت الُمحاكاِة، فاأ�شــبَح بالإمكاِن قيادُةالّطائرِة ب�شورٍة �شبِه تاّمٍة، دوَن ركوبها، وتعّلُم 

كيفيِة قيــادِة الّدبابِة، اأْو َمركبِة القتاِل دوَن اأن 
مايِة  ُترَكَب، واكت�شاُب مهاراِت القتاِل، كالرِّ
دون َذخيــرٍة حّيــٍة. ويبّيُن ال�ّشــكُل (5-1) 
ا يقّلُل الّتكلفــَة الماديَّة  ُمحــاكاَة الّرمايــِة؛ ممَّ
الاّلزمَة لتوفيِر اأ�شلحٍة وذخائَر، وكذلك يقّلُل 
مَن احتمــاِل الحوادِث الّناجمِة عــِن الّرمايِة 

على اأر�ِس الواقِع. 

ال�ّشكُل (1-4): ُمحاكاُة تجربٍة كيميائّيٍة.

ال�ّشكُل (1-5): محاكاُة الّرمايِة.
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ُمحاكاُة العمليّاِت والتّجارِب النّوويِّة :  -4
الّتفجيــراُت الختباريّــُة لالأ�شــلحِة  مثــاُل ذلــَك 
الّنوويــِة التي كانْت ُتجَرى َتحــَت الأر�ِس، والتي 
حَظرْتهــا حاليًّا المعاهــداُت الّدولّيُة، فاأ�شــبحْت 
تّتجُه اإلى العاَلِم الفترا�شــيِّ للمحاكاِة بحوا�شيَب 
عمالقٍة؛ لتفاِدي الأخطاِر الكبيرِة الّناتجِة عْن هذِه 
الّتفجيــراِت في الواقــِع. ويبّيُن ال�ّشــكُل (6-1) 

محاكاَة الّتفجيراِت الّنوويِّة.

ُمحاكاُة قيادِة ال�ّشياراِت :  -5
َتهِدُف محاكاُة قيادِة ال�ّشــياراِت اإلى التقليِل 
والَخطــِر  ال�ّشــوارِع،  فــي  الزدحــاِم  مــَن 
الُمحَتمِل عنَد تعلُِّم القيادِة الحقيقّيِة، وتوفيِر 
نفقاِت الوقوِد، والّتدريــِب على القيادِة اأثناَء 
ــباِب وفــي الّظالِم،  ُهطــوِل الأمطــاِر وال�شّ
ا مَن ا�شتعادِة الم�شاهِد  ُن المتدربيَن اأي�شً وتمكِّ
ــِة بالأخطاِء التي يرتكُبها ال�شائقوَن،  الخا�شّ
وهو ما ُيتيُح َلهــْم ُمراجعَة الأخطاِء، وَتكراَر 

َن من الّتخل�ِس منها جميًعا، ويبّيُن ال�ّشكُل (1-7) ُمحاكاَة قيادِة ال�ّشياراِت.  الّتدريباِت؛ ِلَيَتَمكَّ

ُمحاكاُة العمليّاِت الجراحيِّة والإ�شعاِف :  -6
َتهــِدُف اإلى تقليــِل الأخطاِء الّطبّيِة الب�شــرّيِة 
والّتكُلفِة الاّلزمِة لتوفيِر م�شتلزماِت الّتدريِب.
ويبّيُن ال�ّشكُل (1-8) ُمحاكاَة عملّيِة ُمعالجِة 
ــِره فــي العيِن الب�شــرّيِة  طــوِل الّنظــِر، اأو ُق�شْ

(الَّلْيِزك).

ال�ّشكُل (1-6): محاكاُة الّتفجيراِت الّنوويِّة.

ال�ّشكُل (1-7): ُمحاكاِة قيادِة ال�ّشياراِت.

ال�ّشكُل (1-8): ُمحاكاُة عملّيٍة طبّيٍة (عملّيُة الليزِك للعيوِن).
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وُت�شتخَدُم الُمحاكاُة في تدريِب الفريِق الّطبيِّ والّتمري�شيِّ عّن طريق تمثيِل ما َيحدُث في 
ُغَرِف الإ�شــعاِف والعملّياِت الجراحّيِة. انُظِر ال�ّشكَل (1-9) والذي يبيُن برنامًجا حا�شوبًيا 

لتدريب الكوادِر الطبيِة.

. ال�ّشكُل (1-9 ): ُمحاكاُة تدريِب فريٍق طبيٍّ وتمري�شيٍّ

و�شِح المق�شوَد بـ: النَّمَذجِة، الُمحاكاِة.  -1
ما الهدُف مْن عملّيِة الُمحاكاِة؟  -2

اذكْر فوائَد الُمحاكاِة.  -3
عّدْد اأربًعا مَن المجالِت الّتي ُت�شتخَدُم فيها الُمحاكاُة.  -4

ما مبرراُت اإجراِء محاكاٍة لقيادِة ال�ّشيارِة لتكوَن اأف�شَل مْن اإجراِئها في الواقِع؟  -5

ا�شــتعْن ب�شــبكِة الإنترنتِّ للبْحِث عْن َمجالٍت اأُخرى غيِر اّلتي ُذِكرْت في الّدر�ِس ل�شتخداِم 
. فِّ ُل اإليه اأماَم زمالِئَك في ال�شّ الُمحاكاِة، واعر�ْس ما تتو�شّ

أسئلُة الّدرِس
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ــِف الّتا�شــِع ُيِحبُّ ُمتابعَة الأخباِر مَن المواقِع الإخبارّيِة الإلكترونّيِة،  اأ�شــامُة طالٌب في ال�شّ
وبيَنمــا هو يقراأُ جذَب انتباَهــُه الخبُر الآتي: “ُتولــِي المملكُة الأردنّيُة الها�شــمّيُة اهتماًما كبيًرا 
ِل اإلى التعامــالِت الإلكترونّيِة الحكومّيــِة بتطبيِقها برنامَج الحكومــِة الإلكترونّيِة”. لم  للّتَحــوُّ
ــُح في هذا الّدر�ِس َمفهوَم  َيْعِرْف اأ�شــامُة المق�شــوَد بالحكومِة الإلكترونّيِة، ولم�شاعدِتِه �شنو�شّ

الحكومِة الإلكترونيِة، ونبّيُن متطلباِت بناِئها، واأهداَفها، والّت�شريعاِت الُمتعلَقَة بها.

أواًل: مفهوُم الحكومِة اإللكترونّيِة

نظــًرا للتقّدِم العلمــيِّ والّتغيُّراِت القت�شــادّيِة الكبيرِة، وظهــوِر الّتعامــالِت الإلكترونّيِة، بما 
َتملُك��ُه تكنولوجيا المعلوماِت مْن عنا�ص��ِر القوِة وفر���ضِ الّتغيِيِر في اأنماِط العم��ِل، والإدارِة في 
الّدوائــِر الحكومّيِة لرْفِع كفاءِة الأداِء وك�ْشــِب المــاِل والوقِت والجْهِد ولتمكيــِن المواطنيَن مْن 
مناق�شــِة ال�ّشيا�شاِت عن طريق الحواِر المبا�شِر، ودْعِم اّتخاِذ القراِر، و�شياغِة ال�ّشيا�شاِت على نحو 
ــٍم اأكثَر للُمواطنيَن واحتياجاِتهم؛ ن�شــاأْت فكرُة الحكومِة الإلكترونّيــِة اّلتي ُتَعدُّ نظاًما حديًثا  متفهِّ
تتبنــاُه الحكوماُت وذلَك عْن طريِق ال�شــتخداِم الّتكاملــيِّ الفاعِل لجميِع َتقنيــاِت المعلوماِت، 
والّت�شــالِت لت�شهيِل الّتعامالِت وت�شــريِعها بدّقٍة داخَل الُموؤ�ّش�شاِت الحكومّيِة َمَع تلَك الجهاِت 

الّتي تربُطها بالأفراِد وقطاعاِت الأعماِل.

فال بّد اأنَك �شــاهْدَت والدَك اأو اأحَد اأقارِبَك اأثناَء اإنجاِز ُمعاملٍة ُحكومّيٍة كا�شــتخراِج �شــهادِة 
ميالٍد، اأْو تجديِد جواِز �شــفٍر، اأْو دفِع مخالفٍة ُمرورّيٍة، وغيِرها مما ي�شــُطرنا اإلى اللتزاِم بمواعيِد 
العمِل الّر�شــميِّ للَمكاتِب الحكومّيِة، والّتنقِل مْن مكتٍب اإلى اآخَر، وا�شتغراِق الوقِت والجْهِد في 
محاولــِة اإنجاِز الُمعاملِة، بينما تمّكُنَك الحكومُة الإلكترونّيُة مْن اإنجاِز معامالِتَك مْن اأيِّ َمكاٍن، 
وفــي اأيِّ وقٍت، واأْن تدفــَع اإلكترونًيا، وهذا يوّفُر الُجهَد والوقَت، ففكــرُة الحكومِة الإلكترونّيِة 
َل اإليِه العْلُم مْن تطبيقاٍت واأفكاٍر وبرامَج مَع �شبكِة الإنترنتِّ اّلتي َت�شهُد ارتفاًعا  تمزُج اآخَر ما تو�شَّ
في ُمعّدلِت ال�شتخداِم؛ مما يعني و�شوُل معظِم الّنا�ِس اإليها، وِلذا فاإّن �شبكِة الإنترنتِّ هي اأقوى 

اأدواِت الن�ّشر، واأكثُرها قدرًة على تقديِم الخدمات الإلكترونّيِة.

)E-Government(الحكومُة اإللكترونّيُة اني الّدرُس الثَّ
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، والأردُن ك�شــائِر الّدوِل َي�شــعى لَحْو�شبِة  وتت�شــابُق معظُم الّدوِل في تطويِر اأدائها الحكوميِّ
جميــِع الُموؤ�ش�شــاِت الحكومّيِة، ون�ْشــِر الّثقافِة الإلكترونّيــِة بيَن ُموظفي الحكومــِة والُمواطنيَن 
والُمقيميــَن، وتعمــُل الّدولُة على تطويِر �شيا�شــاِتها العاّمِة بما يتوافُق ومتطلباَت الع�شــِر الجديِد، 
وعلــى تطويِر الآلياِت والو�شــائِل الّتقنّيــِة الُم�شــتخَدمِة لُمتاَبعِة تطبيِق تلَك ال�شيا�شــاِت عْن طريِق 
 ، تجميِع الأن�شــطِة الحكومّيِة والخدماِت المعلوماتّيِة جميًعا في َموِقٍع واحٍد على �ّشبكِة الإنترنتِّ

. وهو َموِقُع الحكومِة الّر�شميُّ
ويبّيُن ال�ّشكُل (1-10) َموِقَع حكومِة المملكِة الأردنّيِة الها�شمّيِة الإلكترونيَّ وعنواُنُه:

.(www.jordan.gov.jo)

. ال�ّشكُل (1-10): َموِقُع الحكومِة الأردنّيِة الإلكترونيُّ

الن�شاط )1-2(: الخدماُت الإلكترونيُّة للحكومِة 
الأردنيِّة الإلكترونيِّة

تعاوْن مَع اأفراِد مجموعِتَك لإجراِء الآتي:
 . ادُخْل اإلى الموقِع الّر�شميِّ للحكومِة الأردنّيِة الإلكترونيِّ  
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لمواقَع  الإلكترونيُّة  الخدماُت   :)3-1( الن�شاُط 
حكوميٍّة اإلكترونيٍّة اأجنبيٍّة وعربيٍّة

ُم للُمواِطنيَن والُمقيميَن، والّزائريَن، وقطاِع الأعماِل  تعّرْف الخدماِت الإلكترونّيَة اّلتي ُتَقدَّ  
والُم�شتثمِريَن.

. فِّ ُل اإليِه اأماَم زمالِئَك في ال�شّ اعر�ْس ما تتو�شَّ

تعاوْن مَع اأفراِد مجموعِتَك لإجراِء الآتي:
ادُخْل اإلى مواقِع الحكوماِت الإلكترونّيِة الآتيِة:  

عنواُن الَموِقِع َموِقُع الحكومِة الإلكترونيُّ

 http://www.government.ae
الموقُع الحكوميُّ الإلكترونيُّ لالإماراِت 

العربّيِة المتحَدِة
http://www.gov.sg الموقُع الحكوميُّ الإلكترونيُّ ل�شنغافورة

تعّرْف على خدماِتها الإلكترونّيِة.  
اكتْب تقريًرا عن ذلك.  

ثانًيا: ُمتطّلباُت بناِء الحكومِة اإللكترونّيِة

حتى يت�شــنى لأيِّ حكومٍة الّتحوُل اإلــى حكومٍة اإلكترونّيٍة فال بدَّ مْن توافــِر ُمتطلباٍت عديدٍة 
ها: اأهمُّ

. تاأميُن الُبنيِة الّتحتّيِة لالّت�صالِت مثِل: ال�ّصبكاِت، وخطوط �صبكِة الإنترنتِّ  -1
�شاِت الّدولِة عْن طريِق تحويِل  الّتحوُل مَن ال�ّشكِل الّتقليديِّ اإلى ال�ّشكِل الآليِّ اأْي َحو�شبُة ُموؤ�شَّ  -2

جميعِ معلوماِت وُمعامالِت الحكومِة الورقّيِة اإلى اإلكترونّيٍة.
دِة للحكومِة الإلكترونّيِة. تعاوُن القطاعيِن العامِّ والخا�سِّ لدْعِم الّتطبيقاِت الُمتعدِّ  -3

توفيُر الموارِد الب�شرّيِة الُموؤهلِة ل�شتخداِم تقنياِت المعلوماِت.  -4
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الخا�سِّ  البياناِت  م�شتوَدِع  اإلى  اإدخاُلها  الواجِب  والنماذِج  والبياناِت  المعلوماِت  تحديُد   -5
�شاِت ب�شورٍة دقيقٍة، وتحديِثها با�شتمراٍر. بالُموؤ�شَّ

والإقباِل  الإلكترونّيِة،  الحكومِة  في  الجمهوِر  ثقِة  ل�شماِن  الخ�شو�شّيِة،  على  الُمحافظُة   -6
و�شّيِة، وما يتعّلُق بتحديِد كيفّيِة  على الّتعامِل معها، وو�شُع ت�شريعاٍت وا�شحٍة لحفِظ الخ�شّ

. ا�شتخداِم المعلوماِت عْن طريِق �شبكِة الإنترنتِّ

ثالثًا: أهداُف الحكومِة اإللكترونّيِة

ت�شعى الحكومُة الإلكترونّيُة لتحقيِق اأهداٍف عديدٍة، منها:
اإنجاُز المعامالِت ب�شرعٍة فائقٍة ِلتوفيِر الوقِت َوالجهِد والماِل.  -1

اإنجاُز المعامالِت بو�شائَل اإداريٍّة متعّددٍة، والبتعاُد عِن الإجراءاِت المعتادِة (الروتيِن).  -2
الو�شوُل بالخدماِت الحكومّيِة اإلى جميِع اأنحاِء الّدولِة.  -3

الرتقاُء بثقافِة المواطنيَن وتوعيتهم عن طريِق ت�شجيِعِهم على ا�شتخداِم و�شائِل الّتكنولوجيا الحديثِة.  -4
ُف اتجاهاِت الحكومِة في تقديِم  عر�ُس المعلوماِت ب�شفافّيٍة اأماَم المواطنيَن؛ اإذ يمكُن تعرُّ  -5

الخدماِت والأخباِر للمواطنيَن.

الن�شاُط )1-4(: تطبيُق بع�ِش خدماِت الحكومِة 
الأردنيِّة الإلكترونيِّة

ابحْث في َموِقِع الحكومِة الأردنّيِة الإلكترونيِّ للم�شاعدِة في الحالِت الآتيِة:
فِّ الأوِل، بّيْن لها الوثائَق الَمطلوبَة والإجراءاِت. تريُد اإحدى الأمهاِت ت�شجيَل ابِنها في ال�شّ  
يريُد اأحُد طالبي الّتوظيِف ال�شتف�شاَر عْن ترتيِبِه الّتناف�شيِّ في ديواِن الخدمِة المدنّيِة، بّيْن لُه   

كيفّيَة ال�شتف�شاِر عْنُه.
َيودُّ �شــخ�ٌس دْفَع ُم�شتحقاٍت �شريبّيٍة لّدائرِة �شريبِة الّدخِل، بّيْن لُه طريقَة الّدْفِع الإلكترونيِّ   
ندوِق في الّدائرِة اأو البنوِك، مَع اإمكانيِة  للُم�شتحقاِت ال�شريبّيِة دوَن الحاجِة اإلى ُمراجعِة ال�شّ

ًـّا. الح�شوِل على �شنِد الّدْفِع اإلكتروني
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رابًعا: الّتشريعاُت والحكومُة اإللكترونّيُة

اإّن حمايّــَة الحقوِق الفردّيِة والجماعّيِة َتَتطّلُب التزاَم الحكومِة الإلكترونّيِة بت�شــريعاِت قانوِن 
تقنيِة المعلوماِت، ومْن اأهّمها:

: (Privacy) و�شيِّة حمايُة الخ�شّ  -1
نِة في نظِم المعلوماِت مْن اأخطاِر الختراِق. هي حمايُة البياناِت ال�ّشخ�شّيِة الُمخزَّ

: (Copyright) حمايُة حقوِق الُملكيِّة الفكريِّة  -2
ِح  هي حمايُة المعلوماِت وبرامِج الحا�شوِب مْن اأخطاِر القر�شنِة الُمتمثِّلِة بالّن�شخ غيِر الُم�شرَّ

بِه والّتقليِد، والمتاجرِة بالنُّ�شِخ الُمقلَّدِة، اأو اإعادِة انتاِجها دوَن ترخي�ٍس.
: (Computer Crimes) الحمايُة مْن جرائِم الحا�شوِب  -3

و�شيلًة  الحا�شوِب  جهاَز  َتعتِمُد  التي  الإجرامّيِة  الأفعاِل  اأخطاِر  مْن  المعلوماِت  حمايُة  هي 
للجريمِة، اأْو هدًفا، اأو بيئًة لها.

الن�شاُط )1-5(: درا�شُة حالٍة

الن�شاُط )1-6(: َدْعوُة لزيارِة َموقٍع اإلكترونيٍّ
اأجِر الآِتَي:

بالّتعــاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، اكتب تقريًرا ُتبّيُن عْن طريقــِه اأثَر تطبيِق الحكومِة الإلكترونّيِة 
على الّنواِحي الآِتَيِة:

نظاِم الموا�شالِت.  
الأحواِل المدنيِة.  

ُل اإليِه اأماَم زمالِئَك. اعِر�ْس ما تتو�شّ

.(www.jordan.gov.jo) َُّزْر َموِقَع الحكومِة الأردنّيِة الإلكترونيَّ الّر�شمي  
انقْر رابَط مركِز الإعالِم.  

ُزْر َمعِر�َس الفيديِو.  
ِلْع على فيديِو “اإنجازاِت برنامِج الحكومِة الأردنّيِة الإلكترونّيِة”. اطَّ  
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حمايُة الَمعامالِت الإلكترونيِّة :  -4
هي حمايُة الإجراءاِت التي تحدُث بو�شائَل اإلكترونّيٍة بيَن طرفيِن اأو اأكثَر، مثِل الّت�شريعاِت 

ِة بحمايِة بطاقاِت الئتماِن عنَد ا�شتخداِمها. الخا�شّ

ابحــْث فــي اأهمِّ ما عالَجُه القانوُن الأردنيُّ بخ�شــو�ِس َمْنِع جرائِم الحا�شــوِب، ُثّم اعِر�ْس ما 
. فِّ ُل اإليِه اأماَم زمالِئِك في ال�شّ تتو�شّ

ِح الَمق�شوَد بالحكومِة الإلكترونّيِة، واأعِط مثاًل عليَها. و�شّ  -1
ما اأهداُف تطبيِق َم�شروِع الحكومِة الإلكترونّيِة؟  -2

ما متطلباُت الّتحوِل مْن حكومٍة تقليديٍّة اإلى حكومٍة اإلكترونّيٍة؟  -3
ِب لها في العموِد الّثاني: ِل بالم�شطلِح الُمنا�شِ �شِل العباراِت في العموِد الأوَّ  -4

الم�شطلُح العبارُة

حمايُة الخ�شو�شّيِة حمايُة المعلوماِت، وبرامِج الحا�شوِب مْن 
ِح  نِة الُمتمّثلِة بالنَّ�شِخ غيِر الُم�شرَّ اأخطاِر الَقْر�شَ

بِه والّتقليِد، والمتاجرِة بالنُّ�شِخ الُمقلَّدِة، اأو 
اإعادِة اإنتاِجها دوَن َترخي�ٍس.

حمايُة المعامالِت الإلكترونّيِة نِة في ُنِظِم  حمايُة البياناِت ال�ّشخ�شيِة الُمخزَّ
المعلوماِت.

حمايُة حقوِق الملكّيِة الفكريِّة حمايُة الإجراءاِت التي تحدُث بو�شائَل 
اإلكترونيٍة بيَن طرفيِن اأو اأكثَر.

أسئلُة الّدرِس
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ها، اأ�شبَح العالُم يعي�ُس  في ظلِّ الّنمو الُمت�شاِرِع للمعرفِة الّناتِج عْن ثورِة المعلوماِت التي نعي�شُ
َثورًة علمّيًة وتكنولوجّيًة كبيرًة، كاَن لها تاأثيٌر على مختلِف جوانِب الحياِة، واأ�شبَح الّتعّليُم يحتاُج 
اإلى اأ�شاليَب ونماذَج تعليمّيٍة جديدٍة لمواجهِة العديِد مَن الّتحدياِت على الُم�شتوى العالميِّ منها: 
زيــادُة الّطلِب علــى الّتعليِم بالتزامِن مع وجــوِد نْق�ٍس في َعدِد الموؤ�ّش�شــاِت الّتعليمّيِة، وزيادِة َكمِّ 
المعلومــاِت في جميِع فروِع الَمعرفِة الُمختلفِة، ف�شــاًل عْن �شــرورِة ال�شــتفادِة مــَن الّتطوراِت 
؛ لُي�شــاعَد الُمتعلَِّم على الّتعلِِّم  الّتقنّيــِة في مجــاِل الّتربيِة والّتعليِم، فظهَر نموذُج الّتعّلِم الإلكترونيِّ
دِة:  ، يعتمُد على الو�شــائِط المتعدِّ فــي المــكاِن والزماِن الُمنا�شــَبيِن لُه عن طريِق ُمحتــًوى تفاعليٍّ
ُم عْن طريِق و�شائَط اإلكترونيٍَّة، كالحا�شوِب َو�شبكِة  (ن�شو�ٍس، و�شوت، و�شورٍة، وحركٍة)، وُيقدَّ
ْتُه الّتغيُّراُت  الإنترنتِّ وغيِرهما؛ لذا فاإّن الّتعّلَم الإلكترونيَّ ُيَعدُّ نمًطا جديًدا مْن اأنماِط الّتعّلِم، فر�صَ
العلمّيُة، والّتكنولوجّيُة التي َي�شهُدها العاَلُم اليوَم، ولْم تعِد الّطرُق والأ�شاليُب الّتقليدّيُة قادرًة على 

. ًة لَتبني نوًعا اآخَر مْن اأنواِع الّتعّلِم، وهو الّتعّلُم الإلكترونيُّ م�شايرِتها؛ لذا اأ�شبحِت الحاجُة ُملحَّ

أوال: تعريُف الّتعّلِم اإللكترونيِّ

الّتعّلُم الإلكترونيُّ طريقٌة للّتعّلِم با�شــتخداِم اآلّياِت الّت�شاِل الحديثِة مْن حا�شوٍب، و�شبكاٍت، 
 ، ــورِة،  والّر�شوماِت، وَمْكَتباٍت اإلكترونّيٍة، ومواقِع الإنترنتِّ وِت، وال�شّ دٍة، كال�شّ وو�شائَط متعدِّ

فّيِة. �شواٌء اأكاَن عْن ُبْعٍد اأم في الُغرفِة ال�شّ

ــفّيِة، وُيتيُح  وبا�شــتخداِم الّتعلُّــمِ الإلكترونيِّ يتجاوُز مفهوُم الّتعليِم والّتعلُِّم جدراَن الغرفِة ال�شّ
للمعلِّم دعَم، وم�شاعدَة المتعلِِّم في اأيِّ وقٍت ومكاٍن.

ثانًيا: أنواُع الّتعّلِم اإللكترونيِّ

يمكــُن ت�شــنيُف الّتعلُِّم الإلكترونــيِّ مْن حيُث تزاُمــُن وجوِد الُم�شــاركيَن في عمليــِة الّتعلُِّم 
الإلكترونــيِّ اإلى نوعيــِن هما: التَّعلُُّم الإلكترونيُّ المتزامُن (المبا�شــُر)، والّتعّلــُم الإلكترونيُّ غيُر 

المتزامِن(غيُر المبا�شِر).

َمفهوُم الّتعلُّم اإللكترونيِّ وأنواُعُه الّدرُس الثالث
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: (Synchronous E-learning) التَّعلُُّم الإلكترونيُّ الُمتَزامُن  -1

ِه اإلى الموقع الإلكترونيِّ  هو التعلُُّم الذي يحتاُج اإلى دخوِل الُمتعلميَن والُمعلِِّم في الوقِت نف�شِ
هم، وبيَنهم وبيَن الُمعلِِّم الذي ُيَعدُّ قائَد العملّيِة التعليمّيِة،  لإجراِء النَّقا�ِس بيَن الّطالِب اأنف�شِ

َر لها. والُمي�شِّ

ها باأ�شكاٍل ثالثٍة هي: ويحدُث الّتخاطُب في اللحظِة نف�شِ

ها. : حيُث َيكتُب ال�ّشخ�ُس ما ُيريُد، وال�ّشخ�ُس المقابُل يردُّ عليِه في اللحظِة نف�شِ الكتابيُّ  - اأ 

: حيُث ي�شتمُع كلُّ طرٍف اإلى الآخِر مبا�شرًة (�شوتيًّا فقْط). ال�شوتيُّ ب - 

: حيُث ي�شتمُع كلُّ طرٍف اإلى الآخِر ويراُه مبا�شرًة (�شوًتا و�شورًة). المرئيُّ جـ - 

ها: ح�شوُل المتعلِِّم  ويتمتُع الّتعّلُم الإلكترونيُّ الُمتزاِمُن بَمجموعٍة مَن الإيجابياِت مْن اأهمِّ
اأهمُّ  اإلى المدر�شِة، واأّما  الّذهاِب  الّتكلفِة، وال�شتغناُء عِن  على تغذيٍة راجعٍة فورّيٍة، وتقليُل 

�شلبياِتِه فاللتزاُم باأوقاِت الّدرو�ِس، وحاَجُتُه اإلى اأجهزٍة حديثٍة، و�شبكِة اّت�شالٍت جيدٍة.

: (Asynchronous E-learning) التّعلُُّم الإلكترونيُّ غيُر الُمتزاِمِن  -2

هو الّتعلُُّم الذي ل يحتاُج اإلى وجوِد الُمعلِّم والمتعّلميَن في الوقِت نف�شــِه، اإذ ي�شتطيُع الأ�شخا�ُس 
ٍر، دوَن ا�صتراٍط لوجوِدهم في الوقِت ذاِتِه با�صتخداِم: الّت�صاَل في ما بيَنهم ب�صكلٍّ غيِر ُمبا�صِ

البريِد الإلكترونيِّ (E-Mail) اإذ تكون الّر�شالُة والّردُّ كتابيًّا.  - اأ 

وتيِّ (Voice-Mail) اإذ تكوُن الّر�شالُة، والّردُّ �شوتيًّا. البريِد ال�شّ ب - 

ويمكُن توظيُف بع�ِس تقنياِت الّتعلُِّم الإلكترونيِّ مثِل: المواقِع الإلكترونّيِة، وال�ّشبكِة الّداخلّيِة، 
يتنا�شُب  برنامٍج  َوْفَق  ِه  درو�شِ على  المتعلُِّم  ليح�شَل  الُمْدَمَجِة؛  والأقرا�ِس  ْقمّيِة،  الرَّ والأفالِم 

وظروَفُه، وهذا الّنوُع مَن الّتعلُِّم يعِزُز الّتعلَُّم الذاتيَّ اإذ يكوُن المتعلُِّم قائَد العملّيِة الّتعلمّيِة.

المتعلَِّم  اأَّن  ها:  اأهمِّ مْن  الإيجابياِت  مَن  بَمجموعٍة  الُمتزاِمِن  غيُر  الإلكترونيُّ  الّتعلُُّم  وَيتمّتُع 
المادِة  درا�شِة  اإعادَة  َوي�شتطيُع  لُه،  الُمالئمِة  الأوقاِت  َح�شَب  العلمّيِة  المادِة  على  يح�شُل 
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المتعلِِّم  ا�شتطاعِة  عدُم  ها  فاأهمُّ �شلبياُتُه  واأّما  لذلَك،  احتاَج  كلما  اإلكترونًيا  اإليها  والّرجوَع 
الح�شوَل على تغذيٍة راجعٍة فورّيٍة مَن المعلِِّم؛ فهو َيفتقُر اإلى التفاعِل بيَن المعلِِّم والمتعلِِّم.

؟ ناق�ْس ذلَك مَع اأفراِد مجموعِتَك. هل تعتقُد اأّن الّتعلَُّم الإلكترونيَّ �شيكوُن بدياًل للّتعليِم الّتقليديِّ

أسئلُة الّدرِس
قارْن بيَن الّتعلُِّم الإلكترونيِّ الُمتزاِمِن، وغيِر الُمتزاِمِن مْن حيُث:  -1

ٍد للدرا�شِة. اللتزاُم بوقٍت ُمحدَّ  - اأ 
الّتفاُعُل بيَن الُمعلِِّم والُمتعلِِّم. ب - 

الّتقنياُت الُم�شتخَدمِة في الّتعلُِّم. جـ - 
اأكمْل ما ياأتي:  -2

ِمْن اإيجابياِت الّتعلُِّم الإلكترونيِّ غيِر المتزامِن: .................... .   - اأ 
مْن �شلبياِت الّتعلُِّم الإلكترونيِّ المتزامِن: ...................... ب - 

قائُد العملّيِة الّتعلمّيِة في الّتعلُِّم الإلكترونيِّ غيِر الُمتزاِمِن هو ..................... جـ - 
قائُد العملّيِة الّتعليمّيِة في الّتعلُِّم الإلكترونيِّ الُمتزاِمِن هو .....................  - د 
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َي�شــتخِدُم الّتعلُُّم الإلكترونــيُّ العديَد مَن الأدواِت والّتقنياِت الإلكترونّيِة في �شــبيِل تحقيِق 
ــغيرِة مثِل  اأهداِفــه، ومــْن هذِه الّتقنياِت ما هو ُمتاٌح باأ�شــعاٍر َمقبولٍة لالأفراِد والُموؤ�ش�شــاِت ال�شّ
الأقرا�ِس الُمدَمجِة، و�ّشبكِة الإنترنتِّ وال�ّشبكاِت الّداخلّيِة. ومنها ما هو مكلٌِّف مثُل الموؤتمراِت 

: المرئّية. وفي ما يلي عر�ٌس ُموَجٌز لبع�ِس الّتقنياِت الُم�شتخَدمِة في الّتعلُِّم الإلكترونيِّ

)CD-ROM( واألقراُص الُمدَمَجُة ،)DVD( أواًل: أقراُص الفيديو الّرقمّيُة

ــُز المادُة الّتعليمّيُة علــى اأقرا�ِس الفيديِو الّرقمّيِة، اأو الأقرا�ِس الُمدَمجِة، وَتتعدُد اأ�شــكاُل  ُتَجهَّ
كٍة، اأو على  ، اأو �شــوٍر ُمتحرِّ نِة، اإْذ ُيمكُن اأْن تكوَن على �شــكِل فيلٍم مرئيٍّ المادِة الّتعليمّيِة الُمخزَّ
ــوِر. وُتَعدُّ مو�شــوعُة اإنكارتا (Encarta) مثاًل على  �شــكِل َمجموعٍة مَن الّن�شــو�ِس الُمرَفقِة بال�شّ
ا�شــتخداِم تقنّيــِة (DVD) اأو (CD-ROM)، وَيْعِر�ُس ال�ّشـــكُل (1-11) مثاًل على ا�شــتخداِم 

ورِة ل�شناعِة الّنحِل الع�شَل. مو�شوعِة اإنكارتا للح�شوِل على تو�شيٍح بال�شّ

ال�ّشكُل (1-11): مثاٌل مْن مو�شوعِة اإنكارتا.

أدواُت الّتعلُِّم اإللكترونيِّ الّدرُس الّرابُع
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)Intranet( ثانًيا: الّشبكُة الّداخلّيُة

َتتوزُع الحوا�شــيُب المكونُة لهذِه ال�ّشــبكِة على َم�شــاحٍة جغرافّيٍة َمحدودٍة، داخَل َمبًنى، اأو 
َمجموعٍة مــَن الَمباني الُمتقاِرَبِة، مثِل ال�ّشــبكِة الَموجودِة في مختبِر مدر�شــِتَك، وترتبُط اأجهزُة 
ها، وت�شتخِدُم وزارُة الّتربّيِة والّتعليِم في الأردنِّ  ِة نف�شِ الحا�شوِب في ال�ّشبكِة الّداخلّيِة في الُموؤ�ش�شَ
هذِه الّتقنّيَة، حيُث اأن�شــاأْت َمنظومَة الّتعلُِّم الإلكترونيِّ (EduWave)، َوموقُعها الإلكترونيُّ هو 
ديَن، كما ُيبيُِّن  ٍب ُمحدَّ ــَل واجًبا لُطالَّ (www.elearning.jo)، وهذا َي�شــمُح للمعلِِّم مثاًل اأن ُير�شِ

ال�ّشكُل (1-12)، ويمكُن للّطلبِة ت�شليُم حلِّ الوظيفِة اإلى المعلِِّم.

الن�شاُط )1-7(: ا�شتخداُم مو�شوعِة اإنكارتا
اأجِر الآِتَي:

ِف اأع�شاِء ج�شــِم الإن�شاِن الّداخلّيِة، وَموِقِعها بالج�شِم، عْن  ا�شــتخدْم َمو�شوعَة اإنكارتا لتعرُّ  
طريِق الّلعِب. 

، والموجودِة على ي�شاِر �شورِة ج�شِم الإن�شاِن،  حرِك الفاأرَة فوَق �شــورِة الع�شــِو الّداخليِّ  
و�شَيظهُر ا�شُمُه.

حيِح في الج�شِم لتح�شَل على العالمِة. ا�شحْبُه اإلى مكانِه ال�شّ  
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ثالًثا: شبكُة اإلنترنتِّ

ُم �شبكُة الإنترنتِّ خدماٍت تعليمّيًة بُطُرٍق متعددة ِهي: ُتقدِّ
المواقُع التّعليميُّة :  -1

ُمتاًحا  الّدخوُل  يكوُن  اإذ  الّتعليمّيِة؛  الُموؤ�ّش�شاِت  َمواقِع  طريِق  عْن  الّدرا�شّيُة  المواُد  ُم  ُتقدَّ
البرامِج  طريِق  عْن  تفاُعلًيا  تعليًما  توّفَر  اأن  المواقِع  لهذِه  وُيمكُن  وقٍت،  اأيِّ  في  للمتعلِّميَن 
يوّفُر  الّذي   www.w3schools.com َموِقَع   (13-1) ال�ّشكُل  ويمّثُل  عليها.  مِة  المقدَّ

درو�ًشا في بع�ِس علوِم الحا�شوِب، ولغاِت البرَمجِة.

. ال�ّشكُل (1-12): الوظائُف على َمنظومِة الّتعلُِّم الإلكترونيِّ

.(w3schools) ال�ّشكُل (1-13):موقُع
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الن�شاُط )1-8(: تَعلُُّم الّلغِة العربيِّة عْن طريِق الإنترنتِّ
اأجِر الآِتَي:

ادُخْل اإلــى الَموِقِع الآتي لتعليِم الّلغِة العربّيِة (http://www.alarabeyya.com)، فتظهَر   
الَم�شاراُت الثالثةُ المبّينُة في ال�شكِل الآِتي:

 . ادُخْل اإلى الم�شاِر الإعداديِّ  
ادُخْل اإلى الّدرو�ِس المحو�شبِة.  

َف الّتا�شَع.  مْن مكتبِة الّدرو�ِس الّتعليميِة اختِر ال�شّ  
تابِع الّتدريباِت الُلَغُويََّة .  

: (Virtual School) المدر�شُة الفترا�شيُّة  -2

هي مدر�شٌة �شبيهٌة بالمدر�شِة الّتقليديِة مْن حيُث وجوُد الُمعلِّميَن والّطلبِة، ولكّنها على �شبكة 
، ول َترتبُط ال�شــتفادُة مْن خدماِتها بزماٍن اأو مكاٍن بل على عدٍد مَن الّتقنياِت مثِل  الإنترنتِّ
؛ اإذ ي�شــتطيُع الّطلبُة الّدخوَل اإلى  الُموؤتمــراِت الَمرئّيــِة وغيِرها مْن تقنياِت الّتعلُّم الإلكترونيِّ

َف الموادِّ الّدرا�شّيِة المتوفرِة. ، وتعرُّ َموقِع المدر�شِة الإلكترونيِّ عن طريِق الإنترنتِّ

العربّيُة،  المدر�شُة  ، وهو  الإِلكترونيِّ الّتعلُِّم  في مجاِل  ناجٌح  َم�شروٌع  الأردنِّ  في  اأُقيَم  وقْد 
تفاعلّيًة  تعليمّيًة  بيئًة  المدر�شُة  وموقُعها هو (www.schoolarabia.net)، وُتوفُِّر هذه 
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على  والّتركيِز  ٍر،  ُمطوَّ مدر�شيٍّ  ِمنهاٍج  تقديِم  طريِق  عن  وذلَك  العرِب،  للّدار�شيَن  مجانّيًة 
المهاراِت الُمرتبطِة بتكنولوجيا المعلوماِت. ويمّثُل ال�ّشكُل (1-14) الموقَع الإلكترونيَّ 

للمدر�شِة العربّيِة.

ال�ّشكُل (1-14): الموقُع الإِلكترونيُّ للمدر�شِة العربّيِة.

الن�شاُط )1-9(: المدر�شُة الفترا�شيُّة
اأجِر الآتَي:

ُزِر الموقَع الإِلكترونيَّ للمدر�شِة العربّيِة.  
ْف اأهداَف المدر�شِة، والموادَّ الّدرا�شّيَة الُمتوفِّرَة على الموقِع. َتعرَّ  

الن�شاُط )1-10(: َدْعَوٌة لزيارٍة
اأجِر الآتَي:

ادُخْل اإلى موقِع المدر�شِة العربّيِة.  
. انقْر على رابِط الَمعِر�ِس العلميِّ  

 . مْن ُركِن الفيزياء - الم�شتوى الخام�ِس - �شاهِد المفاعَل الّنوويَّ الن�شطاريَّ  
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الن�شاُط)1-11(: َموِقُع مدر�شِة فلوريدا الفترا�شيِّة
اأجِر الآتَي:

.(www.flvs.net) ُزْر َموِقَع مدر�شِة فلوريدا الفترا�شّيِة.وعنواُنها  
قارن بين َموِقِع مدر�شِة فلوريدا الفترا�شّيِة وَموِقِع المدر�شة العربية الإلكتروني.  

: (Virtual University) الجامعُة الفترا�شيُّة  -3

، ومثاُل ذلــَك جامعُة فينك�َس  ُم الموادَّ الّدرا�شــّيَة عْن طريــِق الإنترنتِّ هــي الجامعُة الّتي ُتقــدِّ
ُم العديَد مَن البرامِج الّدرا�شــّيِة في  الفترا�شــّيُة، وَموقُعها (www.phoenix.edu)، فهي ُتقدِّ
ُمختلِف الم�شتوياِت اإلى الّطلبِة حوَل العالِم. اإْذ ي�شتطيُع الّطلبُة ح�شوَر المحا�شراِت عن طريِق 
فحَة الّرئي�شَة لَموقِعها. ُح ال�ّشكُل (1-15) ال�شّ هذا الموقِع مْن اأيِّ مكاٍن وفي اأيِّ زماٍن، وُيو�شّ

ال�ّشكُل (1-15): الَموِقُع الإلكترونيُّ لجامعِة فينك�َس الفترا�شّيِة.
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وكمثاٍل مْن واقِع الجامعِة الفترا�شّيِة العربّيِة، يمكُنَك الإطالُع على ال�ّشكِل (1-16)، واّلذي 
.(www.uvt.rnu.tn) ُيَبّيُن الَموِقَع الإلكترونيَّ للجامعِة الفترا�شّيِة التون�شّيِة وعنواُنها

رابًعا: المكتبُة اإللكترونّيُة

َتعتمــُد المكتبُة الإلكترونّيــُة على تخزيِن ُمحتوياِتهــا ِمْن كتٍب، ودوريــاٍت، ومجالٍت على 
، فهي تعَتمُد على الّتقنياِت الحديثِة وفي مقدمِتها الإنترنتُّ وخدماُتها لتطويِر البْحِث  نحــو َرْقِميٍّ
ُل الح�شــوَل علــى المراجِع العلمّيِة المختلفِة، وتتيُح لم�شــتخِدميها  ــهِّ ، وهذه المكتبُة ُت�شَ العلميِّ

و�شائَل اآلّيٍة للبْحِث وال�شترجاِع لت�شهيِل الو�شوِل لمحتواها.

 ،(www.alwaraq.net) ِّوكمثاٍل على المكتبِة الإلكترونّيِة، ن�شتخدُم موقَع الوّراِق الإلكتروني
في البْحث عْن كتاِب “ريا�ِس ال�شالِحيَن”، انُظِر ال�ّشكَل (17-1).

ال�ّشكُل (1-16): الَموِقُع الإِلكترونيُّ للجامعِة الفترا�شّيِة التون�شّيِة.

الن�شاُط )1-12(: الجامعُة الفترا�شيُّة.
اأجِر الآتَي:

ُزِر الموقَع الإلكترونيَّ لجامعِة فينك�َس الفترا�شّيِة، والَموقِع الإِلكترونيِّ للجامعِة الّتون�شّيِة   
الفترا�شّيِة.

�شاِت الَموجودَة في كلٍّ منهما. تعّرِف الّتخ�شّ  



27

ُنحّدُد مجاَل البحِث: اأ�شــماُء الكتِب، ُثمَّ نكتُب ا�شــَم الكتاِب الّذي نبحُث عنُه، وننقُر على رابِط 
حُة في ال�ّشكِل (1- 18).  البْحِث، فَتظهُر نتيجُة البْحِث المو�شَّ

كِل (19-1). وبالّنقِر على الّرابِط اّلذي ُيمّثُل ا�شَم الكتاِب تظهُر معلوماُت الكتاِب كما في ال�شَّ

ال�ّشكُل (1-17): َموِقُع الوّراِق.

ال�ّشكُل (1-18): نتائُج عملّيِة البحِث. 

ال�ّشكُل (1-19) : معلوماُت الكتاِب.
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ُثمَّ الّنقِر على رابِط (اقراأ الكتاَب) فَيظهُر الكتاُب الُمبيَُّن في ال�ّشكِل (1-20)؛ اإذ يظهُر الِفْهِر�ُس، 
ومحتوياُت الكتاِب.

ال�ّشكُل (1-20): كتاُب (ريا�سِ ال�شالحيَن) اإلكترونيًّا.

الن�شاُط )1-13(: المكتبُة الإلكترونيُّة
ُزْر موقــَع جامعــِة العلوِم الإ�شــالمّيِة العالميِة (www.wise.edu.jo)، ُثــمَّ انقْر على رابِط 

المكتبِة الإلكترونّيِة، وابحْث في ِفْهِر�ِس المكتبِة عِن الُكتِب اّلتي َتتطّرُق للموا�شيِع الآتيِة:

، والحكومِة الإلكترونّيِة، والموارِد الب�شرّيِة. الّتعّلِم الإلكترونيِّ
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وللمكتباِت الإلكترونّيِة فوائُد عديدٌة منها:
ن�ْشُر المراجِع العلمّيِة؛ لي�شتفيَد منها الباحثوَن، والّطلبُة عاّمًة.  -1

تخفي�ُس تكاليِف الح�شوِل على المعلوماِت والمراجِع العلمّيِة.  -2
توفيُر الوقِت الُم�شتهَلِك في الح�شوِل على المعلوماِت والمراجِع.  -3

وتتكــون المكتبة الإ لكترونيُة من مجموعِة كتٍب الكترونية، والكتاُب اللكتروني هو كتاٌب 
في �شــيغٍة َرْقِمّيٍة يمكُن قراءُتُه عْن طريِق جهاِز الحا�شــوِب، وُي�شــتخَدُم على نحٍو وا�شٍع في الّتعّلِم 
، اإذ تكوُن ُمقــرراُت الّتعلُِّم الإلكترونيِّ كتًبا اإلكترونّيًة يمكُن الح�شــوُل عليها بُطرٍق  الإلكترونــيِّ
، وذلَك بالّنقِر على رابِط الّتحميِل، ُثّم قراءِتها في ما  عديدٍة وتحميُلها على الحا�شــوِب ال�شخ�شيِّ

بعُد، اأو قراءِتها من الموقِع دوَن تحميِلها.

ُيَبيُن ال�ّشكُل (1-21) مجلَة فر�شاِن موؤتَة الُمتواِفرَة على موقِع القيادِة العاّمِة للقواِت الُم�شلَّحِة 
الأردنّيــِة (www.jaf.mil.jo)، ويمكــُن فتُحها عن طريِق رابِط المكتبــِة الإلكترونّيِة، ُثمَّ اختياِر 

مجلِة فر�شاِن موؤتَة.

ومْن اأهمِّ ميزاِت الكتِب الإلكترونّيِة:
. ا يوّفُر الجهَد الب�شريَّ دٍة؛ ِممَّ �شهولُة البْحِث عْن معلوماٍت محدَّ  -1

انخفا�ُس َتكُلَفِة الكتاِب الَمن�شوِر اإلكترونيًّا عِن الكتاِب الَمطبوِع الّذي يحتاُج اإلى نفقاِت   -2
الّطباعِة، والّتوزيِع، وال�ّشحِن.

ال�ّشكُل (1-21): موقُع مجلِة فر�شاِن موؤتَة.
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على  َن  ُتخزَّ اأْن  فيمكُن  الَمنزِل،  في  حيًزا  الإلكترونّيُة  الكتُب  تحتلُّ  فال  المكانيِّ  الَحيِِّز  توفيُر   -3
جهاِز الحا�شوِب ال�ّشخ�شيِّ للم�شتخدِم، اأْو في قر�ٍس ُمدَمٍج واحٍد، اأْو اأيِّ و�شيلِة َتخزيٍن اأُخرى.

�شهولُة تعديِل، وتحديِث الكتِب الإلكترونّيِة؛ اإْذ ل تحتاُج عنَد تحديِثها لإعادِة طباعِتها.  -4
اخت�شاُر الوقِت والجهِد على الباحِث.  -5

عوباِت التي َتحدُّ مَن انت�شاِرها  ا مَن ال�شّ ومَع هذِه الميزاِت اإّل اأنَّ الكتَب الإلكترونيَة تواِجُه بع�شً
ًة، وقراءًة لأوقاٍت طويلٍة مْن �شا�شِة جهاِز الحا�شوِب؛  ها يتطلَُّب َبرمجّياٍت خا�شّ الوا�شِع؛ اإْذ اإنَّ بع�شَ
ــحيِة للقاريِء، وعلى الّناحيِة الجتماعّيِة؛ ب�شبِب الُعزلِة، وغياِب  ا يوؤثُر �َشــلًبا على الّناحيِة ال�شّ ِممَّ

 . الّتفاُعِل الجتماعيِّ

الن�شاُط )1-14(: الكتاُب الإلكترونيُّ
ُزِر المواقَع الآِتَيَة: 

.(Skype شرح برنامِج�) ْل كتاَب من ُركِن الإنترنتِّ َحمِّ   www.kutub.info

من رابِط كتٍب اإ�شالمّيٍة-العقيدِة والفقِه والّدعوِة َحّمْل كتاَب   www.aljlees.com

الِة). (دليِل الُم�شلِّي في اأحكاِم ال�شَّ     

؟ ناق�ْس ذلَك مَع زمالِئَك في  هل َتعتقُد اأّن الكتاَب الإلكترونيَّ �شــيحلُّ َمِحــلَّ الكتاِب الورقيِّ
. فِّ ال�شَّ

أسئلُة الّدرِس
ما فوائُد المكتبِة الإلكترونّيِة؟  -1

. اذكْر ثالًثا مَن الّتقنياِت الُم�شتخَدَمِة في الّتعلُِّم الإلكترونيِّ  -2
. عوباِت اّلتي َتِحدُّ مَن انت�شاِر الكتاِب الإلكترونيِّ َبيِِّن ال�شّ  -3



31

الّتعّلُم الإلكترونيُّ َكغيِرِه ِمْن ُطُرِق التََّعلُِّم الأُخرى لُه فوائُد عديدٌة، اإل اأَّنُه ُيواِجُه َم�شاِعَب َتُحدُّ 
ِمْن �ُشرعِة انت�شاِرِه، و�شنعرُف في ما ياأتي فوائَد الّتعّلِم الإلكترونيِّ ومميزاتِه ومُعيقاتِه.

ِم اإللكترونيِّ أواًل: فوائُد الَتعلُّ

ها:  لهذا الّنوِع مَن الّتعّلِم فوائُد عديدٌة، مْن اأهمِّ

تو�شيُع قاعدِة الُم�شاركيَن في العملّيِة الّتْعليمّيِة.  -1

تقليُل ُكلفِة التعلُِّم والتعليِم على الأَفراِد والحكوماِت.  -2

ن�شُر العلِم ِفي اأَماكَن كان ي�شعُب الو�شوُل اإليها، مّما ي�شاعُد في رفِع �َشِوّيِة المجتمِع.  -3

ُيوفُر الّتعلُُّم الإلكترونيُّ اإمكانّيَة الّتعلُِّم الم�شتمرِّ مدى الحياِة.  -4

يوّفُر التَّعلُُّم الإلكترونيُّ اإمكانّيَة الّتعلُِّم الُمعتمِد على الّذاِت.  -5

تقليُل الأَعباِء الإِدارّيِة ِبالن�شبِة للمعلِِّم.  -6
مثلِ:  طوياًل،  وقًتا  منُه  تاأخُذ  التي  الإدارّيِة،  الأَعباِء  تقليَل  للُمعلِّمِ  يتيُح  الإلكترونيُّ  فالتَّعلُُّم 
الّتعّلمِ  اإلى تركيِزِه على عملّيِة  ُيوؤدي  الّطلبِة الفردّيِة، مّما  اأن�شطِة  ا�شتالِم الواجباِت، ومتابعِة 
والّتعليمِ، ومَن الأمثلِة على ذلَك الأن�شطُة، والواجباُت الإلكترونّيُة اّلتي يوّفُرها الّنظاُم، والتي 

. ّحُح على نحٍو تلقائيٍّ لَُّم وُت�شَ ُت�شَ

تقليُل الّرهبِة والخجِل لدى الُمتعلِّم.  -7
وَن ُم�شاركِة اأفكاِرِهم واآرائِهم  َبٍة للّطلبِة اّلذين يخ�شَ فالّتعّلُم الإلكترونيُّ ُيَوّفُر ظروَف َتعلُّمٍ ُمنا�شِ
اأْن  الّطالُب  يخ�شى  ل  اإْذ  بالخ�شو�شّيِة؛  تت�شُف  َتعليمّيًة  بيئًة  توفيِرِه  طريِق  الآخريَن عن  مَع 

َف بالغباِء اإذا كانْت اآراوؤُه خاطئًة. ُيو�شَ

، َومميزاُتُه وُمعيقاُتُه فوائُد الّتعّلم اإِللكترونيِّ ْرُس اْلخاِمُس الدَّ
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ثانًيا: مميزاُت الّتعّلِم اإللكترونيِّ 

للّتعلُِّم الإلكترونيِّ العديُد مَن الُمميزاِت منها:

المرونُة :  -1

يوّفــُر الّتعّلُم الإلكترونيُّ مرونًة َعاليــًة للُمتعلِّميَن من حيُث وقُت الّتعلُّــمِ، ومكاُنُه ومحتوى 
ــَب رغبــِة المتعلِّميَن، وقدراِتهُم،  المادِة العلمّيِة الُمراِد تعلُُّمها، و�شــرعُة الّتعّلِم، وذلَك َح�شَ
ُم خدمَة الّتعلُِّم الإلكترونيِّ في  واإمكاناِتهم، اإْذ ي�شتطيُع المتعلُِّم الّدخوَل اإلى الَموِقِع الّذي ُيقدِّ
اأيِّ وقٍت ومْن اأيِّ جهاٍز، والبدَء في عملّيِة الّتَعلُِّم مَن الُم�شتوى الذي ينا�شُبُه، ويمكُن للُمتعلِِّم 
ُم الّتعلُُّم الإلكترونيُّ حلوًل ناجحًة للم�شــاكِل اَلتي  ؛ ليتحقَق لُه الفْهُم، ويقدِّ اأْن يعيــَد الّدر�ــسَ
ــِهم،اإْذ ي�شــتطيُع الّطالُب الغائُب الح�شوَل على ما فاَتُه مَن  َتنتُج مْن غياِب الّطالِب عْن درو�شِ

الّدرو�ِس ب�شهولٍة، على نحٍو ُمواٍز لزمالئِه الحا�شريَن، فال ينقطُع عِن العملّيِة الّتعليمّيِة.

تَعلٌُّم ُممتٌع :  -2

ُم التَّعّلُم الإلكترونيُّ للّطالِب تفاعاًل �شخ�شًيا، فهو يوّفُر بيئًة ُممتعًة للّطالِب بعيًدا عِن الَملِل  ُيقدِّ
اأخطاِئِه  اكت�شاِف  في  وي�شاعُدُه  ُي�شيُب،  عندما  وي�شجُعُه  الّتلقيِن،  عملّيِة  نتيجَة  َيح�شُل  الّذي 
ُم المفاهيَم على  ْعِف دوَن ح�شا�شّيٍة اأو خجٍل، ويقدِّ عندما ُيْخِطُئ، ويدّرُبه؛ ليتجاوَز مواطَن ال�شّ
نحٍو مرئيٍّ وم�شموٍع؛ مّما يجعُل ا�شتيعاَب هذِه المفاهيِم اأمًرا �شهاًل وممتًعا؛ لأّنُه َيعتمُد مبداأَ 

. ِد الحوا�ِس، َوَيْظَهُر هذا الّتعّلُم كاأّنُه تعّلٌم �شخ�شيٌّ ذاتيٌّ َتعدُّ

التّحديُث الُم�شتِمرُّ للُمحتوى :  -3

�شنواٍت،  ثالِث  اأْو  �شنتيِن،  مْن  اأقلَّ  في  للّدرا�شِة  الُمقّررِة  الكتِب  تحديُث  الُممِكِن  غيِر  مْن 
بيَنما ُيمِكُن تحديُث المواِد العلمّيِة الإِلكترونّيِة الُم�شتخدمِة في الّتعلُِّم الإِلكترونيِّ على نحٍو 

ُمبا�شٍر، وبتكِلفٍة منخف�شٍة.

ُمراعاُة الفروِق الفرديِّة  -4

القدراِت  بناِء  على  ي�شاعُد  فهو  الّطالِب؛  بيَن  الفردّيَة  الفروَق  الإِلكترونيُّ  الّتعلُُّم  ُيراِعي 
الّطالَب  وي�شاعُد  المعرفّيِة  واهتماماِتِهم  قدراِتِهم  َب  َح�شَ للُمتعلميَن  والفردّيِة  ال�ّشخ�شّيِة 
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ينا�شُب  الّتعّلَم  هذا  فاإنَّ  كذلَك  عديدٍة،  ولمّراٍت  ي�شاُء  متى  الّدر�ِس  ُم�شاهدِة  على  عيَف  ال�شّ
الّطالَب الُمتفوَق؛ اإْذ ي�شتطيُع هذا الّطالُب ُم�شاهدَة درو�ٍس اأخرى ُمرتبطٍة بِه، والح�شوَل على 

َب �شرعِة الُمتعّلِم. معلوماٍت اإ�شافّيٍة حوَلُه، وبذلَك فهَو ي�شيُر َح�شَ

ربُْط الّطلبِة مَع م�شادِر المعرفِة مبا�شرًة :  -5

ا عن طريِق توفيِر و�شائِل اّت�شاٍل  ِهم بع�شً ِل الّطلبِة مَع بع�شِ ُن الّتعلُُّم الإِلكترونيُّ مْن توا�شُ ُيح�شِّ
الحواِر؛  وغرِف   ، الإِلكترونيِّ  والبريِد  الّنقا�ِس،  مجال�ِس  مثِل:  ال�شتخداِم  و�شهلِة  َدٍة  متعدِّ
ِمّما يحّفُز الّطالَب على الم�شاركِة والّتفاُعِل مَع الموا�شيِع المطروحِة، وُيزيُد الّتوا�شُل قدرَة 
ِه مْن قبِل الُمعلميَن، وُيمكُن ربُط الّطلبِة مَع م�شادِر  الُمتعلميَن على العمِل الجماعيِّ الُموجَّ
؛ اإْذ ي�شتطيُع الطلبُة الح�شوَل على المعلوماِت على نحٍو  المعرفِة مبا�شرًة، عن طريِق الإنترنتِّ
ٍث. وال�ّشكُل (1-22) ُيبّيُن طريقَة الّتوا�شِل بالبريِد الإِلكترونيِّ على َمنظومِة  �شريٍع وُمحدَّ
لكترونيِّ بيَن الّطلبِة عْن  ِل الإِ (EduWave). وال�ّشكُل (1-23) يُبّيُن اإحدى و�شائِل الّتوا�شُ

.(Skype) طريِق الإنترنتِّ با�شتخداِم برنامِج

. ُل الإلكترونيُّ بالبريِد الإلكترونيِّ عن طريِق منظومِة الّتعلُِّم الإلكترونيِّ ال�ّشكُل (1-22): الّتوا�شُ
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ثالثًا: الُمعيقاُت

ــعوباِت الّتي َتُحدُّ مَن انت�شــاِرِه وا�شــتخداِمِه،  يواجُه الّتعلُُّم الإلكترونيُّ بع�َس الُمعيقاِت وال�شُ
ويمِكُن تلخي�ُس هذِه المعيقاِت وهَي:

الحاجُة اإلى اأدواٍت وخدماٍت ِتَقنيٍَّة :  -1

يحتاُج تطبيُق التَّعلُِّم الإلكترونيِّ اإلى الو�شائِط المتعدّدِة والحوا�شيِب وال�ّشبكاِت التي َتربُط 
ُيمكُن  ول  والّتطويِر.  يانِة  ال�شِّ مثِل: خدمِة  الأجهزِة،  لهذِه  الُمرافقِة  الخدماِت  واإلى  بيَنها، 

للّطلبِة ال�شتفادُة من التعلُِّم الإلكترونيِّ دوَن اأن تتوافُر لديهم اأجهزُة الحا�شوِب.

غياُب التّفاعِل المبا�شِر بيَن المعلِِّم والّطالِب :  -2

ل يوفُِّر الّتعلُُّم الإلكترونيُّ اللتقاَء وجًها لوجٍه بيَن الّطالِب َوُمعلِِّمِه، اأَْو بيَن الّطالِب وزمالِئِه، 
ها عْن طريِق تعابيِر  فوجوُد المتعلِِّم اأماَم المعلِِّم يجعُله يتلقى ر�شائَل عديدًة في اللحظِة نف�شِ
الّتفاُهِم  مْن طرِق  الإيماِء، وغيِرها  الج�شِم، والو�شِف، والإ�شارِة، وا�شتخداِم  الوجِه، ولغِة 

. والتخاُطِب التي ل ي�شتطيُع الّتعلُُّم الإلكترونيُّ تمثيَلَها على نحٍو طبيعيٍّ

.(Skype) ورِة عْن طريِق الإنترنتِّ با�شتخداِم برنامِج وِت وال�شّ ُل الإلكترونيُّ بال�شّ ال�ّشكُل (1-23): الّتوا�شُ
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�شعوبُة تقييِم الّطلبِة :  -3

؛ ي�شعُب على المعلِّميَن  عندما تحدُث العملّيُة الّتعليمّيُة بالكامِل عْن طريِق الّتعلُِّم الإلكترونيِّ
َعِمَل على  اأْو  المتحاَن،  اأّدى هذا  قْد  ه  نف�شَ الّطالَب  اأنَّ  ِمْن  ِد  الّتاأكُّ ل�شعوبِة  تقييُم طالِبهم؛ 

اإنجاِز المطلوِب ِمْنُه.

الحاجُة اإلى تدريِب المعلِّميَن :  -4

اإلى  ؛ لذا فُهْم بحاجٍة  بع�ُس المعلِّميَن غيُر قادريَن على الّتعليِم با�شتخداِم الّتعلُِّم الإلكترونيِّ
، وهذا الّتدريُب بحاجٍة اإلى كلفٍة اإ�شافيٍَّة. تدريٍب وتاأهيٍل للّتعاُمِل مَع الّتعلُِّم الإلكترونيِّ

ِمْن معيقاِت الّتعلُِّم الإلكترونيِّ �شعوبُة تقييِم المتعلِّميَن، اقترْح حلوًل لهذِه الم�شكلِة.

. ِح المق�شوَد بالُمرونِة التي يوفُِّرها الّتعلُُّم الإلكترونيُّ و�شّ  -1
، براأيَك؟ ما الفائدُة الأكثُر اأهمّيًة للّتعلُِّم الإلكترونيِّ  -2

. بّيِن الّتحدياِت التي تواِجُه الّتعلَُّم الإلكترونيَّ  -3

أسئلُة الّدرِس
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ينا�شــُب الّتعلُُّم الإلكترونيُّ العديَد مْن فئاِت المجتمِع التي ل ت�شــتطيُع اللتحاَق بالعملّيِة الّتعليمّيِة 
الّتقليدّيِة لظروٍف ُمختلفٍة كتدني الّدخِل، وعدِم القْدرِة على اللتزاِم بح�شــوِر الُمحا�شــراِت، وفي ما 

ياأتي بع�ُس هذِه الفئاِت:

ِم  أواًل: فئاُت المجتمِع الُمختلفِة الذيَن فاتتُهْم ُفَرُص الّتعلُّ

وُهُم الفئاُت التي َحالِت الّظروُف الجتماعّيُة اأو القت�شــادّيُة اأو الجغرافّيُة اأو ال�ّشيا�شــّيُة، دوَن 
ِر فر�ِس الّتعلُِّم لُهْم، وبعَد اأْن اأُزيلْت هذِه المعيقاُت اأ�شــبحْت هذِه الفئاُت راغبًة في التعّلِم، اإّل  َتوفُّ
اأنَّ الّتعّلــَم الّتقليديَّ َلْم َيعْد يالئُمُهْم، والّتعلُُّم الإِلكترونيُّ بمــا يتمتُع ِبِه مْن ُمروَنٍة يعيُد الأمَل لدى 
الكثيِر ممْن يرغبوَن في الّتعلُِّم فهَو َي�ْشمُح لُهْم بالّتعّلِم اإلى جانِب ممار�شِتهم المهَن والأعماَل التي 

راعِة اأو النِّجارِة اأو غيِرها.  اعتادوها مثَل الزِّ

ثانًيا: رباُت البيوِت 

اأتــاَح الّتعلُُّم الإلكترونيُّ اإمكانّيَة موا�شــلِة التَّعلُّــِم ِلرباِت البيوِت دوَن اأْن يخرْجَن، اإْذ اأ�شــبَح 
ــكَل (1-24)، ومَع مروِر الوقِت �شي�شبُح الّتعلُُّم  بالإمكاِن الّتعلُُّم اإلكترونيًّا في البيِت. لحِظ ال�شَّ

الإلكترونيُّ الأ�شلوَب الأمثَل لإزالِة الُمعيقاِت اأماَم تعّلِم المراأِة في جميِع مراحِل الّتعلُِّم.

. ال�ّشكُل (1-24): رباُت البيوِت والّتعلُُّم الإلكترونيُّ

الفئاُت المْستهَدفُة في الّتعلُِّم اإللكترونيِّ الّدرُس الّسادُس
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ثالًثا: الُموظفوَن

في ع�شــِر المعرفِة اّلذي ت�شــعى فيِه كلُّ الُمنّظماِت لتوظيِف الّتكنولوجيــا المعرفّيِة الحديثِة، 
ت�شــعى الموؤ�ّش�شــاُت جاهدًة اإلى تعظيِم ال�شــتفادِة ِمْن موارِدَها الب�شــريِّة معتمَدًة على راأ�ِس ماِلها 

الفكريِّ والمعرفيِّ لُمواجهِة الّتغيراِت ال�ّشريعِة.

وكلُّ ُمنّظمــٍة تحتاُج اإلــى ُموظفيَن مْن ذوي الخبــرِة والمهارِة؛ لتتمكَن مــْن تحقيِق اأهداِفها 
والحفــاِظ على مكانِتها في ال�ّشــوِق، وهنا تبرُز اأهمّيُة 
الّتدريــِب الُم�شــتمرِّ مــْن اأجــِل الّتح�شــيِن والّتطويِر، 
فالّتدريُب ُي�شــاعُد على زيادِة ُم�شــتوى اأداِء الُموظفيَن 
لأعماِلهم، وُيوؤدي اإلى زيادِة الإنتاِج �شــواٌء اأكان كميًّا 
اأم نوعيًّا. والّتعّلُم الإلكترونيُّ ي�شاعُد الُموؤ�ّش�شاِت على 
تحقيِق اأهداِفهــا، وُيحِقُق لالأفــراِد طموحاِتهم. انظِر 

ال�ّشْكَل (25-1).

رابًعا: ذوو االحتياجاِت الخاّصِة 

ــِة اإلى ُمتابَعِة تعليِمها، لكنَّ ظــروَف الإعاقِة الُمختلفِة  تْطَمــُح فئُة ذوي الحتياجاِت الخا�شّ
كالإعاقِة ال�ّشمعّيِة، اأِو الب�شرّيِة، اأِو الحركّيِة اأو غيِرها وقفْت حائاًل دوَن ذلَك، والّتعلُُّم الإلكترونيُّ 
حلٌّ ُمنا�شٌب لهذِه الُم�شكلِة. فمثاًل: فئُة الإعاقِة الب�شريِّة ت�شتطيُع مَع اأجهزِة الحا�شوِب الّتي تعمُل 
ُر اأجهزَة ال�شــتماِع والقراءِة والكتابِة، وطابعــاِت بريل، وتوّفُر برامَج كثيرًة  بالّلم�ِس، والتي توفُّ
تهدُف اإلى ُم�شــاعدِتهم على الّتعلُِّم من خالِل تحويِل الكالِم المكتوِب اإلى كالٍم م�شــموٍع عن 
ُر لُهْم اأمَر الّتعلُِّم. وفئُة الإعاقِة ال�ّشمعيِة ت�شتفيُد مْن برامِج الو�شائِط  طريِق جهاِز الحا�شوِب؛ مّما ُيي�شِّ
الُمتعّددِة اْلتي تركُز على الّروؤيِة، وعلى اأقرا�ِس الفيديِو الّتعليمّيِة الّتي ت�شتخِدُم لغَة الإ�شارِة، فتوفُُّر 
ُن في جهاِز الحا�شــوِب؛ مّما  برامَج تعمُل على ترجمِة الكالِم الَم�شــموِع اإلى ن�ٍس َمكتوٍب ُيخزَّ
ُف َعْنُهم  ُل تعلَُّمَهُم، كما ي�شاعُد الّتعلُُّم الإلكترونيُّ الفئَة الّتي ُتعاني الإعاقَة الحركّيَة، وُيخفِّ ي�شهِّ
َم في م�شــِك القلــِم عنَد الكتابِة، كحالِت  َعناَء الّتنقِل طلًبا للعلِم، وَمْن لْم ي�شــتِطْع منهُم الّتحكُّ
ًرا لُه نظًرا  ، كاَن ا�شــتخداُم الّتعلُِّم الإلكترونيِّ معيًنا، ومي�شِّ ، اأِو ال�شــلِل الّدماغيِّ ال�ّشــلِل الّن�شــفيِّ

. ال�ّشكُل (1-25): الموظفوَن والّتعّلُم الإلكترونيُّ
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. عّدْد ثالَث فئاٍت َت�شتفيُد مَن الّتعلُِّم الإلكترونيِّ  -1
ْح كيَف يخدُم الّتعلُُّم الإلكترونيُّ رباِت البيوِت. و�شّ  -2

، براأيَك؟ اأيُّ الفئاِت الُم�شتهدفِة اأكثُر ا�شتفادًة مَن الّتعلُِّم الإلكترونيِّ  -3
ِل ال�ّشكَل الآتَي، ُثّم اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليِه: تاأمَّ  -4

؟ ما الفئُة الُم�شتهَدَفُة في الّتعلُِّم الإلكترونيِّ  - اأ 
ْح كيَف يخدُم الّتعلُُّم الإلكترونيُّ هذِه الفئَة. و�شّ ب - 

اإلــى اإمكانيَِّة توفيــِر برامَج ُتِتيُح لل�ّشــخ�ِس تحريَك الفاأرِة 
بحركِة الّراأ�ِس، وتتبُع حركَة العيِن عْن طريِق الكاميرا دوَن 

ا�شتخداِم اليديِن اأبًدا.

ويوّفُر الّتعلُّــُم الإلكترونيُّ للموهوبيــَن - وهْم اإحدى 
َب  ــِة - ُمرونًة بالّتقّدِم َح�شَ فئاِت ذوي الحتياجاِت الخا�شّ
ُم�شــتوى ذكاِئهم، وُيوّفُر َلهم برامَج تعليمّيًة ُتالئُم قدراِتهم 

العقليَة العاليَة.
ِة ال�ّشكُل (1-26): ذوو الحتياجاِت الخا�شّ

.                     والّتعلُُّم الإلكترونيُّ

. ابحْث عْن فئاٍت اأخرى في الُمجَتمِع ُيمكُن اأْن ت�شتفيَد مَن الّتعلُِّم الإلكترونيِّ

أسئلُة الّدرِس
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أسئلُة الوحدِة

اأجْب بَنَعْم اأْو ل عّما يلي:  - 1
يوّفُر الّتعلُُّم الإلكترونيُّ لالأفراِد اإمكانّيَة التعلُّمِ الُم�شتمرِّ مدى الحياِة.  - اأ 

ُل عملّيِة ُمحاكاِة َتجربٍة َيترّتُب عليِه َتْكِلَفٌة عالَيٌة. َف�شَ ب - 
ل يمكُن تحديُث الَموادِّ العلميَِّة الإلكترونّيِة. جـ - 

تطبيُق الحكومِة الإلكترونّيِة لُه اأثٌر اإيجابيٌّ في العالقاِت الإن�شانّيِة والجتماعّيِة.  - د 
الّتعلُُّم الإلكترونيُّ غيُر الُمبا�شِر يتطّلُب تحديَد موعٍد ُم�شَبٍق لعملّيِة الّتعلُِّم.  - هـ 

ما عالقُة الّنمذجِة بالمحاكاِة؟ بّيْن ذلَك عْن طريِق مثاٍل.  - 2
ِة بالحكومِة الإلكترونّيِة. اذكْر اأَهمَّ الّت�شريعاِت الخا�شّ  - 3

عّرِف المدر�شَة الفترا�شّيَة، واذكْر ِمثاًل عليها.  - 4
. اذكْر اأربًعا مْن فواِئد الّتعلُِّم الإلكترونيِّ  - 5

الفئاُت  حيُث:  مْن  الّتقليدّيِة  والمدر�شِة  الفترا�شّيِة  الإلكترونّيِة  المدر�شِة  بيَن  قارْن   - 6
الم�شتهدفُة، ومكاُن الّتعلُِّم، ووقُت الّتعلُّمِ، و�شرعُة الّتعلُِّم.

اذكْر اأنواَع الّتعلُِّم الإلكترونيِّ اّلتي تعلَّمَتها في هذِه الوحدِة.  - 7
ِح المق�شوَد بحمايِة حقوِق الملكّيِة الفكرّيِة. و�شّ  - 8

، والكتاِب التقليديِّ مْن حيُث: َتْكِلَفُة الّن�شِر والّتوزيِع،  قارْن َبْيَن الكتاِب الإلكترونيِّ  - 9
و�شهولُة القراءِة، واإمكانّيُة الّتحديِث، واإمكانيُة البحِث.

. بّيْن معيقاِت الّتعلُِّم الإلكترونيِّ  - 10
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تقويٌم ذاتيٌّ

بعَد درا�شــِة الِوْحَدِة الأُولى وتنفيِذ الأن�شــطِة وق�شــايا البحِث والمناق�شــِة الواردِة خالَلها، ما 
َك ذاتيًّا لتحديِد ِنَقاِط ال�صعِف لديَك، ثمَّ حاوْل اإيجاَد الحلوِل المنا�شبِة. َم نف�صَ راأُيَك اأْن ُتقوِّ

اممتاٌزاملجاُلالرقُم �شعيٌفجيٌدجيٌد جدًّ
اأعّرُف النمذجَة.1
اأعّرُف املحاكاَة.2
اأمّيُز بني النمذجِة واملحاكاِة.3
اأدرُك فوائَد املحاكاِة.4
اأذكُر جمالٍت ل�شتخدامِ املحاكاِة.5
اأعّدُد مربراِت ا�شتخدامِ املحاكاِة.6
اأطرُح اأمثلًة على ا�شتخدامِ النمذجِة واملحاكاِة.7
اأعّرُف احلكومَة الإلكرتونّيَة.8
اأذكُر متطلبات بناِء احلكومِة الإلكرتونّيِة.9

اأدرُك اأهداَف احلكومِة الإلكرتونّيِة.10
اأدرُك الت�رشيعاِت اخلا�شَة باحلكومِة الإلكرتونّيِة.11
اأو�شُح املق�شوَد بالتعلُّمِ الإلكرتوينِّ.12
اأمّيُز اأنواَع التعّلمِ الإلكرتوينِّ.13
اأتعامُل مَع التقنياِت امل�شتخدمِة يف التعلُّمِ الإلكرتوينِّ.14
ُح املق�شوَد باملدر�شِة الفرتا�شّيِة.15 اأُو�شّ
اأقارُن بنَي املدر�شِة الفرتا�شّيِة واملدر�شِة التقليديِّة.16
ُف اجلامعَة الفرتا�شّيَة.17 اأعرِّ
ُح املق�شوَد باملكتبِة الإلكرتونّيِة.18 اأُو�شّ
ُح املق�شوَد بالكتاِب الإلكرتوينِّ.19 اأُو�شّ
اأ�شتخدُم املكتبَة الإلكرتونّيَة.20
21. اأ�شتخدُم الكتاَب الإلكرتوينَّ
اأدرُك فوائَد التعّلمِ الإلكرتوينِّ ومعيقاِته.22
اأعّدُد الفئاِت امل�شتهدفَة يف التعّلمِ الإلكرتوينِّ.23

اأُدرُك اأهميَة التعّلِم الإلكرتوينِّ لذوي الحتياجاِت 24
ِة. اخلا�شَّ
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Film Making

انيُة الِوْحَدُة الّثّ
ِ �شناعُة الأفالم

هْل تمنيَت يوًما اأن ُتن�شئَ فيلًما ُيج�ّشُد بع�َس اللحظاِت الجميلِة الّتي مّرْت بَك، ول تزاُل عالَقًة 
ــها  في خياِلَك وذاكرِتَك؟ وهْل فّكرَت يوًما اأنَّ بع�َس الق�شــايا المهّمِة في الحياِة بحاجٍة اإلى عر�شَ

ك�شريٍط اأكثَر مْن َمّرٍة؟

ــِر الّتكنولوجيا والمعلوماِت؛ اإْذ �شــاعدِت الو�شــائُل  لقْد اأ�شــبَح هذا الأمــُر ُممِكًنا فــي َع�شْ
التكنولوجّيُة الحديثُة في الح�شــوِل على المعلومِة، وتخزيِنها بطريقٍة �شــْهَلٍة، وال�شتفادِة منها في 

عمِل اأفالٍم مفيدٍة و�شائقٍة.

�شنتعّرُف في هذِه الوحدِة اأحَد البرامِج الُم�شتخَدمِة في �شناعِة الأفالِم، وهَو برنامُج �شانُع الأفالِم.

Windows Movie Maker 2.6

ويُتوقَُّع مَن الّطالِب في نهايِة هذِه الِوْحَدِة اأْن:
يتَعّرَف العنا�شَر الُمكّونَة لالأفالِم، وُطُرَق الح�شوِل عليها.  

يتَعّرَف ال�ّشا�شَة الرئي�شيَة للبرنامِج، وكيفيَة الّتعاُمِل معها.  
ُيفّرَق بيَن المجموعاِت، والم�ْشروعاِت والأفالِم.  

ُين�شئَ فيلًما مْن مقاطِع فيديو.  
وِر والأ�شواِت بفاعلّيٍة. يتعامَل مَع ال�شّ  

َي�شتخدَم الُموؤثراِت بفاعلّيٍة.  
َي�شتخدَم تاأثيراِت الفيديو بفاعليٍة.  

ُينتَج فيلًما متكاماًل با�شتخداِم البرنامِج.  
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فّكْر
م�شادُر  هناَك  هْل 
اأخــرى للح�شوِل 
ــى الــعــنــا�ــرِش  عــل

املكونِة للفيلِم؟

��وٍر ُمعبِّرٍة، لن�صِرَها على لوحِة المدر�صِة،  حامٌد طالٌب يحبُّ الّت�ص��ويَر، وي�صعى دائًما للتقاِط �صُ
وَر  ًة، وهاتَفُه مّرًة اأخرى، وبينما كاَن َيلتقُط ال�شّ ْقِمّيَة (Camera) َمرَّ وَي�شتخِدُم لذلَك اآلَة الت�شويِر الرَّ
َر اأن يبحَث فيِه،  في �شــاحِة المدر�شــِة جذَب َنَظُرُه عدَم اهتماِم الّطالِب بالّنظافِة؛ ف�شــاءُه الأمُر، وقرَّ
ــِه في حفلِة  ويحاوَل تغييَرُه، فا�شت�شــاَر اأ�شــدقاَءُه، فاأ�شــاروا عليِه بعمِل ِفيلٍم عِن المو�شــوِع وَعْر�شِ

المدر�شِة، واقترحوا ا�شتخداَم برنامِج �شانِع الأفالِم، ولكّنُه لي�َس خبيًرا فيِه.

�شنحاوُل في هذِه الوحدِة ُم�شاعدَة حامٍد على حلِّ م�شكلِتِه بطريقٍة ب�شيطٍة وجميلٍة.

أواًل: ما الفيلُم؟ وما مكوناُتُه؟

ُيَعدُّ الفيلُم فنًّا ُيَعبُِّر عْن ثقافٍة ُمعيَّنٍة، وهَو اإحدى و�شائِل الّت�شاِل الُم�شتخدمِة لأغرا�ٍس ُمختلفٍة 
قــْد تكوُن تعليمّيًة، اأْو اإر�شــادّيًة، اأْو اإعالمّيــًة، اأْو غَير ذلِك، وُيمكُن تعريُف الفيلــِم ِباأنَُّه َمجموعٌة 
ــوِر الُمت�شل�شلِة المعّبرِة عْن مو�شوٍع اأْو م�شــكلٍة، اأْو ظاهرٍة، ُتدَمُج مَع ن�شو�ٍس وموؤثراٍت  مَن ال�شّ
�شــوتيٍة، ومقاطِع فيديو بطريقٍة فاعلٍة لإي�شــاِل فكرٍة وا�شــحٍة. وُيمكُن اإن�شــاُء الأفالِم عْن طريِق 

تقنياِت الّر�شوِم المتحركِة، والبرامِج الحا�شوبّيِة.

وال�ّشكُل (2-1) يبّيُن بع�َس الم�شادِر التي ُيمكُن 
اأْن نح�شَل منها على مكوناِت الفيلِم الأ�شا�شّيِة.

ال�ّشكُل (2-1): بع�ُس م�شادِر الح�شوِل على 
المكوناِت الُم�شتخَدمِة لإنتاِج الفيلِم.

الفيلُم ومكوناُتُه الّدرُس األوُل
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ثانًيا: ُطُرُق الحصوِل على الوسائِط

ى الو�شــائَط، وُيمكُن اأن نح�شَل  يتكّوُن الفيلُم مْن �شــوٍر، ومقاطِع فيديو، وملفاٍت �شــوتّيٍة ُت�شمَّ
وِر مَن الإنترنتِّ والهاتِف. عليها بطرٍق عديدٍة. وفي ما ياأتي تو�شيٌح لكيفّيِة الح�شوِل على ال�شّ

ا�شتخدْم اأحَد ُمحركاِت البحِث مثِل (Google) للبحِث عِن المو�شوِع، كالآتي:  -1

اكتِب الّن�َس الُمراَد البحُث عنُه في خانِة البْحِث مَع تحديِد نوِع الملفِّ (�شوٍر) كما   - اأ 
يظهُر في ال�ّشكِل (2-2).

اّلذي  الموقَع  افتِح  ثمَّ  عليها،  بالّنقِر  الُمنا�شبَة  ورَة  ال�شّ اختِر  ب - 
ورِة. يحتوي على هذِه ال�شّ

اإليها،  الّرجوِع  ل�شهولِة  خا�سٍّ  ُمَجلٍد  في  ورَة  ال�شّ احفِظ  جـ - 
حْفِظ  واختياِر  الأيمِن  الّزرِّ  على  ورِة  ال�شّ فوَق  بالّنقِر  وذلَك 
ورِة با�شِم  فيظهُر مربُع حواٍر كما  ال�شّ

في ال�ّشكِل (3-2).

. ورِة ِمَن الإنترنتِّ ال�ّشكُل (2-2): البحُث عِن ال�شّ

فّكْر
ـــــا اأفـــ�ـــشـــُل  م
وِر؟ خ�شاِئ�ِس ال�شّ
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حّدِد الَموقَع الّذي تريُد الحْفَظ فيِه وال�شَم، واختْر  كما يظهُر في ال�ّشكِل (3-2).  - د 

وهنا  الهاتِف،  مَن  وِر  علىال�شّ الح�شوُل   -2
ٍة بِه.  نحتاُج اإلى و�شلِة (USB) خا�شّ

الحا�شوِب  جهاِز  في  الهاتَف  ِل  َو�شِّ  - اأ 
يظهْر �شكٌل ُم�شابٌه لل�ّشكِل (4-2).

انقْر على (فتِح الجهاِز لعر�ِس الملّفاِت) ب - 
تظهْر   

Open device to view files
using Windows Explorer

الّتخزيِن، كما يظهُر في  نافذُة ذاكرِة 
ال�ّشكِل (5-2).

ورِة. ال�ّشكُل (2-3): حفُظ ال�شّ

ال�ّشكُل (2-4): فتُح ملفٍّ مْن ذاكرِة الهاتِف.
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انقْر على الأيقونِة  َتظهْر الملّفاُت المخزنُة على الهاتِف. جـ - 

اختِر الملفَّ المطلوَب، واحفْظُه على ذاكرِة الحا�شوِب.  - د 

مالحظٌة

وتّيِة، اأو مقاطِع الفيديو مَن الإنترنتِّ اأِو الهاتِف بالُطُرِق ال�ّشابقِة  يمكُن الح�شوُل على الملّفاِت ال�شّ
(.mp3) وتّيِة مثل ًة في الملّفاِت ال�شّ ها. وهنا يمكُن ا�شتخداُم امتداِد الملفِّ اأثناَء البْحِث خا�شّ نف�شِ

 ذاكرة تخزين الهاتف

ال�ّشكُل (2-5): نافذُة ذاكرِة الّتخزيِن.

الن�شاُط )2-1(: الح�شوُل على الو�شائِط
بالّتعاوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة طّبِق الآتَي:

اختْر اأحَد الَموا�شيِع الآتيِة لإن�شاِء م�شروِع فيلٍم وهَي:  
.        جـ- الها�شميوَن. اأ- المناطُق الأثرّيُة في الأردنِّ        ب- ال�ّشياحُة في الأردنِّ

ا�شــتخدِم الإنترنتِّ في مدر�شِتَك اأو الهاتِف (اإْن اأمكَن) للح�شوِل على الو�شائِط (�شوٍر، اأْو   
) على  اأ�شــواٍت، اأْو مقاطِع فيديو) الُمنا�شبِة للمو�شــوِع واحفْظها في مجلٍد با�شم (الأردنِّ

.(Pictures) جهازِك �شمَن المجلِد
وِر التي ُجِمَعْت. ناق�ْس وزمالَءَك خ�شائ�َس ال�شّ  

�شّجْل ُخُطواِت العمِل في ملفِّ الَمجموعِة.  



46

جّرْب بنفِسَك

َما الفيلُم؟ وما مكوناُتُه؟  -1
عدِد الم�شادَر التي يمكُن ا�شتخداُمها للح�شوِل على الو�شائِط.  -2

اعتماًدا على اإجابِة ال�ّشوؤاِل الّثاني، اأيُّ هذِه الم�شادِر ُت�شتخَدُم لكلِّ حالٍة مَن الحالِت الآتيِة،   -3
مف�شًرا اإجابَتَك:

ِجَك مَن المدر�شِة. اإعداُد َم�شروِع فيلٍم لحفلِة تخرُّ  - اأ 
ُث عْن عجائِب الّدنيا ال�شبعِة. اإعداُد َم�شروِع فيلٍم يتحدَّ ب - 
اإعداُد َم�شروِع فيلٍم عْن اأن�شطِة المدر�شِة في نهايِة العاِم. جـ - 

ما وظائُف الأيقوناِت الآتيِة:  -4

يجُب اللتزاُم باأخالقياِت البحِث في الإنترنتِّ التي تعلْمَتها من قبُل.

ا�صتخدْم اآلَة الت�صويِر الرقميََّة اأْو جهاَز هاتٍف للتقاِط �صوٍر مَن البيئِة المدر�صّيِة.  
اأو�شِل اآلَة الت�شويِر الرقميََّة بجهاِز الحا�شوِب.  
. وَر التي ُجِمَعْت في مجلٍد خا�سٍّ احفِظ ال�شّ  

�شّجْل مالحظاِتَك في ملفِّ الَمجموعِة.

 ذاكرة تخزين الهاتف

Open device to view files
using Windows Explorer

تذّكرْ

أسئلُة الّدرِس
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ُيَعدُّ برنامُج �شانِع الأفالِم اأحَد البرامِج ال�ّشهلِة لإنتاِج الأفالِم، ويتمّيُز هذا البرنامُج بخ�شائ�َس 
عديدٍة، تمّكُنَك مَن العمِل على العديِد مَن العملياِت مثِل: تعديِل مقاطِع الفيديو، وت�شميِم األبوماِت 
وِر التي تحمُل اأحلى ذكرياِت الّطفولِة اأِو الّرحالِت اأِو الُمنا�شباِت، وت�شميِم الُعرو�ِس والأفالِم  ال�شّ

الّدرا�شيِة ،وت�شميِم الأفالِم الوثائقّيِة واإنتاِجها وغيِرها.

�شــنتعّرُف في هذا الّدر�ِس اإلى كيفّيِة ت�شــغيِل البرنامِج، والأجزاِء الُمختلفِة في �شا�شتِه الّرئي�شِة، 
وكيفّيِة الّتعاُمِل مَعها.

أواًل: تشغيلُ البرنامِج 

يمكُن ت�شغيُل البرنامِج بتطبيِق الخطواِت الآِتيِة:
.(Start) انقْر على زرِّ ابداأ  -1

.(All Programs) اختْر جميَع البرامِج  -2
اختْر برنامَج �شــانعِ الأفالِم (Windows Movie Maker) عندها تظهِر ال�ّشا�شــُة الرئي�شُة،   -3

حُة في ال�ّشكِل (6-2). المو�شّ

�شّغِل البرنامَج بُطرٍق اأُخرى، و�شّجِل الُخُطواِت في ملفِّ المجموعِة.

بدُء العمِل في برنامِج صانِع األفالِم الّدرُس الّثاني

جّرْب بنفِسَك
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ثانًيا: أجزاُء الّشاشِة

ها مَع البرامِج التي تعّلمَتها ِمْن قبُل، مثِل: برنامِج  تتكّوُن �شا�شُة البرنامِج ِمْن اأجزاٍء يت�شاَبُه بع�شُ
(Word) وتختلُف في البع�ِس الآخِر، ومْن هذِه الأجزاِء: 

:(Collections) المجموعاُت  -1

وُيعر�ُس  �شوتّيٍة.  مقاطَع  اأْو  �شوٍر،  اأْو  فيديو،  مقاطِع  مثُل:  للعمِل  ُد  �شُتورَّ التي  العنا�شُر  فيها  تظهُر 
. ، اأْو عن طريق ال�ّشهِم  باختياِر الّتبويِب 

:(Movie Tasks) نافذُة َمهامِّ الفيلِم  -2

َتحتوي على الأوامِر الُم�شتخَدَمِة في العمِل، فيمكُن عْن طريِقها ا�شتيراُد مقاطِع الفيديو، اأِو 

ال�شكل (2-6): ال�ّشا�شُة الّرئي�شُة.
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وتّيِة، كذلَك يمكُن اإجراُء الّتعديالِت على الفيلِم وتخزيِنِه. ويمكُن  وِر، اأِو المقاطِع ال�شّ ال�شّ
اإظهاُرها بالنقِر على زرِّ                .

�شريُط الَم�شروِع ) لوحُة العمِل/الفترُة الّزمنيُّة(:  -3

ُه بطريقتي لوحِة العمِل )Storyboard( اأِو الفترِة  عنَد اإن�شاِء الَم�شروِع وتحريِرِه، يمكُن عر�شُ
اأْو   ، على:  النقِر  طريِق  عْن  بيَنُهما  الّتنقُل  ويمكُن   ،)Timeline( الّزمنيِّة 

:(Storyboard) لوحُة العمِل  -4

لوحِة  ا�شتخداُم  وي�شاعُدَك  البرنامِج،  هذا  في  الفترا�شّيَة  العر�ِس  طريقَة  العمِل(  )لوحُة  ُتَعدُّ 
الم�شروِع وترتيِبها.  الفيديو) في  اأْو مقاطِع  َوِر  (ال�شُّ المقاطِع  ت�شل�شِل  العمِل على م�شاهدِة 
ا بم�شاهدِة اأّيِة تاأثيراِت فيديو، اأِو انتقالِت فيديو اأُ�شيفْت.  َوت�شمُح طريقُة العر�ِس هذِه اأي�شً

(�شتتعّرُف عليها في ما بعُد). كذلَك يمكُن معاينُة جميِع المقاطِع في الم�شروِع. 

:(Timeline) الفترُة الّزمنيُّة  -5

اأْو  ي�شاعُدَك ا�شتخداُم )الفترِة الّزمنيِّة( على ُمراجعِة توقيِت المقاطِع الموجودِة في الم�شروِع 
تعديِلها. وا�شتخداِم اأزراِر الفترِة الّزمنّيِة:  لتطبيِق 
بع�ِس المهامِّ مثِل: تغييِر طريقِة عر�ِس الم�شروِع، اأْو تكبيِر تفا�شيِل الم�شروِع اأْو ت�شغيِرها، 
التالي:  بال�شكِل  الوقِت  تن�شيُق  َوَيْعِر�ُس  وِت.  ال�شّ اأْو �شبِط م�شتوياِت  الحديِث،  ت�شجيِل  اأْو 
(اأع�شاَر الثانيِة: الثانيَة: الدقيقَة: ال�شاعَة)، كذلَك يمكُن معاينُة جميِع المقاطِع في الم�شروِع.

وعنَد اإظهاِر الفترِة الزمنيِة تظهُر الم�شاراُت التاليُة في �شريِط الم�شروِع:

الن�شاُط )2-2(: اأجزاُء ال�ّشا�شِة
بالتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة طّبِق الآتَي:

�شغْل برنامَج �شانِع الأفالِم.  
ا�شتعر�ِس اّللوائَح ومحتوياِتها.  

تنّقْل بيَن المجموعاِت والمهامِّ ُم�شتخدًما اللوائَح اأِو الّتبويباِت.  
، ولحْظ تاأثيَرهما على ال�ّشا�شِة. ، و  تنّقْل بيَن   
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اأِو  َوِر،  ال�شُّ اأِو  الفيديو،  َمقاطِع  بم�شاهدِة  )فيديو(  َم�شاُر  َي�شمُح   :(Video) فيديو   - اأ 
العناويِن التي َعِمْلَت على اإ�شافِتها اإلى الم�شروِع. وعنَد تو�شيِع م�شاِر الفيديو بالّنقِر 

، يظهُر َم�شاُر )النتقاِل( وَم�شاُر )ال�شوِت(. على اإ�شارِة 
النتقاُل (Transition): ي�شمُح م�شاُر )النتقاِل( بم�شاهدِة اأّيِة انتقالِت فيديو، (�شتتعّرُف   - ب 

عليها في ما بعُد) اأُ�شيَفْت اإلى الفترِة الّزمنيِة. 
اأّيِة  في  الم�شَمِن  وِت  ال�شّ ملفِّ  بم�شاهدِة  )ال�شوِت(  م�شاُر  ي�شمُح   :(Audio) وُت  ال�شّ  - جـ 
ملفِّ  حذِف  على  عِمْلَت  واإذا  الم�شروِع.  اإلى  اإ�شاَفِتها  على  َعِمْلَت  فيديو  مقاطِع 

ا مْن م�شاِر )فيديو(. وِت عْن هذا الم�شاِر، �شُيزاُل مقطُع الفيديو اأي�شً ال�شّ
ال�شوُت/المو�شيقى (Audio/Music): ي�شــمُح م�شــاُر )ال�شوُت/المو�شيقى( بم�شــاهدِة   - د 
ــوِت التي عمْلَت على اإ�شــافِتها اإلى الم�شروِع حيُث يظهُر ا�شُم  ملّفاٍت، اأْو مقاطِع ال�شّ
ا اإ�شافُة مقاطِع فيديو اإلى هذا الم�شاِر في  وِت على هذا الم�شاِر، ويمكُن اأي�شً مقطِع ال�شّ

وِت الُمرافِق للفيديو فقْط.  حاِل اإراَدِتَك ت�شغيَل ال�شّ
اإلى عنا�شِر  اأيَّ كلماٍت ُت�شاُف  ُيِظهُر هذا الم�شاُر   :(Title Overlay) تراكُب العنواِن   - هـ 

الفيلِم، حيُث يمكُن تحديُد مكاِن الكتابِة، وُمّدِتها.
:(Display Window) نافذُة العر�ِش  -6

ُت�شتخَدُم لمعاينِة مقاطعِ الفيديو، اأِو الفيديو كاماًل اأثناَء العمِل لروؤيِة الّتاأثيراِت التي اأ�شفَتها، 
ِم الُمبّينِة في الجدوِل (1-2): وتحتوي على اأزراِر الّتحكُّ

ِم في نافذِة العر�ِس. الجدوُل (2-1): اأزراُر الّتحكُّ

زرُّ الّت�شغيِل.
ِزرُّ اإيقاِف الّت�شغيِل.

زرُّ اإرجاِع الفيلِم اإلى بدايِته.
.(frame اإطار) زرُّ تقديم الفيلِم، اأجزاٍء �شغيرٍة مَن المقطِع

.(frame اإطار)  زرُّ اإرجاِع الفيلِم، اأجزاٍء �شغيرٍة مَن المقطِع
زرُّ تقديِم الفيلِم اإلى نهايتِه.
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ثالًثا: الَمشروُع والفيلُم

تبــداأُ عمليُة اإعــداِد الفيلِم بتجهيِز الم�شــروِع، وذلَك با�شــتيراِد العنا�شــِر الُمكّونِة للم�شــروِع، 
ــِه وبعد ذلك ِحفُظُه، وعنــَد النتهاِء مْن جميِع  ــوتّيِة والنتقالّيِة ُثمَّ ا�شتعرا�شِ ُثمَّ اإ�شــافِة الّتاأثيراِت ال�شّ
ِد اأّن الم�شروَع اأ�شبَح جاهًزا للعر�ِس ُيحَفُظ ب�شيغِة فيلمٍ. والجديُر بالّذكِر  الّتعديالِت الاّلزمِة، والتاأكُّ
 .(.wmv) اأّما الفيلُم فيحفُظ بالمتداِد (.mswmm) اأَنَّ الم�شــروَع ُيحفُظ با�شــِم َملفٍّ ذي المتداِد
ويمكُن با�شتخداِم َمَلفِّ الم�شروِع اإجراُء اأيِّ تعديالٍت على مكوناتِه، حيُث ُيحتفُظ بترتيِب المقاطِع 
خرى َعِمْلَت عليها. اأّما ملفُّ الفيلِم  اّلتي اأُ�شــيَفْت اإلى �شريِط الم�شروِع، بالإ�شــافِة اإلى اأيِّ تاأثيراٍت اأُ

فلْن ت�شتطيَع اإجراَء اأيِّ تعديالٍت عليِه ال با�شتخدام تقنيات �شتتعرف عليها  في ما بعُد. 

وفي ما يلي َعْر�ٌس ِلُخطواِت حفِظ الم�شروِع:

.(File) ٍّمْن لئحِة َمَلف (Save Project As) اختِر الأمَر حفَظ الم�شروِع با�شِم  -1

.(Save) اكتِب ا�شَم الملفِّ واختْر حفَظ  -2

.( ُح ُخطواِت حفِظ الم�شروِع (لحِظ المتداَد عنَد خانِة نوِع الملفِّ ال�ّشكُل (2-7) ُيو�شّ

الن�شاُط )2-3(: ا�شتخداُم اأزراِر ال�ّشا�شِة 
وم�شاراِت )لوحِة الفترِة الّزمنيِّة(

بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة وبم�شاعدِة معلِِّمَك طبِِّق الآتَي:
انقْر على )ا�شتيراِد �شوٍر( مْن نافذِة )مهامِّ الفيلِم(.  

(، ُثمَّ اْنُقِر )ا�شتيراَد(. وَر التي تريُدها مْن مجلِد )الأردنِّ حدِد ال�شّ  
وَر اإلى )لوحِة العمِل(. ا�شحِب ال�شّ  

ها في )لوحِة الفترِة الّزمنيِة(، ولحِظ الفرَق بيَنُهما. وَر على )لوحِة العمِل( وا�شتعر�شْ ا�شتعر�ِس ال�شّ  
ْل بيَن م�شاراِت )لوحِة الفترِة الّزمنيِة(، وتعّرْف وظائَفها. َتنقَّ  

ْل بيَن اأزراِر )نافذِة العر�ِش( وتعّرْف عمَلها. َتنقَّ  
�شّجْل مالحظاِتَك في ملفِّ المجموعِة.
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ال�ّشكُل (2-7): حفُظ الم�شروِع.

ال�ّشكُل (2-8): تحديُد موقِع الحفِظ.

اأّما اإذا اأردَت حفَظه كفيلٍم فاتبِع الخطواِت الآتيَة:
اختِر الأمَر حفَظ ملفِّ فيلٍم (Save Movie File) مْن لئحٍة ملفٍّ (File)، �شيظهُر ال�ّشكُل (8-2).  -1

.(Next) اختْر موقَع الحْفِظ (جهاَز الكمبيوتِر). وبعَدها التالي  -2
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ِد ا�شَم الفيلِم ومكاَن حْفِظِه، وبعَدها (Next) الُمبيَُّن في ال�ّشكِل (9-2). َحدِّ  -3

تظهْر نافذُة تحديِد َجودِة الفيلِم حّدْد اأَف�شلَ جودٍة ُثمَّ انقْر (Next) كما يظهُر في ال�ّشكِل   -4
.(10-2)

ال�ّشكُل (2-9): تحديُد مكاِن الحفِظ.

ال�ّشكُل (2-10): تحديُد جودِة الفيلِم.
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بعَد النتهاِء مَن الحِفظ انقْر (Finish)، كما يظهُر في ال�ّشكِل (11-2).  -5

رابًعا: إنهاُء العمِل

بعَد النتهاِء مَن العمِل على الم�شــروِع اأِو الفيلــِم ُيغَلُق البرنامُج باختياِر الأمِر اإنهاٍء (Exit) مْن 
.(File) ٍّلئحِة َمَلف

الن�شاُط )2-4(: حفُظ الم�شروِع
بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة طّبِق الآتَي:

.) احفِظ الم�صروَع الَّذي اأن�صاأَتُه في الّن�صاِط ال�ّصابِق با�صِم )الأُردنِّ  
.( احفِظ الم�شروَع ال�ّشابَق ب�شيغِة فيلٍم با�شِم (الأُردنِّ  

اأغلِق البرنامَج.  
ْل مالحظاِتَك في ملفِّ المجموعِة. �شجِّ

ال�ّشكُل (2-11): اإنهاُء الحفِظ.
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عّدْد ممّيزاِت برنامِج �شانِع الأفالِم.  -1
ما الفرُق بيَن الم�شروِع والفيلِم؟ وما امتداُد كلٍّ منُهما؟  -2

ْد وظائَف الأزراِر الآتيِة: حدِّ  -3

لنافذِة  اإ�شافَتها  تقترُح  التي  الأزراُر  الأفالِم فما  برنامِج �شانِع  اإذا كنَت م�شوؤوًل عْن تطويِر   -4
الَعْر�ِس؟ ولماذا؟

ِح الفرَق بيَن لوحِة العمِل، والفترِة الّزمنّيِة. و�شّ  -5
امالِء الفراغاِت الآتيَة بما ينا�شُبها:  -6

مْن مكوناِت ال�ّشا�شِة الّرئي�شِة للبرنامِجِ ..................... و......................  - اأ 
طريقُة الَعْر�ِس الفترا�شّيُة في برنامِج �شانِع الأفالِم هَي ...................... ب - 

وِت في لوحِة عر�ِس الفترِة الّزمنّيِة لـ ...................... ُي�شتخَدُم َم�شاُر ال�شّ جـ - 
اِر ...................... وِر، َيْظَهُر في َم�شَ عنَد اإدراِج ملفٍّ �شوتيٍّ لمقاطِع الفيديو، اأو ال�شّ  - د 

نافذُة الَعْر�ِس هَي ......................  - هـ 

أسئلُة الّدرِس
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ــغيرِة (مقاطِع الفيديو) التــي ُتجَمُع عْن طريِق عملّياِت  يتكــّوُن الفيلُم مْن عدٍد مَن الأفالِم ال�شّ
الإنتاِج الُمختلفِة، �شنتعّرُف في هذا الّدر�ِس كيفّيَة تجميِعها في الفيلِم، وكيفّيَة الّتعاُمِل مَعها.

أواًل: استيراُد مقطِع فيديو

ُيمكُنَك ا�شتيراُد مقطِع فيديو، اأْو مقاطَع عديدٍة، باّتباِع الُخطواِت الآتَيِة:

ملف  ا�شتيراد  نافذُة  فَتظهَر  الفيلِم  َمَهامِّ  جزِء  مْن   (Import Video) فيديو  ا�شتيراِد  على  انقْر   -1
.(Import File)

وهنا   ،(Look in) البحِث  �شندوِق  طريِق  عْن  المقطِع  على  يحتوي  الذي  الموقَع  حّدِد   -2
 (Create Clips For Video Files) الفيديو  لملّفاِت  اإن�شاِء مقاطَع  اإلى خياِر  النتباُه  يجُب 

الُم�شاِر اإليِه في ال�ّشكِل (2-12)، لأّن اإلغاَءُه ُيوؤدي اإلى ا�شتيراِد الفيديو كمقطٍع واحٍد. 

ال�ّشكُل (2-12): تحديُد مقطِع فيديو.

تجميُع فيلٍم مْن مجموعِة مقاطِع فيديو رُس الّثالُث الدَّ
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للمقطِع  فتظهَر �شورٌة م�شغرٌة   ،(Import) ا�شتيراٍد  زرَّ  ا�شغْط  ُثمَّ  المطلوَب،  الملَف  اختِر   -3
في جزِء المجموعاِت، وتظهَر نافذٌة ُتبيُِّن ن�شبَة عمليِة ال�شتيراِد والزمَن المتبقَي لها كما في 

ال�شكِل (13-2).

انقْر على رمِز المقطِع، وا�شحْبُه اإلى �شريِط الم�شروعِ في الأ�شفِل.  -4

كّرْر ما �شبَق بالّن�شبِة للمقاطِع الأخرى التي تريُد ا�شتيراَدها، ُثمَّ اأَِعْد ترتيَبها في لوحِة (الفترِة   -5
يَِّة ال�ّشحِب والإفالِت. الّزمنيَِّة) با�شتخداِم خا�شِّ

علًما اأّن �شيَغ الفيديو الّتي يتقّبُلها برنامُج �شانِع الأفالِم ِهَي:

(.asf ،.avi ،.m1v ،.mp2 ،.mp2v ،.mpe ،.mpeg ،.mpg ،.mpv2 ،.wm ،.wmv)

مثِل  البرامِج  بع�ِس  با�شتخداِم  اأوًل  تحويُلُه  فعليَك  اأخرى،  ب�شيغٍة  فيديو  لدْيَك  كاَن  اإذا  اأّما 
.(Total Video Converter)

ت�شغيَل  اختْر  اأو  الَعْر�ِش،  نافذِة  في  التّ�شغيِل  زرِّ  انقْر على  ُجِمَع  الذي  الفيلِم  اأردَت عر�َس  اإذا   -6
المقطِع (Play Clip) مْن لئحِة (Play) كما يظهُر في ال�ّشكِل (14-2).

ال�ّشكُل (2-13): ا�شتيراُد مقاطِع فيديو.

فّكْر
كيَف ميكُن اإلغاُء 

ا�شترياِد املقطِع؟
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ال�ّشكُل (2-14): عر�ُس فيلٍم مكّوٍن مْن مقاطِع فيديو.

الن�شاُط )2-5(: ا�شتيراُد مقطِع فيديو
بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة طّبِق الآتَي:

.(Sample Videos) ا�شتورْد مقاطَع فيديو عديدًة مخّزنًة على جهاِزَك يمكُن ال�شتفادُة مْن  
ا�شحِب المقاطَع اإلى لوحِة العمِل، ثمَّ الفترِة الّزمنّيِة وَتنّقْل بيَنُهما.  
َب ما تراُه ُمنا�شًبا. اأعْد ترتيَب المقاطِع في لوحِة الفترِة الّزمنّيِة َح�شَ  

اعر�ِس الفيلَم في نافذِة الَعْر�ِس.  
احفِظ الم�شروَع با�شِم  م�شروعي.  

ثانًيا: تحريُر مقطِع فيديو

يوفُِّر برنامُج �شــانِع الأفالِم اإمكانّيَة اإجراِء عملّياِت تحريٍر مختلفٍة على الفيلِم مثِل: تق�شــيِم 
الفيديو، دمِج مقاطِع الفيديو، وق�سِّ مقطِع الفيديو. وفي ما ياأتي �َشْرٌح لكيفّيِة عمِل كلٍّ منها:
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تق�شيُم الفيديو:  -1

ُيمكُن تق�شيُم الفيديو اإلى ق�شميِن، وهذا ُيفيُد في اإدراِج �شورٍة ثابتٍة، اأْو َمْقَطٍع ُمختلٍف و�شَط 
المقطعيِن. ولعمِل ذلك، طّبِق الُخطواِت الآتَيَة:

اختْر لوحَة الفترِة الّزمنيِّة مْن �شريِط الم�شروِع.  - اأ 

�شّغْل مقطَع الفيديو، كما تعلْمَت مْن قبُل. ب - 

اأوقِف المقطَع با�شتخداِم ِزرِّ اإيقاف موؤقت   في نافذِة العر�ِس عند المكان الذي  جـ - 
تريُد تعديَلُه.  

ا�شغْط على زرِّ التّق�شيم  في نافذِة الَعْر�ِش اأِو اختِر انق�شام (Split) مْن لئحِة مقطع   -  د 
(Clip) كما يظهُر في ال�ّشكِل (2-15). لحِظ انق�شاَم الفيديو، اإلى ق�شميِن مَن المكاِن 

َد. الذي ُحدِّ

ال�ّشكُل (2-15): تق�شيُم مقطِع فيديو.
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دمُج مقاطِع الفيديو:  -2

يمكُن دمُج مقطَعي فيديو ُمتتالييِن، وذلَك بتطبيِق الُخطواِت الآتَيِة:

غِط على مفتاِح (CTRL) واختِر  َل، ُثمَّ انقْر بالفاأرِة َمَع ا�شــتمراِر ال�شّ حّدِد المقطَع الأوَّ  - اأ 
المقطَع الذي يليِه.

ــم (Combine)، �شــتالحُظ اأّن المقطعيِن قْد  مــْن لئحِة مقطــع (Clip) اختِر الأمَر �شَ ب - 
اأ�شبحا جزًءا واحًدا كما يظهُر في ال�ّشكِل (16-2).

مالحظٌة
ْت ُمبا�شرًة قبَل َعَمِل اأيِّ تعديٍل، علًما اأّنُه ل يمكُن دمُج مقاطَع  ُيمكُن َدْمُج المقاطِع التي ُق�شَّ

َل عليها. ُمتباعدٍة، اأْو مقاطَع ُعدِّ

َق�شُّ َمقطِع الفيديو  -3

ُيمكُن حذُف اأجزاٍء ل نريُدها مْن بدايِة، اأْو نهايِة اأحِد مقاطِع الفيديو، مَع مالحظِة اأّن مقاطَع 
ها في  الفيديو ل يمكُن اأْن ُتق�سَّ اإّل بعَد اأْن ُت�شاَف اإلى �شريِط الم�شروِع فقْط، ول يمكُن ق�شُّ

جزِء المجموعاِت. ولعمِل ذلَك طّبِق الُخطواِت الآِتَيَة:

اختْر لوحَة الفترِة الّزمنيِّة. اأ- 

ال�ّشكُل (2-16): َدْمُج مقاطِع الفيديو.



61

جّرْب بنفِسَك

حّدِد المقطَع المطلوَب. ب- 

�شْع ُموؤ�شَر الفاأرِة على اأحِد طرَفي المقطِع، لتظهَر مقاب�ُس الق�سِّ ذاُت الّلوِن الأحمِر،  جـ- 
اإلى  لت�شَل  الي�شاِر؛  اأِو  اليميِن  جهِة  اإلى  ال�ّشحِب  مَع  الفاأرِة  على  با�شتمراٍر  ا�شغْط  ُثمَّ 

المقداِر المطلوِب، ُثّم اأفلِت الفاأرَة.

مالحظٌة
عنَد الحاجِة اإلى ق�سِّ مقطٍع مْن و�شِط الفيديو، نعمُل اأوًل على تق�شيِم 
ها، ُثمَّ نعمُل على ق�سِّ المقطِع،  الفيديو عنَد الّنقطِة التي َنرَغُب في ق�شِّ

َمْت. كما في الُخطواِت التي تقدَّ

ا�شتورْد مقطَع فيديو.  
ق�ّشِم المقطَع اإلى َمقطَعيِن.  

ِل. احذْف اأجزاًء مْن نهايِة المقطِع الأوَّ  
مَّ الَمقطَعيِن مّرًة اأُخرى، (ماذا تالِحُظ)؟ �شُ  

�شّجْل مالحظاِتَك في ملفِّ المجموعِة.

بالّتعاُوِن مَع اأفراِد مجموعِتك طّبِق الآتَي:
اختْر اأحَد مقاطِع الفيديو في (م�شروعي) واق�شْمُه اإلى ق�شميِن.  

ادِمِج المقطَعيِن مّرًة اأُخرى.  
احِذْف اأجزاًء مَن المقطِع.  

ًة اأُخرى، ولحِظ الفرَق. �شّغِل المقطَع مرَّ  

فّكْر
هْل يمكُن اإعادُة 
اّلتــي  المقاطــِع 

ْت؟ ُق�شَّ

الن�شاُط )2-6(: تحريُر مقطِع فيديو
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أسئلُة الّدرِس

حّدِد الالئحَة التي تحتوي على كلٍّ مَن الأوامِر الآتيِة:  -1
�شم  - اأ 

انق�شام ب- 
ت�شغيُل المقطِع ج- 

حيحَة مَن العباراِت الخاطئِة في ما ياأتي: بّيِن العباراِت ال�شّ  -2
عنَد تجميِع مقاطِع فيديو عديدٍة و�شْحِبها اإلى لوحِة العمِل ل يمكُن َتغييُر ترتيِبها.  - اأ 

يمكُن تق�شــيُم مقطِع الفيديو اإلى اأكثَر مْن ق�شــميِن باختياِر الأمِر (انق�شاٍم) مْن تبويِب  ب - 
(مقطٍع).

مَّ لدْمِج مقطعيِن مْن الفيديو لت�شبَح مقطًعا واحًدا. ُي�شتخَدُم الأمُر �شَ جـ - 
ل يمكُن اإعادُة الأجزاِء التي اأُخفيْت مْن مقاطِع الفيديو.  - د 

يمكُن ا�شتيراُد فيديو كَمقطٍع واحٍد، اأو َمقطعيِن.   - هـ 
�شــّجْل مقاطَع فيديو عديدًة للبيئِة المدر�شّيِة ُم�شــتخِدًما الو�شيلَة المتوفرَة في مدر�شِتَك، ُثمَّ   -3
 ، ِل الملّفاِت على جهاِزَك، واجمْع مقاطَع الفيديو، وا�شتخدِم العملّياِت الاّلزمَة (الق�سَّ حمِّ
ُه اأماَم الّطالِب. والدمَج،التق�شيَم) لإنتاِج فيديو عِن المدر�شِة، واحفْظُه ب�شيغِة فيلٍم، واعر�شْ
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حيحِة  بعَد اأْن َتعّرْفَت الو�شائَط وطريقَة جمِعها وحفِظها على جهاِزَك، �شنتعّرُف اإلى الّطريقِة ال�شّ
للّتعاُمِل معها في الم�شروِع لإنتاِج فيلٍم ُمتكاِمٍل.

أواًل: استيراُد الّصوِر 

نــِة على جهاِزَك، اأو فــي وحدِة تخزيٍن  ــوِر الُمخزَّ ُيمكــُن اأْن تبــداأَ فيلَمَك بَمجموعٍة مَن ال�شّ
وِر اإلى جزِء المجموعاِت طّبِق الُخطواِت الآتَيَة: خارجيٍة، ول�شتيراِد ال�شّ

 (Import pictures) انقْر على ا�شتيراِد �شوٍر  -1
مْن نافذِة مهامِّ الفيلِم (Movie Tasks)، فتظهَر نافذُة ا�شتيراِد ملفٍّ المُبّينُة في ال�ّشكِل (17-2).

ال�ّشكُل (2-17): ا�شتيراُد �شورٍة.

الّتعامُل مَع الّصوِر الّدرس الّرابُع
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ــورَة اأو ال�شوَر المطلوبَة  ــوِر في خاِنِة (Look in)، ُثّم حّدِد ال�شّ حّدِد المجلَد الذي يحتوي على ال�شّ  -2
ــوُر فــي المجموعاِت. واأيُّ  بالّنقــِر عليهــا، وبعَدها اختِر ا�شتيراد  ، عنَدها ُتعَر�ُس ال�شّ

�شورٍة ُتحّدْدها ُتعاَيْن في نافذِة الّعر�ِس المُبّينِة في ال�ّشكِل (18-2).

وِر وهَي: يتعاَمُل برنامُج �شانِع الأفالِم مَع بع�ِس اأنواِع ملّفاِت ال�شّ
.(bmp ،.dib ،.emf ،.gif ،.jfif ،.jpe ،.jpeg ،.jpg ،.png ،.tif ،.tiff)

اإلى اأحِد الأنواِع  اأُخرى، فعليَك العمُل على تحويِلها اأوًل  اأنواٍع  اإذا كنَت ُتريُد ا�شتيراَد  اأّما 
وِر. ال�ّشابقِة با�شتخداِم اأحِد برامِج تحويِل ال�شّ

وِر في نافذِة الَعْر�ِس. ال�ّشكُل (2-18): َعْر�ُس ال�شّ

ا�شتخدْم �شبكَة الإنترنتِّ في مدر�شِتَك للعمِل على ما ياأتي:
ــوِر، وحّدْد نوَع كلٍّ منها، وبّيْن المقبوَل منها في برنامِج �شــانِع  ابحْث عْن مجموعٍة مَن ال�شّ  

الأَْفالِم، وخّزْنه على جهاِزَك.
وِر. ابحْث عْن اأ�شماِء بع�ِس البرامِج التي ُت�شتخَدُم لتغييِر نوِع ال�شّ  

َل. وِر للح�شوِل على درجِة و�شوح اأف�شَ ابحْث عْن اأف�شِل اأنواِع ال�شُّ  
ُل اإليها. ُح فيِه ُخطواِت العمِل والنتائَج التي تتو�شّ اكتْب تقريًرا ُتو�شِّ  
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وِر في الفيلِم ثانًيا: استخداُم الصُّ

ــوِر التي ا�شــتوردَتها لعمِل مقطــع ِفيديو، اأْو اإدراُجها بيــَن مقاطِع فيديو  يمكُن ا�شــتخداُم ال�شّ
َمِنيَِّة، كما يظهُر في  ــورِة بالَفاأْرِة اإِلى لوحِة العمِل اأِو الفترِة الزَّ موجودٍة، وذلَك عن طريِق �شــْحِب ال�شّ

ال�ّشكِل (19-2).

يََّة  َمِنيَِّة، ُثمَّ ا�شتخدْم خا�شِّ ها في لوحِة الفترِة الزَّ ــوِر يجبُّ اأوًل اأْن تعِر�شَ واإذا اأرْدَت اإعاَدَة ترتيِب ال�شّ
ال�ّشحِب واإلفالِت، كما يظهُر في ال�ّشكِل (20-2)

وِر في لوحِة العمِل. ال�ّشكُل (2-19): عر�ُس ال�شّ

وِر. ال�ّشكُل (2-20): اإعادُة ترتيِب ال�شّ
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ولحْذِف �شــورٍة مــَن المجموعــاِت، انقْر عليها بالَفــاأْرِة لتحديِدهــا، ُثّم ا�شــغْط على مفتاِح  
ورَة اإذا ُحِذَفْت مَن المجموعِة ل ُتحذُف مْن لوحِة العمِل وتبقى جزًءا مَن  (Delete)، علمًا اأّن ال�شّ

الفيديو عنَد الَعْر�ِس كما يظهُر في ال�ّشكِل (21-2).

منيَِّة، حّدْدها بالَفاأْرِة ُثمَّ ا�شغْط مفتاَح (Delete)، علمًا  ولحذِف �شورٍة مْن لوحِة العمِل اأو الفترِة الزَّ
منيَِّة ُيْخِرُجها مَن الَعْر�ِس، كما يظهُر في ال�ّشكِل (22-2). اأّن حذَفها مْن لوحِة العمِل اأو الفترِة الزَّ

ال�ّشكُل (2-21): حذُف �شورٍة مَن المجموعاِت.

ال�ّشكُل (2-22): حذُف �شورٍة مْن لوحِة العمِل اأو الفترِة الّزمنّيِة.
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وِر الن�شاُط )2-7(: التّعامُل مَع ال�شّ
بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة طّبِق الآتَي:

وِر التي حفْظَتها من قبُل على جهاِزَك. ا�شتورْد مجموعًة مَن ال�شّ  
وَر اإلى لوحِة العمِل اأو الفترِة الّزمنيِّة. ا�شحِب ال�شّ  

وِر في لوحِة العمِل اأو الفترِة الّزمنيِّة. اأعْد ترتيَب ال�شّ  
احفِظ الم�شروَع با�شِم (الم�شروِع الأول).  

وِر مَن المجموعاِت، اأْو مْن لوحِة العمِل، ولحِظ الفرَق. احذْف بع�َس ال�شّ  
�شّجْل مالحظاِتَك في ملفِّ المجموعِة.

ورِة بيَن المقاطِع، على الّنحو الآِتَي: َم في فترِة اإظِهار ال�شّ وت�شتطيُع الّتحكُّ
اختْر لوحَة الفترِة الّزمنيِّة.  -1

ورَة في �شريِط الم�شروِع.  حّدِد ال�شّ  -2
ورِة؛ لتظهَر المقاب�ُس ذاُت الَلوِن الأحمِر، ُثمَّ ا�شغْط  �شْع موؤ�شَر الفاأرِة على اأحِد َطَرَفي ال�شّ  -3
با�شتمراٍر على  الفاأرِة مَع ال�ّشحِب اإلى جهِة اليميِن اأو الي�شاِر؛ لت�شَل اإلى ِمقداِر الفترِة الّزمنّيِة 

المطلوَبِة، ُثمَّ اأفلِت الفاأرَة. كما يظهُر في ال�ّشكِل  (23-2). 

ورِة. ُم في فترِة اإظِهار ال�شّ ال�ّشكُل (2-23): الّتحكُّ
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ثالثًا: التقاُط صورٍة من مقطِع فيديو

اإذا اأرْدَت التقاَط �ص��ورٍة مْن فيديو اأُلتِقَط اأو ا�ُص��توِرَد في برنامِج �ص��انِع الأفالِم، فاإنَّ ذلك يتمُّ  
باّتباِع الُخطواِت الآتَيِة:

ا�صتورِد الفيديو الّذي ُتريُد التقاَط �صورٍة منه، وا�صحْبُه اإلى لوحِة العمِل اأو الفترِة الّزمنيِّة.  -1
اأوقْف ت�صغيَل الفيديو عنَد الجزِء الذي ُتريُد التقاَط ال�صورِة عنَدُه. كما يظهُر في ال�ّشكِل   -2

.(24-2)

اأدواٍت  لئحِة  من   (Take Picture From Preview) المعاينِة  مَن  ورِة  ال�شّ اأْخِذ  فوَق  انقْر   -3
(Tools). اأْو انقْر زرَّ التقاِط �شورٍة  على نافذِة الَعْر�ِش، تَظهْر نافذُة حفِظ ال�شورِة، حّدِد 

ورِة وانقْر على حفٍظ (Save) كما يظهُر في ال�ّشكِل (25-2). ا�شَم الملفِّ ال�شّ

ال�ّشكُل (2-24(: التقاُط �صورٍة من مقطِع فيديو.
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ال�ّشكُل (2-25): حفُظ �شورٍة من مقطِع فيديو.

الن�شاُط )2-8(: التقاُط �شورٍة من مقطِع فيديو
بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة طّبِق الآتَي:

ا�شتورْد �شوراً مْن وحدِة تخزيٍن خارجّيٍة، وا�شحْبها اإلى لوحِة العمِل اأو الفترِة الّزمنيِّة.  
عّدِل الفترَة الّزمنّيَة لكلِّ �شورٍة .  

ا�شتورْد مقطع فيديو مْن جهاِزَك، اأْو مْن وحدِة تخزيٍن خارجّيٍة.  
وِر المكونِة للفيديو، وخّزْنَها على جهاِزك (ماذا تالحُظ)؟ التقْط بع�َس ال�شّ  

احفِظ الم�شروَع با�شمِ (الم�شروِع الثاني) واأغلِق البرنامَج.  
�شّجْل مالحظاِتَك في ملفِّ المجموعِة.
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أسئلُة الّدرِس
وِر اّلتي يتقبَُّلَها برنامُج �شانِع الأفالِم؟ ما اأنواُع ملّفاِت ال�شّ  -1

في  (الأق�شى  با�شِم  فيلٍم  م�شروَع  اأن�شْئ  ثمَّ  الأق�شى،  الم�شجِد  عِن  وِر  ال�شّ مَن  عدًدا  اجمْع   -2
الفترِة  تعديَل  الحذَف،  الَترتيِب،  (تغييَر  وِر  ال�شّ مَع  الّتعامِل  مَن  تعّلمَتُه  ما  طّبْق  العيوِن). 

ُه اأماَم الّطالِب. الّزمنّيِة)، احفِظ الم�شروَع ب�شيغِة فيلٍم، واعر�شْ
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يوّفُر برنامُج �شــانِع الأفالِم اإمكانّيَة اإ�شــافِة موؤثراِت �شــوتّيٍة على الفيلِم، وُيعتبُر ال�شــوُت مَن 
ــوِت ووقِت  ــِر المهّمِة التي يجُب اإدراُجها اإلى الفيلِم لتزيَدُه جماًل وفائدًة؛ فالّتحّكُم بال�شّ العنا�شِ
ظهوِرِه وم�شــتوياِتِه ي�شاعُد في اإي�شاِل الفكرِة على نحٍو منا�شٍب، لذا �شنتعّرُف في هذا الّدر�ِس اإلى 

وِت والّتعامِل معُه. كيفّيِة اإدراِج ال�شّ

أواًل: استيراُد صوٍت أو موسيقى

لإدراِج ملفٍّ �شوتيٍّ لم�شروِع الفيلِم اتبِع الُخطواِت الآتَيَة:

اأظهْر لوحَة الفترِة الّزمنيِّة.  -1

وِر، وعنَدها يظُهُر ملفُّ  وِت كما تعلّمت من قبُل في ا�شتيراِد الفيديو وال�شّ ا�شتورْد ملفَّ ال�شّ  -2
وِت في جزِء المجموعاِت، كما يظهُر في ال�ّشكِل (2- 26). ال�شّ

. ال�ّشكُل (2- 26): ا�شتيراُد مقطٍع �شوتيٍّ

المؤثراُت الّصوتّيُة الّدرُس الخامُس
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وِت /  المو�شيقى(  وِت الموجوِد في جزِء المجموعاِت وا�شحْبُه اإلى م�شاِر (ال�شّ انقْر على ملفِّ ال�شّ  -3
في لوحِة الفترِة الزمنّيِة.

وِت /  المو�شيقى( وا�شــحْبُه يميًنا اأو ي�شاًرا اإلى الموقِع  ــوِت مْن م�شــاِر )ال�شّ انقْر على كتلِة ال�شّ  -4
ورِة الُمنا�شبِة كما يظهُر في ال�ّشكِل (2- 27). المنا�شِب ليترافَق مَع المقطِع، اأو ال�شّ

وِت التي يتقّبُلها برنامُج �شانِع الأفالِم وهي: وهناِك بع�ُس الأنواِع لملّفاِت ال�شّ

.wma، .asf، .aiff، .aif، .m4a، .wav، .mp3

وَت كملفٍّ �شوتيٍّ في برنامِج �شانِع الأفالِم. كما يمكُن ا�شتخداُم ملّفاِت الفيديو الّتي تت�شّمُن ال�شّ

وِت اأو المو�شيقى).  وتيِّ اإلى م�شاِر (ال�شّ ال�ّشكُل (2 - 27): نقُل الملفِّ ال�شّ
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الن�شاُط )2-9(: اإدراُج ملفٍّ �شوتيٍّ
بالتَّعاُوِن مَع اأفراِد مجموعتِك طّبِق الآتَي:

�شّغْل برنامَج �شانِع الأفالمِ.  
ِل). افتِح الم�شروَع اّلذي حفْظَتُه مْن قبُل با�شِم (الم�شروِع الأوَّ  

ا�شتورْد ملًفا �شوتيًّا ُمخّزًنا على جهاِزَك.  

ا�شحِب الملفَّ اإلى لوحِة الفترِة الّزمنّيِة .  
اعِر�ْس م�شروَع الفيديو في نافذِة العر�ِس، ولحْظ بدايَة المقطِع ال�شوتيِّ ونهايَتُه.  

�شّجْل مالحظاِتَك في ملفِّ المجموعِة.

ثانًيا: تعديلُ الملفِّ الّصوتيِّ

وِت اأو نهايتِه اتبِع الُخطواِت الآتَيَة: لحذِف جزٍء مْن بدايِة مقطِع ال�شّ
وِت المطلوِب. حّدْد ملفَّ ال�شّ  -1

، لتظهَر المقاب�ُس ذاُت اللوِن الأحمِر، ُثّم  �شْع موؤ�شَر الفاأرِة على اأحِد طرَفْي المقطِع ال�شوتيِّ  -2
وِت اأو  انقْر با�شتمراٍر على الفاأرِة مَع ال�ّشْحِب اإلى جهِة اليميِن اأو الي�شاِر، لتو�شيِع كتلِة ال�شّ

ت�شييِقها  لت�شَل اإلى المقداِر المطلوِب، ُثّم اأفلِت الفاأرَة. كما يظهُر في ال�ّشكل (28-2).

. وتيِّ ال�ّشكُل (2- 28): تعديُل الملفِّ ال�شّ
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جّرْب بنفِسَك

وِت المرافِق لُه واإدراُج �شوٍت خارجيٍّ  اإذا كاَن فيلُمَك يحتوي على مقطِع فيديو ُيمِكُن كتُم ال�شّ
 (Mute ) ــوِت بــزرِّ الفاأرِة الأيمِن واختياِر الأمِرَكْتٍم ليعمَل مَع المقطِع ، وذلَك بالّنقِر على كتلِة ال�شّ

مَن الالئحِة التي تظهُر في ال�ّشكِل( 29-2).

ا�شتورْد مقطَع فيديو َمحفوًظا مْن قبُل.  
انُقِل الملفَّ اإلى لوحِة الفترِة الّزمنّيِة.  

وِت /  المو�شيقى( في اأ�شفِل �شريِط الم�شروِع. انُقِل الملفَّ اإلى م�شاِر (ال�شّ  

�ّشجْل مالحظاِتَك في ملفِّ المجموعِة.

. ال�ّشكُل (2-29): كتُم الملفِّ ال�شوتيِّ
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ثالًثا: العملُ مَع الّصوِت

بَط  وِت بُطرٍق ُمتعّددٍة تت�شّمُن �َشرَد الفترِة الّزمنّيِة، و�شَ ُيتيُح برنامُج �شــانِع الأفالِم العمَل مَع ال�شّ
، وفي ما ياأتي تو�شيٌح لكيفّيِة عمِلها: وتيِّ وِت للمقطِع ال�شْ ْبَط م�شتوى ال�شّ وِت و�شَ م�شتوى ال�شّ

�َشرُد الفترِة الّزمنيِّة:  -1

وِر التي تظهُر على م�شاِر  وُيق�شد بها اإ�شافُة �َشرٍد �شوتيٍّ يتزامُن مَع مقاطِع الفيديو، اأِو ال�شّ
ت�شغيِلِه  اأثناَء  فيلِمَك  في  الحدَث  اأِو  الم�شهَد،  ال�ّشرُد  هذا  ُف  َوَي�شِ الّزمنّيِة،  للفترِة  الفيديو 
ِة  وِت الخا�شّ ًة للفيلِم. وهنا يجُب توّفُر معداِت ال�شّ بكلماِتَك و�شوِتَك، فُي�شفي مّيزًة خا�شّ

وِت واإخراِجه . باإدخاِل ال�شّ

( اتبِع الُخطواِت الآتَيَة : ولإ�شافِة )�شرٍد �شوتيٍّ

اختْر طريقَة عر�ِس الفترِة الّزمنيِّة.   - اأ 

ِع اّلذي تريُد بدَء ت�شجيِل ال�شوِت عندُه. انقْل موؤ�شَر اإعادِة الت�شغيِل اإلى المو�شِ ب - 

الخياراِت  ويحتوَي   (30-2) ال�ّشكُل  فيظهَر  الّزمنيِّة   الفترِة  �شرِد  اأَداة  على  انقْر  جـ - 
الآتيَة:

الن�شاُط )2- 10(: تعديُل ملفٍّ �شوتيٍّ
بالّتعاُوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك طّبِق الآتَي:

َل) افتْح (الم�شروَع الأوَّ  
ا�شتورْد ملَف فيديو محفوٍظ على جهاِزَك.  

ا�شَحِب الملفَّ الى لوحِة الفترِة الّزَمِنيَِّة، واأدرْجُه بيَن �شوِر الم�شروِع.  
وَت الُمرافَق لملفِّ الفيديو. اْكُتمِ ال�شّ  

وتيِّ الذي اأدرجَتُه من قبُل، ومن نهايِتِه. احِذْف اأجزاًء مْن بدايِة الملفِّ ال�شّ  
اعر�ِس الفيلَم في نافذِة العر�ِس، و�شّجْل مالحظاِتَك.  
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َل �شوَتَك. ، ُثمَّ ابداأ الحديَث لُي�صجِّ وتيِّ بدُء ال�ّشرِد: انقْر للبدِء في التقاِط ال�ّصرِد ال�صّ  -1
وِت. اإيقاُف ال�ّشرِد: انقْر لإيقاِف عملّيِة ت�شجيِل ال�شّ  -2

وِت اّلذي اْلُتِقَط. عنَد اختياِر ُم�شتوى الإدخاِل،  م�شتوى الإدخاِل: �شبُط حجِم ال�شّ  -3
حّدْد م�شــتوًى في اّتجــاِه الجزِء العلويِّ مْن ُمْنَزَلِق م�شــتوى الإدخاِل دوَن دخوِل 
الَمْنِطَقــِة ذاِت الّلــوِن الأحمِر، اّلتــي ُيمّيُزها الخطُّ الثاني من اأعلــى؛ لأّنُه اإذا ُعيَِّن 
��وُت اّلذي تمَّ التقاُطُه  م�ص��توى اللتقاِط اإلى الم�ص��توى المنخف�ِض �ص��يكون ال�صّ
��ا جداً، وَي�ص��عُب �ص��ماُعُه. وعنَد تعييِن م�ص��توى اللتقاِط اإلى الم�صتوى  منخف�صً

وُت عالًيا جًدا. العالي �شيكون ال�شّ
انقْر على اإظهاِر خياراٍت اأكثَر يظهْر ال�ّشكُل (2-31)، حيُث يمكُنَك اإجراُء الآتي:  - د 

ال�ّشكُل(2-30): �شرُد الفترِة الّزمنّيِة.

ال�ّشكُل (2-31): اإظهاُر خياراِت �شْرِد الفترِة الّزمنّيِة.
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حــّدْد خانَة الختيــاِر (كتِم ال�ّشــماعاِت) الظاهرِة فــي ال�ّشــكِل (2-32) لكتِم   -1
وِت، َوِلمنِع اإعادِة ت�شغيِل �شوٍت مْن مقطِع فيديو على الفترِة الّزمنّيِة  مكبراِت ال�شّ
وِت  َمِنيَِّة. وَيمنُع ذلَك التقاَط ال�صّ ب�صوٍت اأعلى من ال�ّصماعاِت اأثناَء �َصرِد الفترِة الزَّ

غيِر المرغوِب فيه في ال�ّشرِد الخا�ِس .
حّدْد مقداَر الوقِت اّلالزِم لل�ّشرِد وذلك بطريقتيِن:  -2

وِت  رِد بالَم�شاحِة الُحّرِة المتوفرِة على َم�شاِر ال�شّ اإذا كانْت خانُة الختياِر تقييِد ال�شَّ  - اأ 
ِد في  َمِنيََّة حتى ينتهَي حدُّ الوقِت الُمحدَّ دًة، ا�شــرِد الفترَة الزَّ / المو�شيقى ُمحدَّ

خانِة الوقِت الُمتوفِر.

اإذا كانــْت خانــُة الختياِر تقييــِد ال�ّشــرِد بالَم�شاحِة الُحــّرِة الُمتوفرِة علــى َم�شاِر  ب - 
وِت / المو�شيقى غيَر محّددًة، انقْر فوَق اإيقاِف ال�ّشرِد بعَد النتهاِء من �شرِد  ال�شّ

َمِنيَِّة. انُظِر ال�ّشكَل (32-2). المحتوياِت على الفترِة الزَّ

َمِنيَِّة التي حّدْدَتها اأو عنَد اإيقاِف ال�شرِد يظهُر �شندوُق ِحواٍر حْفِظ ملفِّ  بعَد انتهاِء الفترِة الزَّ  - هـ 
وتيِّ في مربع ا�شِم الملّف (File name)، ُثّم  و�شائَط عنَدها ت�شتطيُع كتابَة ا�شِم ال�ّشرِد ال�شّ

انقْر فوَق حفٍظ (Save)، كما يظهُر في ال�ّشكِل(33-2).

. وتيِّ ال�ّشكُل (2-32): تحديُد وقِت ال�ّشرِد ال�شّ



78

. ال�ّشكُل (2-33): حفُظ ال�ّشرِد ال�شوتيِّ

. وتيِّ ال�ّشكُل (2-34): موقُع ال�ّشرِد ال�شّ

.(WMA) بامتداِد (Narration) ُن تلقائيًّا في ُمَجلَِّد لحْظ اأّن ال�ّشرَد ُيخزَّ

ــوتيُّ الذي َعِمْلَت على التقاِطِه تلقائيًّا اإلى المجموعِة الحاِليَِّة  ُي�شــتوَرُد ال�ّشــرُد ال�شّ
وُي�شاُف اإلى الُنقطِة الموجودِة على َم�شاِر (ال�شوِت / المو�شيقى) اّلتي بداأَ عنَدها ال�ّشرُد 

اأوًل، كما يظهُر في ال�ّشكِل(34-2).
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وِت: �شبُط م�شتوياِت ال�شّ  -2

الَت�شغيِل  وِت عَند  ال�شّ بارتفاِع  الّتحّكَم  ت�شتطيُع  اإذ  الُمرَفِق،  وِت  ال�شّ وهو �شبُط م�شتوياِت 
وِت / المو�شيقى( على الفترِة  وِت) و(ال�شّ وعندما يكوُن لديَك �شوٌت َيظهُر في م�شاراِت (ال�شّ
عنَد  الآخِر  مَن  اأعلى  يكوُن  الأ�شواِت  اأيَّ  ُد  ُيحدِّ وِت(  ال�شّ م�شتوياِت  )�شبَط  اأّن  الّزمنّيِة. كما 

ت�شغيِلِه في الفيلِم.

وِت، اّتبِع الُخطواِت الآتَيَة: ل�شبِط م�شتوياِت ال�شّ
وِت الُمبّيُن  وِت، �شَيظهُر �شندوُق م�شتوياِت ال�شّ ِمْن لئحِة اأدواٍت، انقْر فوَق م�شتوياِت ال�شّ  - اأ 

في ال�ّشكِل (35-2).

وِت الن�شاُط )2-11(: العمُل مَع ال�شّ
بالّتعاُوِن مَع اأفراِد مجموعِتِك طبِق الآتَي:

حّدْد مكاًنا منا�شًبا على لوحِة الفترِة الّزمنّيِة، انقْر على اأداِة )�شرِد الفترِة الّزمنيِّة(  
ــوِت / المو�شيقى(، ولحِظ  حّدْد خانــَة تقييِد ال�ّشرِد بالم�شاحــِة الُحّرِة المتُوفرِة علــى م�شاِر )ال�شّ  

)الوقَت المتُوِفَر(.
. ولحِظ الوقَت المتوفَر. وتيَّ ابداأ ال�شّرَد ال�شّ  

تحّكْم بم�شتوى اإدخاِل ال�ّشرِد على نحٍو منا�شٍب.  
احفِظ ال�ّشرَد با�شِم ال�ّشرِد 2 ولحِظ الفترَة الّزمنّيَة.  

وتيَّ ومدى منا�شبِتِه للفيلِم. اعِر�ِس الفيلَم في نافذِة العر�ِس، ولحِظ ال�ّشرَد ال�شّ  
. وتيَّ احذِف ال�ّشرَد ال�شّ  

اأَدِرْج �شــرًدا �شــوتيًّا اآخَر دوَن تحديِد خانِة تقييِد ال�ّشــرِد بالم�شاحِة الُحــّرِة الُمتوفرِة على م�شاِر   
وِت / المو�شيقى(. )ال�شّ

ماعاِت، ماذا ُتالِحُظ؟ حّدْد خانَة كتِم ال�شَّ  
رُد ُد في خانِة الْتُِقَط ال�شَّ انقْر اإيقاَف ال�ّشرِد واحفْظُه با�شِم ال�ّشرِد 3، ولحِظ الوقَت الذي ُيحدَّ  

�شّجْل مالحظاِتَك في ملفِّ المجموعِة.
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وِت / المو�شيقى(، ا�شحْب  وِت لل�شوت الموجوِد على م�شــاِر )ال�شّ لزيادِة م�شــتوى ال�شّ ب - 
مربَع الّتمريِر باّتجاِه (�شوٍت / مو�شيقى(.

وِت( (الموجوِد كجزِء مْن  وِت لل�شــوِت الموجوِد على م�شار )ال�شّ لزيادِة م�شــتوى ال�شّ جـ - 
مقطِع الفيديو ا�شحْب مربَع التّمريِر باتجاِه �شوٍت مْن فيديو.

ُح ذلَك. وِت. وال�ّشكُل (2-35) يو�شّ ؛ لإغالِق نافذِة م�شتوياِت ال�شّ انقْر فوَق الأيقونِة   - د 

: وتيِّ وِت للمقطِع ال�شّ �شبُط م�شتوى ال�شّ  -3

مقطِع  مْن  وتيِّ  ال�شّ الجزِء  اأِو  فقْط،  وِت  ال�شّ لمقطِع  ال�شوِت  م�شتوى  ل�شبِط  هذا  ُي�شتخَدُم 
اأْو عدِم �شماِعها،  اإْذ يمكُن �شماُعها بو�شوٍح  ُمتاٌح ل�شبِط �شوِت المقاطِع،  الفيديو. وهذا 

وِت الذي ُتحّدُده. ا�شتناًدا اإلى م�شتوى ال�شّ

وِت. ال�ّشكُل (2-35): �شبُط م�شتوياِت ال�شّ
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وتيِّ اّتبِع الُخطواِت الآتيَة: ل�شبِط م�شتوى ال�شوِت للمقطِع ال�شّ
وَت مَن الاّلئحِة مقطٍع.  وتيَّ ُثمَّ اختِر ال�شّ حّدِد المقطَع ال�شّ  .1

وِت  وِت( مَن القائمِة التي تظهُر، �شــيظهُر �شــندوُق ِحواِر م�شتوى ال�شّ اختْر )م�شتوى ال�شّ  .2
. وتيِّ للمقطِع ال�شّ

وِت الذي تريُد. ا�شحْب مربَع الّتمريِر يميًنا اأو ي�شاًرا لتحديِد م�شتوى ال�شّ جـ - 
وِت باختياِر كتٍم. يمكُن كتُم ال�شّ  - د 

. كما يظهُر  وتيِّ وِت للمقطِع ال�شّ انقْر فوَق الّزرِّ )موافٍق( لإغالِق مربِع الِحواِر م�شتوى ال�شّ  - هـ 
في ال�ّشكِل (36-2).

. وتيِّ وِت للمقطِع ال�شّ ال�ّشكُل (2-36): �شبُط م�شتوى ال�شّ
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َل). افتْح (الم�شروَع الأوَّ  
وِت الُمرافِق لمقطِع الفيديو دوَن ا�شتخداِم الّلوائِح. ا�شبْط م�شتوى ال�شّ  

لحِظ الفرَق بيَن )موافٍق واإلغاِء الأمِر واإعادِة تعييٍن( المبّينِة في �شندوِق الِحواِر.  
�َشّجْل مالحظاِتَك في ملفِّ المجموعِة.

رابعا: إضافُة تأثيراٍت صوتّيٍة

يتيُح برنامُج �شانِع الأفالِم اإ�شافَة تاأثيراٍت �شوتّيٍة اأ�شا�شّيٍة اإلى م�شروِعَك َتِزيُد مْن جمالِه ومدى 
وتّيُة ما ياأتي: تاأثيِرِه. وتت�شّمُن التاأثيراُت ال�شّ

وُت قيَد الّت�شغيِل، ول يمكُن �شماُعُه اأثناَء اإعادِة الّت�شغيِل. -كتٌم: ل يكوُن ال�شّ
وِت تدريجيًّا؛ لي�شَل اإلى م�شتوى الّت�شغيِل الأعلى. - ظهوٌر: تزاُيُد ال�شّ

وِت تدريجيًّا؛ لي�شَل اإلى م�شتوًى ل يمكُن �شماُعُه. - اختفاٌء: انخفا�ُس ال�شّ

وِت اتبِع الُخطواِت الآتيَة: ولإدراِج تاأثيراِت ال�شّ

وتيَّ في لوحِة العمِل اأو الفترِة الّزمنيِّة. 1- حّدِد المقطَع ال�شّ

وَت مْن لئحِة مقطٍع. اختِر ال�شّ  -2

حّدِد الّتاأثيَر المنا�شَب مَن القائمِة التي تظهُر. انُظِر ال�ّشكَل (36-2).   -3

، اأو الن�شِخ، اأو النقِل  ــوِت عنَد عملك على التق�شــيِم، اأو الق�سِّ علًما باإّنُه ُيحتَفُظ بتاأثيراِت ال�شّ
وِت )ظهوٍر(،  وِت، اأو المو�شيقى. فعلى �شبيِل المثاِل: اإذا عمْلَت على اإ�شافِة تاأثيِر ال�شّ لقطعٍة من ال�شّ
ــْمَت المقطَع فهذا التاأثيُر ُيطّبُق على كال المقطَعيِن، وكذلك اإذا �شــممَت مقطَعي �شوٍت،  ثم ق�شَّ
ــوِت المقترنِة بالمقطِع الأّوِل ُتطبَُّق على المقطِع الجديِد الذي تم �شــّمُه، وُتَزاُل  فاإنَّ تاأثيراِت ال�شّ

ِة بالمقطِع الّثاني. وِت الخا�شَّ تاأثيراُت ال�شّ
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الن�شاُط )2-12(: اإ�شافُة تاأثيراٍت �شوتيٍّة
بالّتعاُوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك طّبق الآتَي:

افتِح الم�شروَع الأوَل  
وِت الُمرافِق لمقطِع الفيديو. اأدِرْج تاأثيًرا �شوتيًّا من خالِل )ظهوٍر( على ال�شّ  

وِت. �شّغِل المقَطَع، ولحْظ تاأثيَر ال�شّ  
وِت الُمرافِق لمقطِع الفيديو. اأدِرْج تاأثيًرا �شوتيًّا من خالِل )اختفاٍء( على ال�شّ  

وِت. �شّغِل المقطَع، ولحْظ تاأثيَر ال�شّ  
. وتيَّ ُه في نافذِة العر�ِس، ولحِظ الّتاأثيَر ال�شّ ق�ّشْم مقطَع الفيديو اإلى ق�شَميِن ُثّم اعر�شْ  

. وتيَّ مَّ الَمقطعيِن اإلى مقطٍع واحٍد ولحِظ الّتاأثيَر ال�شّ �شُ  
احفِظ الم�شروَع بعَد الّتعديالِت.  

�شّجِل مالحظاِتَك في ملفِّ المجموعِة.
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وِت لمقطِع فيديو اأو فيلٍم؟ ما اأهمّيُة اإدراِج ال�شّ  -1
ِن؟ ؟ وما امتداُد الملفِّ الُمخزَّ وتيُّ اأيَن ُيحفُظ ال�ّشرُد ال�شّ  -2

تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي ُثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليِه:  -3

وِت الم�شتخَدِم ؟ ما نوُع جهاِز ال�شّ  - اأ 
وِت الُم�شتخَدِم؟ ما م�شدُر اإدخاِل ال�شّ ب - 
ما دللُة الوقِت المتوفِر 00:00:17 ؟ جـ - 

ما التََّغيُُّر الذي َيحدُث على ال�ّشرِد اإذا اأُلغي الختياُر تقييُد ال�ّشرِد بالم�شاحِة الُحّرِة الُمتوفِّرِة؟  - د 
ما اأَهمّيُة تحديِد الختياِر كتِم ال�ّشماعاِت؟  - هـ 

؟ ما الّتعديُل الذي َيحدُث اإذا تحّرَك ُمربُع الّتمريِر في م�شتوى الإدخاِل اإلى م�شَتًوى اأقلَّ  - و 

داقِة، ُثمَّ اجمْع �شوًرا، ومقاطَع فيديو، وملّفاٍت �شوتّيًة، ُثمَّ َن�ّشِق  ْئ َم�شروًعا بعنواِن ال�شّ اأَْن�شِ  -4
وِت  الملّفاِت على نحٍو ُمنا�شٍب في الم�شروِع، ُثمَّ اأ�شْف �شرًدا �شوتيًّا، وا�شتخدْم تاأثيراِت ال�شّ

ُه اأماَم الّطالِب. المنا�شبِة، ُثمَّ احفِظ الم�شروَع ب�شيغِة فيلٍم، واعر�شْ

أسئلُة الّدرِس
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ــوِر، ومقاطِع الفيديو، والأ�شواِت  تعلْمَت المهاراِت الأ�شا�شــّيَة لتكويِن الفيلِم مْن اإدراِج ال�شّ
ــاٍت جمالّيٍة ُمعبِّرٍة، ون�شتطيُع عمَل ذلَك  والّتعاُمِل معها، ولكْن لإنهاء الفيلِم لبدَّ مْن اإ�شــافِة لَم�شَ

ِة للفيديو. عن طريِق اإدراِج انتقالِت الفيديو، واإ�شافِة الّتاأثيراِت الخا�شّ

أواًل: انتقالُ الفيديو

يتحكُم انتقاُل الفيديو في كيفيِة ت�شــغيِل الفيلِم، وَكيفيِة الّتنّقِل بيَن عنا�شــِرِه. فيمكُنَك اإ�شــافُة 
ُل النتقاُل  غَّ انتقاٍل بيَن �شورَتيِن، اأو مقطَعي فيديو، اأو ُعنواَنيِن، (�شنتعّرُف عليها في ما َبعُد). وُي�شَ
ًا باأّن برنامَج �شــانِع الأفالِم يحتوي  قبَل انتهاِء المقطِع بينما ي�شــتعدُّ المقطُع الآخُر للّت�شــغيِل. علمَّ
ُن في مجلِد “انتقالِت  على العديِد مَن النتقالِت التي يمكُنَك اإ�شــافُتها اإلى م�شــروِعَك، و ُتَخــزَّ

الفيديو” في جزِء “المجموعاِت”.

اإ�شافُة انتقاِل فيديو:  -1

 لإ�شافِة انتقاِل فيديو اّتبِع الُخطواِت الآتَيَة:

- حّدِد العن�شَر الثانَي مْن مقطَعي الفيديو، اأو ال�شورَتيِن الُمراِد اإ�شافُة انتقاٍل بينُهما. اأ 

ب - انقْر فوَق انتقالِت الفيديو مَن الّالئحِة اأدواٍت. تظهْر مجموعُة انتقالِت الفيديو.

الاّلئحِة  مَن  العمِل  لوحِة  اأْو  الّزمنيِّة  الفترِة  اإلى  اإ�شافًة  اختْر  ُثمَّ  المطلوَب،  النتقاَل  حّدِد   - ج 
مقطٍع.

�َشُي�شاُف النتقاُل مبا�شرًة اإلى لوحِة العمِل اأْو الفترِة الّزمنيِّة الُمبينِة في ال�ّشكِل (37-2).

انتقاالُت الفيديو وتأثيراُته الدرُس الَسادس
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ال�ّشكُل (2-37): اإ�شافُة انتقاِل فيديو.

اأظِهِر انتقالِت الفيديو مْن مجموعِة تحريِر فيلٍم.  
منيِّة. ا�شحِب انتقاَل الفيديو مَن المجموعاِت اإلى لوحِة العمِل اأو الفترِة الزَّ  

الن�شاُط )2-13(: اإدراُج انتقاِل فيديو
بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة طّبِق الآتَي:

افتْح (الم�شروَع الأوَل)  
وِر في الم�شروِع في لوحِة العمِل.  اأ�شِف انتقالٍت ُمختلفًة اإلى الفيديو بيَن ال�شّ  

َتنّقْل بيَن لوحِة العمِل والفترِة الّزمنّيِة، ولحْظ كيَف يظهُر انتقاُل الفيديو في كلٍّ منُهما.  
اعر�ِس الفيديو في نافذِة العر�ِس، ولحْظ انتقالِت الفيديو.  
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تغييُر ُمَدِة انتقاِل الفيديو: ب- 

 تتحّدُد الفترُة الّزمنّيُة ِلَعْر�ِس انتقاِل الفيديو تلقائيًّا في برنامِج �شانِع الأفالِم ِبُمّدٍة مقداُرها ثانيٌة 
وربُع الثانيِة (1.25). واإذا اأرْدَت تغييَر الفترِة الّزمنّيِة لَعْر�ِس النتقاِل  على م�شاِر النتقاِل 

الخا�سِّ بالفترِة الّزمنيَِّة، طّبْق اإحدى الُخطوَتيِن الآتيتَيِن ُم�شتعينًا بال�ّشكِل (38-2):

ِة انتقاِل الفيديو، ا�شَحْب بدايَة النتقاِل نحَو بدايِة الفترِة الّزمنّيِة. لزيادِة ُمدَّ  - اأ 

ِة انتقاِل الفيديو، ا�شحْب بدايَة النتقاِل نحَو نهايِة الفترِة الّزمنّيِة. لخف�ِس ُمدَّ ب - 

اإزالُة انتقاِل الفيديو: ج- 

 يمكُن اإزالُة انتقاِل الفيديو، وذلَك بتطبيِق الُخطواِت الآتيِة: 

حّدْد خلّيَة النتقاِل التي تت�شّمُن النتقاَل الذي تريُد اإزاَلَتُه على لوحِة العمِل اأْو على الفترِة   - اأ 
منيَِّة، انقْر فوَق النتقاِل الذي تريُد اإزالَتُه على م�شاِر “النتقاِل”. الزَّ

انقْر فوَق حذٍف مَن الالئحِة تحريٍر. ب - 

ال�ّشكُل (2-38): تغييُر ُمدِة انتقاِل الفيديو.

الن�شاُط )2-14(: التّعديُل على انتقاِل الفيديو
بالّتعاُوِن مَع زمالِئك في المجموعِة طّبِق الآتَي:

َل)  افتْح (الم�شروَع الأوَّ  
عّدِل الفترَة الّزمنّيَة لنتقاِل الفيديو بال�ّشحِب والإفالِت.  

اأَِزْل بع�َس )انتقالِت الفيديو(.  
اْعِر�ِس الفيديو في )نافذِة الَعْر�ِش(، ولِحْظ اأثَر الّتعديالِت اّلتي اأجريَتها.  

�شّجْل مالحظاِتَك في ملفِّ المجموعِة.
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مًة. مْن لئحِة اأدواٍت اختْر خياراٍت ومنها اختْر خياراٍت ُمتقدِّ  
ورِة. عّدِل القيمَة في خانِة ُمّدِة ال�شّ  
عّدِل القيمَة في خانِة ُمّدِة النتقاِل.  

اعِر�ِس الفيديو في نافذِة العر�ِش، و�شّجْل مالحظاِتَك.  
حّدِد انتقاَل الفيديو اّلذي تريُد حذَفُه، ثّم ا�شغْط (Delete) مْن لوحِة المفاتيِح.  

ثانيًا: تأثيراُت الفيديو

ــورِة، اأِو العنواِن في م�شــروِعَك  ُد تاأثيــُر الفيديو كيفيَة عر�ِس مقطِع الفيديو، اأو ال�شّ ُيحــدِّ
ــٍة اإلى الفيلِم؛ فتاأثيُر الفيديو ُيَطبَُّق على المّدِة  . كما ُيتيُح اإ�شــافَة تاأثيراٍت خا�شّ وفيلِمَك الّنهائيِّ
اأكمِلها اّلتي ي�شتغرُقها عر�ُس مقطِع الفيديو، اأِو ال�شورِة، اأو العنواِن في الفيلِم. وهذِه التاأثيراُت 

تظهُر في مجلِد “تاأثيراِت الفيديو” في جزِء “المجموعاِت”.

لإ�شافِة تاأثيراِت الفيديو طبِّق الُخطواِت الآتيِة:

ــورَة التي تريُد اإ�شــافَة تاأثيِر الفيديو لها من لوحــِة العمِل اأو الفترِة  حــّدْد مقطَع الفيديو، اأِو ال�شّ  •
الّزمنيِّة.

انقْر فوَق )تاأثيراِت فيديو( مَن اّلالئحِة اأدواٍت.  •
انقْر فوَق تاأثيِر الفيديو اّلذي تريُد اإ�شافَتُه في جزِء “المجموعاِت”.  •

مَن الاّلئحِة مقطٍع، انقْر فوَق اإ�شافٍة اإلى الفترِة الّزمنيِّة اأو اإ�شافٍة اإلى لوحِة العمِل.  •
ُح كيَف يظهُر تاأثيُر الفيديو.  وال�ّشكُل (2-39) يو�شّ
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لإزالِة تاأثيِر فيديو طبِّق الُخطواِت الآتيََة:

ورَة في لوحِة العمِل اأِو الفترِة الّزمنيِّة، الّتي تريُد اإزالَة تاأثيِر الفيديو منها. حّدْد مقطَع الفيديو، اأو ال�شّ  -1

ئحِة مقطٍع، ُثمَّ انقْر فوَق تاأثيراِت الفيديو. �شيظهُر ال�ّشكُل (40-2). اختْر مقطع فيديو مَن الالَّ  -2

ال�ّشكُل (2-39): اإ�شافُة تاأثيِر فيديو.

ال�ّشكُل (2-40): اإ�شافُة اأْو اإزالُة تاأثيراِت الفيديو.
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في )التّاأثيراِت الَمعرو�شِة(، انقْر فوَق الّتاأثيِر الذي تريُد اإزالَتُه، ثْم انقْر فوَق اإزالٍة.  -3

اختْر عر�َس تاأثيراِت الفيديو مْن تحريِر فيلٍم.  
ورِة اأِو المقطِع على )لوحِة العمِل اأو الفترِة الّزمنيِّة(. ا�شَحِب التاأثيَر الذي تريُد اإ�شافَتُه اإلى ال�شّ  

.(Delete) حّدِد التاأثيَر الذي تريُد اإزالَته ُثّم ا�شغْط  

الن�شاُط )2-15(: تاأثيراُت الفيديو
بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة، افتْح (الم�شروَع الأّوَل) وطّبِق الآتَي:

اعِر�ْس تاأثيراِت الفيديو با�شتخداِم الاّلئحِة اأدواٍت.  
وِر في لوحِة العمِل اأو الفترِة الّزمنيِّة. ْف تاأثيراِت فيديو لل�شُّ اأ�شِ  
اعر�ْس الفيديو في نافذِة العر�ِش، ولحْظ تاأثيراِت الفيديو.  

اأَِزْل بع�َس تاأثيراِت الفيديو التي اأدرجَتها.  
ا�شتخدِم التحريَك اإلى الأعلى و التحريَك اإلى الأ�شفِل ولحْظ تاأثيَرُهما.  

�شّجْل مالحظاِتَك في ملفِّ المجموعِة
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يَُّتُه؟ ما انتقاُل الفيديو؟ وما اأهمِّ  -1
اكتِب ا�شَم الاّلئحِة التي تحتوي على الأوامِر الآتَيِة:  -2

تاأثيراِت الفيديو.  - اأ 
انتقالِت الفيديو. ب - 

ْوِت. ال�شَّ جـ - 
الفيديو.  - د 

اإ�شافٍة اإلى لوحِة العمِل.  - هـ 
تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليِه:  -2

ورِة اأِو المقطِع؟ ما الّتاأثيُر الُمَطّبُق ِفعلًيا على ال�شّ  - اأ 
كيَف يمكُن اإزالُة هذا الَتاأثيِر؟ ب - 

كيَف يمكُن اإ�شافُة الّتاأثيِر )اإخفاٍء اإلى الأبي�ِش(؟ جـ - 
ورِة؟ هل يمكُن تطبيُق اأكثَر مْن تاأثيٍر على ال�شّ  - د 

أسئلُة الّدرِس
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ــوِر التي يت�شــّمُنها الفيلُم مثَل العناويِن  ُيتيُح برنامُج �شــانِع الأفالِم اإ�شــافَة الّن�شــو�ِس اإلى ال�شّ
والمالحظاِت، وذلَك ي�شــاعُد في تو�شيِح الفكرِة، كما ُيتيُح اإ�شــافَة اأ�شماِء الم�شرفيَن على الفيلِم 

لتوثيِقِه.

�شنتعّرُف في هذا الّدر�ِس كيفّيَة اإ�شافِتها بطريقٍة ُمنا�شبٍة تخِدُم اأغرا�َس الفيلِم. 

أواًل: العناويُن والمشرفوَن

وِر  ُت�شــاُف العناويُن في بدايِة الفيلمِ، ويمكُن كذلَك اإ�شافُة بع�ِس الّتعليقاِت لتراِفَق عر�َس ال�شّ
اأِو المقاطِع المكونِة للفيلمِ، اأّما اأ�شماُء الم�شرفيَن فُت�شاُف في نهايِة الفيلِم.

لإ�شافِة عنواٍن اأو اأ�شماِء الم�شرفيَن طبِّق الُخطواِت الآتيَة:

حّدِد المقطَع واختِر العناويَن والم�شرفيَن مَن القائمِة اأدواٍت، فيظهُر ال�ّشكُل (41-2).  -1

ال�ّشكُل (2-41): اإ�شافُة عنواٍن لمقطِع فيديو.

إضافُة الّنصوِص إلى الفيلِم الّدرُس الّسابُع
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وكما تالحظ في ال�شكل (2-41) ُيوّفُر البرنامُج خياراٍت عديدًة لإ�شافِة العناويِن، وهي:

اإ�شافُة عنواٍن في بدايِة الفيلِم  - اأ 
الخلّيِة  العنواُن على  الفيلِم بو�شفِه مقدمًة، ويظهُر  اإلى  اإ�شافَة عنواٍن  الخياُر  ُيتيُح هذا 
ِل مقطٍع على  الفترِة الّزمنيِّة فيظهُر العنواُن كاأوَّ لوحِة العمِل، واأّما في عر�ِس  الأولى مْن 

م�شاِر »الفيديو« الخا�سِّ بالفترِة الّزمنّيِة.

ِد في الفترِة الّزمنيِّة اإ�شافُة عنواٍن قبَل المقطِع الُمحدَّ ب - 
قبَلها، واإذا  اإ�شافَة عنواٍن  تريُد  التي  ورِة  ال�شّ اأو  المقطِع  الحالِة يجُب تحديُد  في هذِه 
كنَت في عر�ِس لوحِة العمِل، يظهُر العنواُن قبَل الخلّيِة المحّددِة مْن لوحِة العمِل، واأّما في 
عر�ِس الفترِة الّزمنيِّة فيظهُر العنواُن قبَل المقطِع الُمحّدِد على م�شاِر “الفيديو” الخا�سِّ 

في الفترِة الّزمنّيِة.

ِد في الفترِة الّزمنيِّة اإ�شافُة عنواٍن على المقطِع الُمحدَّ  - جـ 
قبُل،  من  دِة  المحدَّ ورِة  ال�شّ اأِو  الفيديو،  مقطِع  على  العنواُن  ي�شاُف  الحالِة  هذِه  وفي 
الفيديو  مقطِع  على  العنواُن  َيظهُر  حيُث  الّزمنيِّة،  الفترِة  عر�ِس  في  تكوَن  اأن  ويجُب 

ِد على م�شاِر “تراكِب العنواِن” الخا�سِّ في الفترِة الّزمنّيِة. المحدَّ

اإ�شافُة عنواٍن بعَد المقطِع الُمحّدِد في الفترِة الّزمنيِّة  - د 
بو�شفِه  اأْو  قبُل  ِد من  الُمحدَّ المقطِع  اإلى  ن�سٍّ ختاميٍّ  الّخا�شّيُة لإ�شافِة  ُت�شتخَدُم هذِه 
مقدمًة اإلى المقطِع الآِتي مَن الفيلِم، وهنا يظهُر العنواُن في خلّيٍة ُمنف�شلٍة بعَد المقطِع 

ِد. الُمحدَّ

اإ�شافُة اأ�شماِء الم�شرفيَن في نهايِة الفيلِم.  - هـ 

َنِة للفيلِم،  ناق�ــسْ مَع زمالِئَك فــي المجموعِة اأهمّيَة اختياِر العناويِن المنا�شــبِة للمقاطع الُمكوِّ
واأثَر ا�شتخداِمها في المكاِن المنا�شِب على جماِل الفيلِم.



94

انقْر فوَق اأحِد الرتباطاِت ا�شتناًدا اإلى المكاِن الذي تريُد اإ�شافَة العنواِن عليِه في �شفحِة (اأيَن   -2
تريُد اإ�شافَة ِعنواٍن؟). فيظهُر ال�ّشكُل (42-2).

ا للعنوان). فحِة (اأدخْل ن�شً �ِس في ال�شّ اأدخِل الّن�َس اأو العنواَن، في المربِع الُمخ�شّ  -3

انقْر فوَق )تغييِر حركِة العنواِن(، تظهْر �شــفحُة )اختيــاِر حركِة العنواِن(، فحّدْد حركَة عنواٍن مَن   -4
القائمِة المبّينِة في ال�ّشكِل (43-2).

ال�ّشكُل (2-43): تغييُر حركِة العنواِن. 

ال�ّشكُل (2-42): اإدخاُل عنواٍن.



95

انقــْر فوَق )تغييِر خــطٍّ ولَْوِن الن�ِش(، َتظهْر �شــفحُة )تحديِد خــطٍّ ولوِن العنواِن(، فت�شــتطيُع مَن   -5
، ولوِنِه وحجِمِه وتن�شيقِه، ولوِن  الأدواِت الّظاهرِة في ال�ّشــكِل (2-44) تحديَد نوِع الخطِّ

ِع العنواِن. الخلفّيِة وال�ّشفافّيِة، وو�شْ

، اأ�شْف العنواَن للفيلِم(، وبذلَك اأُ�شيَف العنواُن اإلى الفيلِم. انقْر فوَق )تمَّ  -6

الن�ش��اُط )2-16(: اإ�شافــُة العناويــِن واأ�شمــاِء 
الم�شرفيَن اإلى الفيلِم

بالّتعاُوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك طّبِق الآتَي:
افتْح (الم�شروَع الأّوَل).  

اأ�شِف العناويَن المنا�شبَة اإلى مواقَع مختلفٍة، وحّدْد تن�شيقاِتها وحرَكَتها.  
تنّقْل بيَن لوحِة العمِل، والفترِة الّزمنّيِة، ولحْظ كيفّيَة ظهوِر العناويِن في كلِّ منها.  

اأ�شِف اأ�شماَء اأفراِد مجموعِتَك في نهايِة الفيلِم.  
اعِر�ِس الفيلَم في نافذِة العر�ِس، ولحِظ العناويَن، ومدى تنا�ُشِقها للفيلِم ومنا�شَبِتها.   

ال�ّشكُل (2-44): تحديُد خطِّ العنواِن ولوِنِه.
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ثانًيا: اجراُء تغييراٍت على العنواِن

قْد تحتاُج اإلى اإجراِء تغييراٍت على عنواٍن اأ�شــْفَتُه اإلى الفيلمِ كالتَّْعديِل اأو الحذِف اأو الإ�شافِة، 
ِه. اأْو تغييِر حركتِه، اأو تن�شيقاتِه، اإ�شافًة اإلى اإمكانّيِة تغييِر ُمّدِة عر�شِ

لتحريِر العنواِن طبِّق الُخطواِت الآتيَة:

حّدِد العنواَن الذي تريُد تحريَرُه على لوحِة العمِل اأو الفترِة الّزمنيِّة.  -1

ا للعنواِن(. راجِع ال�ّشكَل  انقْر فوَق )تحريِر العنواِن( مَن الاّلئحِة تحريِر، تظهْر �شفحُة )اأدخْل ن�شً  -2
.(42-2)

ا للعنواِن(. فحِة )اأدخْل ن�شً ُه بو�شِفِه ُعنواًنا على ال�شّ عّدِل الّن�َس الذي تريُد عر�شَ  -3

اإذا كنَت تريُد تغييَر حركِة العنواِن، انقْر فوَق تغييِر حركِة العنواِن، ُثّم حّدْد حركَة عنواٍن مَن   -4
فحِة )اختياِر حركِة العنواِن(. القائمِة على ال�شّ

الخطَّ  ثمَّ اختِر  الن�ِش(،  )تغييِر خطٍّ ولوِن  انقْر فوَق   ، الّن�ِس والخطِّ األواِن  تغييَر  تريُد  اإذا كنَت   -5
على  العنواِن  لن�ِس  والو�شَع  الخطِّ  وحجَم  وال�ّشفافيَة،  الخلفيِة  ولوَن  والّتن�شيَق،  ولوَنُه، 

ها التي تعلمَتها مْن قبُل. فحِة )تحديِد خطٍّ ولوِن العنواِن(، بالطريقِة نف�شِ ال�شّ

لتغييِر ُمّدِة العنواِن:
حّدِد طريقَة العر�ِس )الفترَة الّزمنيَّة(.  -1

ِه. حّدِد العنواَن الذي تريُد تغييَر ُمّدِة َعر�شِ  -2
ا�شحْب ِمقب�َس َقْطِع النهايِة نحَو نهايِة الفترِة الزمنيِة؛ ِلزيادِة ُمّدِة ت�شغيِل العنواِن.  -

ا�شحْب ِمقب�َس َقْطِع البدايِة ُتجاَه نهايِة الفترِة الزمنيِة؛ لتخفي�ِس ُمّدِة ت�شغيِل العنواِن.  -

لإزالِة عنواٍن: 
حّدِد العنواَن الذي تريُد اإزالَتُه مَن الفيلِم.   -1

انقْر فوَق حذٍف مَن الاّلئحِة تحريٍر.  -2
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الن�شاُط )2-17(: تحريُر العناويِن
بالّتعاُوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك طّبِق الآتَي:

عّدْل تن�صيقاِت العناويِن اّلتي اأ�صفَتها في الّن�صاِط ال�ّصابِق.  
غّيْر حركَة العناويِن اّلتي اخترَتها من قبُل.  

غّيْر ُمّدَة عر�ِس العناويِن اّلتي اأ�شفَتها.  
احذْف بع�َس العناويِن اّلتي اأ�شفَتها.  
اعر�ِس الفيلَم، ولحِظ التعديالِت.  

�شّجْل مالحظاِتَك في ملفِّ المجموعِة.

جّرْب بنفِسَك

انقْر على اإن�شاِء عناويَن واأ�شماِء م�شرفيَن مْن تحريِر فيلٍم في نافذِة مهامِّ الفيلِم.  
اختْر طريقَة العر�ِس )لوحة العمِل( واأ�شْف عنواًنا اإلى المقطِع ، ماذا تالحُظ؟  

حّدِد العنواَن، ُثمَّ انقْر على الزرِّ الأيمِن للفاأرِة وحّدْد تحريَر عنواٍن.  
حّدِد العنواَن، ُثمَّ انقْر على الزرِّ الأيمِن للفاأرِة واختر الأمَر )حذف(.  

َحّدْد مقطًعا واأ�شْف لُه اأكثَر مْن عنواٍن، ماذا ُتالِحُظ؟  
ْل مالحظاِتَك في ملفِّ المجموعِة. �شجِّ
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ما اأَهمّيُة اإ�شافِة العناويِن واأ�شماِء الم�شرفيَن اإلى الفيلِم؟  -1
ما خياراُت الّتن�شيِق التي يمكُن اإجراوؤُها على العنواِن؟  -2

ْح اجاَبَتك ه؟ و�شّ هل يمكُن اإ�شافُة اأكثَر مْن عنواٍن اإلى المقطِع نف�شِ  -3
امالِء الفراَغ في ما ياأتي:  -4

يمُكُن اإ�شافُة اأ�شماِء الم�شرفيَن في ......................... الفيلِم.  - اأ 
يمكُن حذُف العنواِن باختياِر ......................... مْن لئحِة  ......................... ب - 

اإذا اأردَت اأن ُت�شيَف عنواًنا متراكًبا يجُب اأن تكوَن طريقُة العر�ِس هي ......................... جـ - 
لتغييِر حركِة العنواِن ُيختاُر ......................... مْن �شفحِة .........................  - د 

عنَد النتهاِء مْن كتابِة العنواِن وتن�شيقاِتِه وحركِتِه َنختاُر .........................  - هـ 
طّبْق  ُثمَّ  للمو�شوِع،  الُمنا�شبَة  الو�شائَط  الوالدين)،اجمِع  (برِّ  بعنواِن  فيلٍم  م�شروَع  ْئ  اأن�شِ  -5
للمقاطِع  المنا�شبِة  الفيديو  وانتقالِت  الفيديو،  وتاأثيراِت  �شوتّيٍة،  (تاأثيراٍت  مْن  تعلمَتُه  ما 
ُه  فيلٍم، واعر�شْ ب�شيغِة  الم�شروَع  احفِظ  ُثمَّ  ُمعّبرًة،  اأ�شْف عناويَن وتعليقاٍت  ُثمَّ  وِر)،  وال�شّ

اأماَم الّطالِب.

أسئلُة الّدرِس
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نِع فيلمٍ با�شتخداِم برنامِج  لقْد تعلْمَت في هذِه الِوْحَدِة المبادَئ الأ�شا�شّيَة والمهاراِت الاّلزمَة ِل�شُ
، علًما  (Windows Movie Maker)، وقد حاَن الوقُت لتوظيِف ما تعلمَتُه ل�شنِع فيلِمَك الخا�سِّ
ئي�َس لهذِه الِوْحَدِة هــو الّتكاُمُل مَع الموادِّ الّدرا�شــّيِة اُلخرى، وتوظيُف مهاراِت  اأَنَّ الهــدَف الرَّ

الحا�شوِب في عمِل الم�شاريِع الهادفِة.

أواًل: إليَك بعَض اإلرشاداِت التي تساعُدَك في صنِع فيلِمَك

اختياُر المو�شوِع وتحديِد الأفكاِر الُمنا�شبِة  للم�شروِع.  -  1

وِر والأفالِم التي تخ�سُّ المو�شوَع، ُثّم اختياُر (الأف�شِل) والذي يخدُم  جْمُع عدٍد مَن ال�شّ  -  2
فكرَة الفيلِم.

ًة. وتيِّ الُمنا�شِب، اأو اإدراُج �شرٍد �شوتيٍّ ُي�شفي على الفيلِم ميزًة خا�شَّ اختياُر الملفِّ ال�شّ  -  3

ها بطريقٍة لفتٍة وجاذبٍة لالنتباِه. وِر �شمَن الفيلِم، وعر�شُ النتباُه لترتيِب ال�شّ  -  4

اإ�شافُة عناويَن ُمخت�شرٍة ُمعّبرٍة.  -  5

اختياُر تاأثيراِت الفيديو المنا�شبِة والُمتنا�شقِة.  -  6

اختياُر انتقالِت فيديو متنوعٍة وُمتنا�شقٍة.  -  7

اإ�شافُة اأ�شماِء الم�شرفيَن على الفيلِم في نهايِة الفيلِم.  -  8

اختياُر عنواٍن ُممّيٍز ولفٍت للفيلِم.  -  9

تذّكْر اأّن المهاراِت التي تعلمَتها في هذِه الّن�شخِة مَن البرنامِج ُت�شاعُدَك في العمِل على برامَج   - 10
اأُخرى ل�شناعِة الأفالِم.

مشروٌع ختاميٌّ الّدرَس الّثامَن
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ثانيًا: مصادُر تساعُدَك في جْمع الّصوِر، ومقاطِع الفيديو

http://www.google.com   Google محّرُك البحِث  -1

http://ar.wikipedia.org/   Wikipedia المو�شوعُة العلمّيُة  -2

http://www.taalam.tv موقُع تعلٍُّم  -3

ثالًثا: إليَك بعَض المواضيِع الُمقترحِة، والتي أُختيَرْت مْن مواضيِع الكتِب المدرسّيِة 

للّصِف الّتاسِع وذلَك لمساعدِتَك في عمِل مشاريَع لهذِه الموادِّ

ج�شُم الإن�شاِن:  -1

الإن�شاِن  ج�شِم  في  العلميَّ  الإعجاَز  يعر�ُس  فيلًما  اأعدَّ 
َنِة له. والتي ُتظُهُر اأّن  باأن�شجتِه وخالياُه والأجهزِة المكوِّ

العقَل ال�ّشليَم في الج�شِم ال�ّشليِم.

عنايُة الإ�شالِم للبيئِة:  -2

اأعدَّ فيلًما يتحّدُث عْن مفهــوِم البيئِة، وكيفيِة المحافظِة 
عليها، واهتماِم الإ�شالِم بالمحافظِة على البيئِة والَثرواِت 

النباتّيِة والَحَيوانّيِة والَمراِفِق العاّمِة. 

الهند�شُة في الَريا�شيّاِت :  -3
اأعدَّ فيلًما يتحّدُث عْن تطاُبِق المثلثاِت، والّتمُدِد والّت�شاُبِه 
والمج�ّشماِت من حيُث اأنواُعها، وكيفّيُة بناِئها، وتطبيُق 

الّتج�شيِم على حروِف الّلغِة العربّيِة.
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: ال�ّشيرُة الح�شاريُّة لالأُْرُدنِّ  -4

ْبَرِز  َواأَ الأردِن،  في  الح�شارِة  عْن  يتحّدُث  فيلًما  اأعدَّ 
المُحافظِة  في  الأردنيِّ  المُواِطِن  دوِر  وعْن  معالِمها، 

عليها، وعْن اأهمّيِة هذِه المعالِم في دْعِم القت�شاِد الوطنيِّ

Imagine your future, plan your actions            فيلٌم باللغِة الإنجليزيِة بعنواِن  -5

اأعــدَّ فيلًمــا باللغــِة الإنجليزيِّة يتحــّدُث عــْن اأحالِمَك 
َك، وماذا  ــتقبلّيِة، وكيَف تتخيُل نف�شَ وطموحاِتَك الم�شُ

�شتفعُل لتحقيِق اأحالِمَك 

مالحظٌة

هذِه بع�ُس المقترحاِت، ويمكُنَك ال�شتعانُة بمعلِّميَك للح�شوِل على اأفكاٍر جديدٍة.
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أسئلُة الِوْحَدِة

امالِء الفراَغ في ما ياأتي:  -1
ِمَن الو�شائِط الُم�شتخدمِة لتكويِن الفيلِم ............................. و ...............................  - اأ 
يمكُن الح�شوُل على الو�شائِط مْن ............................... اأو .................................... ب - 
ئي�شِة ِلبرنامِج �شانِع الأفالِم .................... و ......................... ِمْن مكوناِت ال�ّشا�شِة الرَّ جـ - 
يظهُر م�شاُر الفيديو في طريقِة عر�ٍس ....................................................................  - د 
اأيُّ كلماٍت ُت�شاُف اإلى عنا�شِر الفيلِم َتظَهْر في م�شاِر ..........................................  - هـ 
عنَد حْفِظ الم�شروِع في برنامِج �شانِع الأفالِم يحفُظ بامتداِد ..............................  - و 
وِر التي يتقّبُلها برنامُج �شانِع الأفالِم ......................... و....................... ِمْن اأنواِع ال�شّ  - ز 
لإ�شافِة �شرٍد �شوتيٍّ اإلى الفيلِم يجُب اأْن تكوَن طريقُة العر�ِس هي .............................  - ح 

وِت” و“ال�شوِت /  وِت التي تظهُر في م�صاراِت “ال�شّ يمكُن �صبُط م�صتوياِت ال�صّ  - ط 
المو�شيقى” مْن ..................................................................................................

يمكُن اإدراُج العناويِن واأ�شماِء الم�شرفيَن مَن الاّلئحِة ...........................................  - ي 
حِ الُخطواِت الاّلزمَة للقياِم بكلٍّ مما ياأتي: و�شّ  -2

اإدراِج �شورٍة بيَن مقطَعي فيديو.  - اأ 
يِم مقطِع فيديو. تق�شِ ب - 

اإ�شافِة �َشْرٍد �شوتيٍّ ُمرافٍق اإلى الفيلِم. جـ - 
اإ�شافِة انتقالِت فيديو بيَن مقطَعيِن.  - د 

وِر. اإ�شافِة تاأثيراِت فيديو على ال�شّ  - هـ 
. حْذِف ملفٍّ �شوتيٍّ  - و 

وِت الُمرافِق لمقطِع فيديو. كتِم ال�شّ  - ز 

اإ�شافِة عنواٍن على مقطٍع مَن الفيلِم.  - ح 
وَرِة. زياَدِة ُمّدِة عر�ِض ال�صّ  - ط 

حفِظ الفيلمِ.  - ي 



103

امالِء الجدوَل الآتَي با�شِم الاّلئحِة التي تحتوي الأواِمَر الآتيَة:  -3
الاّلئحُةالأمُر

حتريُر العنواِن
انق�شاٌم

وِت م�شتوياُت ال�شّ
تاأثرياُت الفيديو

ت�شغيُل الفرتِة الّزمنّيِة

اذكْر وظيفًة واحدًة لكلٍّ مَن الآتي:  -4
م�شاِر تراُكِب العنواِن.  - اأ 

وِت. وِت ِلمقاطِع ال�شِّ �شبِط م�شتوى ال�شّ ب - 
المجموعاِت. جـ - 

َبْدِء ال�ّشرِد.  - د 
ا�شتيراِد �شوٍر.  - هـ 

ما الفرُق بيَن حفِظ م�شروٍع وحفِظ فيلٍم؟  -5
ما الفرُق بيَن تاأثيراِت الفيديو، وانتقالِت الفيديو؟   -6

بّيْن اأيُّ الجمِل الآتيِة �شحيحٌة، واأيُّها خاطئٌة:   -7
ل يمكُن دمُج مقطَعي فيديو اإذا ُوِجَد انتقاُل فيديو بيَنهما.  - اأ 
وِت”. وُت المرافُق لمقطِع ِفيديو يظهُر في م�شاِر “ال�شّ ال�شّ ب - 

ٍن �شوًتا. ل يمكُن اإدراُج �شرٍد �شوتيٍّ اإذا احتوى الفيلُم على مقطِع فيديو ُمت�شمِّ جـ - 
ورِة مْن لوحِة العمِل ُتحَذُف مَن الفيلِم، ول تظهُر عنَد ت�شغيِلِه في  عنَد حذِف ال�شّ  - د 

نافذِة العر�ِس.
ــوِت” ُيحَذُف مقطُع  ــوُت المرافُق لمقطِع فيديو في م�شــاِر “ال�شّ اإذا ُحِذَف ال�شّ  - هـ 

ا. الفيديو اأي�شً
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التقويُم الذاتيُّ

بعَد درا�شِتك للوحدِة الثانيِة، وتنفيِذ الأن�شطِة الواردِة خالَلها، اأكمْل �ُشلََّم التقديِر الآِتَي لتقويِم 
َك ذاتيا ولتحديِد ِنقاِط ال�صعِف َلديَك، واإيجاِد الحلوِل المنا�صبِة: نف�صِ

ْقُم �شعيٌفجيٌدممتاٌزاملجاُلالرَّ
ُد مكوناتِه.1 ُف الفيلَم واأُعدِّ اأُعرِّ
اأُمّيُز بنَي امل�رشوعِ والفيلمِ.2
اأُ�شغُل برنامَج �شانعِ الأفالمِ بطريقٍة �شحيحٍة.3
اأذكُر اأجزاَء ال�شا�شِة الرئي�شِة لربنامجِ �شانعِ الأفالمِ.4
اأذكُر مميزاِت برنامجِ �شانعِ الأفالمِ.5
اأتعامُل مَع �رشيِط امل�رشوعِ بطريقٍة �شحيحٍة.6
اأتعامُل مَع املجموعاِت بطريقٍة �شحيحٍة.7
اأتعامُل مَع نافذِة العر�ِس بطريقٍة �شحيحٍة.8
ُئ م�رشوًعا ب�شيًطا.9 اأُن�شِ

اأَحفُظ امل�رشوَع بطريقٍة �شحيحٍة.10
اأحفُظ امل�رشوَع ب�شيغِة فيلمٍ بطريقٍة �شحيحٍة.11
اأن�شُئ فيلًما من جتميعِ مقاطعِ الفيديو بطريقٍة �شحيحٍة.12
اأتعامُل مَع ال�شوِر بطريقٍة �شحيحٍة.13
اأ�شتخدُم ملفاِت الفيديو بطريقٍة �شحيحٍة.14
اأ�شتخدُم ملفاِت ال�شوِت بطريقٍة �شحيحٍة.15
اأُ�شيُف املوؤثراِت للفيلِم بطريقٍة �شحيحٍة.16
اأتعاَمُل مَع انتقالِت الفيديو بطريقٍة �شحيحٍة.17
اأتعامُل مَع تاأثرياِت الفيديو بطريقٍة �شحيحٍة.18
اأ�شيُف العناويَن واأ�شماَء امل�رشفنَي بطريقٍة �شحيحٍة.19
اأن�شْئ فيلًما متكاماًل.20
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َمْسَرُد المصطلحاِت

ــوٍر، ومقاطِع فيديو،  لّيُة مَن الفيلِم ُتجَمُع فيها مكوناُت الفيلِم ِمْن �شُ الم�شــروُع: هــو المرحلُة الأوَّ
ومقاطَع �شوتّيٍة، واإجراِء الّتعديالِت عليها.

ــوِر الُمت�شل�شــلِة ذاِت العالقِة عْن مو�شــوٍع، اأو م�شكلٍة، اأو  الفيلُم (Film): هو مجموعٌة مَن ال�شّ
ظاهرٍة ُتدَمُج مَع ن�شو�ٍس، وموؤثراٍت �شوتّيٍة، ومقاطِع فيديو بطريقٍة فاعلٍة لإي�شاِل فكرٍة وا�شحٍة.

الو�شائُط (Multimedia): هي ملّفاٌت تتكّوُن مْن �شوٍر، ومقاطِع فيديو، وملّفاٍت �شوتّيٍة.

المجموعاُت (Collections): هي �شا�شــٌة َتظهُر فيها العنا�شــُر اّلتي ُت�شتوَرُد لعمِل مقاطِع فيديو، 
اأْو �شوٍر، اأو مقاطَع �شوتّيٍة.

�شريُط الم�شروِع ) لوحُة العمِل اأو الفترُة الّزمنيِّة(: هو �شريٌط يحتوي على طريقَتْي عر�ِس الفيلِم (لوحِة 
.(Timeline) (َمِنيَِّة العمِل) (Storyboard) اأِو (الفترِة الزَّ

لوحُة العمِل )Storyboard(:هي طريقُة العر�ِس الفترا�شــّيَة في برنامِج �شانِع الأفالِم، تمّكُنَك مْن 
م�شاهدِة ت�شل�شِل المقاطِع (�شوٍر اأو مقاطِع فيديو) في الم�شروِع وترتيِبها.

الفترُة الّزمنيُة (Timeline): هي طريقُة العر�ِس التي تمّكُنَك من مراجعِة توقيِت المقاطِع الموجودِة في 
الم�شروِع اأو تعديِلها. وتحتوي على اأزراٍر، لتطبيِق بع�ِس المهاِم مثِل: تغييِر طريقِة عر�ِس الم�شروِع، 

وِت. اأو تكبيِر تفا�شيِل الم�شروِع اأو ت�شغيِره، اأو ت�شجيِل الحديِث، اأو �شبِط م�شتوياِت ال�شّ

نافذُة العر�ِش (Display Window): هي نافذٌة ُت�شتخَدُم لمعاينِة مقاطِع الفيديو، اأو الفيديو كاماًل 
ِم. اأثناَء العمِل لروؤيِة الّتاأثيراِت التي اأ�شْفَتها، وتحتوي على اأزراِر الّتحكُّ

ــٌم يمّثُل الّنظاَم الحقيقيَّ مْن حيُث ال�ّشكُل والغر�ُس الذي  النَّْمَذَجُة (Modeling): ت�شــميٌم ُمَج�شَّ
ع لأجلِه. ُو�شِ

الُمَحاَكاُة (Simulation): عملّيُة تمثيٍل اأو اإن�شاِء مجموعٍة مَن المواقِف تمثياًل اأْو تقليًدا لأحداٍث 
مْن واقِع الحياِة.
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الحكومُة الإلكترونيُّة (E-Government): ن�شــخٌة افترا�شــّيٌة عِن الحكومــِة الحقيقّيِة وهي نظاٌم 
حديٌث تتبّناُه الحكوماُت بال�شــتخداِم الّتكامليِّ الفاعِل لجميِع تقنياِت المعلوماِت والّت�شالِت 
لت�شــهيِل الّتعامالِت وت�شــريِعها بدّقٍة داخَل الجهاِت الحكوميِة، وبيَنها وبيــَن تلَك الجهاِت التي 

تربُطها بالأفراِد وقطاعاِت الأعماِل. 

التّعلُم الإلكترونيُّ (Electronic Learning): الّتعلُُّم الذي َي�شــتخدُم اأجهزَة الحوا�شيِب، وو�شائَل 
الّت�شــاِل الحديثَة، مثَل: �شبكاِت الحا�شوِب، وو�شائِطِه، وُطرِق البْحِث والمكتباِت الإلكترونّيِة، 

فّيِة، اأْو في اأيِّ مكاٍن اآخَر. ، وقْد يحُدُث الّتعّلُم الإلكترونيُّ في الغرفِة ال�شّ ومواقِع الإنترنتِّ

ــا كبيًرا مَن المعلوماِت على �َشــْكِل  مو�شوعــُة اإنكارتــا (Encarta): مو�شــوعٌة اإلكترونيٌة تقّدُم كمًّ
مقالٍت، واأ�شواٍت، و�شــوٍر ثابتٍة ومتحّركٍة، وخرائَط، وجداوَل، وو�شائَط تفاعلّيٍة، وُيتعاَمُل مَع 
هذا الكمِّ الكبيِر، والُمتنوِع مَن المعلوماِت عْن طريِق واجهِة ا�شتخداٍم �شهلٍة وب�شيطٍة، وعْن طريِق 

ارتباطاٍت ت�شعبّيٍة ُمتَقَنٍة بيَن مقالِت الَمو�شوعِة.

التّعلُّــُم الإلكترونيُّ غيُر المتزامــِن (Asynchronous E-learning): وهــو الّتعلُُّم الذي ل َيحتاُج 
ِه، اإْذ ي�شتطيُع الأ�شخا�ُس الّت�شاَل في ما بيَنهم على نحٍو غيِر  اإلى وجوِد المتعّلميَن في الوقِت نف�شِ

ِه با�صتخداِم و�صائِل الّت�صاِل الّتكنولوجّيِة. ُمبا�صٍر، ومْن دوِن ا�صتراِط ح�صورِهم في الوقِت نف�صِ

التّعّلــُم الإلكترونــيُّ المتزامــُن (Synchronous E-learning): الّتعليُم الــذي يحتاُج اإلى دخوِل 
ــهم وبيَنهم  الُمتعّلميَن في الوقِت نف�شــِه اإلى الموقِع الإلكترونيِّ لإجراِء الّنقا�ِس بيَن الّطالِب اأنف�شِ

وبيَن الُمعلِِّم الذي ُيَعدُّ قائَد العملّيِة الّتعليمّيِة في هذا الّنوِع مَن الّتعلُِّم.

الكتاُب الإلكترونيُّ (E-Book): كتاٌب في �شيغٍة َرْقِمّيٍة، ُيمكُن قراءُتُه عْن طريِق جهاِز الحا�شوِب. 
وبع�ُس هذِه الكتِب تكوُن تفاعلّيًة تحتوي على ارتباطاٍت ت�شعبّيٍة، وَت�ْشتخِدُم الو�شائَط الُمتعّددَة.

ُم المواَد الّدرا�شــّيَة عْن طريِق  الجامعــُة الفترا�شيّــُة (Virtual University): الجامعــُة التــي ُتقــدِّ
. ، على نحٍو كّليٍّ اأْو جزئيٍّ الإنترنتِّ

المدر�شــُة الفترا�شيُّة (Virtual School): مدر�شــٌة �شــبيهٌة بالمدر�شــِة الّتقليديّــِة، وهَي موجودٌة 
علــى �شــبكِة الإنترنتِّ ول ترتبُط ال�شــتفادُة مْن خدماِتها بزماٍن اأْو مــكاٍن ُمعّينيِن، بل تعتمُد على 
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. ، وغيِرها مْن تقنياِت الّتعلُِّم الإلكترونيِّ الموؤتمراِت الَمرئّيِة، ومواقِع الإنترنتِّ

ُن محتواها مْن كتٍب، ودورّياٍت، ومجالٍت، وغيِرها  المكتبُة الإلكترونيُّة (E-Library): مكتبٌة ُتخزِّ
، مَع  ، وتعتمُد على الّتقنياِت الحديثِة، وفي مقدمِتها �شبكُة الإنترنتِّ مْن معلوماٍت على نحٍو َرْقِميٍّ
، وت�شهيِل الح�شوِل على المراجِع العلمّيِة المختلفِة، وتتيُح  خدماِتها بغر�ِس تطويِر البحِث العلميِّ

لم�شتخدِميها و�شائَل اآلّيٍة للبحِث وال�شترجاِع وذلَك لت�شهيِل الو�شوِل لمحتواها.
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قائمُة المراجِع

اأوًل: المراجُع العربيُّة

د. �شالمُة عبد العظيم ح�شين، الجودُة في التّعليِم الإلكترونيِّ مفاهيُم نظريٌّة وخبراٌت عالميٌّة، داُر   -  1
الجامعِة الجديدِة للن�شِر، 2008م.

الفكِر  داَر  ط1،  م�شتحدثٌة،  تطبيقاٌت  الإلكترونيُّ  التّعليُم  الحلفاِوّي،  محمد  �شالم  وليُد  د.   -  2
، 2011م. العربيِّ

، ط1، داُر اأ�شامَة للن�شِر والتوزيِع، 2010م. د. اأحمُد علي الرا�شي، التّعليُم الإلكترونيُّ  -  3

د. عماُد اأبو �َشَنٍب، الحكومُة الإلكترونيُّة، المنظمُة العربيُة للتنميِة الإداريِّة، 2012م.   -  4

محمُد �شادق اإ�شماعيل، الحكومُة الإلكترونيُّة وتطبيقاتُها في الدوِل العربيِّة، ط1، داُر الكتِب   -  5
الم�شريَُّة،2010م.

ريَّا اأحمد الدبا�س، الحكومُة الإلكترونيُّة، ط1، دائرُة المكتبِة الوطنّيِة، 2009م.  -  6

ه فوائُدُه عوائُقُه«، ورقُة  التّعليُم الإلكترونيُّ مفُهوُمه خ�شائ�شُ عبُداهلِل بِن عبِد العزيِز المو�شى، »   -  7
عمٍل مقدمٌة اإلى ندوِة مدر�شِة الم�شتقبِل، جامعُة الملِك �ُشُعوٍد، الريا�ُس،1423هـ.

اإلى موؤتمِر  «، بحٌث مقدٌم  د. عليُّ لطفي، »الحكومُة الإلكترونيُّة بيَن النّظريِة والتّطبيِق العمليِّ  -  8
الحكومِة الإلكترونّيِة ال�ّشاد�ِس، المنظمُة العربيُة للتنميِة الإداريِة، دبى،  2007  . 

اأحمُد عبد الحميد ، �شرُح برنامِج Windows Movie Maker للكتابِة وتقطيِع الفيديو.  -  9
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ثانيًا: المراجُع الأجنبيُّة
1- Buechler John, Microsoft Windows Movie Maker 2: do amazing 

things, Microsoft Press,Redmond, Washington, 1940.

2- Kelly, James Floyd, Getting Started with Windows Live Movie Maker, 
Appress, Berkeley, CA, 2010.

3- Kent, M., Mike, Add sound to your movies: a practical guide for the 
amateut film maker, Macmillan books for movie makers, Macmillan, 

London.

ثالثًا: مواُقع الإنترنتِّ
1- www.wise.edu.jo

2- www.elearning.jo

3- www.schoolarabia.net

4- www.phoenix.edu

5- www.yu.edu.jo

6- www.jaf.mil.jo

7- www.jordan.gov.jo

8- www.w3schools.com

9- www.microsoft.com





تَمَّ ِبَحْمِد اهلِل تََعالَى
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