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التقدمي

احلمد هلل نحمده متام احلمد، ون�سلي ون�سلم على خري خلقه �سيدنا محمد وعلى اآله 
و�سحبه اأجمعني...وبعد

تعليمية  منظومة  قواعد  اإر�ساء  خالل  من  التعليمية  العملية  جتويد  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  حتر�س 
متكاملة تلبي احتياجات البيئة العمانية وتتنا�سب مع متطلباتها احلالية.

وبعد مراجعة النظام التعليمي لل�سلطنة وقيا�س م�ستوى اأدائه وحتديد اأهم التحديات التي تواجهه، قامت 
وزارة الرتبية والتعليم باإعادة ترتيب اأولوياتها، وتنظيم جهودها لإحداث التطوير مبا يتما�سى مع توجهات 
اأولت  التي  الدرا�سية  واخلطة  للرتبية،  العامة  الأهداف  تطوير  جرى  حيث  امل�ستقبلية،  وروؤيتها  ال�سلطنة 
على  امل�ستجدات  ملواكبة  جديدة  درا�سية  مواد  وا�ستحدثت  اللغات،  وتدري�س  العلمية  للمواد  اأكرب  اهتماما 
اأدخل  الذي  التطوير  املهارات، هذا ف�سال عن  العمل من  �سوق  واحتياجات  املعلومات  تكنولوجيا  �سعيدي 
على اأ�ساليب وا�سرتاتيجيات تدري�س املناهج الدرا�سية التي اأ�سبحت تعنى باملتعلم باعتباره محور العملية 

التعليمية التعلمية. 
اإن النقلة النوعية التي ن�سهدها حاليا يف العملية التعليمية اأحدثت الكثري من التغيريات اجلذرية، فجاءت 
الكتب الدرا�سية مت�سمة باحلداثة واملرونة، والتوافق يف مو�سوعاتها مع م�ستويات اأبنائنا الطلبة والطالبات، 
وخ�سائ�س منوهم العقلي والنف�سي، وثقافتهم الجتماعية، واهتمت باجلوانب املهارية والفنية والريا�سية 
املتكاملة  ال�سخ�سية  بناء  اإلى  الداعي  ال�سلطنة  الرتبية يف  فل�سفة  اأ�سيل من مبادئ  ملبداأ  البدنية حتقيقا 
للفرد، وعززت دور املتعلم يف عملية التعلم من خالل اإك�سابه مهارات التعلم الذاتي والتعلم التعاوين، ومل 
يعد هذا الكتاب املدر�سي مبا يحويه من معارف ومهارات وقيم واجتاهات - اإل دليال ي�سرت�سد به الطالب 
للو�سول اإلى ما تختزنه م�سادر املعلومات املختلفة كاملراجع املكتبية وم�سادر التعلم الإلكرتونية الأخرى 

من معارف، وعلى الطالب القيام بعملية البحث والتق�سي للو�سول اإلى ما هو اأعمق واأ�سمل.
ويكون  اأن يجد عني الهتمام منكم،  الكتاب راجني  نقدم هذا  والطالبات  الطالب  وبناتي  اأبنائي  فاإليكم 
لكم خري معني؛ لتحقيق ما ن�سعى اإليه من تقدم ومناء هذا الوطن املعطاء حتت ظل القيادة احلكيمة ملولنا 

ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه.
واهلل ويل التوفيق ،،

 د.مديحة بنت اأحمد ال�سيبانية

 وزيرة الرتبية والتعليم
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عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة
نا اأن ن�سع بين يديك كتاب تقنية المعلومات لل�سف ال�سابع )الف�سل الدرا�سي الأول( والذي �سنتناول  ي�سرُّ
تقنية  مجال  في  مهاراتك  وتطوير  معلوماتك  اإثراء  في  ُت�سهم  اأن  ناأمل  درا�سية  وحدات  ثالث  خالله  من 

المعلومات.

المادية  مكوناته  معرفة  في  �ستتعمق  كما  المختلفة،  وفئاته  الحا�سوب  تطور  مراحل  اإلى  ف  �ستتعرَّ بدايًة 
الداخلية والخارجية وخ�سائ�سها، بحيث ي�سبح باإمكانك اختيار جهاز الحا�سوب الخا�س بك  بموا�سفات  

تتنا�سب  مع ا�ستخداماتك ال�سخ�سية.

ف الأجهزة الرقمية التي ت�ساعدك في التقاط وت�سغيل الو�سائط المتعددة، كما  وفي مجال الت�سميم �ستتعرَّ
اأمامك مجاًل وا�سًعا لالإبداع و  �ستكت�سب المهارات الأ�سا�سية في تحرير الأ�سوات والأفالم والتي �ستفتح 

�ستتيح لك دخول عالم اإنتاج الأفالم الق�سيرة.

الحكومية  الخدمات  و  الإلكترونية  والتجارة  الإلكتروني  التعلُّم  ف  �ستتعرَّ والت�سارك  التوا�سل  مجال  وفي 
ا في حياتنا اليومية، بالإ�سافة اإلى اإلمامك ببع�س القواعد الأ�سا�سية  الإلكترونية التي اأ�سبحت جزًءا مهمًّ

لحماية بياناتك ومعلوماتك ال�سخ�سية على �سبكة الإنترنت. 

تلبي  كي  باهتماماتك؛  ومرتبطة  العمرية،  مرحلتك  مع  متنا�سبة  جاءت  الكتاب  اأن�سطة  اأن  �ستالحظ 
احتياجاتك العلمية والعملية، وتوجهك اإلى تفعيل وا�ستخدام التقنية في كافة مجالت تعلمك. كما �ستالحظ 
اأن تعليمات الأن�سطة جاءت في خطوات وا�سحة ومب�سطة لت�ساعدك على العتماد على نف�سك من خالل 

التعلُّم الذاتي بح�سب قدراتك والوقت المتاح لديك �سواء في المدر�سة اأو المنزل.

دليلك  باعتباره  هذا،  كتابك  على  المحافظة  اإلى  الطالبة  عزيزتي  الطالب/  عزيزي  عنايتك  نوجه  اإننا 
ومرجعك اأثناء تعلمك للمادة وتنفيذ اأن�سطتها. وفقك اهلل في م�سيرتك التعليمية.          

  الموؤلفون              

املقدمة
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مقدمة

ا، و يكاد ي�ؤثر يف جميع جماالت  اأ�سبح وج�د احلا�س�ب يف حياتنا الي�مية اأمًرا مهمًّ
ن من اإنتاجيتها، كما اأن معرفة مك�ناته املادية وم�ا�سفات اختيارها  ُيعدُّ  احلياة وُيح�سِّ
من ال�سرورات التي ت�ساهم يف اإجناز مهام االأعمال بج�دة عالية ويف اأقل وقت ممكن.

ُيتوقع منك عزيزي �لطالب  في هذه �لوحدة �أن:

ف مراحل تط�ر اأجهزة الحا�س�ب وفئاته المختلفة. l تتعرَّ

l تدرك اأهمية الحا�س�ب في مجاالت الحياة المختلفة.

ف المك�نات المادية للحا�س�ب. l تتعرَّ

l تتَّبع اأ�س�س اختيار حا�س�ب �سخ�سي.

�لوحدة �لأوىل

تركيب �حلا�سوب

11
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�حلا�سوب يف حياتنا

تعلَّم

من���ذ بداية احلي���اة واالإن�سان ي�سع���ى الإيجاد و�سيل���ة ت�ساعده يف 
اأداء مهام���ه العددي���ة واحل�سابي���ة، حي���ث ا�ستخ���دم احل�س���ى 
اد بعد ذلك وا�ستمرت  ملعرف���ة العدد واحل�ساب، وا�ستخدم الع���دَّ
االخرتاع���ات واالبتكارات حتى ظهر احلا�س���ب االآيل وتط�ر من 
اأجهزة احل�ا�سيب املكتبية اإلى احل�ا�سيب املحم�لة، و�س�اًل اإلى 
االأجه���زة الل�حية  واله�اتف الذكي���ة، واأ�سبح ا�ستخدامه ي�سمل 

كافة ن�احي احلياة.

بابيج(  العالم )ت�شارلز  ا�شتهر 
م�شتقبلية  ر�ؤي����ة  ك�����ش��اح��ب 
���ش��اع��دت ف��ي اخ��ت��راع الآل���ة 

الحا�شبة �الحا�شوب.

ن�ساط 1     تطور �حلا�سوب

l ابحث عن اإجابات الأ�شئلة الآتية، وناق�شها مع زمالئك:
- م���ا االختراع���ات التي �ساهم���ت في تط����ر الحا�س�ب 

الحديث؟
- م���ا العالق���ة بي���ن تط����ر عل���م الريا�سي���ات وظه����ر 

الحا�س�ب؟
- ما االختراع ال���ذي ت�سبَّب في اال�ستغناء عن الفاأرة في 

بع�س االأجهزة الحديثة ؟

�أجيال �حلا�سوب 

ر،  فت اإلى اأجيال، حي���ث انطلق كل جيل بابت���كار جديد ومط�َّ نِّ م���ّر تط����ُّ ر احلا�س�ب مبراحل كث���رة �سُ
واأ�سبحت احل�ا�سيب فيه تف�ق ما �سبقها من حيث �سرعتها يف معاجلة البيانات وال�سعة التخزينية، وقلة 

ال�زن واحلجم والتكلفة.

1
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ل املخطط الزمني االآتي، والذي ي��سح اأجيال احلا�س�ب و مراحل تط�ره  من حيث: تاأمَّ
معاجلة البيانات             ، وم�ا�سفات االأجهزة يف كل جيل 

اجليل االأول : 1950م-1959م

ال�سمامات  ا�ستخ���دام 
املفرغة.

كبرة احلجم.
�سرعتها بطيئة.

حتتاج طاقة كبرة لت�سغيلها.

اجليل الثالث :1965م-1975م

مت��سطة احلجم.
قلة ا�ستهالكها للطاقة مقارنة باالأجيال ال�سابقة.

ظه�ر تطبيقات برجمية.

زي�ادة هائ���ل�ة في ال�سرعات وال�سعات التخزينية.

اإنتاج اأجه���زة ذكية حتاكي قدرات االإن�سان العقلية 
)الذكاء اال�سطناعي(، واحلركية )الروب�ت(.

اجليل اخلام�س: 1985م وحتى االآن

مت��سطة احلجم.
قلة ا�ستهالكها للطاقة مقارنة باجليل االأول.

غر �سائعة اال�ستخدام.

اجليل الرابع: 1975م -1985م

�سرعتها كبرة )تقا�س مباليني العمليات يف الثانية 
ال�احدة(.

�سعة تخزينية كبرة.
�سائعة اال�ستخدام.

اجليل الثاين: 1959م-1965م

ا�ست��خدام ال�معالجات 
الدقيقة.

ا���س��ت��خ��دام ال���دوائ���ر 
الكهربائية املتكاملة.

ا�ستخدام الرتانز�ست�رات.

ظه����ر اأنظمة جديدة 
ل�سناع���ة املعاجل���ات 

ب�سكل م�ستمر.
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جمالت ��ستخد�م �حلا�سوب 

مع تط�ر قدرات احلا�س�ب وتعدد تطبيقاته اأ�سبح ُي�ستخدم يف الكثر من جماالت احلياة املختلفة، ومن 
بينها:

التعليم
احلياة 
املنزلية

الأبحاث الت�شالت
والدرا�شات

التجارة

الرتفيه

علوم الف�شاء

الأر�شاد 
اجلوية

ن�ساط 2     ��ستك�ساف �أجيال �حلا�سوب

ا يلي: l �شاهد مقطع الفيديو)اأجيال احلا�شوب(، ثم اأجب عمَّ
- لماذا كانت ح�ا�سيب الجيل االأول ت�سدر الكثير من الحرارة؟

ز ح�ا�سيب الجيل الثاني عن الجيل االأول؟ - ما الذي يميِّ
- ما �سبب زيادة ال�سرعة ب�سكل كبير في الجيل الرابع؟

- ما اأهم مميزات اأجهزة الجيل الخام�س؟

املجال 
الع�شكري

الهند�شة

ت ال م��ج��ا
م ا ���س��ت��خ��د ا
ب ���س��� ل��ح��ا ا
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l اخرت اأحد املجالت ال�شابقة، وابحث عن اإ�شهامات احلا�شوب يف تطورها:
ز المعل�مات التي تح�سل عليها بال�س�ر، ومقاطع الفيدي� الت��سيحية. - عزِّ

الحا�س�ب  ي�ساعد  اأن  يمكن  كيف  ح  وو�سِّ اخترته،  الذي  المجال  في  التط�يرية  اأفكارك  اطرح   -
لي�سبح المنتج اأو المجال الذي اخترته اأكثر فاعلية و�سه�لة.

ومن االأمثلة على جماالت ا�ستخدام احلا�س�ب:

ن�ساط 3     ��ستخد�مات �حلا�سوب

الطب والرعاية 
ال�سحية

ال�سناعة

و�سائل النقل

ُي�ساه���م احلا�س����ب يف  تط�ي���ر  جم���االت طبي���ة 
عديدة، فاأ�سبح ي�ستخدم يف ت�سخي�س االأمرا�س 

و اإجراء اجلراحات احلديثة.
واالأ�سع���ة  املغناطي�س���ي،  الرن���ني  اأجه���زة  مث���ل: 

التلفزي�نية.

ي�ساهم احلا�س�ب يف تط�ير ال�سناعة مبجاالتها 
املختلف���ة، مما ي����ؤدي اإلى زيادة م�ست����ى االإنتاج 

وال�سرعة والدقة للمنتجات املختلفة.
مث���ل: التحك���م باملع���دات، واأجه���زة اال�ست�سع���ار 

والقيا�س.

ُي�ساهم الحا�س�ب في تط�ير و�سائل النقل وجعلها 
اأكث���ر �سرع���ة واأماًنا من خالل ابت���كار العديد من 

اأنظمة التحكم.
مثل: تطبيق���ات نظام المالحة GPS، وتطبيقات 
ت�سمح بركن ال�سيارة ب���دون �سائق، والطيار االآلي 

في الطائرات.

)اأطلق العنان ملخيلتك ول جتعل حدوًدا لأفكارك(
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فئات �حلا�سوب  

ق���د ُي�ستخدم جه���از احلا�س�ب الأغرا�س متعددة مث���ل: كتابة التقارير، واإجراء العملي���ات احل�سابية، اأو 
ا ملعاجلة عمليات معقدة مل�ستخدمني  معاجلة ال�س�ر، وغرها من املهام الب�سيطة، لكنه قد ُي�ستخدم اأي�سً
ا كالبيانات امل�ج�دة  متعددين مثل البن�ك التجارية، اأو ملعاجلة البيانات وتخزينها عندما تك�ن كبرة جدًّ

يف محركات البحث. لذا ي�سنَّف احلا�س�ب اإلى فئات:

:Super Computer احلا�شوب الفائق
ا الحا�س����ب العمالق وله  ق���درات هائلة   ويطل���ق علي���ه اأي�سً
ا في معالجة البيانات  وتخزينها وا�سترجاعها، حيث اإنه  جدًّ
ُي�ستخ���دم على الم�ست�ى الدولي ف���ي مراكز االأبحاث العلمية 
في الجامع���ات الكبيرة، ومراكز االأبحاث المتعلِّقة باالأدوية، 
كما ي�ستخدم على م�ست�ى الكرة االأر�سية في مراقبة االأح�ال 

الج�ية.

 :Mainframe Computer احلا�شوب الرئي�شي
ا الحا�س�ب الكبير اأو المركزي، وله قدرات   ي�سمى اأي�سً
عالية ف���ي معالجة البيان���ات وتخزينه���ا وا�سترجاعها، 
وُي�ستخ���دم يف امل�ؤ�س�س���ات الكبرة من قب���ل العديد من 
االأ�سخا����س الذي���ن ميكنه���م ال��س����ل اإلي���ه من خالل 
ح�ا�سيبه���م ال�سخ�سي���ة، مثل البن����ك وال�سركات ذات 

الفروع املتعددة.

ال�شورة غري موجودة
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احلا�س�ب الل�حي
Tablet

اله�اتف الذكية
Smart Phones

:Personal Computer احلا�شوب ال�شخ�شي

ه���� اأكرث االأن����اع �سي�ًعا، وي�ستخ���دم يف املنازل واملكات���ب وامل�ؤ�س�سات ال�سغ���رة، وياأتي باأ�سكال 
واأحجام مختلفة مثل:

احلا�س�ب املكتبي
Desktop

احلا�س�ب املحم�ل
Laptop

l اذكر فئة احلا�س�ب امل�ستخدم الإجناز املهام االآتية:

فئة احلا�س�ب املهمة م
تخزين بيانات امل�اطنني يف االأح�ال املدنية ب�سرطة عمان ال�سلطانية. 1

معاجلة بيانات الطالب وتخزينها يف نظام الب�ابة التعليمية. 2
تل�ين �س�رة يف اأحد تطبيقات معاجلة ال�س�ر. 3

حتليل بيانات وكالة الف�ساء )نا�سا(. 4

ح االإنرتنت للبحث عن معل�مة. ت�سفُّ 5

ر فكِّ
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�ملكونات �ملادية للحا�سوب

املك�ن���ات املادية للحا�س�ب هي االأج���زاء و القطع التي ميكن 
مل�سه���ا وم�ساهدته���ا يف جه���از احلا�س�ب، على �سبي���ل املثال: 

وحدة النظام، ول�حة املفاتيح، وال�سا�سة.

ح كيفية عمل احلا�شوب والعالقة بني مكوناته الداخلية يف وحدة النظام  ���ل ال�ش���كل الذي يو�شِّ l  تاأمَّ
ا يلي: واملكونات اخلارجية، ثم اأجب عمَّ

-  ما العمليات االأ�سا�سية التي يق�م بها احلا�س�ب؟
-  اذكر اأمثلة على وحدات االإدخال، واالإخراج، والتخزين.

-  ما املك�نات اخلارجية للحا�س�ب؟ وما مك�ناته الداخلية؟
-  ما دور وحدة املعاجلة املركزية؟

2

ن�ساط 4     كيف يعمل �حلا�سوب؟
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تقا�س �شرعة المعالج بوحدة 
)Hertz (Hz،وه��ي  ال��������ه��رت�����ز 
ت�������ش���اوي ن��ب�����ش��ة ك�����ه��رب��ائ��ي��ة 

واحدة في الثانية.

ا يلي: l  �شاهد مقطع الفيديو)املعالج(، ثم اأجب عمَّ
ح املق�س�د ب�سرعة )تردد( املعالج. -  و�سِّ

-  ما العالقة بني �سرعة املعالج واأداء جهاز احلا�س�ب؟
-  ما اأ�سهر ال�سركات املنتجة للمعاجلات؟

Central Processing Unit (CPU(  وحدة �ملعاجلة �ملركزية . 

اإدارة جميع العمليات من معاجلة  تعترب عقل احلا�س�ب فهي امل�س�ؤولة عن 
البيانات املدخلة واإخراجها اأو تخزينها وا�سرتجاعها، كما اأنها حتدد �سرعة 

.)Processor تنفيذ العمليات، ويطلق عليها اخت�ساًرا )املعالج
وتنق�سم اإلى وحدتني:

:Control Unit (CU( وحدة التحكم  l
تتحكم بجميع مك�نات احلا�س�ب مثل: وحدات االإدخال، ووحدات االإخراج.

 :Arithmetic Logic Unit ( ALU( وحدة احل�شاب واملنطق  l
تعالج االأوامر التي حتت�ي على العبارات احل�سابية واملنطقية و اتخاذ القرارات. 

�أوًل: �ملكونات �ملادية �لد�خلية

تعلَّم

ن�ساط 5     ��ستك�ساف �ملعالج

1
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ذاكرة القراءة فقط
Read Only Memory

(ROM(

ذاكرة ال��س�ل الع�س�ائي
Random Access Memory

(RAM(

ا، حتتفظ بالتعليمات الالزمة لت�سغيل  ذاكرة �سغرة جدًّ
احلا�س�ب حتى يبداأ عمله.

ذاك���رة حتف���ظ م���ا يعم���ل علي���ه امل�ستخدم م���ن بيانات 
وبرام���ج اأثناء التعامل مع احلا�س�ب، و تتغر محت�ياتها 
بن���اًء على تغ���رُّ الربامج والتطبيقات الت���ي يتم التعامل 

معها يف حلظتها.

يت���م تخزي���ن بياناتها من قبل ال�سرك���ة امل�سنعة، لذا ال 
ميك���ن للم�ستخدم اأن يعدلها، كم���ا اأنها ال تفقد بياناتها 
حتى بعد اإغالق احلا�س�ب اأو انقطاع التيار الكهربائي.

ن البيانات ب�سكل م�ؤقت، وتفقد بياناتها عند اإطفاء  ُتخزِّ
ى  احلا�س����ب اأو انقط���اع التي���ار الكهربائ���ي، ل���ذا ت�سمَّ

بالذاكرة املتطايرة.

Memory Unit وحدة �لذ�كرة .  

ُت�ستخدم يف تخزين البيانات والتعليمات داخل جهاز احلا�س�ب، وتنق�سم اإلى: ذاكرة رئي�سية، وذاكرة 
ثان�ية )القر�س ال�سلب الداخلي ووحدات التخزين االأخرى(.

 :Primary Memory الذاكرة الرئي�شية l
تقع بالقرب من وحدة املعاجلة املركزية، وُت�ستخدم يف حفظ البيانات والتعليمات ب�سكل دائم اأو م�ؤقت، 
وتتميز ب�سرعة و�س�ل بياناتها اإلى املعالج يف حال ا�ستدعائها. ومن اأن�اعها: ذاكرة ال��س�ل الع�س�ائي 

) RAM(، وذاكرة القراءة فقط )ROM(. وي��سح اجلدول التايل مقارنة فيما بينهما: 

2
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ا يلي: l �شاهد مقطع الفيديو )الذاكرة RAM (، ثم اأجب عمَّ
. RAM ح اآلية عمل ذاكرة ال��س�ل الع�س�ائي -  و�سِّ

-  كيف ت�ؤثر زيادة حجم الذاكرة RAM على اأداء جهاز احلا�س�ب؟
-  ما املق�س�د بتقنية DDR؟

قيا�س �سعة �لذ�كرة  

 ال�سع���ة التخزينية للذاك���رة هي امل�ساحة املتاحة حلفظ البيانات فيها،وكلما زادت  هذه ال�سعة كلما  كان 
اأداء احلا�س�ب اأف�سل.

،) A ، B ، C ، ( وهي متثل حرًفا  واحًدا مثل: ) اأ ، ب ، جbyte وُتقا�س ال�سعة التخزينية ب�حدة )البايت
اأو رقًم���ا مث���ل )1،2،3(، اأو رم���ًزا مثل: ) ؟ اأو @(، ويتك�ن البايت byte م���ن 8 خانات )بت bit(، فمثاًل 

احلرف A مُيثل يف ذاكرة احلا�س�ب ب� :

0 1 1 0 0 0 0 1 )bit( بت

)byte( 1 بايت

التمثيل ال�حدة
0 اأو 1 bit بت

8 بت byte بايت

1024 بايت KB كيل�بايت

1024 كيل�بايت MB ميجابايت

1024 ميجابايت GB جيجابايت

1024 جيجابايت TB ترابايت

ن�ساط 6     ��ستك�ساف ذ�كرة �لو�سول �لع�سو�ئي
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���ل حج���م اأح���د ملفات الن����س والم�شاح���ة التخزينية التي ي�شغله���ا من ذاكرة الحا�ش���وب متبًعا  l تاأمَّ
الخطوات الآتية:

- افتح تطبيق Notepad في جهاز الحا�س�ب،  ثم اكتب حرًفا واحًدا بداخل ال�سفحة.
- احفظ الملف وليكن على �سطح المكتب Desktop، ثم اأغلق التطبيق.

.Properties انقر اأيق�نة الملف بالزر االأيمن للفاأرة، واختر خ�سائ�س -
- �ستظهر لك النافذة االآتية:

ن حجم امللف الذي �ستح�سل عليه يف  ب كتابة ما يلي يف امللف، ثم دوِّ ر اخلط�ات ال�سابقة وجرِّ - كرِّ
اجلدول:

حجم امللف

ع���دد احل���روف و امل�ساف���ة بينها حجم امللف الن�س

كلمة واحدة

جملة

فقرة

ن�ساط 7     ��ستك�ساف وحد�ت قيا�س �سعة �لذ�كرة

ت�������اأخ�������ذ امل�����������ش�����اف�����ة ب���ني 
تخزينية  �شعة  احل����روف 
 .)byte( مقدارها 1 بايت

تعلَّم
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ف اإلى موا�شفات اجلهاز الذي تعمل عليه: l لتتعرَّ
-  انقر زر الفاأرة االأمين على اأيق�نة الكمبيوتر Computer              ، �ستظهر لك قائمة من�سدلة:

ب ذلك. l هل ميكنك ت�س�ُّر عدد الكلمات التي �ستحتاجها  لت�سل اإلى �سعة MB   ؟ جرِّ
l افتح ملفات مختلفة على جهاز احلا�س�ب )�س�ر، مقاطع �س�تية، مقاطع فيدي�( وقارن بني 

اأحجامها.

اخرت خ�سائ�س
Properties

ل النافذة التي �شتظهر لك على ال�شا�شة، واأجب عن الأ�شئلة التالية: l تاأمَّ

ا�شتك�شف

ن�ساط 8     ��ستك�ساف مو��سفات �حلا�سوب

- ما نظام الت�سغيل الذي يعمل عليه اجلهاز؟
- كم تبلغ �سرعة )تردد( املعالج؟

- كم تبلغ ال�سعة التخزينية لذاكرة ال��س�ل الع�س�ائي RAM؟

1
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Motherboard للوحة �لأم� .  

تعترب اأهم املك�نات االأ�سا�سية الداخلية للحا�س�ب، وهي عبارة عن ل�حة اإلكرتونية حت�ي وحدة املعاجلة 
املركزية ووحدة الذاكرة الرئي�سية، ويتم ت��سيل مك�نات احلا�س�ب االأخرى بها مثل القر�س ال�سلب.

املعالج
م��سع تركيب الذاكرة

RAMالذاكرة
ROM

l ما �سبب ت�سمية الل�حة االأم بهذا اال�سم؟

ا يلي: l �شاهد مقطع الفيديو بعنوان ) اللوحة الأم(، ثم اأجب عمَّ
- كيف ميكن اأن ت�ساهم الل�حة االأم يف حت�سني اإمكانيات جهاز احلا�س�ب؟

- ما وظيفة مقب�س املعالج؟
- ما وظيفة ال�سريحة )Chip( بالن�سبة لل�حة االأم؟

ابحث

ن�ساط 9     ��ستك�ساف �للوحة �لأم

3
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ال������ل������وح ال���رق���م���ي  
Digitizing Tablet

ع�شا التحكم   
Joystick

ق��������ارئ ال����ب����ارك����ود  
Barcode Reader

ن الم�ستخدم من الر�سم  �سطح منب�سط ُيمكِّ
ب�ا�سط���ة اأقالم خا�سة، اليظهر الر�سم على 
ال�سط���ح مبا�س���رة واإنما يظهر عل���ى �سا�سة 

الحا�س�ب.

اأكثر وحدات االإدخ���ال ا�ستخداًما في األعاب 
الحا�س�ب، وهي عبارة عن قاعدة عليها �ساق 
عم�دية يتم تحريكه���ا في جميع االتجاهات 

لتحديد حركة الكائنات �سمن اللعبة.

ف اإل���ى املنتج���ات  اأداة ت�ستخ���دم يف التع���رُّ
عن طريق اإ�س���دار �س�ء حاد يق����م بقراءة 
اخلط�ط التي يتك�ن منها البارك�د، وحت�يل 

ال�س�ء املنعك�س اإلى )0( و)1(.

Input Units 1. وحد�ت �لإدخال
اأجهزة ُت�ستخدم يف اإدخال البيانات اإلى احلا�س�ب مثل )ل�حة املفاتيح، والفاأرة(، وت�جد وحدات اإدخال 

اأخرى غرها مثل:

ثانًيا: �ملكونات �ملادية �خلارجية

l اأعِط اأمثلة ل�حدات اأخرى لالإدخال مع ذكر ا�ستخداماتها.

ر فكِّ
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Output Units 2. وحد�ت �لإخر�ج
ت معالجتها في الحا�س�ب للم�ستخدم. ومن االأمثلة عليها: اأجهزة ُتظهر نتيجة البيانات التي تمَّ

الطابعة
Printer

الرا�سمة
Plotter

ت�ستخدم يف عر����س نتائج املعل�م���ات املعاجلة 
ب�حدة النظام على ال�رق. ومن االأمثلة عليها:

• 	Dot Matrix الطابعة النقطية
• 	InkJet الطابعة النفاثة للحرب
• 	Laser Printer الطابعة الليزرية
• 	3D  Printer الطابعة الثالثية االأبعاد

ت����ستخدم ل����طباع���ة الب��ست�رات وال��خرائ�����ط 
والمخططات  الكبيرة  الهند�سية  والت�ساميم 
العامة، كما ت�ستخدم ب�سكل رئي�سي في مكاتب 

المهند�سين.

ال�سا�سة
Monitor

ت�ستخدم يف عر�س كافة البيانات التي يعمل 
احلا�س����ب عل���ى معاجلته���ا، والنتائج التي 
���ل اإليها. ويتم ت�سني���ف ال�سا�سات بناًء  ت��سَّ
عل���ى التقني���ة امل�ستخدم���ة يف عمله���ا، ومن 

اأ�سهر اأن�اعها:
• 	CRT سا�سة�
• 	LCD سا�سة�
• 	LED سا�سة�
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- ابحث عن اأن�اع اأخرى اأكرث حداثة من ال�سا�سات ال�سابقة.
.LCD وتقنية  CRT ابحث عن طريقة عمل تقنية -

.LED و�سا�سات LCD ابحث عن الفرق بني �سا�سات -
- ما االأجهزة التي اعتمدت يف ت�سنيعها على تقنية الكري�ستال ال�سائل LCD؟

- ابحث عن الطرق املثلى الإطالة العمر االفرتا�سي لل�سا�سة.

ا،  تعت���رب تط�ير لتقنية LCD، وتتمي���ز باأنها ذات �سمك رفيع جدًّ
.CRT، LCD وت�ستهلك طاقة كهربائية اأقل عن �سا�سات

تعتم���د على تقنية الكري�ست���ال ال�سائل في مب���داأ عملها، وتتميز 
بخفة وزنها وا�ستهالكها لطاقة كهربائية قليلة.

ر فكِّ

l هل ُتعترب �سا�سة اللم�س يف االأجهزة الل�حية من وحدات االإدخال اأم االإخراج ؟ وملاذا؟

ن�ساط 10     ��ستك�ساف �ل�سا�سات

: Cathode Ray Tube (CRT( شا�شة�
تعتمد على تقنية اأنب�ب اأ�سعة الكاث�د في عملها، وتتميز با�ستهالكها 

لطاقة كهربائية عالية، وثقل وزنها.

:Light Emitting Diode (LED( شا�شة�

:(Liquid Crystal Display (LCD( شا�شة�

وفيما يلي تف�سيل الأن�اع ال�سا�سات:
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القر�س بل�راي
Blu-ray

ياأتي ا�سم���ه من �سعاع الليزر االأزرق الذي 
ي�ستعمل���ه لق���راءة وكتاب���ة البيان���ات بداًل 
من ال�سع���اع الليزر االأحمر الذي ت�ستعمله 
محركات االأقرا����س الرقمية، وقد يخزن  

خم�س مرات اأكرث من القر�س الرقمي.

Storage Units 3. وحد�ت �لتخزين
تعترب ذاكرة ثان�ية يف احلا�س�ب وُت�ستخدم لتخزين البيانات والربامج ملدة ط�يلة، كما اأنها تاأتي ب�سعات 
مت��سطة وكبرة وتكلفة مادية قليلة، وتقا�س �سعتها التخزينية ب��حدة البايت byte وم�ساعفاتها، كما 

اأنها تعمل ك�حدات اإدخال اأو اإخراج،  ومن اأهمها:

القر�س ال�سلب
Hard Disk

القر�س الرقمي
DVD

امل�سغ�ط القر�س 
CD

عبارة ع���ن اأ�سط�انات ت���دور ب�سرعة هائلة 
ولها روؤو����س مخ�س�سة للق���راءة والكتابة، 
ويتم فيها تخزي���ن البيانات بكافة اأن�اعها، 
الت�سغي���ل  كنظ���ام  الربجمي���ات  وحف���ظ 
والتطبيق���ات املختلفة، وي�جد منها ن�عان: 

داخلي ، وخارجي.

يتمي���ز مب�ساح���ات تخزينية عالي���ة، وي�سيع 
االأف���الم  ملف���ات  تخزي���ن  يف  ا�ستخدام���ه 

واالأ�س�ات ذات االأحجام الكبرة. 

ترتاوح �سعته التخزينية من          MB اإلى 
MB 800، وُي�ستخ���دم يف تخري���ن ملف���ات 

االأ�س�ات وال�س�ر الف�ت�غرافية.  

قر�س �سلب 
داخلي

قر�س �سلب 
خارجي

650
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�سريحة الذاكرة
Memory Stick

عب���ارة ع���ن �سريح���ة �سغي���رة الحج���م لها 
قدرة عالية على اإع���ادة التخزين والحفظ، 
وت�ستخدم كم�ساحة تخزين اإ�سافية الأجهزة 
الذكي���ة  واله�ات���ف  المحم�ل���ة  الحا�س����ب 

واأجهزة الت�س�ير الرقمية وغيرها. 

.DVD والقر�س الرقمي ،CD ما الفرق بني القر�س امل�سغ�ط l
. DVD+R و  DVD+RW ما الفرق بني قر�س l

l ما اأعلى �سعة تخرينية �ساهدتها للذاكرة ال�ام�سة ؟

الذاكرة ال�ام�سة
USB Flash

Memory

هي ذاك���رة اإلكرتونية لها ق���درة عالية على 
اإع���ادة التخزي���ن واحلفظ، وتتمي���ز ب�سغر 
حجمها ورخ�س ثمنها و�سه�لة ا�ستخدامها. 

Memory Stick

ابحث
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.Computer انقر اأيق�نة كمبي�تر l
l انظر اإلى رمز القر�س ال�سلب ):C( في النافذة التي �ستظهر لك.

- ما حجم م�ساحة تخزين القر�س ال�سلب على حا�س�بك؟
- اأي امل�ساحتني اأكرب: امل�ستخدمة اأم احلرة ؟

l افت���ح جه���از احلا�س�ب، وا�ستك�سف من نافذة ل�حة التحك���م Control Panel كيفية اإدارة خ�سائ�س 
املك�نات املادية االآتية:

)الطابعات، ال�سماعات، الفاأرة، ل�حة املفاتيح، درجة �سط�ع ال�سا�سة(.

ن�ساط 11     ��ستك�ساف م�ساحة تخزين �لقر�س �ل�سلب

ن�ساط 12     �إد�رة �ملكونات �ملادية

ي��ك��ون ال��ق��ر���س ال�����ش��ل��ب في 
اإلى  اأجهزة الحا�شوب مجزًءا 
كل  ويحمل  اأكثر،  اأو  ق�شمين 
 D اأو C ق�شم رمًزا معيًنا مثل

و غيرها.

تعلَّم
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�أ�س�س �ختيار �حلا�سوب �ل�سخ�سي

ُيعدُّ اختيار م�ا�سفات جهاز الحا�س�ب من الع�امل المهمة التي 
ُت�ساع���د على اأداء المهام المختلفة بكفاءة عالية، والمتمثلة في 
القدرة على ت�سغيل مختلف التطبيقات واأنظمة الت�سغيل والتعامل 
معها. واأهم خط�ة القتناء جهاز حا�س�ب هي معرفة متطلباتك 
من���ه ،وعلى �س�ء ذلك يتم اختيار م�ا�سفات المك�نات المادية 
المهمة  لتح�سل على جهاز يت�افق مع احتياجاتك واإمكانياتك.

�إر�ساد�ت عامة لختيار �حلا�سوب �ل�سخ�سي 

3

د املبلغ املايل املت�فر لديك. حدِّ

���ز عليه���ا اأثناء  د التطبيق���ات الت���ي �سرتكِّ ح���دِّ
الكلم���ات،  للحا�س�ب:)معاجل���ة  ا�ستخدام���ك 

ت�سميم، برجمة، ت�سفح االإنرتنت(. 

د م�ا�سفات املك�ن���ات املادي���ة الداخلية  ح���دِّ
ال�ستخدامك:)ال�سرعة،  املالئمة  واخلارجية 

�سعة الذاكرة، ن�ع ال�سا�سة(.
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ح م�ا�سفات جهاز حا�س�ب معرو�س للبيع باأحد املحالت التجارية،  ���ل اجلدول االآت���ي والذي ي��سِّ l تاأمَّ
ن املادي اأمام كل و�سف.  ى املك�ِّ واكت�سف م�سمَّ

لع على عرو�س مختلفة ملحالت جتارية اأخرى، واكت�سف م�ا�سفات احل�ا�سيب املعرو�سة و املنا�سبة  l اطَّ
لل�سراء، وقارن بينها من حيث:

ل املميزات االأخرى املذك�رة يف العرو�س وقارن بينها. - تاأمَّ
- ا�ستعر�س م�ا�سفات جهاز احلا�س�ب الذي تعمل عليه.

- �سع م�ا�سفات محددة للحا�س�ب الذي ترغب ب�سرائه م�ستقباًل.

ا�شت�شر والديك اأثناء وبعد 
القيام بتحديد موا�شفات 
ج���ه���از ال���ح���ا����ش���وب ال����ذي 
ترغب باقتنائه م�شتقباًل.

املك�ن ال��سف

        .................. dual-core intel core i5

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

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

        .................. 500 GB

        .................. 4 GB

م�ا�سفات
اأخرى

���س��ع��ة ال��ق��ر���س 
ال�سلب
الداخلي

���س��ع��ة ذاك�����رة 
ال��س�ل

الع�س�ائي
املعالج  �سرع���ة 

ون�عه
ال�سركة املنتجة العرو�س

العر�س
االأول

العر�س
الثاين

العر�س
الثالث

تعلَّم

ن�ساط 13     �قتناء �حلا�سوب �ملنا�سب

2.5

13.3

GHz

LED״



مقدمة

ُتعتب���ر االأفالم من الو�سائ���ط المتعددة الوا�سعة االنت�س���ار، وُت�ستخدم لعدة اأغرا�ض 
منه���ا ال�سينمائي���ة والدعائي���ة والتعليمي���ة، وتم���رُّ �سناع���ة االأفالم بمراح���ل اإنتاج 
مت�سل�سل���ة، وتوجد العديد من البرام���ج التي تتيح لك تحرير االأفالم واإنتاجها مثل : 

  .Adobe After Effect ،Adobe Premiere ،Windows Movie Maker

ف في ه���ذه الوحدة كيفية التعامل م���ع االأجهزة الرقمي���ة وتحرير االأ�سوات  �ستتع���رَّ
با�ستخ���دام برنام���ج Audacity، وتحري���ر مقاط���ع الفيدي���و با�ستخ���دام برنام���ج 

Windows Movie Maker ؛ لتنتج اأفالًما ق�سيرة وهادفة.

ُيتوقع منك عزيزي �لطالب في هذه �لوحدة �أن:

l تتعامل مع بع�ض االأجهزة  الرقمية.
ف مراحل اإنتاج االأفالم الق�سرية. l تتعرَّ

.Audacity ر االأ�سوات با�ستخدام برنامج l ُترِّ
.Movie Maker ر االأفالم با�ستخدام برنامج l ُترِّ

l ُتنتج فيلًما ق�سرًيا هادًفا.

�لوحدة �لثانية

�إنتاج �لأفالم �لق�صرية

35
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�لأجهزة �لرقمية

توج���د جمموعة م���ن االأجه���زة الرقمي���ة الت���ي ُت�ستخ���دم اللتقاط 
وت�سغي���ل عنا�سر الو�سائط املتع���ددة )Multimedia( مثل: ال�سور،  
واالأ�س���وات، والن�سو�ض، ومقاطع الفيديو، والتي تتكامل فيما بينها 

الإنتاج العرو�ض واالأفالم والربامج التلفزيونية.

1

l ابحث عن اإجابات الأ�شئلة الآتية، وناق�شها مع زمالئك:
- م���ا دور الع���امل امل�سل���م احل�س���ن ب���ن الهيث���م يف اخرتاع 

الكامريا؟
- متى مت التقاط اأول �سورة �سوئية؟

- متى مت التقاط اأول �سورة ملونة؟
- ما ا�سم اأول فيلم فيديو مت ت�سويره ؟ وكم كانت مدته؟

ن�صاط 1     تاريخ �لكامري�

تعلَّم

م���ن الأم��ث��ل��ة ع��ل��ى الأج���ه���زة 
الرقمية،  الرقمية:الكاميرا 
والما�شحة  ال�����ش��وت،  ولق��ط 
الت�شجيل،  وجهاز  ال�شوئية، 
وال��ت��ل��ف��از، وال��ه��ات��ف ال��ذك��ي، 

والجهاز اللوحي.

Digital Camera لكامري� �لرقمية�

مقاطع  ت�سجيل  اأو  الفوتوغرافية  ال�سور  بالتقاط  يقوم  جهاز 
الكاميرات  وتختلف  الذاكرة،  في  تلقائيًّا  وتخزينها  الفيديو 

الرقمية من حيث حجمها ودقتها ونوعها و�سعة تخزينها. 
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مكونات �لكامري� �لرقمية 

 :Mode Dial الو�ش���ع  مفت���اح تحدي���د 
ُي�ستخدم في التحكم بخيارات الت�سوير 
مث���اًل ت�سوي���ر اأوتوماتيك���ي، اأو ت�سوير 

بورترية، اأو ت�سوير طبيعة. 
:Shutter Button زر الت�شوير

 ُي�ستخدم في التقاط ال�سور.

 :Lens العد�شة
كمي���ة  ف���ي  للتحك���م  ُت�ستخ���دم 

ال�سوء الداخلة اإلى الكاميرا. 
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:LCD Monitor ال�شا�شة
ومقاطع  ال�سور  معاينة  يف  ُت�ستخدم   
اإع��دادات  عر�ض  اأو  امللتقطة،  الفيديو 

الكامريا.

ا يلي: l �شاهد مقطع الفيديو ) الكامريا الرقمية(،  ثم اأجب عمَّ
- اذكر اأنواع الكامريا الرقمية.

د ثالث مزايا للكامريا الرقمية. - عدِّ
- هل تتوفر لديك كامريا رقمية يف املنزل؟ وما نوعها؟

ن�صاط 2     ��صتك�صاف �لكامري� �لرقمية

مفتاح الت�شغيل
:Power Switch (ON \ OFF)i

 ُي�ستخدم في ت�سغيل الكاميرا واإغالقها.

مفتاح اختيار نوع الت�شوير
 Live View / Movie Shooting  
تحدي���د  ف���ي  ُي�ستخ���دم   :Switch

المطلوب)ت�سوير  الت�سوير  نوعية 
فوتوغرافي، اأو فيديو(.
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�أ�ص�س �لت�صوير �لناجح:

قبل الت�سوير:
د الهدف من التقاط ال�سورة اأو مقطع الفيديو. حدِّ

ل اأخ���ذ بطارية  ���د من �سح���ن البطارية قب���ل الت�سوي���ر، ويف�سَّ تاأكَّ
اإ�سافية اإذا اأمكن.

د من وجود م�ساحة كافية في ذاكرة الكاميرا.  تاأكَّ
د من نظافة العد�سة قبل الت�سوير. تاأكَّ

اأثناء الت�سوير:
.)Tripod ت الكاميرا لتجنب االهتزاز)يمكنك ا�ستخدام حامل الكاميرا ثبِّ

د اأن االإ�ساءة في موقع الت�سوير منا�سبة. تاأكَّ
اختر الزوايا المنا�سبة التي ُتظهر الوجه االإبداعي للت�سوير )مثل: لقطة من زاوية علوية، اأو  لقطة 

من زاوية �سفلية(.
تجنَّب ازدحام الخلفية؛ كي ال تطغى على العن�سر الرئي�سي في ال�سورة.

تجنَّب ا�ستخدام خا�سيتي التقريب والتبعيد ) Zoom in \ Zoom out (بكثرة اأو ب�سكل مفاجئ.
د من نقاء وو�سوح ال�سوت المرافق لمقطع الفيديو. تاأكَّ
د نوع اللقطة المنا�سبة للم�سهد الذي تريد ت�سويره. تعلَّمحدِّ

في  ج��زء  اأ�شغر  ه��ي  اللقطة 
الفيلم، وتحتوي على عنا�شر 
ال���م�������ش���ه���د؛ ك��ال�����ش��خ�����ش��ي��ات 

والأماكن.
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�أنو�ع �للقطات �مل�صتخدمة يف ت�صوير �ملناظر:

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

 لقط���ة ي�سغل فيها املو�س���وع واملكان املحيط 
به م�ساحات مت�ساوية داخل ال�سورة.

بة تربز التفا�سيل الدقيقة. لقطة مقرَّ

 اللقطة الطويلة
Long Shot

 اللقطة املتو�سطة
Medium Shot

 اللقطة القريبة
Close Shot

l ما اأنواع اللَّقطات امل�ستخدمة يف ت�سوير االأ�سخا�ض؟

ر فكِّ
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قم بتو�سيل طرف �سلك ) USB( بالكامريا،  والطرف االآخر 
باحلا�سوب.

املجلد  فتح  اخرت   ، املو�سل  باجلهاز  اخلا�سة  النافذة  لك  �ستظهر 
.Open device to view files لروؤية امللفات

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

ال�سق الملفات في المجلد الخا�ض بك على الحا�سوب.

نقل �ل�صور ومقاطع �لفيديو �إىل �حلا�صوب: 

ميكنك نقل ملفات ال�سور والفيديو من االأجهزة الرقمية اإلى احلا�سوب باتباع اخلطوات التالية:

تعلَّم

اخت���ر ا�شًم���ا للمجل���د يعك����س 
محتويات���ه ل�شهول���ة الرج���وع 

اإليه.

3

2

4

1

3
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:Scanner ملا�صحة �ل�صوئية�

جه���از يقوم بق���راءة الن�سو�ض وال�س���ور وتويلها اإلى �سور رقمي���ة داخل جهاز 
احلا�سوب.

l التق���ط �ش���وًرا رقمي���ة اأو مقاط���ع فيديو يف املدر�شة اأو املنزل وا�شتعر�شه���ا مع زمالئك، وناق�س ما 
يلي:

-  اأ�س�ض الت�سوير التي راعاها زمالوؤك اأثناء التقاط ال�سور اأو مقاطع الفيديو.
-  اأخطاء الت�سوير التي وقع فيها زمالوؤك، مع تقدمي مقرتحاتك لتح�سينها.

-  اأنواع اللقطات التي ا�ستخدمها زمالوؤك اأثناء الت�سوير.

ا يلي: l �شاهد مقطع الفيديو ) املا�شحة ال�شوئية (، ثم اأجب عمَّ
د ا�ستخدامات املا�سحة ال�سوئية. -  عدِّ

-  ما هو الباركود Barcode ؟
-  كيف ميكنك نقل ال�سور من املا�سحة ال�سوئية اإلى احلا�سوب؟

:Microphone لقط �ل�صوت

جهاز يقوم بالتقاط االأ�سوات، واإدخالها اإلى احلا�سوب بغر�ض حفظها و ت�سجيلها، 
اأو معاجلتها رقميًّا.

ن�صاط 3     �لت�صوير �ملتقن

ن�صاط 4     ��صتك�صاف �ملا�صحة �ل�صوئية
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ا يلي: l �شاهد مقطع الفيديو )لقط ال�شوت(، ثم اأجب عمَّ
-  كيف يتم اإدخال ال�سوت اإلى احلا�سوب؟

-  ما اأنواع القطات ال�سوت ؟ اأيٌّ منها متوافر يف مدر�ستك؟
-  هل ا�ستخدمت برناجًما لت�سجيل ال�سوت و�سبط جودته؟ ما هو؟

اأجهزة تتوي على تطبيقات ُت�ساعدك يف احل�سول على الو�سائط 
املتع���ددة ومعاجلتها وعر�سها مثل: تطبيق���ات الكامريا الرقمية، 

واملا�سحة ال�سوئية، والقط ال�سوت. 

:Tablet and Smart Phone جلهاز �للوحي و�لهاتف �لذكي�

l اذك���ر طرًق���ا اأخرى ُت�ستخدم يف نق���ل ملفات الو�سائط املتعددة م���ن االأجهزة الرقمية اإلى 
احلا�سوب.

ابحث

ن�صاط 5     ��صتك�صاف لقط �ل�صوت



45

مر�حل �إنتاج �لأفالم �لق�صرية

الفيل���م الق�سري هو مادة مرئية وم�سموع���ة ُتعر�ض باأ�سلوب �سائق، 
ت���رتاوح مدت���ه ما ب���ن )1-40( دقيق���ة، وله اأن���واع مختلف���ة مثل: 
االأفالم الكرتونية، والتعليمية، والوثائقية، وميرُّ الفيلم اأثناء اإنتاجه 

مبجموعة من املراحل املت�سل�سلة.

2

تعلَّم

تعلَّم

ب�شيطة   ال��ف��ك��رة  ك��ان��ت  ك��ل��م��ا 
واإب���داع���ي���ة ���ش��اع��د ذل����ك في 
و�����ش����وح و�����ش����ول ال���ر����ش���ال���ة 

للجمهور.

التجهيزات  على  الأمثلة  من 
التي تحتاج اإلى تكلفة مالية: 
ال������دي������ك������ورات، وك����ام����ي����رات 
ال����ت���������ش����وي����ر، وال����م����الب���������س، 

وبرامج المونتاج. 

: تحديد �لفكرة �لرئي�صية �أولاً

يت���م اختيار مو�سوع الفيلم وق�سته واأهدافه واأحداثه وطبيعة 
ال�سخ�سي���ات وخ�سائ�سه���ا، باالإ�ساف���ة اإل���ى تحدي���د الفئة 

الم�ستهدفة من الجمهور. 

ا: كتابة �ل�صيناريو ثالثاً

يت���م كتابة و�سف عام اأو تف�سيل���ي لم�ساهد الفيلم، وتحديد 
ت�سل�س���ل االأح���داث وال�سخ�سي���ات والح���وار الم�ساحب لها، 
ويق���وم المخرج وكاتب ال�سيناري���و  في هذه المرحلة بتحديد 
مواقع الت�سوير )داخلية اأو خارجية(، ووقت الت�سوير )لياًل 

اأو نهاًرا(.

ا: و�صع خطة �لعمل ثانياً

يتم االإع���داد للفيلم، وت�سمل تحديدالخط���ة الزمنية لتنفيذ كافة 
مراح���ل اإنت���اج الفيل���م واختيار فري���ق العم���ل، ودور كل ع�سو في 

الفريق، وتحديد التكلفة المالية الالزمة الإنتاج الفيلم.
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l اقراأ  ال�شيناريو املرفق )�شحراء و�شط البحر(، واأجب عن الأ�شئلة التالية:
-  ما نوع الفيلم؟

-  كم عدد امل�ساهد املدرجة يف الفيلم ؟
-  اأين �سيتم ت�سوير م�ساهد الفيلم؟ وما وقت ت�سوير كل م�سهد؟

-  اذكر �سخ�سيات الفيلم.
-  ما اأكرث م�سهد �سدَّ انتباهك؟ وملاذا ؟

-  ما نوع الفعل امل�ستخدم يف كتابة م�ساهد الفيلم ؟

l �شاهد مقطع الفيديو املرفق )اأخطاء ت�شويرية(، واأجب عن الأ�شئلة الآتية:
-  ما جوانب الت�سوير اجليِّدة يف الفيلم؟

-  اذكر بع�ض االأخطاء الت�سويرية يف الفيلم، واقرتاحاتك لتح�سينها؟

ا: ت�صوير �مل�صاهد ر�بعاً

ت�سوير  وبدء  الالزمة،  واخللفيات  الديكورات  اإع��داد  فيها  يتم 
م�ساهد الفيلم بح�سب ال�سيناريو. وميكن ت�سوير امل�ساهد متفرقة 
وغري مت�سل�سلة مع اأحداث ال�سيناريو ح�سب الظروف املتاحة مثل: 

اأماكن التواجد يف موقع الت�سوير، اأو وقت الت�سوير.

ا: حترير �لأ�صو�ت خام�صاً

عدم  حالة  يف  منفرد  ب�سكل  االأ�سوات  ت�سجيل  اإع��ادة  فيها  يتم 
ذلك  بعد  واإ�سافتها  الت�سويرية،  امل�ساهد  بع�ض  يف  و�سوحها 

.Audacity للم�سهد. ومن الربامج التي تتيح لك ترير االأ�سوات برنامج

ا: �ملونتاج �صاد�صاً

ويتم خالل هذه املرحلة  ترتيب لقطات الفيلم وم�ساهده، واإ�سافة الن�سو�ض والتعليقات ال�سوتية على 
لك  وتتيح  املونتاج  ت�ستخدم يف  التي  الربامج  ومن  ال�سوتية،  واملوؤثرات  واأ�سوات اخللفيات،  امل�ساهد، 

.Movie Maker ترير االأفالم برنامج

ن�صاط 6     كتابة  �صيناريو �لفيلم

ن�صاط 7     �أخطاء ت�صويرية

تعلَّم

يقوم المخرج باإعداد �شيناريو 
ت���ن���ف���ي���ذي اإخ������راج������ي ي��ك��ون 
ك��دل��ي��ل اإر������ش�����ادي ل��ل��م�����ش��ور 
���ب���ع���ه اأث������ن������اء ال���ت�������ش���وي���ر  ي���تَّ
ك��ت��ح��دي��د اأن��������واع ال��ل��ق��ط��ات 

والزوايا وو�شع الإ�شاءة.
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��صتك�صاف و�جهة �لربنامج

حترير �لأ�صو�ت

ت�سجيل  ُي�ستخدم يف  امل�سدر،  برنامج مفتوح  Audacity  هو  برنامج 
االأ�سوات وتريرها. كما ُي�ستخدم يف الدمج بن عدة ملفات �سوتية 
ال�سدى  واإ�سافة  ال�سوت،  ت�سخيم  مثل:  عليها  التاأثريات  واإ�سافة 

وغريها.وميكنك تميل الربنامج جماًنا من موقع
www.audacityteam.org 

3

1 2 3 4
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�شري���ط Transport: يحت���وي اأزرار ت�سجيل ال�سوت، واإيقاف���ه وت�سغيله واالإيقاف املوؤقت واالنتقال 
اإلى بداية امل�سار ال�سوتي ونهايته.

�شري���ط الأدوات Tools: يحت���وي اأدوات مختلف���ة مثل: اختيار جزء محدد م���ن ال�سوت وتكبريه ، 
وتريك زمن الت�سغيل.

�شريط Recording Meter: يعر�ض م�ستوى ال�سوت عند ت�سجيله.

�شريط Playback Meter: يعر�ض م�ستوى ال�سوت عند ت�سغيله.

�شريط Edit: يحتوي على اأدوات ت�ستخدم يف عملية ق�ض ال�سوت، اأو ل�سقه، اأو حذفه ، اأو تكبريه 
، اأوت�سغريه، اأو ا�ستبداله بجزء �سامت.

1

2

3

4
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l كيف ميكنك تغيري لغة واجهة الربنامج؟
l كيف ميكنك اإظهار االأ�سرطة غري املعرو�سة يف واجهة الربنامج؟

ا�شتك�شف

�شريط املازج Mixer: ُي�ستخدم يف �سبط م�ستوى ال�سوت عند ت�سغيله وت�سجيله.

�شري���ط اجله���از Device:  ُي�ستخ���دم يف تديد نوع جهاز ت�سجيل ال�س���وت، وجهاز ت�سغيله،  ونوع 
قنوات الت�سجيل. 

�شريط الختيار Selection: ُي�ستخدم يف التحكم بوقت بداية اجلزء املحدد من ال�سوت،  ونهايته،  
وطوله الكلي.

6

7

8
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ت�صجيل �صوت

لت�سجي���ل مقط���ع �سوتي م���ن اختيارك مث���ل: )�ِسع���ر، اأو خطاب 
ق�سير، اأو مقطع تمثيلي،...اإلخ( بحيث اليتجاوز 30 ثانية:

:Device من �سريط جهاز l

:Transport من �سريط l

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

الت�سجيل  زر  انقر    
Record

بعد   Stop اإي��ق��اف  زر  انقر     
االنتهاء من عملية الت�سجيل

 Play الت�سغيل  زر  انقر    
لال�ستماع اإلى ال�سوت

تعلَّم

تعلَّم

ي��م��ك��ن��ك اإي�����ق�����اف ال��ت�����ش��غ��ي��ل 
ل��ف��ت��رة م��وؤق��ت��ة ب��ال��ن��ق��ر على 
ول����ش���ت���ك���م���ال   ،Pause زر 
ال��ت�����ش��ج��ي��ل ان���ق���ر ع��ل��ي��ه م��رة 

اأخرى.

ل����ت����ك����رار ت�����ش��غ��ي��ل ال���م�������ش���ار 
ال�����������ش�����وت�����ي ا������ش�����غ�����ط ع���ل���ى 
 Shift + Space bar مفتاحي 

على لوحة المفاتيح.

2

3

4

1
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ل امل�سار ال�سوتي الذي �سيظهر لك يف منطقة العمل: l تاأمَّ

ال�����س��ري��ط ال��زم��ن��ي 
للم�سار ال�سوتي

م�سار �سوتي بقناة 
واحدة

لوحة التحكم بامل�سار ال�سوتي

�سريط الطول املوجي 
للم�سار ال�سوتي

القائمة المن�سدل���ة للم�سار: تحتوي 
للم�س���ار  مختلف���ة   خي���ارات  عل���ى 
ال�سوتي، كت�سمي���ة الم�سار،  وتغيير 
طريقة عر�س���ه وتغييره م���ن ثنائي 

اإلى اأحادي

زر الكتم: يعمل على كتم ال�سوت 
عند النق���ر علي���ه، وبالنقر عليه 

مرة اأخرى يعيد ظهور ال�سوت

زر ت�سغي���ل الم�س���ار: يعم���ل عل���ى  
ت�سغيل الم�س���ار ب�سكل منفرد عن 
بقي���ة الم�س���ارات الُمدرج���ة ف���ي 

منطقة العمل

ي�سبط م�ستوى ال�سوت بالزيادة 
اأو النق�سان اأثناء الت�سغيل، وعند 

النقر عليه

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

ال�سوت اأعلى

زر حذف الم�سار

l ا�ستك�سف اأوامر القائمة المن�سدلة الموجودة في لوحة التحكم بالم�سار.
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لتغيري ا�شم امل�شار بحيث يعك�س م�شمون الن�س الذي اخرتته:

l  من لوحة التحكم بامل�شار ال�شوتي:

ا����س���م   اخ��������رت    
Name

 انقر ال�سهم
تعلَّم

ت�شمية امل�شار ال�شوتي تفيدك 
ع��ن��د ال��ت��ع��ام��ل م���ع م�����ش��ارات 
متعددة، حيث �شي�شُهل عليك 

متييز كل واحد منها. 

�ستظهر لك النافذة:

l من �سريط Transport، ا�سغط زر الت�شغيل Play                والحظ الفرق. 

ل الن�ض مرة اأخرى والحظ الفرق. l غريِّ قناة الت�سجيل اإلى ثنائي Stereo، ثمَّ �سجِّ

للتحكم مب�شتوى�شوت امل�شار ال�شوتي اأثناء الت�شغيل:

: Mixer من �سريط املازج  l

  اكتب ا�سًما منا�سًبا

Ok انقر موافق

قم بتحريك املوؤ�سر

1

2

3

4
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حلفظ ال�شوت كملف م�شروع:

:File من قائمة ملف l

اخ���رت ح��ف��ظ امل�����س��روع 
Save Project As با�سم

تعلَّم

�شيتم  امل�������ش���روع  ح��ف��ظ  ع��ن��د 
 aup اإن�������ش���اء م��ل��ف ب���ام���ت���داد
وجم��ل��د ل��ت��ح��ري��ر امل��ع��ل��وم��ات 
ل  يف�شِّ ل��ذا   ،data ب���  ينتهي 
بك  ا  خا�شًّ جم��ل��ًدا  تن�شئ  اأن 

حلفظهما مًعا. 

l ما الفرق بن الت�سجيل االأحادي والثنائي؟

ابحث

تعلَّم

ميكن اأن تدرج امللف ال�شوتي 
املجلد  م��ن  مبا�شرة  ب�شحبه 
الذي ُحفظ فيه اإلى منطقة 

العمل.

��صتري�د ملف �صوتي 

ميكنك ا�سترياد ملف �سوتي واحد اأو جمموعة ملفات  بامتدادت 
.)Mp3 ، WAV ،AIFF ،FLAC( :و�سيغ مختلفة، مثل

:)superiority.wav(ل�شترياد امللف ال�شوتي املرفق

:File من قائمة ملف   •
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بفتحه. وقم  امللف،  موقع  د  •   حدِّ

�سوت  اخ���رت    
Audio

    اخرت ا�سترياد 
Import

l ما الفرق بن ا�سترياد ملف �سوتي Import وفتح ملف �سوتي Open ؟

ر فكِّ

تنقية �ل�صوت 

لعلك الحظت وجود �سو�ساء الأ�سوات اأخرى من الو�سط املحيط،  
مث���ل: �سوت جه���از التكييف، اأو املروح���ة، اأو �سربة جل�سم �سلب 
وغريه���ا. وباإمكان���ك احلد م���ن ال�سو�س���اء امل�ساحب���ة للمقطع 

ال�سوتي.

للتق���اط ن���وع ال�شو�شاء الموج���ودة بالم�شار ال�شوت���ي، وتعريفها في 

الربنامج:

حترير Edit، قم بتكبري امل�سار ال�سوتي: �سريط  •  من 

تعلَّم

ت���ك���ب���ري امل���������ش����ار ال�������ش���وت���ي 
ي���������ش����اع����دك ع����ل����ى م���ع���اي���ن���ة 

تفا�شيله ب�شكل اأدق.

1 2

  انقر على اأداة التكبير 
 Zoom In

1
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د ج��زًءا من    ح��دِّ
امل�سار ال�سوتي

الأجزاء ال�شامتة: اخرت  للفاأرة،  االأي�سر  الزر  •  با�ستخدام 

للملف.  امل�ساحبة  ال�سو�ساء  والحظ  املحدد،  اجلزء  اإلى  •  ا�ستمع 

تعلَّم

الأجزاء ال�شامتة في الم�شار 
معرفة  من  تمكِّنك  ال�شوتي 
ال�شو�شاء الم�شاحبة للملف 

ال�شوتي.

 :Effect قائمة تاأثري • من 

اخرت
Noise Reduction 

2

3
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انقر
 Get Noise Profile

�ستظهر لك النافذة التالية:

للحدِّ من ال�شو�شاء التي مت التقاطها:

ال�سوتي.  امل�سار  على  مرتن  بالنقر  كاماًل  ال�سوتي  املقطع  د  •  حدِّ
. Noise Reduction اخرت اأمر احلّد من ال�شو�شاء ،Effect تاأثري قائمة  •  من 

التالية: النافذة  لك  •  �ستظهر 

تعلَّم
Noise Reduction اأمر

اإزال������������ة  ف�������ي  ي���������ش����ت����خ����دم  ل 
ي��اأت��ي كخلفية  ال���ذي  ال�����ش��وت 
ال��ك��الم  اأو  م��ث��ل:ال��م��و���ش��ي��ق��ى، 

الجانبي لأ�شحابك. 

4
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انقر موافق
OK

م�سبق ع���ر����ض  ان���ق���ر     
اإل��ى  لال�ستماع   Preview

ال�سوت 

الرتدد  قيمة  اترك    
هي  كما   Frequency

)0(

 Reduce اأم��ر     اخ��رت 
ل��ت�����س��ف��ي��ة امل�����س��ار من 

ال�سو�ساء

اأعلى  قيمة  ا�ستخدم     
تّد من ال�سو�ساء 

الحظ التغّير الذي �سيطراأ على خطوط الم�سار في االأجزاء ال�سامتة  للملف ال�سوتي.

لكتم ال�شوت الدخيل اأو ال�شوت الذي تودُّ التخل�س منه:

د امل�سار ال�سوتي من    حدِّ
الثانية  10:00 اإلى 11:00

      

2

34 5
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1
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 Silence Audio انقر اأداة

:Edit سريط حترير� •  من 

الحظ كيف يختفي ال�سوت الدخيل يف اجلزء املحّدد من امل�سار ال�سوتي.

l كيف ميكنك حذف االأجزاء ال�سامتة من  امل�سار ال�سوتي؟
l ما االأجزاء التي قد تتاج حلذفها من امل�سار ال�سوتي ؟

ر فكِّ

دمج ملفات �ل�صوت

اإ�سافة خلفية  اأكرث من امللفات ال�سوتية؛ الإنتاج ملفات جديدة مثل  اأو  ُيتيح لك الربنامج دمج ملفن 
مو�سيقية خلطاب ما.
لدمج ملفني �شوتيني:

)S.Q.Speech.wav( و )National Music.wav( يف منطقة العمل. املرفقن  امللفن  با�سترياد  •  قم 
ت�شغيل Play، والحظ التداخل في االأ�سوات. زر  •  انقر 

لرتتيب زمن ظهور الأ�شوات: 

:Tools شريط الأدوات� •  من 

اخرت اأداة تريك الوقت 
Time Shift Tool

2
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امل�سار ال�سوتي االأول

امل�سار ال�سوتي الثاين

S.Q.Speech.wav ( ليبداأ من الثانية 5.  ( امل�سار  بتحريك  •  قم 

ج في م�شتوى �شوت الخلفية: للتدرُّ

:Tools شريط الأدوات� • من 

 اخرت اأداة الغالف 
Envelope

تعلَّم

على  ت�شاعدك  ال��غ��الف  اأداة 
ال���ت���ح���ك���م ب���م�������ش���ت���وى ح��ج��م 
ال�����ش��وت ع��ن ط��ري��ق التحكم 

بالطول الموجي للم�شار.

1
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املطلوب. ال�سوت  م�ستوى  على  للح�سول  لالأ�سفل  وا�سحبها  ب  النقطة  على  •  انقر 
املطلوب. ال�سوت  م�ستوى  على  للح�سول  لالأ�سفل  وا�سحبها  د  النقطة  على  •  انقر 

الت�سغيل. زر  على  بال�سغط  باإعداده  قمت  الذي  املدمج  ال�سوتي  امللف  اإلى  •  ا�ستمع 

�إ�صافة �لتاأثري�ت

ز المحت���وى الفني للملفات ال�سوتية  يمكن���ك اإ�سافة تاأثيرات تعزِّ
ج في ظهور ال�شوت. مثل: اإ�شافة ال�شدى، والتدرُّ

امل�شار  يف  اخل��ط��اب  اأج���زاء  لبع�س   Echo �شدى  ت��اأث��ري  لإ�شافة 

ال�شوتي الأول:

تعلَّم

 Mute ا�شتخدم زر كتم ال�شوت
ف���ي ل��وح��ة ال��ت��ح��ك��م ب��ال��م�����ش��ار 
ال���������ش����وت����ي ف�����ي ك����ت����م ����ش���وت 
معاينة  من  ن  للتمكُّ الخلفية؛ 

التاأثيرات التي �شت�شيفها.

أ

بد

ج

الثاين: ال�سوتي  امل�سار  على  االأي�سر  بالزر  •  انقر 

د نقطتي بداية     ح���دِّ
انخفا�ض ال�سوت

د نقطتي نهاية     ح���دِّ
انخفا�ض ال�سوت

أ بد ج

32
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د اجلزء املراد اإ�سافة التاأثري عليه حدِّ

:Effect تاأثري قائمة  •  من 

Echo اخرت �سدى  

�ستظهر لك النافذة:

التاأخ���ري  وق���ت  غ���ريِّ    
االأ�سل���ي  ال�س���وت  ب���ن 

وال�سدى

د قيم���ة م�ست���وى    ح���دِّ
ال�سدى

Ok انقر موافق    

1

2
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لإ�شافة تاأثري ظهور Fade In للم�شار ال�شوتي الثاين:

د جزًءا من بداية    حدِّ
امل�سار ال�سوتي الثاين

:Effect تاأثري قائمة  •  من 

  اخ��رت اأم��ر ظهور 
Fade In

فيه. حدث  الذي  التاأثري  والحظ  ال�سوتي،  امللف  اإلى  •  ا�ستمع 

ا�شتك�شف

.Echo و تاأثري �سدى ،Repeat الفرق بن ا�ستخدام تاأثري اإعادة l

1

2



63

l كيف ميكنك اأن جتعل م�ستوى ال�سوت يخفت تدريجيًّا؟

  اخرت ت�سدير ال�سوت 
Export Audio

ت�صدير �مللف

يمكن���ك حف���ظ الملف���ات ال�سوتي���ة وت�سديرها ب�سي���ٍغ مختلفة 
واال�ستفادة منها في التطبيقات المختلفة، ولعمل ذلك:

:File ملف قائمة  •  من 
تعلَّم

يمكنك اال�ستفادة من ت�سدير 
اإعداد  ال�سوتي���ة في  الملفات 
ب���ك  مكتب���ة �سوتي���ة خا�س���ة 
ف���ي م�ساريعك  وا�ستخدامه���ا 

المختلفة .

ا�شتك�شف

النافذة: لك  •  �ستظهر 

د نوع امتداد امللفاخرت ا�سًما منا�سًبا حدِّ

1

23



64

د من امل�سار ال�سوتي؟ l كيف ميكنك ت�سدير جزء محدَّ

ا�شتك�شف
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حترير �لأفالم

برنام���ج �سانع االأف���الم Movie Maker هو برنام���ج ياأتي مع نظام 
الت�سغيل Windows، ُي�ساعدك يف اإنتاج اأفالم من خالل دمج ملفات 
عنا�سر الو�سائط املتعددة، كم���ا مُيكنك من ترير ملفات الفيديو 

وت�سجيل االأ�سوات، وت�سميم األبومات �سور مبوؤثرات متنوعة.

4

��صتك�صاف و�جهة �لربنامج

12 34
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���ن ا�س���م البرنام���ج، باالإ�سافة اإل���ى اأزرار التكبي���ر والت�سغير  �شري���ط العن���وان Title Bar: يت�سمَّ
واالإغالق.

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

تت�سمن اأدوات مرتبة بح�سب وظيفتها  اإلى مجموعات . :Tabs التبويبات

ال�شا�ش���ة: ت�ستخ���دم لمعاين���ة عر�ض الم�س���روع )الفيديو( الذي تق���وم باإنتاجه، وتح���وي اأزرار الت�سغيل 
م والرجوع، وعر�ض المدة الم�ستغرقة لكل م�سهد من م�ساهد الفيلم و المدة الكلية  واالإيقاف والتقدُّ

للفيلم ومعاينته بملء ال�سا�سة.

1

2

3
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�إدر�ج �ل�صور ومقاطع �لفيديو

ميكنك اإدراج ال�سور ومقاطع الفيديو يف برنامج �سانع االأفالم بطريقتن:
:(Wildlife.wmv) لإدراج مقطع الفيديو املرفق

: Add من جمموعة اإ�شافة ،Home ال�شفحة الرئي�شية تبويب  • من 

 : Add Videos and Photos سيظهر لك مربع حوار اإ�سافة �سور وملفات فيديو�

اأو انقر هنا ال�ستعرا�ض 
الفيديو وال�سور                                                                                  

 اختر مقطع 
الفيديو

Open انقر فتح

 اختر اإ�سافة �سور وملفات فيديو
Add videos and photos

1

2
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 Play ت�سغيل  زر  ان��ق��ر   
ال�ستعرا�ض مقطع الفيديو                                                                                   

العمل:  منطقة  يف  اإدراجه  مت  الفيديو  مقطع  اأن  • �ستالحظ 

l كيف يمكنك اإدراج اأكثر من فيديو  في نف�ض الوقت ؟
l كيف يمكنك التقاط �سورة من الفيلم؟

ا�شتك�شف

4
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معاينة �مل�صاهد 

.View يمكنك عر�ض الم�ساهد والتحكم بها با�ستخدام طرق العر�ض المختلفة في تبويب عر�س

معاينة بملء ال�سا�سة

اأ����س���ك���ال ال���م���وج���ات 
الخا�سة بال�سوت 

   انقر مع ال�سحب لت�سل اإلى الم�سهد المراد 
قطعه من خالل م�ساهدته على ال�سا�سة

ح�����ج�����م ال�����������س�����ورة 
رة بمنطقة العمل الم�سغَّ

لعر�ض  التكبير  اأداة 
اأكثر  ب�سكل  الم�سروع 

تف�سياًل

اأداة الت�سغير لعر�ض المزيد 
من عنا�سر الم�سروع

اإع���ادة تعيي���ن منطق���ة العم���ل اإلى 
م�ستوى التكبير والت�سغير االفترا�سي

تقطيع �لفيلم

ا؛ لي�سهل عليك ترير كل م�سهد على  ميكنك تقطيع الفيديو اإلى عدة م�ساهد منف�سلة عن بع�سها بع�سً
حدة:

لتقطيع الفيديو لأكرث من م�شهد:
:Edit حترير تبويب  • من 

1
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�ستالحظ انق�سام الفيلم اإلى م�سهدين:

Split اختر تق�سيم

الم�سهد االأولالم�سهد الثاني

l كيف ميكنك قطع لقطة محددة من امل�سهد؟
l كيف ميكنك كتم ال�سوت يف الفيلم؟

ا�شتك�شف

2
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حفظ �لعمل

:File ملف تبويب  •  من 

منا�سب. با�سم  العمل  •  احفظ 

�إدر�ج �لأ�صو�ت

مُيِكنك اإدراج اأنواع مختلفة من االأ�سوات مثل: تعليق �سوتي، اأو مو�سيقى، اأو موؤثرات �سوتية.

لإدراج خلفية مو�شيقية ملقطع الفيديو:
 : Add من جمموعة اإ�شافة ، Home ال�شفحة الرئي�شية تبويب  •  من 

اختر حفظ الم�سروع با�سم
Save project as

اإ�سافة   اخ��ت��ر    
مو�سيقى

Add music

  ان��ق��ر اإ���س��اف��ة  
مو�سيقى

Add music

1

2
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  انقر فتح 
Open

  اختر المو�سيقى 
المراد اإدراجها 

طبقة �سوت المو�سيقى 

:Add Music سيظهر لك مربع حوار اإ�سافة مو�سيقى�

�ستالحظ ظهور امللف ال�سوتي يف طبقة جديدة اأ�سفل امل�سهد يف منطقة العمل. 

l كيف ميكنك اإدراج تعليق �سوتي )�سرد(للم�سهد؟

ا�شتك�شف

3

4
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ترتيب �مل�صاهد

ميكنك اإعادة ترتيب امل�ساهد بح�سب الت�سل�سل الذي تراه منا�سًبا للفيلم.
لنقل م�شهد من مكانه:

�ستالحظ اأن امل�سهد ينتقل اإلى مين موؤ�سر الفاأرة.

انقر الم�سهد
مع ال�سحب

   �سع الم�سهد  في المكان 
الجديد الذي اخترته

�إ�صافة �حلركات للم�صاهد

اإلى الم�ساهد وهما: الحركة االنتقالية بين الم�ساهد، والحركة التي تتم على  اإ�سافة نوعين من الحركة  يمكنك 
الم�سهد نف�سه.

لإ�شافة احلركة على امل�شهد: 

حركات Animations ، من جمموعة التدوير املحوري، والتكبري، والت�شغري تبويب  • من 
:Pan and zoom 

 اختر نوع الحركة المنا�سبة

د الم�سهد  حدِّ

12

2

1
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امل�سهد. على  طراأ  الذي  التغيري  و�ساهد  الت�سغيل،  زر  • انقر 
امل�ساهد. بقية  على  اأخرى  تاأثريات  • اأ�سف 

l كيف مُيكنك اإدراج احلركات االنتقالية بن امل�ساهد؟

�إ�صافة �لتاأثري�ت �ملرئية

ميكنك اإ�سافة تاأثريات مرئية على ال�سور ومقاطع الفيديو مثل: 
و�سوح امل�سهد، وتغيري األوانه.

لإ�شافة تاأثري مرئي على امل�شهد:

:Visual Effects تاأثريات مرئية تبويب  • من 

• احفظ عملك.

د الم�سهد  اختر نوع التاأثير  حدِّ

تعلَّم

ال��ف��اأرة  م��وؤ���ش��ر  تمرير  يمكنك 
ع���ل���ى ال����ت����اأث����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.

ا�شتك�شف

12
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�إدر�ج �لن�صو�س 

يمكنك اإدراج اأنواع مختلفة من الن�سو�ض في م�ساهد الفيلم مثل: العناوين ،والتعليقات على ال�سور، 
ون�سو�ض الترجمة، وبيانات فريق العمل.

لإدراج ن�س على اأحد الم�شاهد:
•  من تبويب ال�شفحة الرئي�شية Home، من جمموعة اإ�شافة Add، تظهر لك جمموعة من اأنواع الن�سو�ض:

م بتوقيت ظهور الن�س على  ال�شا�شة: للتحكُّ
العمل. منطقة  يف  الن�ض  طبقة  د  •  حدِّ

:Adjust من جمموعة �شبط ،Format التن�شيق تبويب  •  من 

املنا�سب. الن�ض  نوع  •  ادرج 
عملك. •  احفظ 

اأ�سماء الم�سرفين

الت�سمية التو�سيحية

العنوان

د مدة الن�ض   حدِّ

د وقت البدء   1 حدِّ

2
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تعلَّم

ل ي��م��ك��ن ت���ح���ري���ر م�����ش��اه��د 
بعد  عليها  والتعديل  الفيلم 

حفظها كفيلم.

حفظ �لفيلم 

بع���د انتهائك م���ن تحرير جمي���ع م�ساهد الفيل���م يتوجب عليك 
حفظه ب�سكل نهائي، ولعمل ذلك:

:File ملف تبويب  • من 
 اختر م�ستح�سن لهذا الم�سروع

Recommended for this project

 اختر حفظ الفيلم
Save movie

د م��ك��ان    ح����دِّ
حفظ الفيلم

Save انقر حفظ 

.Save Movie سيظهر مربع حوار حفظ الفيلم�

1

2

3

4
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اإغالق 

فتح المجلد الذي 
يحوي الفيلم 

ت�سغيل 

احلفظ. اكتمال  يتم  اأن  اإلى  • انتظر 

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

د االمتداد الذي ظهر به وحجم امللف. l  املجلد الذي يحتوي على الفيلم، وحدِّ
l ال�سيغ واالمتدادات االأخرى التي ميكن اأن تفظ بها الفيلم.

ا�شتك�شف
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2

3

م�رشوع: �إنتاج فيلم ق�صري

حتديد الفكرة الرئي�شية

و�شع خطة العمل

كتابة ال�شيناريو

اعمل مع جمموعتك متبًعا مراحل اإنتاج الأفالم التي تعلَّمتها لإنتاج فيلمك الأول: 

لكل  الزمنية  املدة  تت�سمن  للفيلم  عمل  • �سع خطة 
مرحلة من مراحل اإنتاج الفيلم ومتطلباتها.

واجمعها  الفيلم،  ملحتوى  معلومات  عن  ابحث   •
ب�سكٍل مت�سل�سل.

الفيلم. عمل  فريق  اأدوار  د  • حدِّ

الفيلم،  ال�سيناري���و معتمًدا على معلوم���ات  • اكت���ب 
د خالله ن���وع الفيلم )تاريخي، اأو تعليمي ،اأو  وحدِّ
خيال���ي، اأو توع���وي(، واأماكن ت�سوي���ر الم�ساهد 
واالأح���داث،  واالأوق���ات  اأوخارج���ي(،  )داخل���ي، 
وال�سخ�سيات التي �ستكون في الفيلم اإن وجدت.

1
له. منا�سًبا  عنواًنا  واخرت  الفيلم،  فكرة  د  • حدِّ

. الفيلم  اأهداف  د  • حدِّ
الفيلم. من  امل�ستهدف  اجلمهور  د  • حدِّ
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5

4

6

ت�شوير امل�شاهد

حترير الأ�شوات

املونتاج

مرحلة  بدء  قبل  بزيارتها  وقم  الت�سوير،  مواقع  د  • حدِّ
الت�سوير.

ال�سيناريو. في  المكتوبة  للم�ساهد  اللقطات  د  • حدِّ
ها  د خلوَّ رتها، وتاأكَّ لع على جودة الم�ساهد التي �سوَّ • اطَّ

من االأخطاء.

الالزمة  اخللفيات  واأ�سوات  ال�سوتية،  املوؤثرات  ز  •جهِّ
لكل م�سهد.

م�سهد. لكل  الالزمة  االأ�سوات  ل  • �سجِّ

• اتبع ال�سيناريو يف ترتيب لقطات وم�ساهد الفيلم.
واالأ�سوات. املنا�سبة  الن�سو�ض  باإ�سافة  • قم 

االنتقالية  وامل���وؤث���رات  احل��رك��ات،  باإ�سافة  ق��م   •
املنا�سبة للفيلم.

ه من االأخطاء  • راجع محتوى الفيلم، و تاأكد من خلوِّ
االإمالئية واللغوية.

للعر�ض. النهائية  بال�سيغة  الفيلم  بحفظ  • قم 
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�إر�صاد�ت عامة

3

4

5

6

2

اأنجز فيلمك في حدود ما هو متاح لك من اإمكانيات مادية.1

ال تبداأ في مرحلة جديدة من مراحل االإنتاج قبل مناق�سة 
المرحلة ال�سابقة مع فريق العمل.

م�ساهد  ت�سوير  اأثناء  الناجح  الت�سوير  اإر���س��ادات  اتبع 
الفيلم.

وهويتك  االإ�سالمي،  الدين  مبادئ  مراعاة  عليك  يجب 
الوطنية عند اإنتاج الفيلم ون�سره.

يجب عليك مراعاة الملكية الفكرية لمقاطع الفيديو المقتب�سة في فيلمك والتي تزيد مدتها عن 
10 ثواٍن من خالل توثيقها واالإ�سارة اإليها.

يمكنك توظيف برامج الر�سم ومعالجة ال�سور في م�ساهد الفيلم.

ر ف���ي���ل���م���ك  ح������������رِّ
باحرتافية



مقدمة

اأ�صبح العالم ل ي�صتغني عن ال�صبكة العالمية لالت�صالت الدولية )الإنترنت(، فهي 
تغط���ي معظم احتياجات الأفراد ومتطلباتهم العلمية اأو العملية باختالف اأعمارهم 
مه من خدم���ات مختلفة تتميز  واهتماماته���م وتخ�ص�صاته���م واأعماله���م، و بما تقدِّ
ب�صهولة ال�صتخدام في اأي مكان وباأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة، ومن بينها خدمة 
التعلُّم والح�صول على المعرفة ون�صرها لكونها اأكبر مكتبة متنقلة وموزعة في جميع 
اأنح���اء الك���رة الأر�صية، كما يمك���ن من خالله���ا ممار�صة البيع وال�ص���راء وتخلي�ص 
المعام���الت وغيرها م���ن الخدمات المرتبط���ة بالتجارة والحكوم���ة الإلكترونية مع 

�صمان �صرية البيانات فيها.

ُيتوقع منك عزيزي �لطالب في هذه �لوحدة �أن:

ف اأنواع التعلُّم الإلكتروني ومزاياه. l تتعرَّ

l �صت�صتعر�ص اأمثلة على م�صادر التعلُّم الإلكتروني.

ف التجارة الإلكترونية ومزاياها. l تتعرَّ

l تتعامل مع خدمات الحكومة الإلكترونية.

l تدرك اأهمية حماية البيانات على الأجهزة ال�صخ�صية.

�لوحدة �لثالثة

خدمات �لإنرتنت

81
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م �لإلكرتوين �لتعلُّ

التعلُّم الإلكرتوين E-Learning  هو ا�صتخدام التقنيات احلديثة 
مث���ل: احلوا�صي���ب، والأجهزة الذكي���ة، وال�صب���كات، والإنرتنت، 
والو�صائ���ط املتعددة يف عملية التعل���م �صواء كان ذلك يف ال�صف 

الدرا�صي اأو عن بعد.

م �لإلكرتوين �أنو�ع �لتعلُّ

1

هو التعلُّم الذي يتطلب وجود المعلم والمتعلم في الوقت ذاته اأمام جهاز 
الحا�صوب؛ لتنفيذ اأن�صطة التعلُّم �صواء كان ذلك في ال�صف الدرا�صي، اأو 
 .)Virtual Learning environment( عن بعد في بيئة تعلُّ���م افترا�صية
ومن اأدواته: ) غرف المحادثة، الموؤتمرات ال�صوتية، موؤتمرات الفيديو(.

هو الدمج بني التعلُّم التقليدي الذي يلتقي فيه املعلم واملتعلم وجًها لوجه، 
والتعلُّم الإلكرتوين الذي قد يكون متزامًنا اأو غري متزامن. 

:)Asynchronous E-learning( التعلُّم غرياملتزامن
ه���و التعلُّم الذي ل يحت���اج اإلى وجود املعلم واملتعل���م يف الوقت ذاته اأمام 
جه���از احلا�ص���وب، وي�صتطيع املتعل���م الرجوع اإلى امل���ادة التعليمية ح�صب 
الوق���ت املالئم له. ومن اأدواته: ) الربي���د الإلكرتوين، الفيديو التفاعلي، 

القوائم الربيدية(.

:)Synchronous E-learning( التعلُّم املتزامن

:)Blended Learning( التعلُّم املدمج
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l ابحث عن اإيجابيات و�صلبيات التعلُّم الإلكرتوين املتزامن وغري املتزامن واملدمج.
ل؟ وملاذا؟ l اأي اأنواع التعلُّم الإلكرتوين تف�صِّ

توفري م�صادر متعددة للتعلُّم، مثل: 
)ال�و�صائ�ط امل�تع��ددة، واملك��تبات، 

واملو�صوعات الإلكرتونية(.

�صهولة الو�صول اإلى المحتوى 
الإلكتروني من اأي مكان، وفي 

اأي وقت.

ا�صتيع���اب جمموع���ات كبرية 
من املتعلمني يف الوقت نف�صه.

ال�صتغناء عن كثري من متطلبات 
التعلي���م التقلي���دي، كالقاعات، 
واأدوات  والكتب، واملوا�ص���الت، 

التجارب املخربية.

املعل���م  م���ع  التفاع���ل وامل�صارك���ة 
واملحتوى الإلكرتوين باأريحية.

وتطويره���ا  املعلوم���ات  حتدي���ث 
ب�صهولة وب�صكل م�صتمر.

م �لإلكرتوين مز�يا �لتعلُّ

ر فكِّ
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م �لإلكتروني م�صادر �لتعلُّ

:E-libraries  المكتبات الإلكترونية
ومجالت،  ومقالت،  ووثائق،  )كتب،  الم�صادر  من  مجموعة  هي 
وبحوث، وو�صائط متعددة، وغيرها( مخزنة ب�صيغة رقمية وم�صّنفة 

في  قاعدة بيانات، بحيث يمكن الو�صول اإلى محتوياتها ب�صهولة.
من مزايا المكتبات الإلكترونية:

ا. - القدرة على تخزين كم هائل من المعلومات في ف�صاء مادي �صغير جدًّ
- اإمكانية ا�صتخدام الم�صدر نف�صه من ِقبل عدة اأ�صخا�ص  في الوقت ذاته.

ن�صاط 1     �ملكتبة �لرقمية �لعاملية

l �شاهد مقطع الفيديو المرفق )المكتبة الرقمية العالمية(.
l ا�شتعر�ض موقع المكتبة الرقمية العالمية www.wdl.org ، واأجب عن الأ�شئلة التالية:

-  ما اللغات المتوافرة في  محتوى المكتبة؟
د طرق ت�صفح محتوى المكتبة. -  عدِّ

-  كم عدد المو�صوعات المتوافرة في المكتبة في مجال التكنولوجيا؟
-  ابحث في المكتبة عن )ابن خلدون(.

l ابحث في �شبكة الإنترنت عن مكتبات اإلكترونية اأخرى.
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:E-Encyclopedias المو�شوعات الإلكترونية
ه���ي مجموعة من المعلوم���ات المخزنة ب�ص���ورة رقمية وُم�صّنفة 
���ا اأو ح�ص���ب المو�ص���وع، ويمك���ن اأن ت�صم���ل المو�صوعة كل  هجائيًّ
مج���الت المعرف���ة اأو تخت�ص بمج���ال معرفي واح���د ويغلب على 

معلوماتها الخت�صار .
من مزايا المو�شوعات الإلكترونية:

- يقوم بكتابة محتوياتها عدة ُكتَّاب.
- �صهولة تطوير وتحديث محتوياتها لمواكبة التطورات العلمية.

م������ن اأم�����ث�����ل�����ة ال����م����و�����ش����وع����ات 
الإلكترونية:

- مو�شوعة ويكيبيديا
 www.wikipedia.org

- المو�شوعة العربية
www.arab-ency.com

- المو�شوعة البريطانية
www.britannica.com

l �شاهد مقطع الفيديو المرفق )ويكيبيديا(، وناق�ض ما يلي:
- دور مو�صوعة ويكيبيديا في الح�صول على معلومات حول اأي مو�صوع تبحث عنه. 

- مدى تطور المحتوى العربي في المو�صوعة.

ا يلي:  l ا�شتعر�ض موقع ويكيبيديا www.wikipedia.org ، واأجب عمَّ
- ما عدد المقالت العربية في مو�صوعة ويكيبيديا ح�صب اآخر تحديث؟ وما راأيك في تطور االمحتوى 

العربي الحالي ؟
- ما مو�صوع المقالة المختارة؟

- ما الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم ح�صب ما ورد في ذاكرة ويكيبيديا؟
- ما البوابات الرئي�صية التي يمكنك من خاللها ت�صفح المو�صوعة؟

تعلَّم

ن�صاط 2     مو�صوعة ويكيبيديا
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l هل ميكن اعتبار ويكيبيديا م�صدًرا موثوًقا للح�صول على املعلومة؟ ناق�ص وجهة نظرك.
l ابحث عن مو�صوعات اإلكرتونية اأخرى.

ر فكِّ

ا يلي: l ابحث عن مو�شوع يهمك في مو�شوعة ويكيبيديا، واأجب عمَّ
- ما تاريخ اإن�صاء المقالة؟ و ما اآخر تحديث لها؟ 

- كم عدد الُكتَّاب الم�صاهمين في تطويرها؟ 
- ما المراجع الم�صتخدمة في توثيق المقالة؟ 
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Simulation المحاكاة
ه���ي بيئة افترا�صية ُت�صتخدم ع���ادة للتقريب اإلى العالم الواقعي الذي ي�صع���ب توفيره للمتعلمين ب�صبب 
خطورت���ه اأو ارتفاع تكلفته، وذلك من خالل تمثيله با�صتخ���دام الحا�صوب مثل: محاكاة اأداة حقيقية، اأو 

ظاهرة طبيعية، اأو كونية.

l اأعِط اأمثلة على مجالت  اأخرى ت�صتخدم فيها المحاكاة.
ز اإجابتك بمقاطع فيديو، واعر�صها على زمالئك. l عزِّ

درا�صة نظام معني واختبار نتائجه قبل تطبيقه على اأر�ص الواقع.
مثال: فح�ص الو�صائد الهوائية يف ال�صيارات.

اإجراء التجارب التي ي�صعب تطبيقها يف احلياة العملية.
مث���ال: تدري���ب الطياري���ن، والتاأك���د من اجتيازه���م كافة 

الختبارات الالزمة قبل قيادة الطائرة احلقيقية.

اختب���ار اأمن بع�ص العمليات، لتجنب حدوث اأ�صرار اأثناء 
تطبيقها على اأر�ص الواقع.

مثال: ت�صميم المفاعالت النووية.

ال�صورة غري موجودة

ابحث

الهدف من املحاكاة
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�أ�ص�س تقييم �ملعلومات

يف ظ���ل الث���ورة املعلوماتية والتطبيقات اجلديدة، ومع غياب موؤ�ص�صة دولية تراقب املعلومات املن�صورة يف 
الإنرتن���ت، اأ�صب���ح من ال�صهل اإن�ص���اء املعلومات ون�صرها. لذا فاإن تقييم املعلوم���ات املن�صورة يف اأي موقع 

يعود للم�صتخدم، ومن الأ�ص�ص امل�صتخدمة يف تقييم املعلومات:

امل�شوؤولية:

املو�شوعية:الدقة:

التحديث:
ال�شخ�ض اأو الجهة الم�شوؤولة عن المعلومة 

المعرو�شة.
- من الموؤلف؟

- ما خلفية الموؤلف؟ وما تخ�ص�صه؟
- م���ا المعلوم���ات ال�صخ�صي���ة ف���ي حالة 

الت�صال بالموؤلف؟ 
- هل الموؤلف ينتمي اإلى موؤ�ص�صة ما؟

نق���د المعلوم���ات والتاأكد م���ن خلوها من 
كافة اأ�شكال التحيز اأو الآراء ال�شخ�شية.

-  ه���ل تم عر�ص كاف���ة وجهات النظر 
ب�صكٍل متوازٍن وبدون تحيز؟

-  ه���ل المعلوم���ات تمث���ل وجه���ة نظر 
�صخ�ص  واحد اأو موؤ�ص�صة واحدة؟
-  هل المعلومات خالية من الإعالنات؟

التاأكد من �شحة المعلومات وم�شدرها.
- هل المعلوم���ات المعرو�صة مبنية على 

حقائق اأم  اآراء؟
- ه���ل م�ص���ادر المعلوم���ات المعرو�صة 

موثَّقة؟
-  هل الم�صدر خاٍل من الأخطاء العلمية 

واللغوية والإمالئية ؟

التطوير المنتظم للمعلومات المعرو�شة 
في الم�شادر  المختلفة.

-  هل يتم تحدي���ث المعلومات الواردة 
في الم�صدر با�صتمرار؟

-  هل تاريخ التحديث موثَّق؟
-  هل الروابط المذكورة متاحة؟
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فت عليها  l راجع املقالة التي يعر�شها عليك معلمك، وطبِّق عليها اأ�ش�ض تقييم املعلومات التي تعرَّ
م�شتخدًما اجلدول الآتي.

مل يتم مراعاتها مت مراعاتها اأ�ص�ص التقييم

هل ا�صم املوؤلف معروف؟

هل املوؤلف ينتمي اإلى موؤ�ص�صة ما؟

ما تخ�ص�ص املوؤلف؟

هل املعلوم���ات املعرو�صة مبنية على 
حقائق؟

هل م�صادر املعلومات امل�صتخدمة يف 
املقالة موثَّقة؟

ه���ل امل�ص���در خ���الٍ م���ن الأخط���اء 
العلمية واللغوية والإمالئية؟

مت���ى كان اآخ���ر حتدي���ث للمعلومات 
الواردة يف امل�صدر؟

املقال���ة  ال���واردة يف  الرواب���ط  ه���ل 
متاحة؟

هل مت عر����ص كافة وجه���ات النظر 
ب�صكل متوازن و بدون حتيز؟

���ل وجه���ة نظ���ر  ه���ل املعلوم���ات متثِّ
�صخ�ص اأو موؤ�ص�صة؟

هل حتتوي املعلوم���ات على اإعالنات 
ملوؤ�ص�صة ما؟

ن�صاط 3     تقييم �صحة �ملعلومات
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�لتجارة �لإلكرتونية

التجارة الإلكرتونية E-Commerce  هي خدمة لإدارة الأن�صطة 
التجاري���ة وعمليات البيع وال�صراء والدف���ع من خالل الإنرتنت، 
وم���ن اأمثلته���ا املتاج���ر الإفرتا�صي���ة التي ُتن�ص���اأ لعر����ص ال�صلع 

واخلدمات املختلفة.

مز�يا �لتجارة �لإلكرتونية

2

وذل���ك  التكالي���ف،  خف����ص 
بال�صتغناء عن  فتح محالت 
جتاري���ة والكتف���اء باملتاجر 
الفرتا�صية بالن�صبة للبائع.

���ر خ����ي����ارات م��ت��ع��ددة  ت���وفِّ
للم�صتهلك، وُتتيح له فر�صة 
وخدمات  �صلع  اإلى  الو�صول 

غير متوافرة بالقرب منه.

ت���وف���ي���ر ال����وق����ت وال��ج��ه��د  
ال���الزم���ي���ن ل��ل��ت��ن��ق��ل ب��ي��ن 
للبحث  التجارية   المحالت 
عن ال�صلعة والت�صوق من اأي 

مكان وفي اأي وقت.

التو�صع في ت�صويق المنتجات 
والخدمات اإلى نطاق ال�صوق 
العالم���ي لت�صل اإلى ماليين 

النا�ص حول العالم.
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خطو�ت �لت�صوق عرب �لإنرتنت

ل�صراء �صلعة معينة عرب اأحد مواقع الت�صوق الإلكرتوين، لبد من املرور مبجموعة من اخلطوات:

3

3

.1

.3

.5

ح الب�صائع املعرو�صة عرب املتجر  ت�صفُّ
الإلكرتوين.

الت�صجي���ل يف موق���ع املتج���ر الإلك���رتوين 
الفرتا�صي لإن�صاء ح�صاب خا�ص للزبون.

اإر�صال الطلب اإلى �صركة ال�صحن.

طل���ب �ص���راء ب�صاع���ة معين���ة ح�ص���ب 
املوا�صفات املرغوبة.

ملء ا�صتم���ارة ال�صراء وحتديد طريقة 
الدفع، وال�صحن، وتاريخ ال�صتالم.

و�صول الطلب اإلى الزبون.

.2

.4

.6
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م خدمة الت�شوق الإلكرتوين )عاملية، اأوعربية، اأوُعمانية(. l ابحث عن بع�ض املواقع التي تقدِّ
l ا�شتعر�ض اأحد املتاجر الفرتا�شية، وناق�ض ما يلي:

- هل املوقع الإلكرتوين للمتجر اآمن اأم ل؟ وملاذا؟ 
مها؟ - ما اأهم ال�صلع واخلدمات  التي يقدِّ

- كيف ُتعر�ص ال�صلع واخلدمات والأ�صعار يف املتجر؟

قم با�صت�صارة والديك قب���ل اإجراء اأي عملية �صراء عرب 
الإنرتنت.

ق���م بال�صراء م���ن المواقع الآمنة فق���ط التي يظهر فيها 
رم���ز القفل المغلق في �صري���ط العنوان، اأو حرف s  في 

.)https( عنوان الموقع

ل تت�صوق عبر �صب���كات الإنترنت الال�صلكية في الأماكن 
العامة؛ حتى ل تتعر�ص بياناتك لل�صرقة.

ا�صتخدم بطاقة ائتمان محددة ت�صتخدمها لل�صراء عرب 
الإنرتنت فقط، على اأن حتتوي ر�صيًدا متدنيًّا.

ن�شائح اأثناء الت�شوق من الإنرتنت

ن�صاط 4     �ملتاجر �لفرت��صية
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�حلكومة �لإلكرتونية

احلكوم���ة الإلكرتونية E-Government  هي نظام حديث يهدف 
اإلى الربط بني املوؤ�ص�صات املختلفة، وتقدمي اخلدمات احلكومية 
ع���رب املناف���ذ الإلكرتونية مث���ل �صبك���ة الإنرتن���ت والت�صالت؛ 

لالرتقاء بجودة و�صرعة الأداء. 

3

ت�صهي���ل الو�ص���ول اإل���ى مختلف 
المعامالت الحكومية من خالل 

منفذ موّحد.

تقلي���ل ع���دد الزي���ارات اإل���ى 
ز  الدوائر احلكومية؛ مما ُيعزِّ
الإنتاجية �صواء كان للفرد، اأو 

للجهة احلكومية.

تقليل الوقت الذي ُيهدر يف ملء 
للمعامالت  الالزم���ة  النم���اذج 
من خ���الل توفري بطاق���ة ذكية 
�ص���ة للف���رد حتوي  اآمن���ة ومرخَّ

كافة بياناته.

ال��م��ع��ام��الت  تكلفة  خف�ص 
توفير  خ��الل  من  الحكومية 
واأحبار  ك��الأوراق،  لوازمها، 

الطابعات، وغيرها .

مز�يا �حلكومة �لإلكرتونية

توفري قنوات ات�صال مختلفة من 
اأج���ل ن�صر معلوم���ات اخلدمات 
احلكومية ومعامالتها وحتديثها 

وتقدميها ب�صهولة للجميع.
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l �شاهد مقطع الفيديو)بوابة ُعماننا(، وناق�ض ما يلي:
- ما اأهمية الحكومة الإلكترونية؟

- ما م�صتوى الأمان في بوابة ُعماننا؟
- اذكر الجهات الم�صتفيدة من الخدمات الحكومية في البوابة.

l ا�شتعر����ض موق���ع هيئ���ة تقني���ة المعلوم���ات www.ita.gov.om  ، وناق�ض المعلوم���ات التي تح�شل 
عليها حول ما يلي:

مها الموقع. - الخدمات الحكومية التي يقدِّ
- المركز الوطني لل�صالمة المعلوماتية.

- جائزة ال�صلطان قابو�ص لالإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية.

ن�صاط 5     ُعماننا �لرقمية
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l �شاه���د مقط���ع الفيديو) الت�شجيل ف���ي بوابة ُعماننا( مع 
ف اإلى كيفية الت�شجي���ل في بوابة ُعماننا  والدي���ك، وتعرَّ

www.oman.om من خالل

ح موقع بوابة ُعماننا www.oman.om، وناق�ض ما يلي: l ت�شفَّ
- ما اخلدمات احلكومية الإلكرتونية التي ميكن اأن ي�صتفيد منها والداك ؟

- ما اخلدمات التي تقرتح اإ�صافتها يف بوابة ُعماننا ؟

ن�صاط 6     �لت�صجيل يف بو�بة ُعماننا
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�أمن �ملعلومات

م���ن  ه���و جمموع���ة    Information Security املعلوم���ات  اأم���ن 
الإج���راءات التي ميكن م���ن خاللها توفري احلماي���ة للمعلومات 
والبيانات يف ال�صبكات من كافة املخاطر التي تهددها، وت�صتخدم
 ملنع و�صول املعلومات اإلى اأيدي اأ�صخا�ص غري مخولني ل�صمان 

حماية هذه املعلومات.

4

مكونات �أمن �ملعلومات

مع تطوُّر التكنولوجيا وو�صائل تخرين البيانات وتبادلها عرب �صبكة الإنرتنت، اأ�صبح من املهم النظر اإلى 
كيفية تاأمني البيانات واملعلومات وتوفري احلماية لها من املخاطر التي تهددها .

وهناك مكونات اأ�صا�صية ينبغي توافرها لتحقيق اأمن املعلومات: 

ية ال�صرِّ
عدم الك�صف عن املعلومات 
لأ�صخا����ص غ���ري م�ص���رح 

لهم بالطالع عليها.

ال�صالمة 
امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى امل���ع���ل���وم���ات 
والبيانات من  التغيري اأو التعديل 
لهم  م�صرح  غ��ري  اأ�صخا�ص  م��ن 

بذلك.

التوفر
اإل���ى  ال��و�ص���ول  اإمك��اني���ة 
المعلومات عن���د  ال�ح�اج�ة 

اإل�يه��ا.
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 Cybercrime جلرمية �لإلكرتونية�

ه���ي فع���ل ُمخال���ف ُيرتك���ب با�صتخ���دام احلوا�صي���ب وال�صب���كات 
احلا�صوبية، والتي ت�صتهدف احل�صول على املعلومات من الأجهزة 

اإنَّ تحمي���ل البرام���ج وملفات اأو الأ�صخا�ص بطريقة غري م�صروعة واإحلاق ال�صرر بهم.
المو�شيقى والأفالم بطريقة 
غي���ر م�شروعة يعدُّ �شكاًل من 
اأ�شكال الجريمة الإلكترونية.

تعلَّم

التخريب:
اإحلاق ال�صرر باجلهاز وتدمريه، 

مثل: الفريو�صات.

�صرقة الهوية:
ال�صخ�صي���ة  ا�صتخ���دام معلومات���ك 
بطريق���ة غري م�صروع���ة وال�صتفادة 
منه���ا، مث���ل: ال�ص���ور ال�صخ�صي���ة، 
والبطاقة املدنية، و بطاقة الئتمان.

الحتيال:
اإقناعك باإر�صال معلومات �صخ�صية 
اأو مالي���ة؛ مم���ا يلح���ق ب���ك ال�صرر 

لحًقا.

التج�ص�ص:
مراقب���ة جه���ازك وال�صتف���ادة م���ن 

املعلومات وامللفات املوجودة فيه.

اأنواع اجلرائم
الإلكرتونية
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الإجراءات العواقب املتوقعة احلالة

ا�صتقبل���ت ر�صالة  بريد اإلكرتوين م���ن �صخ�ص جمهول 
يطلب منك بع�ص التفا�صيل ال�صخ�صية )ا�صمك، ورقم 

هاتفك، وتاريخ ميالدك(.
1

طل���ب منك اأح���د الأ�صخا����ص يف اأحد مواق���ع التوا�صل 
الجتماعي اإر�صال �صورتك ال�صخ�صية. 2

ظهر لك رابط حتميل بامتداد )exe.(  عند ت�صفحك 
اأحد املواقع. 3

ظه���رت لك �صفحة وي���ب تعر�ص عليك منح���ة درا�صية 
مببلغ رمزي، ُفطلب منك تعبئة بياناتك. 4

طلب من���ك �صديقك كلم���ة ال�صر اخلا�ص���ة بحا�صوبك 
ال�صخ�صي يف املنزل. 5

مت حتويلك ل�صفحة ويب اأخ���رى اأثناء اإدخال البيانات 
املالية لعملية الت�صوق الإلكرتوين. 6

 )Contact( اأر�ص���ل لك �صخ�ص جمهول جه���ة ات�صال
لكي تق���وم بفتحها اأثن���اء ا�صتخدامك لأح���د تطبيقات 
.)WhatsApp( الهواتف الذكية للرتا�صل الفوري مثل

7

اجلغرايف  موقعك  اإر�صال  الأ�صخا�ص  اأحد  منك  طلب 
احلايل)Location( عند ا�صتخدامك لأحد تطبيقات 
.)WhatsApp( الهواتف الذكية للرتا�صل الفوري مثل

8

ن�صاط 7     خماطر �جلر�ئم �لإلكرتونية

د العواقب المترتبة عليها، والإجراءات التي يمكن اتخاذها  ل الحالت في الجدول اأدناه وحدِّ l تاأمَّ
لتجنب هذه الحالة:

ر فكِّ

l اذكر اأنواًعا اأخرى للجرائم الإلكرتونية.
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 Firewall  جد�ر �حلماية

هو نظام اأمن���ي مينع امل�صتخدمني غري امل�صرح لهم  من الو�صول 
ا اأو ب�صبكة الإنرتنت،  اإلى اأنظمة احلوا�صيب املت�صلة ببع�صها بع�صً
كم���ا اأن بع�ص ج���دران احلماي���ة ت�صتطيع  الك�صف ع���ن  الربامج 
ال�ص���ارة )مث���ل: الفريو�صات، وبرام���ج التج�ص����ص( ومتنعها من 

الدخول.

:Hacker المخترق
ه����و ���ش��خ�����ض ي��ح�����ش��ل ع��ل��ى 
����ش���الح���ي���ة غ���ي���ر م�����ش��روع��ة 
للدخول اإلى جهاز الحا�شوب، 
�شرقة  اأو  التج�ش�ض،  بغر�ض 

البيانات اأو اإتالفها.

ف اإلى جدار احلماية امل�شتخدم يف حا�شوبك: l تعرَّ
.System and Security اخرت النظام والأمن ،Control Panel من لوحة التحكم -

د من تفعيل جدار احلماية على جهازك. - تاأكَّ

تعلَّم

ن�صاط 8     نظام جد�ر �حلماية

اخرت نظام جدار احلماية 
Windows Firewall
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 Antivirus برنامج مكافحة �لفيرو�صات

ه���و برنامج يعم���ل على فح�ص ملف���ات الحا�ص���وب والك�صف عن 
الفيرو�ص���ات والبرامج ال�صارة واإزالتها مث���ل: اأح�صنة طروادة، 
م���ت معظ���م برام���ج مكافح���ة  مِّ والدي���دان، وغيره���ا. وق���د �صُ
ف اإلى الفيرو�صات  ا للتعرُّ الفيرو�صات لتقوم بتحديث نف�صها تلقائيًّ

الجديدة، ويمكن للم�صتخدم تحديثها يدويًّا.

يجب حتديث برامج مكافحة 
دوري  ب�����ش��ك��ل  ال���ف���ريو����ش���ات 
ل��ي��ب��ق��ى اجل����ه����از اآم����ًن����ا ���ش��د 

الفريو�شات اجلديدة. 

l هل جدار الحماية كاٍف لمنع المخترقين من الو�صول اإلى جهازك؟ ولماذا؟
l ابحث عن تطبيقات اأخرى لجدار الحماية.

تعلَّم

ر فكِّ

ف اإلى برنامج مكافحة الفريو�شات املوجود على حا�شوبك، وناق�ض ما يلي: l تعرَّ
- ما تاريخ اآخر حتديث لربنامج مكافحة الفريو�صات؟

- كيف ميكنك تفعيل التحديث التلقائي للربنامج؟
�ص لها حا�صوبك؟ - ما اأنواع الفريو�صات التي تعرفها اأو تعرَّ

ن�صاط 9     �حلماية من �لفريو�صات
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