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التقدمي
احلمد هلل نحمده متام احلمد ،ون�صلي ون�سلم على خري خلقه �سيدنا محمد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني...وبعد
حتر�ص وزارة الرتبية والتعليم على جتويد العملية التعليمية من خالل �إر�ساء قواعد منظومة تعليمية
متكاملة تلبي احتياجات البيئة العمانية وتتنا�سب مع متطلباتها احلالية.
وبعد مراجعة النظام التعليمي لل�سلطنة وقيا�س م�ستوى �أدائه وحتديد �أهم التحديات التي تواجهه ،قامت
وزارة الرتبية والتعليم ب�إعادة ترتيب �أولوياتها ،وتنظيم جهودها لإحداث التطوير مبا يتما�شى مع توجهات
ال�سلطنة ور�ؤيتها امل�ستقبلية ،حيث جرى تطوير الأهداف العامة للرتبية ،واخلطة الدرا�سية التي �أولت
اهتماما �أكرب للمواد العلمية وتدري�س اللغات ،وا�ستحدثت مواد درا�سية جديدة ملواكبة امل�ستجدات على
�صعيدي تكنولوجيا املعلومات واحتياجات �سوق العمل من املهارات ،هذا ف�ضال عن التطوير الذي �أدخل
على �أ�ساليب وا�سرتاتيجيات تدري�س املناهج الدرا�سية التي �أ�صبحت تعنى باملتعلم باعتباره محور العملية
التعليمية التعلمية.
�إن النقلة النوعية التي ن�شهدها حاليا يف العملية التعليمية �أحدثت الكثري من التغيريات اجلذرية ،فجاءت
الكتب الدرا�سية مت�سمة باحلداثة واملرونة ،والتوافق يف مو�ضوعاتها مع م�ستويات �أبنائنا الطلبة والطالبات،
وخ�صائ�ص منوهم العقلي والنف�سي ،وثقافتهم االجتماعية ،واهتمت باجلوانب املهارية والفنية والريا�ضية
البدنية حتقيقا ملبد�أ �أ�صيل من مبادئ فل�سفة الرتبية يف ال�سلطنة الداعي �إلى بناء ال�شخ�صية املتكاملة
للفرد ،وعززت دور املتعلم يف عملية التعلم من خالل �إك�سابه مهارات التعلم الذاتي والتعلم التعاوين ،ومل
يعد هذا الكتاب املدر�سي مبا يحويه من معارف ومهارات وقيم واجتاهات � -إال دليال ي�سرت�شد به الطالب
للو�صول �إلى ما تختزنه م�صادر املعلومات املختلفة كاملراجع املكتبية وم�صادر التعلم الإلكرتونية الأخرى
من معارف ،وعلى الطالب القيام بعملية البحث والتق�صي للو�صول �إلى ما هو �أعمق و�أ�شمل.
ف�إليكم �أبنائي وبناتي الطالب والطالبات نقدم هذا الكتاب راجني �أن يجد عني االهتمام منكم ،ويكون
لكم خري معني؛ لتحقيق ما ن�سعى �إليه من تقدم ومناء هذا الوطن املعطاء حتت ظل القيادة احلكيمة ملوالنا
ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه.
واهلل ويل التوفيق ،،
د.مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزيرة الرتبية والتعليم
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املقدمة
عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
ي�س ُّرنا �أن ن�ضع بين يديك كتاب تقنية المعلومات لل�صف ال�سابع (الف�صل الدرا�سي الأول) والذي �سنتناول
من خالله ثالث وحدات درا�سية ن�أمل �أن ُت�سهم في �إثراء معلوماتك وتطوير مهاراتك في مجال تقنية
المعلومات.
بداي ًة �ستتع َّرف �إلى مراحل تطور الحا�سوب وفئاته المختلفة ،كما �ستتعمق في معرفة مكوناته المادية
الداخلية والخارجية وخ�صائ�صها ،بحيث ي�صبح ب�إمكانك اختيار جهاز الحا�سوب الخا�ص بك بموا�صفات
تتنا�سب مع ا�ستخداماتك ال�شخ�صية.
وفي مجال الت�صميم �ستتع َّرف الأجهزة الرقمية التي ت�ساعدك في التقاط وت�شغيل الو�سائط المتعددة ،كما
�ستكت�سب المهارات الأ�سا�سية في تحرير الأ�صوات والأفالم والتي �ستفتح �أمامك اً
مجال وا�س ًعا للإبداع و
�ستتيح لك دخول عالم �إنتاج الأفالم الق�صيرة.
وفي مجال التوا�صل والت�شارك �ستتع َّرف التعلُّم الإلكتروني والتجارة الإلكترونية و الخدمات الحكومية
الإلكترونية التي �أ�صبحت جز ًءا مه ًّما في حياتنا اليومية ،بالإ�ضافة �إلى �إلمامك ببع�ض القواعد الأ�سا�سية
لحماية بياناتك ومعلوماتك ال�شخ�صية على �شبكة الإنترنت.
�ستالحظ �أن �أن�شطة الكتاب جاءت متنا�سبة مع مرحلتك العمرية ،ومرتبطة باهتماماتك؛ كي تلبي
احتياجاتك العلمية والعملية ،وتوجهك �إلى تفعيل وا�ستخدام التقنية في كافة مجاالت تعلمك .كما �ستالحظ
�أن تعليمات الأن�شطة جاءت في خطوات وا�ضحة ومب�سطة لت�ساعدك على االعتماد على نف�سك من خالل
التعلُّم الذاتي بح�سب قدراتك والوقت المتاح لديك �سواء في المدر�سة �أو المنزل.
�إننا نوجه عنايتك عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة �إلى المحافظة على كتابك هذا ،باعتباره دليلك
ومرجعك �أثناء تعلمك للمادة وتنفيذ �أن�شطتها .وفقك اهلل في م�سيرتك التعليمية.

الم�ؤلفون

9

10

الوحدة الأوىل

تركيب احلا�سوب
مقدمة

�أ�صبح وجود احلا�سوب يف حياتنا اليومية �أم ًرا مه ًّما ،و يكاد ي�ؤثر يف جميع جماالت
ح�سن من �إنتاجيتها ،كما �أن معرفة مكوناته املادية وموا�صفات اختيارها ُيع ُّد
احلياة و ُي ِّ
من ال�ضرورات التي ت�ساهم يف �إجناز مهام الأعمال بجودة عالية ويف �أقل وقت ممكن.
ُيتوقع منك عزيزي الطالب في هذه الوحدة �أن:
l

تتع َّرف مراحل تطور �أجهزة الحا�سوب وفئاته المختلفة.

l

تدرك �أهمية الحا�سوب في مجاالت الحياة المختلفة.

l

تتع َّرف المكونات المادية للحا�سوب.

l

تتَّبع �أ�س�س اختيار حا�سوب �شخ�صي.

11

12

1

احلا�سوب يف حياتنا

من ��ذ بداية احلي ��اة والإن�سان ي�سع ��ى لإيجاد و�سيل ��ة ت�ساعده يف
�أداء مهام ��ه العددي ��ة واحل�سابي ��ة ،حي ��ث ا�ستخ ��دم احل�ص ��ى
ملعرف ��ة العدد واحل�ساب ،وا�ستخدم الع� � َّداد بعد ذلك وا�ستمرت
االخرتاع ��ات واالبتكارات حتى ظهر احلا�س ��ب الآيل وتطور من
�أجهزة احلوا�سيب املكتبية �إلى احلوا�سيب املحمولة ،و�صولاً �إلى
الأجه ��زة اللوحية والهواتف الذكي ��ة ،و�أ�صبح ا�ستخدامه ي�شمل
كافة نواحي احلياة.
ن�شاط 1
l

تطور احلا�سوب

ابحث عن �إجابات الأ�سئلة الآتية ،وناق�شها مع زمالئك:
 م ��ا االختراع ��ات التي �ساهم ��ت في تط ��ور الحا�سوبالحديث؟
 م ��ا العالق ��ة بي ��ن تط ��ور عل ��م الريا�ضي ��ات وظه ��ورالحا�سوب؟
 ما االختراع ال ��ذي ت�س َّبب في اال�ستغناء عن الف�أرة فيبع�ض الأجهزة الحديثة ؟

تعلَّم
ا�شتهر العالم (ت�شارلز بابيج)
ك�����ص��اح��ب ر�ؤي����ة م�ستقبلية
���س��اع��دت ف��ي اخ��ت��راع الآل���ة
الحا�سبة والحا�سوب.

�أجيال احلا�سوب

م� � ّر تط� � ُّو ر احلا�سوب مبراحل كث�ي�رة ُ�ص ِّنفت �إلى �أجيال ،حي ��ث انطلق كل جيل بابت ��كار جديد ومط َّور،
و�أ�صبحت احلوا�سيب فيه تفوق ما �سبقها من حيث �سرعتها يف معاجلة البيانات وال�سعة التخزينية ،وقلة
الوزن واحلجم والتكلفة.
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ت�أ َّمل املخطط الزمني الآتي ،والذي يو�ضح �أجيال احلا�سوب و مراحل تطوره من حيث:
 ،وموا�صفات الأجهزة يف كل جيل
معاجلة البيانات
اجليل الأول 1950 :م1959-م
ا�ستخ ��دام ال�صمامات
املفرغة.
كبرية احلجم.
�سرعتها بطيئة.
حتتاج طاقة كبرية لت�شغيلها.

اجليل الثالث 1965:م1975-م

اجليل الثاين1959 :م1965-م
ا�ستخدامالرتانز�ستورات.
متو�سطة احلجم.
قلة ا�ستهالكها للطاقة مقارنة باجليل الأول.
غري �شائعة اال�ستخدام.

ا� �س �ت �خ��دام ال ��دوائ ��ر
الكهربائية املتكاملة.
متو�سطة احلجم.
قلة ا�ستهالكها للطاقة مقارنة بالأجيال ال�سابقة.
ظهور تطبيقات برجمية.

اجليل اخلام�س1985 :م وحتى الآن
ظه ��ور �أنظمة جديدة
ل�صناع ��ة املعاجل ��ات
ب�شكل م�ستمر.
زيـادة هائـــلـة في ال�سرعات وال�سعات التخزينية.
�إنتاج �أجه ��زة ذكية حتاكي قدرات الإن�سان العقلية
(الذكاء اال�صطناعي) ،واحلركية (الروبوت).
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اجليل الرابع1975 :م 1985-م
ا�ستــخدام الـمعالجات
الدقيقة.
�سرعتها كبرية (تقا�س مباليني العمليات يف الثانية
الواحدة).
�سعة تخزينية كبرية.
�شائعة اال�ستخدام.

ن�شاط 2
l

ا�ستك�شاف �أجيال احلا�سوب

�شاهد مقطع الفيديو(�أجيال احلا�سوب) ،ثم �أجب ع َّما يلي:
 لماذا كانت حوا�سيب الجيل الأول ت�صدر الكثير من الحرارة؟ ما الذي يم ِّيز حوا�سيب الجيل الثاني عن الجيل الأول؟ ما �سبب زيادة ال�سرعة ب�شكل كبير في الجيل الرابع؟ -ما �أهم مميزات �أجهزة الجيل الخام�س؟

جماالت ا�ستخدام احلا�سوب

مع تطور قدرات احلا�سوب وتعدد تطبيقاته �أ�صبح ُي�ستخدم يف الكثري من جماالت احلياة املختلفة ،ومن
بينها:
التعليم
احلياة
املنزلية

الأر�صاد
اجلوية

علوم الف�ضاء

االت�صاالت

م�ج��ا ال ت
ا ��س�ت�خ��د ا م
ا ل�ح��ا ��س��و ب
الهند�سة

املجال
الع�سكري

التجارة

الأبحاث
والدرا�سات

الرتفيه
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ومن الأمثلة على جماالت ا�ستخدام احلا�سوب:
الطب والرعاية
ال�صحية

ُي�ساه ��م احلا�س ��وب يف تطوي ��ر جم ��االت طبي ��ة
عديدة ،ف�أ�صبح ي�ستخدم يف ت�شخي�ص الأمرا�ض
و �إجراء اجلراحات احلديثة.
مث ��ل� :أجه ��زة الرن�ي�ن املغناطي�س ��ي ،والأ�شع ��ة
التلفزيونية.

ال�صناعة

ي�ساهم احلا�سوب يف تطوير ال�صناعة مبجاالتها
املختلف ��ة ،مما ي� ��ؤدي �إلى زيادة م�ست ��وى الإنتاج
وال�سرعة والدقة للمنتجات املختلفة.
مث ��ل :التحك ��م باملع ��دات ،و�أجه ��زة اال�ست�شع ��ار
والقيا�س.

و�سائل النقل

ُي�ساهم الحا�سوب في تطوير و�سائل النقل وجعلها
�أكث ��ر �سرع ��ة و�أما ًنا من خالل ابت ��كار العديد من
�أنظمة التحكم.
مثل :تطبيق ��ات نظام المالحة  ،GPSوتطبيقات
ت�سمح بركن ال�سيارة ب ��دون �سائق ،والطيار الآلي
في الطائرات.

ن�شاط 3
l

ا�ستخدامات احلا�سوب

اخرت �أحد املجاالت ال�سابقة ،وابحث عن �إ�سهامات احلا�سوب يف تطورها:
 ِّعزز المعلومات التي تح�صل عليها بال�صور ،ومقاطع الفيديو التو�ضيحية.
 اطرح �أفكارك التطويرية في المجال الذي اخترتهِّ ،وو�ضح كيف يمكن �أن ي�ساعد الحا�سوب
لي�صبح المنتج �أو المجال الذي اخترته �أكثر فاعلية و�سهولة.

(�أطلق العنان ملخيلتك وال جتعل حدو ًدا لأفكارك)
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فئات احلا�سوب

ق ��د ُي�ستخدم جه ��از احلا�سوب لأغرا�ض متعددة مث ��ل :كتابة التقارير ،و�إجراء العملي ��ات احل�سابية� ،أو
معاجلة ال�صور ،وغريها من املهام الب�سيطة ،لكنه قد ُي�ستخدم � ً
أي�ضا ملعاجلة عمليات معقدة مل�ستخدمني
متعددين مثل البنوك التجارية� ،أو ملعاجلة البيانات وتخزينها عندما تكون كبرية ج ًّدا كالبيانات املوجودة
يف محركات البحث .لذا ي�ص َّنف احلا�سوب �إلى فئات:
احلا�سوب الفائق

:Super Computer

ويطل ��ق علي ��ه � ً
أي�ضا الحا�س ��وب العمالق وله ق ��درات هائلة
جدًّا في معالجة البيانات وتخزينها وا�سترجاعها ،حيث �إنه
ُي�ستخ ��دم على الم�ستوى الدولي ف ��ي مراكز الأبحاث العلمية
في الجامع ��ات الكبيرة ،ومراكز الأبحاث المتع ِّلقة بالأدوية،
كما ي�ستخدم على م�ستوى الكرة الأر�ضية في مراقبة الأحوال
الجوية.

ورة
ال�ص

غري

ودة

موج

احلا�سوب الرئي�سي
ي�سمى � ً
أي�ضا الحا�سوب الكبير �أو المركزي ،وله قدرات
عالية ف ��ي معالجة البيان ��ات وتخزينه ��ا وا�سترجاعها،
و ُي�ستخ ��دم يف امل�ؤ�س�س ��ات الكبرية من قب ��ل العديد من
الأ�شخا� ��ص الذي ��ن ميكنه ��م الو�ص ��ول �إلي ��ه من خالل
حوا�سيبه ��م ال�شخ�صي ��ة ،مثل البن ��وك وال�شركات ذات
الفروع املتعددة.
:Mainframe Computer
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احلا�سوب ال�شخ�صي
�شيوعا ،وي�ستخ ��دم يف املنازل واملكات ��ب وامل�ؤ�س�سات ال�صغ�ي�رة ،وي�أتي ب�أ�شكال
ه ��و �أكرث الأن ��واع ً
و�أحجام مختلفة مثل:
:Personal Computer

احلا�سوب املحمول

احلا�سوب املكتبي
Desktop

Laptop

احلا�سوب اللوحي

الهواتف الذكية

Tablet

Smart Phones

فكِّر

 lاذكر فئة احلا�سوب امل�ستخدم لإجناز املهام الآتية:
م

املهمة
تخزين بيانات املواطنني يف الأحوال املدنية ب�شرطة عمان ال�سلطانية.
معاجلة بيانات الطالب وتخزينها يف نظام البوابة التعليمية.
تلوين �صورة يف �أحد تطبيقات معاجلة ال�صور.
حتليل بيانات وكالة الف�ضاء (نا�سا).

1
2
3
4
 5ت�ص ُّفح الإنرتنت للبحث عن معلومة.
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فئة احلا�سوب

2

املكونات املادية للحا�سوب

املكون ��ات املادية للحا�سوب هي الأج ��زاء و القطع التي ميكن
مل�سه ��ا وم�شاهدته ��ا يف جه ��از احلا�سوب ،على �سبي ��ل املثال:
وحدة النظام ،ولوحة املفاتيح ،وال�شا�شة.
ن�شاط 4

كيف يعمل احلا�سوب؟

 lت�أ َّم ��ل ال�ش ��كل الذي ِّ
يو�ضح كيفية عمل احلا�سوب والعالقة بني مكوناته الداخلية يف وحدة النظام
واملكونات اخلارجية ،ثم �أجب ع َّما يلي:

 ما العمليات الأ�سا�سية التي يقوم بها احلا�سوب؟ اذكر �أمثلة على وحدات الإدخال ،والإخراج ،والتخزين. ما املكونات اخلارجية للحا�سوب؟ وما مكوناته الداخلية؟ ما دور وحدة املعاجلة املركزية؟19

�أو ً
ال :املكونات املادية الداخلية
 .1وحدة املعاجلة املركزية (Central Processing Unit (CPU

تعترب عقل احلا�سوب فهي امل�س�ؤولة عن �إدارة جميع العمليات من معاجلة
البيانات املدخلة و�إخراجها �أو تخزينها وا�سرتجاعها ،كما �أنها حتدد �سرعة
تنفيذ العمليات ،ويطلق عليها اخت�صا ًرا (املعالج .)Processor
وتنق�سم �إلى وحدتني:
 lوحدة التحكم (:Control Unit (CU
تتحكم بجميع مكونات احلا�سوب مثل :وحدات الإدخال ،ووحدات الإخراج.

 lوحدة احل�ساب واملنطق (:Arithmetic Logic Unit ( ALU
تعالج الأوامر التي حتتوي على العبارات احل�سابية واملنطقية و اتخاذ القرارات.

ن�شاط 5

ا�ستك�شاف املعالج

� lشاهد مقطع الفيديو(املعالج) ،ثم �أجب ع َّما يلي:
 ِّو�ضح املق�صود ب�سرعة (تردد) املعالج.
 ما العالقة بني �سرعة املعالج و�أداء جهاز احلا�سوب؟ -ما �أ�شهر ال�شركات املنتجة للمعاجلات؟
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تعلَّم
تقا�س �سرعة المعالج بوحدة
ال�ـ�ـ�ه��رت�ـ��ز (،Hertz (Hzوهــي
ت �� �س��اوي ن�ب���ض��ة ك�ـ�ه��رب��ائ�ي��ة
واحدة في الثانية.

 .2وحدة الذاكرة Memory Unit

ُت�ستخدم يف تخزين البيانات والتعليمات داخل جهاز احلا�سوب ،وتنق�سم �إلى :ذاكرة رئي�سية ،وذاكرة
ثانوية (القر�ص ال�صلب الداخلي ووحدات التخزين الأخرى).
 lالذاكرة الرئي�سية :Primary Memory
تقع بالقرب من وحدة املعاجلة املركزية ،و ُت�ستخدم يف حفظ البيانات والتعليمات ب�شكل دائم �أو م�ؤقت،
وتتميز ب�سرعة و�صول بياناتها �إلى املعالج يف حال ا�ستدعائها .ومن �أنواعها :ذاكرة الو�صول الع�شوائي
(  ،)RAMوذاكرة القراءة فقط ( .)ROMويو�ضح اجلدول التايل مقارنة فيما بينهما:
ذاكرة الو�صول الع�شوائي

ذاكرة القراءة فقط

Random Access Memory

Read Only Memory

()RAM

()ROM

ذاك ��رة حتف ��ظ م ��ا يعم ��ل علي ��ه امل�ستخدم م ��ن بيانات ذاكرة �صغرية ج ًّدا ،حتتفظ بالتعليمات الالزمة لت�شغيل
وبرام ��ج �أثناء التعامل مع احلا�سوب ،و تتغري محتوياتها احلا�سوب حتى يبد أ� عمله.
بن ��ا ًء على تغ�ُّي�رُّ الربامج والتطبيقات الت ��ي يتم التعامل
معها يف حلظتها.

ُت ِّ
خزن البيانات ب�شكل م�ؤقت ،وتفقد بياناتها عند �إطفاء يت ��م تخزي ��ن بياناتها من قبل ال�شرك ��ة امل�صنعة ،لذا ال
احلا�س ��وب �أو انقط ��اع التي ��ار الكهربائ ��ي ،ل ��ذا ت�س َّمى ميك ��ن للم�ستخدم �أن يعدلها ،كم ��ا �أنها ال تفقد بياناتها
حتى بعد �إغالق احلا�سوب �أو انقطاع التيار الكهربائي.
بالذاكرة املتطايرة.
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ن�شاط 6
l

ا�ستك�شاف ذاكرة الو�صول الع�شوائي

�شاهد مقطع الفيديو (الذاكرة  ،) RAMثم �أجب ع َّما يلي:
 ِّو�ضح �آلية عمل ذاكرة الو�صول الع�شوائي . RAM
 كيف ت�ؤثر زيادة حجم الذاكرة  RAMعلى �أداء جهاز احلا�سوب؟ -ما املق�صود بتقنية DDR؟

قيا�س �سعة الذاكرة

ال�سع ��ة التخزينية للذاك ��رة هي امل�ساحة املتاحة حلفظ البيانات فيها،وكلما زادت هذه ال�سعة كلما كان
�أداء احلا�سوب �أف�ضل.
واحدا مثل ( :أ�  ،ب  ،ج ،) A ، B ، C ،
و ُتقا�س ال�سعة التخزينية بوحدة (البايت  )byteوهي متثل حر ًفا ً
�أو رق ًم ��ا مث ��ل (� ،)1،2،3أو رم ��زً ا مثل ( :؟ �أو @) ،ويتكون البايت  byteم ��ن  8خانات (بت  ،)bitفمث ًال
احلرف  Aيمُ ثل يف ذاكرة احلا�سوب بـ :

1

0

0

0

0

1

1

 1بايت ()byte
الوحدة
بت bit
بايت byte
كيلوبايت KB
ميجابايت MB

التمثيل
� 0أو 1
 8بت
 1024بايت
 1024كيلوبايت

GB

 1024ميجابايت

TB

 1024جيجابايت

جيجابايت
تريابايت
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0

بت

()bit

ن�شاط 7
l

ا�ستك�شاف وحدات قيا�س �سعة الذاكرة

ت�أ َّم ��ل حج ��م أ�ح ��د ملفات الن� ��ص والم�ساح ��ة التخزينية التي ي�شغله ��ا من ذاكرة الحا�س ��وب متب ًعا
الخطوات الآتية:
واحدا بداخل ال�صفحة.
 افتح تطبيق  Notepadفي جهاز الحا�سوب ،ثم اكتب حر ًفا ً احفظ الملف وليكن على �سطح المكتب  ،Desktopثم �أغلق التطبيق. انقر �أيقونة الملف بالزر الأيمن للف�أرة ،واختر خ�صائ�ص .Properties �ستظهر لك النافذة الآتية:تعلَّم

ت� � � � أ�خ � � ��ذ امل � �� � �س� ��اف� ��ة ب�ي�ن
احل ��روف �سعة تخزينية
مقدارها  1بايت (.)byte

حجم امللف

 ك ِّرر اخلطوات ال�سابقة وج ِّرب كتابة ما يلي يف امللف ،ثم د ِّون حجم امللف الذي �ستح�صل عليه يفاجلدول:
الن�ص

حجم امللف

ع ��دد احل ��روف و امل�ساف ��ة بينها

كلمة واحدة
جملة
فقرة
23

ا�ستك�شف

 lهل ميكنك ت� ُّصور عدد الكلمات التي �ستحتاجها لت�صل �إلى �سعة 1 MB؟ ج ِّرب ذلك.
 lافتح ملفات مختلفة على جهاز احلا�سوب (�صور ،مقاطع �صوتية ،مقاطع فيديو) وقارن بني
�أحجامها.

ن�شاط 8
l

ا�ستك�شاف موا�صفات احلا�سوب

لتتع َّرف �إلى موا�صفات اجلهاز الذي تعمل عليه:
 -انقر زر الف�أرة الأمين على �أيقونة الكمبيوتر Computer

� ،ستظهر لك قائمة من�سدلة:

اخرت خ�صائ�ص
Properties

l

ت�أ َّمل النافذة التي �ستظهر لك على ال�شا�شة ،و�أجب عن الأ�سئلة التالية:
 ما نظام الت�شغيل الذي يعمل عليه اجلهاز؟ كم تبلغ �سرعة (تردد) املعالج؟ -كم تبلغ ال�سعة التخزينية لذاكرة الو�صول الع�شوائي RAM؟
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 . 3اللوحة الأم Motherboard

تعترب �أهم املكونات الأ�سا�سية الداخلية للحا�سوب ،وهي عبارة عن لوحة �إلكرتونية حتوي وحدة املعاجلة
املركزية ووحدة الذاكرة الرئي�سية ،ويتم تو�صيل مكونات احلا�سوب الأخرى بها مثل القر�ص ال�صلب.
مو�ضع تركيب الذاكرة

املعالج

RAM

الذاكرة
ROM

ابحث

 lما �سبب ت�سمية اللوحة الأم بهذا اال�سم؟

ن�شاط 9
l

ا�ستك�شاف اللوحة الأم

�شاهد مقطع الفيديو بعنوان ( اللوحة الأم) ،ثم �أجب ع َّما يلي:
 كيف ميكن �أن ت�ساهم اللوحة الأم يف حت�سني �إمكانيات جهاز احلا�سوب؟ ما وظيفة مقب�س املعالج؟ -ما وظيفة ال�شريحة ( )Chipبالن�سبة للوحة الأم؟
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ثان ًيا :املكونات املادية اخلارجية
 .1وحدات الإدخال Input Units

�أجهزة ُت�ستخدم يف �إدخال البيانات �إلى احلا�سوب مثل (لوحة املفاتيح ،والف�أرة) ،وتوجد وحدات �إدخال
�أخرى غريها مثل:
�سطح منب�سط ُيم ِّكن الم�ستخدم من الر�سم
ال� � �ل � ��وح ال ��رق� �م ��ي بوا�سط ��ة �أقالم خا�صة ،اليظهر الر�سم على
 Digitizing Tabletال�سط ��ح مبا�ش ��رة و�إنما يظهر عل ��ى �شا�شة
الحا�سوب.
�أداة ت�ستخ ��دم يف التع� � ُّرف �إل ��ى املنتج ��ات
ق � � ��ارئ ال� �ب ��ارك ��ود عن طريق �إ�ص ��دار �ضوء حاد يق ��وم بقراءة
 Barcode Readerاخلطوط التي يتكون منها الباركود ،وحتويل
ال�ضوء املنعك�س �إلى ( )0و(.)1

ع�صا التحكم
Joystick

ا�ستخداما في �ألعاب
�أكثر وحدات الإدخ ��ال
ً
الحا�سوب ،وهي عبارة عن قاعدة عليها �ساق
عمودية يتم تحريكه ��ا في جميع االتجاهات
لتحديد حركة الكائنات �ضمن اللعبة.

فكِّر

أعط �أمثلة لوحدات �أخرى للإدخال مع ذكر ا�ستخداماتها.
ِ �l
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 .2وحدات الإخراج Output Units

�أجهزة ُتظهر نتيجة البيانات التي ت َّمت معالجتها في الحا�سوب للم�ستخدم .ومن الأمثلة عليها:

الطابعة

Printer

الرا�سمة
Plotter

ال�شا�شة

Monitor

ت�ستخدم يف عر� ��ض نتائج املعلوم ��ات املعاجلة
بوحدة النظام على الورق .ومن الأمثلة عليها:
•الطابعة النقطية Dot Matrix
•الطابعة النفاثة للحرب InkJet
•الطابعة الليزرية Laser Printer
•الطابعة الثالثية الأبعاد 3D Printer

تـــ�ستخدم لــــطباعـــة البو�ستـرات والــخرائـــــط
والت�صاميم الهند�سية الكبيرة والمخططات
العامة ،كما ت�ستخدم ب�شكل رئي�سي في مكاتب
المهند�سين.

ت�ستخدم يف عر�ض كافة البيانات التي يعمل
احلا�س ��وب عل ��ى معاجلته ��ا ،والنتائج التي
تو�ص ��ل �إليها .ويتم ت�صني ��ف ال�شا�شات بنا ًء
َّ
عل ��ى التقني ��ة امل�ستخدم ��ة يف عمله ��ا ،ومن
�أ�شهر �أنواعها:
•�شا�شة CRT
•�شا�شة LCD
•�شا�شة LED
27

وفيما يلي تف�صيل لأنواع ال�شا�شات:
�شا�شة

(: Cathode Ray Tube (CRT

تعتمد على تقنية �أنبوب �أ�شعة الكاثود في عملها ،وتتميز با�ستهالكها
لطاقة كهربائية عالية ،وثقل وزنها.

�شا�شة
تعتم ��د على تقنية الكري�ست ��ال ال�سائل في مب ��د�أ عملها ،وتتميز
بخفة وزنها وا�ستهالكها لطاقة كهربائية قليلة.
(:)Liquid Crystal Display (LCD

�شا�شة
تعت�ب�ر تطوير لتقنية  ،LCDوتتمي ��ز ب�أنها ذات �سمك رفيع ج ًّدا،
وت�ستهلك طاقة كهربائية �أقل عن �شا�شات .CRT، LCD
(:Light Emitting Diode (LED

ن�شاط 10

ا�ستك�شاف ال�شا�شات

 ابحث عن �أنواع �أخرى �أكرث حداثة من ال�شا�شات ال�سابقة. ابحث عن طريقة عمل تقنية  CRTوتقنية .LCD ابحث عن الفرق بني �شا�شات  LCDو�شا�شات .LED ما الأجهزة التي اعتمدت يف ت�صنيعها على تقنية الكري�ستال ال�سائل LCD؟ ابحث عن الطرق املثلى لإطالة العمر االفرتا�ضي لل�شا�شة.فكِّر

 lهل ُتعترب �شا�شة اللم�س يف الأجهزة اللوحية من وحدات الإدخال �أم الإخراج ؟ وملاذا؟
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 .3وحدات التخزين Storage Units

تعترب ذاكرة ثانوية يف احلا�سوب و ُت�ستخدم لتخزين البيانات والربامج ملدة طويلة ،كما �أنها ت�أتي ب�سعات
متو�سطة وكبرية وتكلفة مادية قليلة ،وتقا�س �سعتها التخزينية بـوحدة البايت  byteوم�ضاعفاتها ،كما
�أنها تعمل كوحدات �إدخال �أو �إخراج ،ومن �أهمها:
عبارة ع ��ن �أ�سطوانات ت ��دور ب�سرعة هائلة
ولها ر�ؤو� ��س مخ�ص�صة للق ��راءة والكتابة،
القر�ص ال�صلب ويتم فيها تخزي ��ن البيانات بكافة �أنواعها،
 Hard Diskوحف ��ظ الربجمي ��ات كنظ ��ام الت�شغي ��ل
والتطبيق ��ات املختلفة ،ويوجد منها نوعان:
داخلي  ،وخارجي.

القر�ص امل�ضغوط
CD

القر�ص الرقمي

القر�ص بلوراي

ي�أتي ا�سم ��ه من �شعاع الليزر الأزرق الذي
ي�ستعمل ��ه لق ��راءة وكتاب ��ة البيان ��ات بدلاً
من ال�شع ��اع الليزر الأحمر الذي ت�ستعمله
محركات الأقرا� ��ص الرقمية ،وقد يخزن
خم�س مرات �أكرث من القر�ص الرقمي.

Blu-ray

قر�ص �صلب
داخلي

ترتاوح �سعته التخزينية من � MB 650إلى
 ،MB 800و ُي�ستخ ��دم يف تخري ��ن ملف ��ات
الأ�صوات وال�صور الفوتوغرافية.

يتمي ��ز مب�ساح ��ات تخزينية عالي ��ة ،وي�شيع
ا�ستخدام ��ه يف تخزي ��ن ملف ��ات الأف�ل�ام
والأ�صوات ذات الأحجام الكبرية.

DVD

قر�ص �صلب
خارجي
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الذاكرة الوام�ضة هي ذاك ��رة �إلكرتونية لها ق ��درة عالية على
� USB Flashإع ��ادة التخزي ��ن واحلفظ ،وتتمي ��ز ب�صغر
حجمها ورخ�ص ثمنها و�سهولة ا�ستخدامها.
Memory

�شريحة الذاكرة

Memory Stick

عب ��ارة ع ��ن �شريح ��ة �صغي ��رة الحج ��م لها
قدرة عالية على �إع ��ادة التخزين والحفظ،
وت�ستخدم كم�ساحة تخزين �إ�ضافية لأجهزة
الحا�س ��وب المحمول ��ة والهوات ��ف الذكي ��ة
و�أجهزة الت�صوير الرقمية وغيرها.

ابحث

 lما الفرق بني القر�ص امل�ضغوط  ،CDوالقر�ص الرقمي .DVD
 lما الفرق بني قر�ص  DVD+RWو . DVD+R
 lما �أعلى �سعة تخرينية �شاهدتها للذاكرة الوام�ضة ؟
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ن�شاط 11
l
l

ا�ستك�شاف م�ساحة تخزين القر�ص ال�صلب

انقر �أيقونة كمبيوتر .Computer
انظر �إلى رمز القر�ص ال�صلب ( )C:في النافذة التي �ستظهر لك.

 ما حجم م�ساحة تخزين القر�ص ال�صلب على حا�سوبك؟� -أي امل�ساحتني �أكرب :امل�ستخدمة �أم احلرة ؟

تعلَّم
ي �ك��ون ال �ق��ر���ص ال���ص�ل��ب في
�أجهزة الحا�سوب مجز ًءا �إلى
ق�سمين �أو �أكثر ،ويحمل كل
ق�سم رم ًزا معي ًنا مثل � Cأو D
و غيرها.

ن�شاط 12
l

�إدارة املكونات املادية

افت ��ح جه ��از احلا�سوب ،وا�ستك�شف من نافذة لوحة التحك ��م  Control Panelكيفية �إدارة خ�صائ�ص
املكونات املادية الآتية:
(الطابعات ،ال�سماعات ،الف�أرة ،لوحة املفاتيح ،درجة �سطوع ال�شا�شة).
31

32

3

�أ�س�س اختيار احلا�سوب ال�شخ�صي

ُيع ُّد اختيار موا�صفات جهاز الحا�سوب من العوامل المهمة التي
ُت�ساع ��د على �أداء المهام المختلفة بكفاءة عالية ،والمتمثلة في
القدرة على ت�شغيل مختلف التطبيقات و�أنظمة الت�شغيل والتعامل
معها .و�أهم خطوة القتناء جهاز حا�سوب هي معرفة متطلباتك
من ��ه ،وعلى �ضوء ذلك يتم اختيار موا�صفات المكونات المادية
المهمة لتح�صل على جهاز يتوافق مع احتياجاتك و�إمكانياتك.
�إر�شادات عامة الختيار احلا�سوب ال�شخ�صي

حدِّ د املبلغ املايل املتوفر لديك.

ح ��دِّ د التطبيق ��ات الت ��ي �سرت ِّك ��ز عليه ��ا �أثناء
ا�ستخدام ��ك للحا�سوب(:معاجل ��ة الكلم ��ات،
ت�صميم ،برجمة ،ت�صفح الإنرتنت).
ح ��دِّ د موا�صفات املكون ��ات املادي ��ة الداخلية
واخلارجية املالئمة ال�ستخدامك(:ال�سرعة،
�سعة الذاكرة ،نوع ال�شا�شة).
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ن�شاط 13
l

l

اقتناء احلا�سوب املنا�سب

ت�أ َّم ��ل اجلدول الآت ��ي والذي ِّ
يو�ضح موا�صفات جهاز حا�سوب معرو�ض للبيع ب�أحد املحالت التجارية،
واكت�شف م�س َّمى املك ِّون املادي �أمام كل و�صف.
الو�صف

املكون

dual-core intel core i5

..................

2.5 GHz

..................

״
13.3 LED

..................

500 GB

..................

4 GB

..................

تعلَّم

ا�ست�شر والديك �أثناء وبعد
القيام بتحديد موا�صفات
ج� �ه ��از ال �ح��ا� �س��وب ال ��ذي
ترغب باقتنائه م�ستقب ً
ال.

َّ
اطلع على عرو�ض مختلفة ملحالت جتارية �أخرى ،واكت�شف موا�صفات احلوا�سيب املعرو�ضة و املنا�سبة
لل�شراء ،وقارن بينها من حيث:
العرو�ض

ال�شركة املنتجة �سرع ��ة املعالج � �س �ع��ة ذاك � ��رة ��س�ع��ة ال�ق��ر���ص
ال�صلب
الو�صول
ونوعه
الداخلي
الع�شوائي

العر�ض
الأول
العر�ض
الثاين
العر�ض
الثالث
 ت�أ َّمل املميزات الأخرى املذكورة يف العرو�ض وقارن بينها. ا�ستعر�ض موا�صفات جهاز احلا�سوب الذي تعمل عليه. �ضع موا�صفات محددة للحا�سوب الذي ترغب ب�شرائه م�ستقب ًال.34

موا�صفات
�أخرى

الوحدة الثانية

�إنتاج الأفالم الق�صرية
مقدمة

ُتعتب ��ر الأفالم من الو�سائ ��ط المتعددة الوا�سعة االنت�ش ��ار ،و ُت�ستخدم لعدة �أغرا�ض
منه ��ا ال�سينمائي ��ة والدعائي ��ة والتعليمي ��ة ،وتم� � ُّر �صناع ��ة الأفالم بمراح ��ل �إنتاج
مت�سل�سل ��ة ،وتوجد العديد من البرام ��ج التي تتيح لك تحرير الأفالم و�إنتاجها مثل :
.Adobe After Effect ،Adobe Premiere ،Windows Movie Maker
�ستتع� � َّرف في ه ��ذه الوحدة كيفية التعامل م ��ع الأجهزة الرقمي ��ة وتحرير الأ�صوات
با�ستخ ��دام برنام ��ج  ،Audacityوتحري ��ر مقاط ��ع الفيدي ��و با�ستخ ��دام برنام ��ج
أفالما ق�صيرة وهادفة.
 Windows Movie Maker؛ لتنتج � ً
ُيتوقع منك عزيزي الطالب في هذه الوحدة �أن:
l
l
l
l
l

تتعامل مع بع�ض الأجهزة الرقمية.
تتع َّرف مراحل �إنتاج الأفالم الق�صرية.
حُت ِّرر الأ�صوات با�ستخدام برنامج .Audacity
حُت ِّرر الأفالم با�ستخدام برنامج .Movie Maker
ُتنتج فيل ًما ق�ص ًريا هاد ًفا.
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1

الأجهزة الرقمية

توج ��د جمموعة م ��ن الأجه ��زة الرقمي ��ة الت ��ي ُت�ستخ ��دم اللتقاط
وت�شغي ��ل عنا�صر الو�سائط املتع ��ددة ( )Multimediaمثل :ال�صور،
والأ�ص ��وات ،والن�صو�ص ،ومقاطع الفيديو ،والتي تتكامل فيما بينها
لإنتاج العرو�ض والأفالم والربامج التلفزيونية.
الكامريا الرقمية Digital Camera

جهاز يقوم بالتقاط ال�صور الفوتوغرافية �أو ت�سجيل مقاطع
الفيديو وتخزينها تلقائ ًّيا في الذاكرة ,وتختلف الكاميرات
الرقمية من حيث حجمها ودقتها ونوعها و�سعة تخزينها.

ن�شاط 1
l

تعلَّم
م��ن الأم �ث �ل��ة ع�ل��ى الأج �ه��زة
الرقمية:الكاميرا الرقمية,
والق��ط ال���ص��وت ,والما�سحة
ال�ضوئية ,وجهاز الت�سجيل,
وال�ت�ل�ف��از ,وال �ه��ات��ف ال��ذك��ي,
والجهاز اللوحي.

تاريخ الكامريا

ابحث عن �إجابات الأ�سئلة الآتية ،وناق�شها مع زمالئك:
 م ��ا دور الع ��امل امل�سل ��م احل�س ��ن ب ��ن الهيث ��م يف اخرتاعالكامريا؟
 متى مت التقاط �أول �صورة �ضوئية؟ متى مت التقاط �أول �صورة ملونة؟ ما ا�سم �أول فيلم فيديو مت ت�صويره ؟ وكم كانت مدته؟37

مكونات الكامريا الرقمية

مفت ��اح تحدي ��د الو�ض ��ع :Mode Dial
ُي�ستخدم في التحكم بخيارات الت�صوير
مث�ًل�اً ت�صوي ��ر �أوتوماتيك ��ي� ،أو ت�صوير
بورترية� ،أو ت�صوير طبيعة.

زر الت�صوير :Shutter Button
ُي�ستخدم في التقاط ال�صور.

العد�سة :Lens
ُت�ستخ ��دم للتحك ��م ف ��ي كمي ��ة
ال�ضوء الداخلة �إلى الكاميرا.
38

مفتاح اختيار نوع الت�صوير
Live View / Movie Shooting

ُ :Switchي�ستخ ��دم ف ��ي تحدي ��د
نوعية الت�صوير المطلوب(ت�صوير
فوتوغرافي� ،أو فيديو).

مفتاح الت�شغيل

:Power Switch (ON \ OFF)i
ُي�ستخدم في ت�شغيل الكاميرا و�إغالقها.

ال�شا�شة :LCD Monitor
ُت�ستخدم يف معاينة ال�صور ومقاطع
الفيديو امللتقطة� ،أو عر�ض إ�ع��دادات
الكامريا.
ن�شاط 2

ا�ستك�شاف الكامريا الرقمية

� lشاهد مقطع الفيديو ( الكامريا الرقمية) ،ثم �أجب ع َّما يلي:
 اذكر �أنواع الكامريا الرقمية. عدِّ د ثالث مزايا للكامريا الرقمية. هل تتوفر لديك كامريا رقمية يف املنزل؟ وما نوعها؟39

�أ�س�س الت�صوير الناجح:

قبل الت�صوير:
حدِّ د الهدف من التقاط ال�صورة �أو مقطع الفيديو.
ت�أ َّك ��د من �شح ��ن البطارية قب ��ل الت�صوي ��رَّ ،
ويف�ضل �أخ ��ذ بطارية
�إ�ضافية �إذا �أمكن.
ت�أ َّكد من وجود م�ساحة كافية في ذاكرة الكاميرا.
ت�أ َّكد من نظافة العد�سة قبل الت�صوير.
�أثناء الت�صوير:
ث ِّبت الكاميرا لتجنب االهتزاز(يمكنك ا�ستخدام حامل الكاميرا .)Tripod
ت أ� َّكد �أن الإ�ضاءة في موقع الت�صوير منا�سبة.
اختر الزوايا المنا�سبة التي ُتظهر الوجه الإبداعي للت�صوير (مثل :لقطة من زاوية علوية� ،أو لقطة
من زاوية �سفلية).
تج َّنب ازدحام الخلفية؛ كي ال تطغى على العن�صر الرئي�سي في ال�صورة.
تج َّنب ا�ستخدام خا�صيتي التقريب والتبعيد ( ) Zoom in \ Zoom outبكثرة �أو ب�شكل مفاجئ.
ت�أ َّكد من نقاء وو�ضوح ال�صوت المرافق لمقطع الفيديو.
حدِّ د نوع اللقطة المنا�سبة للم�شهد الذي تريد ت�صويره.
تعلَّم
اللقطة ه��ي �أ�صغر ج��زء في
الفيلم ،وتحتوي على عنا�صر
ال �م �� �ش �ه��د؛ ك��ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات
والأماكن.
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�أنواع اللقطات امل�ستخدمة يف ت�صوير املناظر:

اللقطة الطويلة

لقطة وا�سع ��ة ملنظر ع ��ام مب�ساحة مفتوحة
غري محددة.

اللقطة املتو�سطة

لقط ��ة ي�شغل فيها املو�ض ��وع واملكان املحيط
به م�ساحات مت�ساوية داخل ال�صورة.

Long Shot

Medium Shot

اللقطة القريبة
Close Shot

لقطة مق َّربة تربز التفا�صيل الدقيقة.

فكِّر
l

ما �أنواع ال َّلقطات امل�ستخدمة يف ت�صوير الأ�شخا�ص؟
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نقل ال�صور ومقاطع الفيديو �إىل احلا�سوب:

ميكنك نقل ملفات ال�صور والفيديو من الأجهزة الرقمية �إلى احلا�سوب باتباع اخلطوات التالية:
قم بتو�صيل طرف �سلك (  )USBبالكامريا ,والطرف الآخر
باحلا�سوب.

1

�ستظهر لك النافذة اخلا�صة باجلهاز املو�صل  ،اخرت فتح املجلد
لر�ؤية امللفات .Open device to view files

2

3
ان�سخ ال�صور ومقاطع الفيديو التي تريد نقلها من بين
 3الملفات الموجودة.

ال�صق الملفات في المجلد الخا�ص بك على الحا�سوب.

تعلَّم
اخت ��ر ا�س ًم ��ا للمجل ��د يعك� ��س
محتويات ��ه ل�سهول ��ة الرج ��وع
�إليه.
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ن�شاط 3
l

الت�صوير املتقن

التق ��ط �ص ��و ًرا رقمي ��ة �أو مقاط ��ع فيديو يف املدر�سة �أو املنزل وا�ستعر�ضه ��ا مع زمالئك ،وناق�ش ما
يلي:
 �أ�س�س الت�صوير التي راعاها زمال�ؤك �أثناء التقاط ال�صور �أو مقاطع الفيديو. �أخطاء الت�صوير التي وقع فيها زمال�ؤك ,مع تقدمي مقرتحاتك لتح�سينها.� -أنواع اللقطات التي ا�ستخدمها زمال�ؤك �أثناء الت�صوير.

املا�سحة ال�ضوئية :Scanner

جه ��از يقوم بق ��راءة الن�صو�ص وال�ص ��ور وحتويلها �إلى �صور رقمي ��ة داخل جهاز
احلا�سوب.

ن�شاط 4
l

ا�ستك�شاف املا�سحة ال�ضوئية

�شاهد مقطع الفيديو ( املا�سحة ال�ضوئية ) ،ثم �أجب ع َّما يلي:
 عدِّ د ا�ستخدامات املا�سحة ال�ضوئية. ما هو الباركود  Barcode؟ -كيف ميكنك نقل ال�صور من املا�سحة ال�ضوئية �إلى احلا�سوب؟

القط ال�صوت :Microphone

جهاز يقوم بالتقاط الأ�صوات ،و�إدخالها �إلى احلا�سوب بغر�ض حفظها و ت�سجيلها,
�أو معاجلتها رقم ًّيا.
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ن�شاط 5
l

ا�ستك�شاف القط ال�صوت

�شاهد مقطع الفيديو (القط ال�صوت) ،ثم �أجب ع َّما يلي:
 كيف يتم �إدخال ال�صوت �إلى احلا�سوب؟ ما �أنواع القطات ال�صوت ؟ � ٌّأي منها متوافر يف مدر�ستك؟برناجما لت�سجيل ال�صوت و�ضبط جودته؟ ما هو؟
 هل ا�ستخدمتً

اجلهاز اللوحي والهاتف الذكي :Tablet and Smart Phone

�أجهزة حتتوي على تطبيقات ُت�ساعدك يف احل�صول على الو�سائط
املتع ��ددة ومعاجلتها وعر�ضها مثل :تطبيق ��ات الكامريا الرقمية,
واملا�سحة ال�ضوئية ,والقط ال�صوت.

ابحث
l
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اذك ��ر طر ًق ��ا �أخرى ُت�ستخدم يف نق ��ل ملفات الو�سائط املتعددة م ��ن الأجهزة الرقمية �إلى
احلا�سوب.

2

مراحل �إنتاج الأفالم الق�صرية

الفيل ��م الق�صري هو مادة مرئية وم�سموع ��ة ُتعر�ض ب�أ�سلوب �شائق،
ت�ت�راوح مدت ��ه ما ب�ي�ن ( )40-1دقيق ��ة ،وله �أن ��واع مختلف ��ة مثل:
الأفالم الكرتونية ،والتعليمية ،والوثائقية ،ومي ُّر الفيلم �أثناء �إنتاجه
مبجموعة من املراحل املت�سل�سلة.
� اً
أول :تحديد الفكرة الرئي�سية

يت ��م اختيار مو�ضوع الفيلم وق�صته و�أهدافه و�أحداثه وطبيعة
ال�شخ�صي ��ات وخ�صائ�صه ��ا ،بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى تحدي ��د الفئة
الم�ستهدفة من الجمهور.
ثان ًيا :و�ضع خطة العمل

يتم الإع ��داد للفيلم ،وت�شمل تحديدالخط ��ة الزمنية لتنفيذ كافة
مراح ��ل �إنت ��اج الفيل ��م واختيار فري ��ق العم ��ل ،ودور كل ع�ضو في
الفريق ,وتحديد التكلفة المالية الالزمة لإنتاج الفيلم.
ثال ًثا :كتابة ال�سيناريو

يت ��م كتابة و�صف عام �أو تف�صيل ��ي لم�شاهد الفيلم ،وتحديد
ت�سل�س ��ل الأح ��داث وال�شخ�صي ��ات والح ��وار الم�صاحب لها،
ويق ��وم المخرج وكاتب ال�سيناري ��و في هذه المرحلة بتحديد
مواقع الت�صوير (داخلية �أو خارجية) ،ووقت الت�صوير (لي ًال
�أو نها ًرا).

تعلَّم
ك�ل�م��ا ك��ان��ت ال�ف�ك��رة ب�سيطة
و إ�ب ��داع� �ي ��ة � �س��اع��د ذل ��ك في
و� � �ض� ��وح و� � �ص� ��ول ال��ر� �س��ال��ة
للجمهور.

تعلَّم
من الأمثلة على التجهيزات
التي تحتاج �إلى تكلفة مالية:
ال� � ��دي � � �ك� � ��ورات ,وك ��ام � �ي ��رات
ال� �ت� ��� �ص ��وي ��ر ,وال� �م�ل�اب� �� ��س،
وبرامج المونتاج.
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ن�شاط 6
l

كتابة �سيناريو الفيلم

اقر�أ ال�سيناريو املرفق (�صحراء و�سط البحر) ،و�أجب عن الأ�سئلة التالية:
 ما نوع الفيلم؟ كم عدد امل�شاهد املدرجة يف الفيلم ؟ �أين �سيتم ت�صوير م�شاهد الفيلم؟ وما وقت ت�صوير كل م�شهد؟ اذكر �شخ�صيات الفيلم. ما �أكرث م�شهد �ش َّد انتباهك؟ وملاذا ؟ -ما نوع الفعل امل�ستخدم يف كتابة م�شاهد الفيلم ؟

رابعا :ت�صوير امل�شاهد
ً

يتم فيها �إع��داد الديكورات واخللفيات الالزمة ،وبدء ت�صوير
م�شاهد الفيلم بح�سب ال�سيناريو .وميكن ت�صوير امل�شاهد متفرقة
وغري مت�سل�سلة مع �أحداث ال�سيناريو ح�سب الظروف املتاحة مثل:
�أماكن التواجد يف موقع الت�صوير� ،أو وقت الت�صوير.
خام سً� ا :حترير الأ�صوات

تعلَّم
يقوم المخرج ب�إعداد �سيناريو
ت �ن �ف �ي��ذي إ�خ � ��راج � ��ي ي �ك��ون
ك��دل �ي��ل �إر� � �ش� ��ادي ل�ل�م���ص��ور
ي� � َّت� �ب� �ع ��ه أ�ث� � �ن � ��اء ال �ت �� �ص��وي��ر
ك �ت �ح��دي��د أ�ن � � ��واع ال �ل �ق �ط��ات
والزوايا وو�ضع الإ�ضاءة.

يتم فيها �إع��ادة ت�سجيل الأ�صوات ب�شكل منفرد يف حالة عدم
و�ضوحها يف بع�ض امل�شاهد الت�صويرية ،و�إ�ضافتها بعد ذلك
للم�شهد .ومن الربامج التي تتيح لك حترير الأ�صوات برنامج .Audacity
�ساد سً� ا :املونتاج

ويتم خالل هذه املرحلة ترتيب لقطات الفيلم وم�شاهده ،و�إ�ضافة الن�صو�ص والتعليقات ال�صوتية على
امل�شاهد ،و�أ�صوات اخللفيات ،وامل�ؤثرات ال�صوتية ،ومن الربامج التي ت�ستخدم يف املونتاج وتتيح لك
حترير الأفالم برنامج .Movie Maker
ن�شاط 7
l

�أخطاء ت�صويرية

�شاهد مقطع الفيديو املرفق (�أخطاء ت�صويرية) ،و�أجب عن الأ�سئلة الآتية:
 ما جوانب الت�صوير اجل ِّيدة يف الفيلم؟ اذكر بع�ض الأخطاء الت�صويرية يف الفيلم ،واقرتاحاتك لتح�سينها؟46

3

حترير الأ�صوات

برنامج  Audacityهو برنامج مفتوح امل�صدرُ ،ي�ستخدم يف ت�سجيل
الأ�صوات وحتريرها .كما ُي�ستخدم يف الدمج بني عدة ملفات �صوتية
و�إ�ضافة الت�أثريات عليها مثل :ت�ضخيم ال�صوت ،و�إ�ضافة ال�صدى
وغريها.وميكنك حتميل الربنامج جما ًنا من موقع
www.audacityteam.org

ا�ستك�شاف واجهة الربنامج
3

4

5

1

2

6

7

8
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1

�شري ��ط  :Transportيحت ��وي �أزرار ت�سجيل ال�صوت ،و�إيقاف ��ه وت�شغيله والإيقاف امل�ؤقت واالنتقال
�إلى بداية امل�سار ال�صوتي ونهايته.

2

�شري ��ط الأدوات  :Toolsيحت ��وي �أدوات مختلف ��ة مثل :اختيار جزء محدد م ��ن ال�صوت وتكبريه ،
وحتريك زمن الت�شغيل.

3

�شريط  :Recording Meterيعر�ض م�ستوى ال�صوت عند ت�سجيله.

4

�شريط  :Playback Meterيعر�ض م�ستوى ال�صوت عند ت�شغيله.

5

�شريط  :Editيحتوي على �أدوات ت�ستخدم يف عملية ق�ص ال�صوت� ،أو ل�صقه� ،أو حذفه � ،أو تكبريه
� ،أوت�صغريه� ،أو ا�ستبداله بجزء �صامت.
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6

�شريط املازج ُ :Mixerي�ستخدم يف �ضبط م�ستوى ال�صوت عند ت�شغيله وت�سجيله.

7

�شري ��ط اجله ��از ُ :Deviceي�ستخ ��دم يف حتديد نوع جهاز ت�سجيل ال�ص ��وت ،وجهاز ت�شغيله ،ونوع
قنوات الت�سجيل.

8

�شريط االختيار ُ :Selectionي�ستخدم يف التحكم بوقت بداية اجلزء املحدد من ال�صوت ،ونهايته،
وطوله الكلي.

ا�ستك�شف

 lكيف ميكنك تغيري لغة واجهة الربنامج؟
 lكيف ميكنك �إظهار الأ�شرطة غري املعرو�ضة يف واجهة الربنامج؟
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ت�سجيل �صوت

(�شع ��ر� ،أو خطاب
لت�سجي ��ل مقط ��ع �صوتي م ��ن اختيارك مث ��لِ :
ق�صير� ،أو مقطع تمثيلي�...،إلخ) بحيث اليتجاوز  30ثانية:
l

1

من �شريط جهاز :Device

تعلَّم
ي �م �ك �ن��ك إ�ي � �ق� ��اف ال�ت���ش�غ�ي��ل
ل �ف �ت��رة م � ؤ�ق �ت��ة ب��ال�ن�ق��ر على
زر  ،Pauseوال� �س �ت �ك �م��ال
ال�ت���س�ج�ي��ل ان �ق��ر ع �ل �ي��ه م��رة
�أخرى.

اخ� �ت ��ر ق� �ن ��اة ت���س�ج�ي��ل
�أحادي Mono
l

2

من �شريط :Transport

انقر زر الت�سجيل

4

Record

انقر زر الت�شغيل
لال�ستماع �إلى ال�صوت

Play

تعلَّم

 3انقر زر �إي�ق��اف  Stopبعد
االنتهاء من عملية الت�سجيل
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ل� �ت� �ك ��رار ت �� �ش �غ �ي��ل ال �م �� �س��ار
ال � �� � �ص� ��وت� ��ي ا� � �ض � �غ� ��ط ع �ل��ى
مفتاحي Shift + Space bar
على لوحة المفاتيح.

l

ت�أ َّمل امل�سار ال�صوتي الذي �سيظهر لك يف منطقة العمل:

�شريط الطول املوجي
للم�سار ال�صوتي

ال �� �ش��ري��ط ال��زم �ن��ي
للم�سار ال�صوتي

م�سار �صوتي بقناة
واحدة

لوحة التحكم بامل�سار ال�صوتي
القائمة المن�سدل ��ة للم�سار :تحتوي
عل ��ى خي ��ارات مختلف ��ة للم�س ��ار
ال�صوتي ،كت�سمي ��ة الم�سار ،وتغيير
طريقة عر�ض ��ه وتغييره م ��ن ثنائي
�إلى �أحادي
زر ت�شغي ��ل الم�س ��ار :يعم ��ل عل ��ى
ت�شغيل الم�س ��ار ب�شكل منفرد عن
بقي ��ة الم�س ��ارات ال ُمدرج ��ة ف ��ي
منطقة العمل

يحدِّ د جهة ال�سماعة ( اليمين� ،أو
الي�سار) الت ��ي يكون فيها م�ستوى
ال�صوت �أعلى

زر حذف الم�سار
زر الكتم :يعمل على كتم ال�صوت
عند النق ��ر علي ��ه ،وبالنقر عليه
مرة �أخرى يعيد ظهور ال�صوت

ي�ضبط م�ستوى ال�صوت بالزيادة
�أو النق�صان �أثناء الت�شغيل ،وعند
النقر عليه

 lا�ستك�شف �أوامر القائمة المن�سدلة الموجودة في لوحة التحكم بالم�سار.
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لتغيري ا�سم امل�سار بحيث يعك�س م�ضمون الن�ص الذي اخرتته:
 lمن لوحة التحكم بامل�سار ال�صوتي:
1

2

انقر ال�سهم

تعلَّم
ت�سمية امل�سار ال�صوتي تفيدك
ع�ن��د ال�ت�ع��ام��ل م��ع م���س��ارات
متعددة ،حيث �سي�سهُل عليك
متييز كل واحد منها.

اخ � �ت ��ر ا�� �س ��م
Name

�ستظهر لك النافذة:

3

اكتب ا�س ًما منا�س ًبا
4

انقر موافق

Ok

للتحكم مب�ستوى�صوت امل�سار ال�صوتي �أثناء الت�شغيل:
 lمن �شريط املازج : Mixer

قم بتحريك امل�ؤ�شر
 lمن �شريط  ،Transportا�ضغط زر الت�شغيل Play

والحظ الفرق.

�سجل الن�ص مرة �أخرى والحظ الفرق.
 lغيرِّ قناة الت�سجيل �إلى ثنائي َّ ،Stereoثم ِّ
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ابحث

 lما الفرق بني الت�سجيل الأحادي والثنائي؟

حلفظ ال�صوت كملف م�شروع:
 lمن قائمة ملف :File

تعلَّم

اخ�ت�ر ح �ف��ظ امل �� �ش��روع
با�سم Save Project As

ع �ن��د ح �ف��ظ امل �� �ش��روع �سيتم
إ�ن �� �ش��اء م �ل��ف ب��ام �ت��داد aup
وجم �ل��د ل�ت�ح��ري��ر امل�ع�ل��وم��ات
ينتهي ب�ـ  ،dataل��ذا ِّ
يف�ضل
خا�صا بك
�أن تن�شئ جم�ل�دًا ًّ
حلفظهما م ًعا.

ا�سترياد ملف �صوتي

ميكنك ا�سترياد ملف �صوتي واحد �أو جمموعة ملفات بامتدادت
و�صيغ مختلفة ،مثل.)Mp3 ، WAV ،AIFF ،FLAC( :

تعلَّم

ال�سترياد امللف ال�صوتي املرفق(:)superiority.wav
• من قائمة ملف :File

ميكن �أن تدرج امللف ال�صوتي
ب�سحبه مبا�شرة م��ن املجلد
الذي ُحفظ فيه �إلى منطقة
العمل.
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2

1

اخ�ت�ر �صوت

اخرت ا�سترياد
Import

Audio

• حدِّ د موقع امللف ،وقم بفتحه.

فكِّر

 lما الفرق بني ا�سترياد ملف �صوتي  Importوفتح ملف �صوتي  Open؟
تنقية ال�صوت

لعلك الحظت وجود �ضو�ضاء لأ�صوات �أخرى من الو�سط املحيط،
مث ��ل� :صوت جه ��از التكييف� ،أو املروح ��ة� ،أو �ضربة جل�سم �صلب
وغريه ��ا .وب�إمكان ��ك احلد م ��ن ال�ضو�ض ��اء امل�صاحب ��ة للمقطع
ال�صوتي.
اللتق ��اط ن ��وع ال�ضو�ضاء الموج ��ودة بالم�سار ال�صوت ��ي ،وتعريفها في
الربنامج:
• من �شريط حترير  ،Editقم بتكبري امل�سار ال�صوتي:
1

انقر على �أداة التكبير
Zoom In
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تعلَّم
ت� �ك� �ب�ي�ر امل � �� � �س� ��ار ال �� �ص ��وت ��ي
ي� ��� �س ��اع ��دك ع� �ل ��ى م �ع��اي �ن��ة
تفا�صيله ب�شكل �أدق.

• با�ستخدام الزر الأي�سر للف�أرة ،اخرت الأجزاء ال�صامتة:

 2ح��دِّ د ج��ز ًءا من
امل�سار ال�صوتي

تعلَّم
الأجزاء ال�صامتة في الم�سار
ال�صوتي تم ِّكنك من معرفة
ال�ضو�ضاء الم�صاحبة للملف
ال�صوتي.

• ا�ستمع �إلى اجلزء املحدد ،والحظ ال�ضو�ضاء امل�صاحبة للملف.
• من قائمة ت�أثري :Effect

3

اخرت

Noise Reduction
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�ستظهر لك النافذة التالية:

4

انقر

Get Noise Profile

للح ِّد من ال�ضو�ضاء التي مت التقاطها:
• حدِّ د املقطع ال�صوتي كاملاً بالنقر مرتني على امل�سار ال�صوتي.
• من قائمة ت�أثري  ،Effectاخرت �أمر احل ّد من ال�ضو�ضاء . Noise Reduction
• �ستظهر لك النافذة التالية:

تعلَّم
�أمر Noise Reduction

ال ي � �� � �س � �ت � �خ ��دم ف � � ��ي �إزال � � � � ��ة
ال���ص��وت ال ��ذي ي ��أت��ي كخلفية
م�ث��ل:ال�م��و��س�ي�ق��ى� ،أو ال�ك�لام
الجانبي لأ�صحابك.
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1

ا�ستخدم قيمة �أعلى
حت ّد من ال�ضو�ضاء

 2اترك قيمة الرتدد
 Frequencyكما هي
()0

5

انقر موافق
OK

3

اخ�تر �أم��ر  4 Reduceان��ق��ر ع��ر���ض م�سبق
ل�ت���ص�ف�ي��ة امل �� �س��ار من  Previewلال�ستماع إ�ل��ى
ال�صوت
ال�ضو�ضاء

الحظ التغ ّير الذي �سيطر�أ على خطوط الم�سار في الأجزاء ال�صامتة للملف ال�صوتي.
لكتم ال�صوت الدخيل �أو ال�صوت الذي تو ُّد التخل�ص منه:

 1حدِّ د امل�سار ال�صوتي من
الثانية � 10:00إلى 11:00
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• من �شريط حترير :Edit
2

انقر �أداة

Silence Audio

الحظ كيف يختفي ال�صوت الدخيل يف اجلزء املح ّدد من امل�سار ال�صوتي.

فكِّر

 lكيف ميكنك حذف الأجزاء ال�صامتة من امل�سار ال�صوتي؟
 lما الأجزاء التي قد حتتاج حلذفها من امل�سار ال�صوتي ؟
دمج ملفات ال�صوت

ُيتيح لك الربنامج دمج ملفني �أو �أكرث من امللفات ال�صوتية؛ لإنتاج ملفات جديدة مثل �إ�ضافة خلفية
مو�سيقية خلطاب ما.
لدمج ملفني �صوتيني:
• قم با�سترياد امللفني املرفقني ( )S.Q.Speech.wavو ( )National Music.wavيف منطقة العمل.
• انقر زر ت�شغيل  ،Playوالحظ التداخل في الأ�صوات.
لرتتيب زمن ظهور الأ�صوات:
• من �شريط الأدوات :Tools

اخرت �أداة حتريك الوقت
Time Shift Tool
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• قم بتحريك امل�سار (  ) S.Q.Speech.wavليبد�أ من الثانية .5

امل�سار ال�صوتي الأول

امل�سار ال�صوتي الثاين
للتد ُّرج في م�ستوى �صوت الخلفية:
• من �شريط الأدوات :Tools
1

تعلَّم

اخرت �أداة الغالف
Envelope

�أداة ال�غ�لاف ت�ساعدك على
ال �ت �ح �ك��م ب �م �� �س �ت��وى ح�ج��م
ال���ص��وت ع��ن ط��ري��ق التحكم
بالطول الموجي للم�سار.
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• انقر بالزر الأي�سر على امل�سار ال�صوتي الثاين:
3

ح ��دِّ د نقطتي نهاية
انخفا�ض ال�صوت

2

ح ��دِّ د نقطتي بداية
انخفا�ض ال�صوت

ج د

ب أ

• انقر على النقطة ب وا�سحبها للأ�سفل للح�صول على م�ستوى ال�صوت املطلوب.
• انقر على النقطة د وا�سحبها للأ�سفل للح�صول على م�ستوى ال�صوت املطلوب.
ج
ب

د

أ

• ا�ستمع �إلى امللف ال�صوتي املدمج الذي قمت ب�إعداده بال�ضغط على زر الت�شغيل.

�إ�ضافة الت�أثريات

يمكن ��ك �إ�ضافة ت�أثيرات ِّ
تعزز المحت ��وى الفني للملفات ال�صوتية
مثل� :إ�ضافة ال�صدى ،والتد ُّرج في ظهور ال�صوت.
لإ�ضافة ت��أث�ير �صدى  Echoلبع�ض �أج ��زاء اخل�ط��اب يف امل�سار
ال�صوتي الأول:
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تعلَّم
ا�ستخدم زر كتم ال�صوت Mute

ف��ي ل��وح��ة ال�ت�ح�ك��م ب��ال�م���س��ار
ال� ��� �ص ��وت ��ي ف � ��ي ك� �ت ��م � �ص��وت
الخلفية؛ للتم ُّكن من معاينة
الت�أثيرات التي �ست�ضيفها.

1

حدِّ د اجلزء املراد �إ�ضافة الت�أثري عليه

• من قائمة ت�أثري :Effect

2

اخرت �صدى

Echo

�ستظهر لك النافذة:
 3غ�ِّي�رِّ وق ��ت الت�أخ�ي�ر
ب�ي�ن ال�ص ��وت الأ�صل ��ي
وال�صدى
4

ح ��دِّ د قيم ��ة م�ست ��وى
ال�صدى
5

انقر موافق

Ok
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ا�ستك�شف

 lالفرق بني ا�ستخدام ت�أثري �إعادة  ،Repeatو ت�أثري �صدى

.Echo

لإ�ضافة ت�أثري ظهور  Fade Inللم�سار ال�صوتي الثاين:

 1حدِّ د جز ًءا من بداية
امل�سار ال�صوتي الثاين
• من قائمة ت�أثري :Effect

2

اخ�تر �أم��ر ظهور
Fade In

• ا�ستمع �إلى امللف ال�صوتي ،والحظ الت�أثري الذي حدث فيه.
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ا�ستك�شف

 lكيف ميكنك �أن جتعل م�ستوى ال�صوت يخفت تدريج ًّيا؟
ت�صدير امللف

يمكن ��ك حف ��ظ الملف ��ات ال�صوتي ��ة وت�صديرها ب�صي � ٍ�غ مختلفة
واال�ستفادة منها في التطبيقات المختلفة ،ولعمل ذلك:

تعلَّم

• من قائمة ملف :File

يمكنك اال�ستفادة من ت�صدير
الملفات ال�صوتي ��ة في �إعداد
مكتب ��ة �صوتي ��ة خا�ص ��ة ب ��ك
وا�ستخدامه ��ا ف ��ي م�شاريعك
المختلفة .
1

اخرت ت�صدير ال�صوت
Export Audio

• �ستظهر لك النافذة:

2

اخرت ا�س ًما منا�س ًبا

3

حدِّ د نوع امتداد امللف
63

ا�ستك�شف

 lكيف ميكنك ت�صدير جزء مح َّدد من امل�سار ال�صوتي؟
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4

حترير الأفالم

برنام ��ج �صانع الأف�ل�ام  Movie Makerهو برنام ��ج ي�أتي مع نظام
الت�شغيل ُ ،Windowsي�ساعدك يف �إنتاج �أفالم من خالل دمج ملفات
عنا�صر الو�سائط املتعددة ،كم ��ا يمُ كنك من حترير ملفات الفيديو
وت�سجيل الأ�صوات ،وت�صميم �ألبومات �صور مب�ؤثرات متنوعة.
ا�ستك�شاف واجهة الربنامج
3

1

4

2
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1

�شري ��ط العن ��وان  :Title Barيت�ض َّم ��ن ا�س ��م البرنام ��ج ،بالإ�ضافة إ�ل ��ى �أزرار التكبي ��ر والت�صغير
والإغالق.

2

التبويبات  :Tabsتت�ضمن �أدوات مرتبة بح�سب وظيفتها �إلى مجموعات .

3

منطقة العمل :يتم فيها تحريرالم�شروع(الفيديو) الذي تقوم ب�إنتاجه ،ومنها يمكن التحكم في ترتيب
الم�شاهد ،والمدة الزمنية للعر�ض ،وملفات الو�سائط المتعددة المدرجة بها.

4

ال�شا�ش ��ة :ت�ستخ ��دم لمعاين ��ة عر�ض الم�ش ��روع (الفيديو) الذي تق ��وم ب�إنتاجه ،وتح ��وي �أزرار الت�شغيل
والإيقاف والتق ُّدم والرجوع ،وعر�ض المدة الم�ستغرقة لكل م�شهد من م�شاهد الفيلم و المدة الكلية
للفيلم ومعاينته بملء ال�شا�شة.
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�إدراج ال�صور ومقاطع الفيديو

ميكنك �إدراج ال�صور ومقاطع الفيديو يف برنامج �صانع الأفالم بطريقتني:
لإدراج مقطع الفيديو املرفق (:)Wildlife.wmv
• من تبويب ال�صفحة الرئي�سية  ،Homeمن جمموعة �إ�ضافة : Add
�أو انقر هنا ال�ستعرا�ض
الفيديو وال�صور

1

اختر �إ�ضافة �صور وملفات فيديو
Add videos and photos

�سيظهر لك مربع حوار �إ�ضافة �صور وملفات فيديو : Add Videos and Photos

2

اختر مقطع
الفيديو

3

انقر فتح

Open
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• �ستالحظ �أن مقطع الفيديو مت �إدراجه يف منطقة العمل:

 4ان �ق��ر زر ت�شغيل
ال�ستعرا�ض مقطع الفيديو
Play

ا�ستك�شف

 lكيف يمكنك �إدراج �أكثر من فيديو في نف�س الوقت ؟
 lكيف يمكنك التقاط �صورة من الفيلم؟
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معاينة امل�شاهد

يمكنك عر�ض الم�شاهد والتحكم بها با�ستخدام طرق العر�ض المختلفة في تبويب عر�ض .View
�إع ��ادة تعيي ��ن منطق ��ة العم ��ل �إلى
معاينة بملء ال�شا�شة م�ستوى التكبير والت�صغير االفترا�ضي
�أداة التكبير لعر�ض
الم�شروع ب�شكل �أكثر
تف�صي ًال
�أ�� �ش� �ك ��ال ال��م��وج��ات ح� � �ج � ��م ال� � ��� � �ص � ��ورة �أداة الت�صغير لعر�ض المزيد
من عنا�صر الم�شروع
الخا�صة بال�صوت الم�ص َّغرة بمنطقة العمل
تقطيع الفيلم

ميكنك تقطيع الفيديو �إلى عدة م�شاهد منف�صلة عن بع�ضها ً
بع�ضا؛ لي�سهل عليك حترير كل م�شهد على
حدة:
لتقطيع الفيديو لأكرث من م�شهد:
• من تبويب حترير :Edit

1

انقر مع ال�سحب لت�صل �إلى الم�شهد المراد
قطعه من خالل م�شاهدته على ال�شا�شة
69

2

اختر تق�سيم

Split

�ستالحظ انق�سام الفيلم �إلى م�شهدين:
الم�شهد الثاني

الم�شهد الأول

ا�ستك�شف

 lكيف ميكنك قطع لقطة محددة من امل�شهد؟
 lكيف ميكنك كتم ال�صوت يف الفيلم؟
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حفظ العمل

• من تبويب ملف :File

اختر حفظ الم�شروع با�سم
Save project as

• احفظ العمل با�سم منا�سب.
�إدراج الأ�صوات

يمُ ِكنك �إدراج �أنواع مختلفة من الأ�صوات مثل :تعليق �صوتي� ،أو مو�سيقى� ،أو م�ؤثرات �صوتية.
لإدراج خلفية مو�سيقية ملقطع الفيديو:
• من تبويب ال�صفحة الرئي�سية  ، Homeمن جمموعة �إ�ضافة : Add
1

ان �ق��ر �إ��ض��اف��ة
مو�سيقى
Add music

2

اخ�ت��ر �إ�ضافة
مو�سيقى

Add music
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�سيظهر لك مربع حوار �إ�ضافة مو�سيقى :Add Music

3

4

انقر فتح
Open

�ستالحظ ظهور امللف ال�صوتي يف طبقة جديدة �أ�سفل امل�شهد يف منطقة العمل.

طبقة �صوت المو�سيقى
ا�ستك�شف

 lكيف ميكنك �إدراج تعليق �صوتي (�سرد)للم�شهد؟
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اختر المو�سيقى
المراد �إدراجها

ترتيب امل�شاهد

ميكنك �إعادة ترتيب امل�شاهد بح�سب الت�سل�سل الذي تراه منا�س ًبا للفيلم.
لنقل م�شهد من مكانه:
1

2

انقر الم�شهد
مع ال�سحب

�ضع الم�شهد في المكان
الجديد الذي اخترته

�ستالحظ �أن امل�شهد ينتقل �إلى ميني م�ؤ�شر الف�أرة.
�إ�ضافة احلركات للم�شاهد
يمكنك �إ�ضافة نوعين من الحركة �إلى الم�شاهد وهما :الحركة االنتقالية بين الم�شاهد ،والحركة التي تتم على
الم�شهد نف�سه.
لإ�ضافة احلركة على امل�شهد:

• من تبويب حركات  ، Animationsمن جمموعة التدوير املحوري ،والتكبري ،والت�صغري
:Pan and zoom
2

اختر نوع الحركة المنا�سبة

1

حدِّ د الم�شهد
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• انقر زر الت�شغيل ،و�شاهد التغيري الذي طر أ� على امل�شهد.
• �أ�ضف ت�أثريات �أخرى على بقية امل�شاهد.
ا�ستك�شف

 lكيف يمُ كنك �إدراج احلركات االنتقالية بني امل�شاهد؟

�إ�ضافة الت�أثريات املرئية

ميكنك �إ�ضافة ت�أثريات مرئية على ال�صور ومقاطع الفيديو مثل:
و�ضوح امل�شهد ،وتغيري �ألوانه.
لإ�ضافة ت�أثري مرئي على امل�شهد:

• من تبويب ت�أثريات مرئية :Visual Effects
1

حدِّ د الم�شهد

• احفظ عملك.
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2

اختر نوع الت�أثير

تعلَّم
يمكنك تمرير م� ؤ���ش��ر ال�ف��أرة
ع� �ل ��ى ال � �ت � � أ�ث � �ي� ��رات ل �م �ع��اي �ن��ة
ال�ن�ت�ي�ج��ة ق�ب��ل ال�ت�ط�ب�ي��ق على
الم�شهد.

�إدراج الن�صو�ص

يمكنك �إدراج �أنواع مختلفة من الن�صو�ص في م�شاهد الفيلم مثل :العناوين ،والتعليقات على ال�صور،
ون�صو�ص الترجمة ،وبيانات فريق العمل.
لإدراج ن�ص على �أحد الم�شاهد:

• من تبويب ال�صفحة الرئي�سية  ،Homeمن جمموعة �إ�ضافة  ،Addتظهر لك جمموعة من �أنواع الن�صو�ص:

العنوان
الت�سمية التو�ضيحية
�أ�سماء الم�شرفين
• ادرج نوع الن�ص املنا�سب.
• احفظ عملك.
للتح ُّكم بتوقيت ظهور الن�ص على ال�شا�شة:

• حدِّ د طبقة الن�ص يف منطقة العمل.
• من تبويب التن�سيق  ،Formatمن جمموعة �ضبط :Adjust

1
2

حدِّ د وقت البدء
حدِّ د مدة الن�ص
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حفظ الفيلم

بع ��د انتهائك م ��ن تحرير جمي ��ع م�شاهد الفيل ��م يتوجب عليك
حفظه ب�شكل نهائي ،ولعمل ذلك:
• من تبويب ملف :File
 2اختر م�ستح�سن لهذا الم�شروع
Recommended for this project

تعلَّم
ال ي �م �ك��ن ت �ح��ري��ر م���ش��اه��د
الفيلم والتعديل عليها بعد
حفظها كفيلم.

1

اختر حفظ الفيلم
Save movie

�سيظهر مربع حوار حفظ الفيلم .Save Movie

3

4
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انقر حفظ

Save

ح� ��دِّ د م�ك��ان
حفظ الفيلم

• انتظر �إلى �أن يتم اكتمال احلفظ.

• عند اكتمال حفظ الفيلم� ،سيظهر لك مربع احلوار التايل:

�إغالق
فتح المجلد الذي ت�شغيل
يحوي الفيلم
ا�ستك�شف

 lاملجلد الذي يحتوي على الفيلم ،وحدِّ د االمتداد الذي ظهر به وحجم امللف.
 lال�صيغ واالمتدادات الأخرى التي ميكن �أن حتفظ بها الفيلم.
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م�رشوع� :إنتاج فيلم ق�صري

اعمل مع جمموعتك متب ًعا مراحل �إنتاج الأفالم التي تع َّلمتها لإنتاج فيلمك الأول:
حتديد الفكرة الرئي�سية

1

• حدِّ د فكرة الفيلم ،واخرت عنوا ًنا منا�س ًبا له.
• حدِّ د �أهداف الفيلم .
• حدِّ د اجلمهور امل�ستهدف من الفيلم.

و�ضع خطة العمل

2

• �ضع خطة عمل للفيلم تت�ضمن املدة الزمنية لكل
مرحلة من مراحل �إنتاج الفيلم ومتطلباتها.
• ابحث عن معلومات ملحتوى الفيلم ،واجمعها
ب�شكل مت�سل�سل.
ٍ
• حدِّ د �أدوار فريق عمل الفيلم.

كتابة ال�سيناريو

3
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• اكت ��ب ال�سيناري ��و معتمدً ا على معلوم ��ات الفيلم،
وحدِّ د خالله ن ��وع الفيلم (تاريخي� ,أو تعليمي �,أو
خيال ��ي� ,أو توع ��وي) ،و�أماكن ت�صوي ��ر الم�شاهد
(داخل ��ي� ,أوخارج ��ي) ،والأوق ��ات والأح ��داث،
وال�شخ�صيات التي �ستكون في الفيلم �إن وجدت.

ت�صوير امل�شاهد

4

• حدِّ د مواقع الت�صوير ،وقم بزيارتها قبل بدء مرحلة
الت�صوير.
• حدِّ د اللقطات للم�شاهد المكتوبة في ال�سيناريو.
• َّ
اطلع على جودة الم�شاهد التي �ص َّورتها ،وت أ� َّكد خل َّوها
من الأخطاء.

حترير الأ�صوات

5

•ج ِّهز امل�ؤثرات ال�صوتية ،و�أ�صوات اخللفيات الالزمة
لكل م�شهد.
�سجل الأ�صوات الالزمة لكل م�شهد.
• ِّ

املونتاج

6

• اتبع ال�سيناريو يف ترتيب لقطات وم�شاهد الفيلم.
• قم ب�إ�ضافة الن�صو�ص املنا�سبة والأ�صوات.
• ق��م ب�إ�ضافة احل��رك��ات ،وامل � ؤ�ث��رات االنتقالية
املنا�سبة للفيلم.
• راجع محتوى الفيلم ،و ت�أكد من خل ِّوه من الأخطاء
الإمالئية واللغوية.
• قم بحفظ الفيلم بال�صيغة النهائية للعر�ض.
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�إر�شادات عامة

� 1أنجز فيلمك في حدود ما هو متاح لك من �إمكانيات مادية.
 2ال تبد�أ في مرحلة جديدة من مراحل الإنتاج قبل مناق�شة
المرحلة ال�سابقة مع فريق العمل.
 3اتبع �إر��ش��ادات الت�صوير الناجح �أثناء ت�صوير م�شاهد
الفيلم.

����رر ف���ي ��ل���م���ك
ح ������� ِّ
باحرتافية

 4يجب عليك مراعاة مبادئ الدين الإ�سالمي ،وهويتك
الوطنية عند �إنتاج الفيلم ون�شره.
 5يجب عليك مراعاة الملكية الفكرية لمقاطع الفيديو المقتب�سة في فيلمك والتي تزيد مدتها عن
ثوان من خالل توثيقها والإ�شارة �إليها.
ٍ 10
 6يمكنك توظيف برامج الر�سم ومعالجة ال�صور في م�شاهد الفيلم.
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الوحدة الثالثة

خدمات الإنرتنت
مقدمة

�أ�صبح العالم ال ي�ستغني عن ال�شبكة العالمية لالت�صاالت الدولية (الإنترنت) ،فهي
تغط ��ي معظم احتياجات الأفراد ومتطلباتهم العلمية �أو العملية باختالف �أعمارهم
واهتماماته ��م وتخ�ص�صاته ��م و�أعماله ��م ،و بما تقدِّ مه من خدم ��ات مختلفة تتميز
ب�سهولة اال�ستخدام في �أي مكان وب�أقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة ،ومن بينها خدمة
التعلُّم والح�صول على المعرفة ون�شرها لكونها �أكبر مكتبة متنقلة وموزعة في جميع
�أنح ��اء الك ��رة الأر�ضية ،كما يمك ��ن من خالله ��ا ممار�سة البيع وال�ش ��راء وتخلي�ص
المعام�ل�ات وغيرها م ��ن الخدمات المرتبط ��ة بالتجارة والحكوم ��ة الإلكترونية مع
�ضمان �سرية البيانات فيها.
ُيتوقع منك عزيزي الطالب في هذه الوحدة �أن:
l

تتع َّرف �أنواع التعلُّم الإلكتروني ومزاياه.

l

�ست�ستعر�ض �أمثلة على م�صادر التعلُّم الإلكتروني.

l

تتع َّرف التجارة الإلكترونية ومزاياها.

l

تتعامل مع خدمات الحكومة الإلكترونية.

l

تدرك �أهمية حماية البيانات على الأجهزة ال�شخ�صية.
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1

ُّ
التعلم الإلكرتوين

التعلُّم الإلكرتوين  E-Learningهو ا�ستخدام التقنيات احلديثة
مث ��ل :احلوا�سي ��ب ،والأجهزة الذكي ��ة ،وال�شب ��كات ،والإنرتنت،
والو�سائ ��ط املتعددة يف عملية التعل ��م �سواء كان ذلك يف ال�صف
الدرا�سي �أو عن بعد.
ُّ
التعلم الإلكرتوين
�أنواع

التع ُّلم املتزامن

(:)Synchronous E-learning

هو التعلُّم الذي يتطلب وجود المعلم والمتعلم في الوقت ذاته �أمام جهاز
الحا�سوب؛ لتنفيذ �أن�شطة التعلُّم �سواء كان ذلك في ال�صف الدرا�سي� ،أو
عن بعد في بيئة تعلُّ ��م افترا�ضية (.)Virtual Learning environment
ومن �أدواته ( :غرف المحادثة ،الم�ؤتمرات ال�صوتية ،م�ؤتمرات الفيديو).

التع ُّلم غرياملتزامن

(:)Asynchronous E-learning

ه ��و التعلُّم الذي ال يحت ��اج �إلى وجود املعلم واملتعل ��م يف الوقت ذاته �أمام
جه ��از احلا�س ��وب ،وي�ستطيع املتعل ��م الرجوع �إلى امل ��ادة التعليمية ح�سب
الوق ��ت املالئم له .ومن �أدواته ( :الربي ��د الإلكرتوين ،الفيديو التفاعلي،
القوائم الربيدية).

التع ُّلم املدمج

(:)Blended Learning

هو الدمج بني التعلُّم التقليدي الذي يلتقي فيه املعلم واملتعلم وج ًها لوجه،
والتعلُّم الإلكرتوين الذي قد يكون متزام ًنا �أو غري متزامن.
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ُّ
التعلم الإلكرتوين
مزايا

توفري م�صادر متعددة للتعلُّم ،مثل:
(الـو�سائـط املـتعــددة ،واملكــتبات،
واملو�سوعات الإلكرتونية).

�سهولة الو�صول �إلى المحتوى
الإلكتروني من �أي مكان ،وفي
�أي وقت.

حتدي ��ث املعلوم ��ات وتطويره ��ا
ب�سهولة وب�شكل م�ستمر.

ا�ستيع ��اب جمموع ��ات كبرية
من املتعلمني يف الوقت نف�سه.

التفاع ��ل وامل�شارك ��ة م ��ع املعل ��م
واملحتوى الإلكرتوين ب�أريحية.

اال�ستغناء عن كثري من متطلبات
التعلي ��م التقلي ��دي ،كالقاعات،
والكتب ،واملوا�ص�ل�ات ،و�أدوات
التجارب املخربية.

فكِّر
l
l
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ابحث عن �إيجابيات و�سلبيات التعلُّم الإلكرتوين املتزامن وغري املتزامن واملدمج.
�أي �أنواع التعلُّم الإلكرتوين ِّ
تف�ضل؟ وملاذا؟

ُّ
التعلم الإلكتروني
م�صادر

المكتبات الإلكترونية

:E-libraries

هي مجموعة من الم�صادر (كتب ،ووثائق ،ومقاالت ،ومجالت،
وبحوث ،وو�سائط متعددة ،وغيرها) مخزنة ب�صيغة رقمية وم�ص ّنفة
في قاعدة بيانات ،بحيث يمكن الو�صول �إلى محتوياتها ب�سهولة.
من مزايا المكتبات الإلكترونية:
 القدرة على تخزين كم هائل من المعلومات في ف�ضاء مادي �صغير ج ًّدا. �إمكانية ا�ستخدام الم�صدر نف�سه من ِقبل عدة �أ�شخا�ص في الوقت ذاته.ن�شاط 1

l
l

املكتبة الرقمية العاملية

�شاهد مقطع الفيديو المرفق (المكتبة الرقمية العالمية).
ا�ستعر�ض موقع المكتبة الرقمية العالمية  ، www.wdl.orgو�أجب عن الأ�سئلة التالية:
 ما اللغات المتوافرة في محتوى المكتبة؟ عدِّ د طرق ت�صفح محتوى المكتبة. كم عدد المو�ضوعات المتوافرة في المكتبة في مجال التكنولوجيا؟ ابحث في المكتبة عن (ابن خلدون). lابحث في �شبكة الإنترنت عن مكتبات �إلكترونية �أخرى.
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المو�سوعات الإلكترونية

:E-Encyclopedias

ه ��ي مجموعة من المعلوم ��ات المخزنة ب�ص ��ورة رقمية و ُم�ص ّنفة
هجائ ًّي ��ا �أو ح�س ��ب المو�ض ��وع ،ويمك ��ن �أن ت�شم ��ل المو�سوعة كل
مج ��االت المعرف ��ة �أو تخت�ص بمج ��ال معرفي واح ��د ويغلب على
معلوماتها االخت�صار .
من مزايا المو�سوعات الإلكترونية:
 يقوم بكتابة محتوياتها عدة ُكتَّاب. �سهولة تطوير وتحديث محتوياتها لمواكبة التطورات العلمية.ن�شاط 2

l

l

تعلَّم
م � ��ن أ�م � �ث � �ل� ��ة ال� �م ��و�� �س ��وع ��ات
الإلكترونية:
 مو�سوعة ويكيبيدياwww.wikipedia.org

 -المو�سوعة العربية

www.arab-ency.com

 -المو�سوعة البريطانية

www.britannica.com

مو�سوعة ويكيبيديا

�شاهد مقطع الفيديو المرفق (ويكيبيديا) ،وناق�ش ما يلي:
 دور مو�سوعة ويكيبيديا في الح�صول على معلومات حول �أي مو�ضوع تبحث عنه. مدى تطور المحتوى العربي في المو�سوعة.ا�ستعر�ض موقع ويكيبيديا  ، www.wikipedia.orgو�أجب ع َّما يلي:
 ما عدد المقاالت العربية في مو�سوعة ويكيبيديا ح�سب �آخر تحديث؟ وما ر�أيك في تطور االمحتوىالعربي الحالي ؟
 ما مو�ضوع المقالة المختارة؟ ما الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم ح�سب ما ورد في ذاكرة ويكيبيديا؟ ما البوابات الرئي�سية التي يمكنك من خاللها ت�صفح المو�سوعة؟86

l

ابحث عن مو�ضوع يهمك في مو�سوعة ويكيبيديا ،و�أجب ع َّما يلي:
 ما تاريخ �إن�شاء المقالة؟ و ما �آخر تحديث لها؟ كم عدد ال ُكتَّاب الم�ساهمين في تطويرها؟ -ما المراجع الم�ستخدمة في توثيق المقالة؟

فكِّر
l
l

هل ميكن اعتبار ويكيبيديا م�صد ًرا موثو ًقا للح�صول على املعلومة؟ ناق�ش وجهة نظرك.
ابحث عن مو�سوعات �إلكرتونية �أخرى.
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المحاكاة

Simulation

ه ��ي بيئة افترا�ضية ُت�ستخدم ع ��ادة للتقريب �إلى العالم الواقعي الذي ي�صع ��ب توفيره للمتعلمين ب�سبب
خطورت ��ه �أو ارتفاع تكلفته ،وذلك من خالل تمثيله با�ستخ ��دام الحا�سوب مثل :محاكاة �أداة حقيقية� ،أو
ظاهرة طبيعية� ،أو كونية.

الهدف من املحاكاة
درا�سة نظام معني واختبار نتائجه قبل تطبيقه على �أر�ض الواقع.
مثال :فح�ص الو�سائد الهوائية يف ال�سيارات.

اختب ��ار �أمن بع�ض العمليات ،لتجنب حدوث �أ�ضرار �أثناء
تطبيقها على �أر�ض الواقع.
مثال :ت�صميم المفاعالت النووية.

�إجراء التجارب التي ي�صعب تطبيقها يف احلياة العملية.
مث ��ال :تدري ��ب الطياري ��ن ،والت�أك ��د من اجتيازه ��م كافة
االختبارات الالزمة قبل قيادة الطائرة احلقيقية.

ابحث
l
l
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أعط �أمثلة على مجاالت �أخرى ت�ستخدم فيها المحاكاة.
� ِ
ِّ
عزز �إجابتك بمقاطع فيديو ،واعر�ضها على زمالئك.

ال�ص

ورة

غري

موج

ودة

�أ�س�س تقييم املعلومات

يف ظ ��ل الث ��ورة املعلوماتية والتطبيقات اجلديدة ،ومع غياب م�ؤ�س�سة دولية تراقب املعلومات املن�شورة يف
الإنرتن ��ت� ،أ�صب ��ح من ال�سهل �إن�ش ��اء املعلومات ون�شرها .لذا ف�إن تقييم املعلوم ��ات املن�شورة يف �أي موقع
يعود للم�ستخدم ،ومن الأ�س�س امل�ستخدمة يف تقييم املعلومات:

امل�س�ؤولية:

ال�شخ�ص �أو الجهة الم�س�ؤولة عن المعلومة
المعرو�ضة.
 من الم�ؤلف؟ ما خلفية الم�ؤلف؟ وما تخ�ص�صه؟ م ��ا المعلوم ��ات ال�شخ�صي ��ة ف ��ي حالةاالت�صال بالم�ؤلف؟
 -هل الم�ؤلف ينتمي �إلى م�ؤ�س�سة ما؟

الدقة:

الت�أكد من �صحة المعلومات وم�صدرها.
 هل المعلوم ��ات المعرو�ضة مبنية علىحقائق �أم �آراء؟
 ه ��ل م�ص ��ادر المعلوم ��ات المعرو�ضةمو َّثقة؟
خال من الأخطاء العلمية
 هل الم�صدر ٍواللغوية والإمالئية ؟

التحديث:

التطوير المنتظم للمعلومات المعرو�ضة
في الم�صادر المختلفة.
 هل يتم تحدي ��ث المعلومات الواردةفي الم�صدر با�ستمرار؟
 هل تاريخ التحديث مو َّثق؟ -هل الروابط المذكورة متاحة؟

املو�ضوعية:
نق ��د المعلوم ��ات والت�أكد م ��ن خلوها من
كافة �أ�شكال التحيز �أو الآراء ال�شخ�صية.
 ه ��ل تم عر�ض كاف ��ة وجهات النظرمتوازن وبدون تحيز؟
ب�شكل
ٍ
ٍ
 ه ��ل المعلوم ��ات تمث ��ل وجه ��ة نظر�شخ�ص واحد �أو م�ؤ�س�سة واحدة؟
 -هل المعلومات خالية من الإعالنات؟
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ن�شاط 3
l

تقييم �صحة املعلومات

راجع املقالة التي يعر�ضها عليك معلمك ,وط ِّبق عليها �أ�س�س تقييم املعلومات التي تع َّرفت عليها
م�ستخد ًما اجلدول الآتي.
�أ�س�س التقييم
هل ا�سم امل�ؤلف معروف؟
امل�س�ؤولية

هل امل�ؤلف ينتمي �إلى م�ؤ�س�سة ما؟
ما تخ�ص�ص امل�ؤلف؟

الدقة

هل املعلوم ��ات املعرو�ضة مبنية على
حقائق؟
هل م�صادر املعلومات امل�ستخدمة يف
املقالة مو َّثقة؟
ه ��ل امل�ص ��در خ ��ال ٍ م ��ن الأخط ��اء
العلمية واللغوية والإمالئية؟

التحديث

مت ��ى كان �آخ ��ر حتدي ��ث للمعلومات
الواردة يف امل�صدر؟
ه ��ل الرواب ��ط ال ��واردة يف املقال ��ة
متاحة؟
هل مت عر� ��ض كافة وجه ��ات النظر
ب�شكل متوازن و بدون حتيز؟

املو�ضوعية
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ه ��ل املعلوم ��ات مت ِّث ��ل وجه ��ة نظ ��ر
�شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة؟
هل حتتوي املعلوم ��ات على �إعالنات
مل�ؤ�س�سة ما؟

مت مراعاتها

مل يتم مراعاتها

2

التجارة الإلكرتونية

التجارة الإلكرتونية  E-Commerceهي خدمة لإدارة الأن�شطة
التجاري ��ة وعمليات البيع وال�شراء والدف ��ع من خالل الإنرتنت،
وم ��ن �أمثلته ��ا املتاج ��ر الإفرتا�ضي ��ة التي ُتن�ش� ��أ لعر� ��ض ال�سلع
واخلدمات املختلفة.
مزايا التجارة الإلكرتونية
خف� ��ض التكالي ��ف ،وذل ��ك
باال�ستغناء عن فتح محالت
جتاري ��ة واالكتف ��اء باملتاجر
االفرتا�ضية بالن�سبة للبائع.

التو�سع في ت�سويق المنتجات
والخدمات �إلى نطاق ال�سوق
العالم ��ي لت�صل �إلى ماليين
النا�س حول العالم.

ت ��و ِّف ��ر خ� �ي���ارات م �ت �ع��ددة
للم�ستهلك ،و ُتتيح له فر�صة
الو�صول �إلى �سلع وخدمات
غير متوافرة بالقرب منه.

ت��وف��ي��ر ال���وق���ت وال �ج �ه��د
ال�ل�ازم� �ي ��ن ل �ل �ت �ن �ق��ل ب�ي��ن
المحالت التجارية للبحث
عن ال�سلعة والت�سوق من �أي
مكان وفي �أي وقت.
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خطوات الت�سوق عرب الإنرتنت

ل�شراء �سلعة معينة عرب �أحد مواقع الت�سوق الإلكرتوين ،البد من املرور مبجموعة من اخلطوات:

.1
ت�ص ُّفح الب�ضائع املعرو�ضة عرب املتجر
الإلكرتوين.

.2
طل ��ب �ش ��راء ب�ضاع ��ة معين ��ة ح�س ��ب
املوا�صفات املرغوبة.

.3 3
الت�سجي ��ل يف موق ��ع املتج ��ر الإلك�ت�روين
االفرتا�ضي لإن�شاء ح�ساب خا�ص للزبون.

.4
ملء ا�ستم ��ارة ال�شراء وحتديد طريقة
الدفع ،وال�شحن ،وتاريخ اال�ستالم.

3
.5
�إر�سال الطلب �إلى �شركة ال�شحن.

.6
و�صول الطلب �إلى الزبون.
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ن�شاط 4
l
l

املتاجر االفرتا�ضية

ابحث عن بع�ض املواقع التي تقدِّم خدمة الت�سوق الإلكرتوين (عاملية� ،أوعربية� ،أو ُعمانية).
ا�ستعر�ض �أحد املتاجر االفرتا�ضية ،وناق�ش ما يلي:
 هل املوقع الإلكرتوين للمتجر �آمن �أم ال؟ وملاذا؟ ما �أهم ال�سلع واخلدمات التي يقدِّ مها؟ -كيف ُتعر�ض ال�سلع واخلدمات والأ�سعار يف املتجر؟

ن�صائح �أثناء الت�سوق من الإنرتنت
قم با�ست�شارة والديك قب ��ل �إجراء �أي عملية �شراء عرب
الإنرتنت.
ق ��م بال�شراء م ��ن المواقع الآمنة فق ��ط التي يظهر فيها
رم ��ز القفل المغلق في �شري ��ط العنوان� ،أو حرف  sفي
عنوان الموقع (.)https

ا�ستخدم بطاقة ائتمان محددة ت�ستخدمها لل�شراء عرب
ر�صيدا متدن ًّيا.
الإنرتنت فقط ،على �أن حتتوي
ً

ال تت�سوق عبر �شب ��كات الإنترنت الال�سلكية في الأماكن
العامة؛ حتى ال تتعر�ض بياناتك لل�سرقة.
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3

احلكومة الإلكرتونية

احلكوم ��ة الإلكرتونية  E-Governmentهي نظام حديث يهدف
�إلى الربط بني امل�ؤ�س�سات املختلفة ،وتقدمي اخلدمات احلكومية
ع�ب�ر املناف ��ذ الإلكرتونية مث ��ل �شبك ��ة الإنرتن ��ت واالت�صاالت؛
لالرتقاء بجودة و�سرعة الأداء.
مزايا احلكومة الإلكرتونية

ت�سهي ��ل الو�ص ��ول �إل ��ى مختلف
المعامالت الحكومية من خالل
موحد.
منفذ ّ
خف�ض تكلفة ال�م�ع��ام�لات
الحكومية من خ�لال توفير
لوازمها ،ك��الأوراق ،و�أحبار
الطابعات ،وغيرها .

توفري قنوات ات�صال مختلفة من
�أج ��ل ن�شر معلوم ��ات اخلدمات
احلكومية ومعامالتها وحتديثها
وتقدميها ب�سهولة للجميع.

تقلي ��ل ع ��دد الزي ��ارات إ�ل ��ى
الدوائر احلكومية؛ مما ُي ِّ
عزز
الإنتاجية �سواء كان للفرد� ،أو
للجهة احلكومية.

تقليل الوقت الذي ُيهدر يف ملء
النم ��اذج الالزم ��ة للمعامالت
من خ�ل�ال توفري بطاق ��ة ذكية
�آمن ��ة َّ
ومرخ�ص ��ة للف ��رد حتوي
كافة بياناته.
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ن�شاط 5

ُعماننا الرقمية

� lشاهد مقطع الفيديو(بوابة ُعماننا) ،وناق�ش ما يلي:
 ما �أهمية الحكومة الإلكترونية؟ ما م�ستوى الأمان في بوابة ُعماننا؟ اذكر الجهات الم�ستفيدة من الخدمات الحكومية في البوابة. lا�ستعر� ��ض موق ��ع هيئ ��ة تقني ��ة المعلوم ��ات  ، www.ita.gov.omوناق�ش المعلوم ��ات التي تح�صل
عليها حول ما يلي:
 الخدمات الحكومية التي يقدِّ مها الموقع. المركز الوطني لل�سالمة المعلوماتية. -جائزة ال�سلطان قابو�س للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية.
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ن�شاط 6
l

l

الت�سجيل يف بوابة ُعماننا

�شاه ��د مقط ��ع الفيديو( الت�سجيل ف ��ي بوابة ُعماننا) مع
والدي ��ك ،وتع َّرف �إلى كيفية الت�سجي ��ل في بوابة ُعماننا
من خالل www.oman.om

ت�ص َّفح موقع بوابة ُعماننا  ،www.oman.omوناق�ش ما يلي:
 ما اخلدمات احلكومية الإلكرتونية التي ميكن �أن ي�ستفيد منها والداك ؟ -ما اخلدمات التي تقرتح �إ�ضافتها يف بوابة ُعماننا ؟
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4

�أمن املعلومات

�أم ��ن املعلوم ��ات  Information Securityه ��و جمموع ��ة م ��ن
الإج ��راءات التي ميكن م ��ن خاللها توفري احلماي ��ة للمعلومات
والبيانات يف ال�شبكات من كافة املخاطر التي تهددها ،وت�ستخدم
ملنع و�صول املعلومات �إلى �أيدي �أ�شخا�ص غري مخولني ل�ضمان
حماية هذه املعلومات.
مكونات �أمن املعلومات

مع تط ُّور التكنولوجيا وو�سائل تخرين البيانات وتبادلها عرب �شبكة الإنرتنت� ،أ�صبح من املهم النظر �إلى
كيفية ت�أمني البيانات واملعلومات وتوفري احلماية لها من املخاطر التي تهددها .
وهناك مكونات �أ�سا�سية ينبغي توافرها لتحقيق �أمن املعلومات:

التوفر

ال�س ِّرية

�إمكــاني ��ة الــو�ص ��ول إ�ل ��ى
المعلومات عن ��د الـحـاجـة
�إلـيهــا.

عدم الك�شف عن املعلومات
لأ�شخا� ��ص غ�ي�ر م�ص ��رح
لهم باالطالع عليها.

ال�سالمة

امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى امل��ع��ل��وم��ات
والبيانات من التغيري �أو التعديل
م��ن �أ�شخا�ص غ�ير م�صرح لهم
بذلك.

99

اجلرمية الإلكرتونية Cybercrime

ه ��ي فع ��ل ُمخال ��ف ُيرتك ��ب با�ستخ ��دام احلوا�سي ��ب وال�شب ��كات
احلا�سوبية ،والتي ت�ستهدف احل�صول على املعلومات من الأجهزة
�أو الأ�شخا�ص بطريقة غري م�شروعة و�إحلاق ال�ضرر بهم.

�سرقة الهوية:

ا�ستخ ��دام معلومات ��ك ال�شخ�صي ��ة
بطريق ��ة غري م�شروع ��ة واال�ستفادة
منه ��ا ،مث ��ل :ال�ص ��ور ال�شخ�صي ��ة,
والبطاقة املدنية ،و بطاقة االئتمان.

تعلَّم
�إ َّن تحمي ��ل البرام ��ج وملفات
المو�سيقى والأفالم بطريقة
غي ��ر م�شروعة يعدُّ �شكلاً من
�أ�شكال الجريمة الإلكترونية.

االحتيال:

�إقناعك ب�إر�سال معلومات �شخ�صية
�أو مالي ��ة؛ مم ��ا يلح ��ق ب ��ك ال�ضرر
الح ًقا.

�أنواع اجلرائم
الإلكرتونية
التج�س�س:

مراقب ��ة جه ��ازك واال�ستف ��ادة م ��ن
املعلومات وامللفات املوجودة فيه.
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التخريب:

�إحلاق ال�ضرر باجلهاز وتدمريه،
مثل :الفريو�سات.

فكِّر

أنواعا �أخرى للجرائم الإلكرتونية.
 lاذكر � ً
ن�شاط 7
l

خماطر اجلرائم الإلكرتونية

ت�أ َّمل الحاالت في الجدول �أدناه وحدِّد العواقب المترتبة عليها ،والإجراءات التي يمكن اتخاذها
لتجنب هذه الحالة:
الإجراءات
العواقب املتوقعة
احلالة
ا�ستقبل ��ت ر�سالة بريد �إلكرتوين م ��ن �شخ�ص جمهول
 1يطلب منك بع�ض التفا�صيل ال�شخ�صية (ا�سمك ،ورقم
هاتفك ،وتاريخ ميالدك).
طل ��ب منك �أح ��د الأ�شخا� ��ص يف �أحد مواق ��ع التوا�صل
 2االجتماعي �إر�سال �صورتك ال�شخ�صية.
ظهر لك رابط حتميل بامتداد ( ).exeعند ت�صفحك
� 3أحد املواقع.
ظه ��رت لك �صفحة وي ��ب تعر�ض عليك منح ��ة درا�سية
 4مببلغ رمزيُ ,فطلب منك تعبئة بياناتك.
طلب من ��ك �صديقك كلم ��ة ال�سر اخلا�ص ��ة بحا�سوبك
 5ال�شخ�صي يف املنزل.
مت حتويلك ل�صفحة ويب أ�خ ��رى �أثناء �إدخال البيانات
 6املالية لعملية الت�سوق الإلكرتوين.
�أر�س ��ل لك �شخ�ص جمهول جه ��ة ات�صال ()Contact
 7لكي تق ��وم بفتحها �أثن ��اء ا�ستخدامك لأح ��د تطبيقات
الهواتف الذكية للرتا�سل الفوري مثل (.)WhatsApp
طلب منك �أحد الأ�شخا�ص �إر�سال موقعك اجلغرايف
 8احلايل( )Locationعند ا�ستخدامك لأحد تطبيقات
الهواتف الذكية للرتا�سل الفوري مثل (.)WhatsApp
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جدار احلماية Firewall

هو نظام �أمن ��ي مينع امل�ستخدمني غري امل�صرح لهم من الو�صول
�إلى �أنظمة احلوا�سيب املت�صلة ببع�ضها ً
بع�ضا �أو ب�شبكة الإنرتنت،
كم ��ا �أن بع�ض ج ��دران احلماي ��ة ت�ستطيع الك�شف ع ��ن الربامج
ال�ض ��ارة (مث ��ل :الفريو�سات ،وبرام ��ج التج�س� ��س) ومتنعها من
الدخول.

ن�شاط 8
l

تعلَّم
المخترق :Hacker
ه� ��و � �ش �خ ����ص ي �ح �� �ص��ل ع�ل��ى
� �ص�ل�اح �ي��ة غ �ي��ر م �� �ش��روع��ة
للدخول �إلى جهاز الحا�سوب،
بغر�ض التج�س�س� ،أو �سرقة
البيانات �أو �إتالفها.

نظام جدار احلماية

تع َّرف �إلى جدار احلماية امل�ستخدم يف حا�سوبك:
 من لوحة التحكم  ,Control Panelاخرت النظام والأمن .System and Securityاخرت نظام جدار احلماية
Windows Firewall

 ت�أ َّكد من تفعيل جدار احلماية على جهازك.102

فكِّر

كاف لمنع المخترقين من الو�صول �إلى جهازك؟ ولماذا؟
 lهل جدار الحماية ٍ
 lابحث عن تطبيقات �أخرى لجدار الحماية.

برنامج مكافحة الفيرو�سات Antivirus

ه ��و برنامج يعم ��ل على فح�ص ملف ��ات الحا�س ��وب والك�شف عن
الفيرو�س ��ات والبرامج ال�ضارة و�إزالتها مث ��ل� :أح�صنة طروادة،
والدي ��دان ،وغيره ��ا .وق ��د ُ�ص ِّمم ��ت معظ ��م برام ��ج مكافح ��ة
الفيرو�سات لتقوم بتحديث نف�سها تلقائ ًّيا للتع ُّرف �إلى الفيرو�سات
الجديدة ،ويمكن للم�ستخدم تحديثها يدو ًّيا.

ن�شاط 9
l

تعلَّم
يجب حتديث برامج مكافحة
ال �ف�ي�رو� �س ��ات ب �� �ش �ك��ل دوري
ل �ي �ب �ق��ى اجل� �ه ��از �آم � � ًن� ��ا ��ض��د
الفريو�سات اجلديدة.

احلماية من الفريو�سات

تع َّرف �إلى برنامج مكافحة الفريو�سات املوجود على حا�سوبك ،وناق�ش ما يلي:
 ما تاريخ �آخر حتديث لربنامج مكافحة الفريو�سات؟ كيف ميكنك تفعيل التحديث التلقائي للربنامج؟ -ما �أنواع الفريو�سات التي تعرفها �أو تع َّر�ض لها حا�سوبك؟
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