


للصف اخلامس 
اجلزء األول

الطبعة الثانية
١٤٤٠ - ١٤٤١ هـ
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م

         حقوق التأليف و الطبع والنرش حمفوظة لوزارة الرتبية - قطاع البحوث الرتبوية واملناهج
          إدارة تطوير املناهج

تأليـــــــف 
د/ زهــري إبراهــــيم املطــــــــــوع   

(رئيس اللجنة)
أ/ إيامن عبـــد العزيـــز الفـاريس أ/ منى ســــــــــــــامل عـوض 

أ/ حســـــــــام فــتــحي وهــبــــه  أ/أشــرف رضــوان سـليامن 
أ/ ســـــــــنية مــــــحمد املــؤمن   أ/ منى حســـــن اكـــــروف 

 

Grade 5



    جلنة املواءمة  
أ/عيل أمحد الكندري   (رئيس اللجنة)

   
أ/حنان حبيب بومخسني  أ/ بـــدريـة حســــني صــــادق 
أ/أنــــوار فـاضـل لـريي  أ/حسام  الدين عيل عبدالقادر 
د/ فــاطمـــة احلـمـــادي أ/ زينـب عبـــداهللا غضنـفـري 

الطبعة األوىل  ٢٠١٧/٢٠١٦م
الطبعة الثانية ٢٠٢٠/٢٠١٩ م

áYÉÑ£∏d ÚØdC’G :‘ ™ÑW

Ω2019/8/15 ïjQÉàH (59) ºbQ â– IQGRƒdG áÑàµÃ ´OhCG

شاركنا بتقييم مناهجناالكتاب كامالً

املراجعة العلمية
التوجيه الفني

املراجعة اللغوية
شفيقة الكندري

املتابعة الفنية
قسم إعداد وجتهيز الكتب املدرسية
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٥٧المشاريع

املسلسل

املقدمة.       

جهــازي يف أمــان
  ٢٠ äÉ°ShÒØdÉH RÉ¡÷G áHÉ°UEG ‐ Üƒ°SÉ◊G ¢ShÒa ƒgÉe ‐ äÉ°ShÒØdG 

.äÉ°ShÒØdG ´GƒfCG ô¡°TCG ‐ äÉ°ShÒØdG øe RÉ¡÷G ájÉªM ‐

    ٣٢أنا ماهر يف البحث
.»Jƒ°üdG åëÑdG ‐ Ωó≤àŸG åëÑdG ‐ ( "  " ¢SÉÑàb’G äÉeÓY) ΩGóîà°SÉH åëÑdG ‐ ¬JGhOCGh Ωó≤àŸG åëÑdG 

 ٤٦األصوات يف جهازي 
.øjõîàdG §FÉ°Sh äÉjƒà ¢VôY ‐ øjõîàdG §FÉ°Sh ‐ äƒ°üdG π«é°ùJ ‐ π«é°ùJ Iõ¡LCG Qƒ£J

�ى��ا��

The Digital World
ا����� ا�����

١٨ ¤hC’G IóMƒdG äÉjÉØc

١٧    

 ١٢مفاتيح الكتاب.             

١١

املسلسل

��ا����ة ا�و

١

٢

٣

١٦املواطنة  الرقمية.

الصفحةاملسلسل العنوان.

٤
         . ™jQÉ°ûŸG ÜÉë°UCG  øe ÉfCG



ادوات ا������

™jQÉ°ûªdG

The Digital Tools

3 á≤∏M - Ò¨°üdG êôîŸG

    ٩٠

املسلسل

١

٢

٣

٥

٦

٧

             1 á≤∏M -Ò¨°üdG êôîŸG

٦٤  ‐ ´höûŸG ¢VôY ‐ ójóëàdG ¥ôW ‐Qƒ°üdG áaÉ°VEG ‐ (Movie Maker) ΩÓaC’G ™fÉ°U èeÉfôH

.´höûŸG ßØM

2 á≤∏M -Ò¨°üdG êôîŸG

       ٧٨  
.ƒjó«ØdG äƒ°U §Ñ°V ‐ ƒjó«ØdG º«°ù≤J ‐ ƒjó«ØdG ¢üb ‐ ƒjó«a êGQOEG ‐ ´höûe íàa ‐ ƒjó«ØdG ôjô–

.»Jƒ°üdG ™£≤ŸG áaÉ°VEG  ‐ »Jƒ°üdG ™£≤ŸG §Ñ°V ‐ äƒ°üdG OöS π«é°ùJ  

١٠٠

١١٠

١٢٠

١٢٩

á«fÉãdG IóMƒdG äÉjÉØc

٦٠

٦٢

٤

������ا����ة ا

الصفحةاملسلسل العنوان

    4 á≤∏M -Ò¨°üdG êôîŸG

.á«ë«°VƒJ á«ª°ùàdG áaÉ°VEG ‐ ÚaöûŸG AÉª°SCG  áaÉ°VEG ‐  ¿GƒæY áëjöT áaÉ°VEG ‐ øjhÉæ©dG áaÉ°VEG

    5 á≤∏M -Ò¨°üdG êôîŸG

  .á«Fôe äGÒKCÉJ áaÉ°VEG ‐ äÉcôM áaÉ°VEG ‐ á«FôŸG äGÒKCÉàdGh äÉcô◊G

    6 á≤∏M -Ò¨°üdG êôîŸG

º∏«ØdG ßØM ‐ º∏«Øc ´höûŸG ßØM ‐ »FÉ≤∏àdG º∏«ØdG êGQOEG  ‐ »FÉ≤∏àdG º∏«ØdG

.™jQÉ°ûŸG ÜÉë°UCG øe ÉfCG



١١

     حترص وزارة الرتبية عىل النهوض بالعملية التعليمية بأطرافها املختلفة مواِكبًة يف ذلك تطور املنظومة 
العلمية واملعرفية التي هتدف إىل تنمية قدرات املتعلم اإلبداعية وتفكريه اخلالق، من خالل تطبيق املنهج 
الوطني الكويتي وفق نظام الكفايات واملعايري احلديثة، الَّذي يبني بشكل واضح جمموعة من النظريات 
واملفاهيم الرتبوية املعارصة احلديثة، والتي تثري بدورها العملية التعليمية بصورة كاملة وتساعد املتعلم 
الرتبوية  واالجتاهات  والقيم  واملهارات  واملعارف  اخلربات  من  جمموعة  واكتساب  الذات  تنمية  عىل 

السليمة.
التواصل  يف  ورسعة  سهولة  من  وفرته  وما  الرقمية  االتصاالت  ثورة  إن  األمر-   ويلِّ  عزيزي-       
عىل  نحرص  جعلتنا  احلديثة،  للتقنية  األمثل  االستغالل  خالل  من  املعلومات  مصادر  إىل  والوصول 
الكفايات  نظام  إطار  العمرية وخصائصها يف  املرحلة  لتتناسب مع  املبسطة  العلمية  املادة  عرض هذه 

واملعايري وأدوات التقويم احلديثة، من خالل:
      -  الوحدة األوىل:

          تتناول واجبات املواطن الرقمي وكيف يتعامل مع العامل الرقمي.
      -  الوحدة الثانية:

           تعرض  استخدامات األجهزة الرقمية والتعامل مع جهاز احلاسوب بصورة  صحيحة
           لتفيد املتعلم.

     عزيزي -املتعلم- نتمنى أن حتقق املادة العلمية املطروحة أهدافها وجتعل منك مواطنًا رقميًا حيبُّ 
وطنه وجيتهُد من أجل تقدمه، ويشارك يف جمتمع املعرفة وبناء االقتصاد الرقمي الوطني.

            
                 املؤلفــــــــــــــون



١٢



ربط املادة العلمية بواقع احلياة العامة التي يعيشها املتعلم، مع أمثلة 
ُتعرض بصورة قصصية تشتمل عىل جمموعة من املواقف واملشكالت 
احلياتية التي  يواجهها املتعلم أثناء تفاعله مع بيئته فيستشعر املتعلم 

جدوى ما تعلمه.


جمموعة من التدريبات تعزز مفهوم

املادة العلمية ُتعرض بصورة ممتعة و تشجع املتعلم عىل تطبيقها.


تدريبات (ألعاب تربوية) يطبقها املتعلم

 يف املنزل -إن أمكن- تعزز مفهوم املادة العلمية.

رشح املادة العلمية بصورة مبسطة
تناسب الفئة العمرية للمتعلم لتسهل وصول املعلومة له.



ربط املادة العلمية بواقع احلياة العامة التي يعيشها املتعلم، مع أمثلة 
ُتعرض بصورة قصصية تشتمل عىل جمموعة من املواقف واملشكالت 
ربط املادة العلمية بواقع احلياة العامة التي يعيشها املتعلم، مع أمثلة 
ُتعرض بصورة قصصية تشتمل عىل جمموعة من املواقف واملشكالت 
ربط املادة العلمية بواقع احلياة العامة التي يعيشها املتعلم، مع أمثلة 
احلياتية التي  يواجهها املتعلم أثناء تفاعله مع بيئته فيستشعر املتعلم 
ربط املادة العلمية بواقع احلياة العامة التي يعيشها املتعلم، مع أمثلة ربط املادة العلمية بواقع احلياة العامة التي يعيشها املتعلم، مع أمثلة ربط املادة العلمية بواقع احلياة العامة التي يعيشها املتعلم، مع أمثلة ربط املادة العلمية بواقع احلياة العامة التي يعيشها املتعلم، مع أمثلة 

تناسب الفئة العمرية للمتعلم لتسهل وصول املعلومة له.

املادة العلمية ُتعرض بصورة ممتعة و تشجع املتعلم عىل تطبيقها.

تدريبات (ألعاب تربوية) يطبقها املتعلم
 يف املنزل -إن أمكن- تعزز مفهوم املادة العلمية.

تدريبات (ألعاب تربوية) يطبقها املتعلم
 يف املنزل -إن أمكن- تعزز مفهوم املادة العلمية.

تدريبات (ألعاب تربوية) يطبقها املتعلم
 يف املنزل -إن أمكن- تعزز مفهوم املادة العلمية.


تدريبات عملية للمهارات العملية 
يطبقها املتعلم أثناء الساعة الدراسية  .

املادة العلمية ُتعرض بصورة ممتعة و تشجع املتعلم عىل تطبيقها.املادة العلمية ُتعرض بصورة ممتعة و تشجع املتعلم عىل تطبيقها.املادة العلمية ُتعرض بصورة ممتعة و تشجع املتعلم عىل تطبيقها.

 يف املنزل -إن أمكن- تعزز مفهوم املادة العلمية.
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تدريب املتعلم عىل تقييم مدى استيعابه للدرس ملساعدته

متابعة  يف  األمر  ويل  ويساعد  لديه،  والضعف  القوة  نقاط  معرفة  يف  أدائه  حتسني  يف 
املتعلم الضعيف. وتشمل ثالث حاالت.


QR استخدام رمز

 (رمز االستجابة الرسيعة Quick Response) لتوفري مصادر تعلم متنوعة .

إرشاك ويل األمر يف العملية التعليمية لتمكينه من متابعة 
كتاب الطالب وإضافة مالحظاته وتعليقاته.









.QR ثبِّت أحد تطبيقات   

تدريب املتعلم عىل تقييم مدى استيعابه للدرس ملساعدته
متابعة  يف  األمر  ويل  ويساعد  لديه،  والضعف  القوة  نقاط  معرفة  يف  أدائه  حتسني  يف 

تدريب املتعلم عىل تقييم مدى استيعابه للدرس ملساعدته
متابعة  يف  األمر  ويل  ويساعد  لديه،  والضعف  القوة  نقاط  معرفة  يف  أدائه  حتسني  يف 

تدريب املتعلم عىل تقييم مدى استيعابه للدرس ملساعدته

املفاهيم واملصطلحات العلمية اجلديدة لكل درس.



مهارات و معارف إثرائية عملية ُتعرض بأسلوب التعلم الذايت ، 
يطبقها املتعلم  بام يناسب وقت الساعة الدراسية.

مهارات و معارف إثرائية عملية ُتعرض بأسلوب التعلم الذايت ، مهارات و معارف إثرائية عملية ُتعرض بأسلوب التعلم الذايت ، 
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تذكر

نصيحةنصيحةنصيحة

 á«ªbôdG áæWGƒªdG Rõ©J  º«gÉØe

 á«Ø«c  º¡a  »a  ø«ª∏©àªdG  óYÉ°ùàd

 »cP πµ°ûH É«LƒdƒæµàdG ™e πeÉ©àdG

 á∏«°Shh  QÉ`̀£`̀NC’G  ø`̀e  º¡àjÉªëd

 º«∏°ùdG  ΩGóîà°S’G  óYGƒb º¡ª∏© oJ

 »LƒdƒæµJ  ™ªàéªd  º``gOGó``YE’

.í«ë°U

 º∏©àŸG  ¬LƒJ  äÉª«∏©Jh  äGOÉ°TQEG

 É`«Lƒdƒ`æµà∏d  π``ãeC’G  ΩGó``îà°SÓd

.á«ªbôdG äGhOC’Gh



١٥

الكفايات  هي املعارف واملهارات والقدرات التي يكتسبها الفرد لتصبح جزءًا من سلوكه، 
املعرفية واالنفعالية واحلركية،  املجاالت  أداء سلوكيات مرضية يف  الذي يمكنه من  األمر 
الفرد بدراسته، وتكتب يف  التعليمية للربنامج الذي يقوم  وتبّين هذه الكفايات األغراض 

صورة أهداف حمددة جيب حتقيقها.

التعليم، مثل: كفاية  هي كفايات قاعدية أو جوهرية ، وهي كفايات رضورية يف جمال 
أن  بمعنى  التكنولوجيا...إلخ،  الرياضيات،وكفاية  وكفاية  الكتابة،  وكفاية  القراءة، 
الكفايات األساسية هي التي ُتبنى عليها العملية التعليمية - التعلمية، أو ُيبنى عليها النسق 

الرتبوي.

واملعتقدات  والقيم  املهارات  وحتدد  دراسية،  مادة  بكل  املتعلقة  الكفايات  تلك  هي 
واالجتاهات املدجمة بالنتائج املتوقعة من املتعلمني عند االنتهاء من دراسة مادة معينة.

الكفايات اخلاصة هي التي يكتسبها املتعلم يف فرتة مدرسية حمددة. أي إن هذه الكفايات 
مرتبطة بامدة دراسية معينة، أو جمال نوعي أو ختصص مهني معني. لذلك، فهي أقل شمولية 

وعمومية من الكفاية العامة، وهي السبيل إىل حتقيق الكفايات األساسية.



الرقمياملواطن

الوقت الذي يدير
يقضيه يف 
استخدام 

التكنولوجيا

يلتزم
ájôµØdG áfÉeC’ÉH

حيرتم 
الثقافات واملجتمعات 

يف البيئة االفرتاضية 

حيمي
نفسه

 ÒZ äGó≤à©ŸG øe 

 ô°ûàæJ »àdG áª«∏°ùdG

§FÉ°SƒdG ÈY

äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y حيافظ

 á«°üî°ûdG

 ôªæàdG øe

ÊhÎµdE’G

حيذر

التعاملمعالنصوص-إدراجفيديو
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٢
٣


äÉ°ShÒØdÉH RÉ¡÷G áHÉ°UEG ‐ Üƒ°SÉ◊G ¢ShÒa ƒg Ée ‐ äÉ°ShÒØdG

.äÉ°ShÒØdG ´GƒfCG ô¡°TCG ‐ äÉ°ShÒØdG øe RÉ¡÷G ájÉªM ‐


("  " ¢SÉÑàb’G äÉeÓY) ΩGóîà°SÉH åëÑdG ‐ ¬JGhOCGh Ωó≤àŸG åëÑdG

.»Jƒ°üdG åëÑdG ‐ Ωó≤àŸG åëÑdG ‐ 



٤
. ™jQÉ°ûŸG ÜÉë°UCG øe ÉfCG

 øjõîàdG §FÉ°Sh ‐ äƒ°üdG π«é°ùJ ‐ π«é°ùàdG Iõ¡LCG Qƒ£J

.øjõîàdG §FÉ°Sh äÉjƒà ¢VôY ‐



  ióe

∫É°üJ’G

 πµ°ûH èeGÈdG ΩGóîà°SG  4^2

 á«ª«∏©J ™jQÉ°ûe ò«Øæàd Ö°SÉæe

.á£«°ùH

  ióe

∫É°üJ’G

 ióe

äÉ«∏ª©dG

٢٫٢ استخدام األجهزة 
الرقمية لتصميم املرشوعات 
يف املواد الدراسية األخرى 

(اللغات ، العلوم،  الرياضيات 
... إلخ).

  ióe

äÉgÉŒ’G

٣٫٢  استخدام األدوات 
الرقمية  يف تبادل املعلومات 

الرقمية بأمان.

  ióe

∫É°üJ’G

  ióe

∫É°üJ’G
  ióe

  ióe

äÉeƒ∏©ŸG

١٫٢املشاركة بأمثلة عن 
األدوات الرقمية ذات الصلة 

بأنشطة احلياة اإلجتامعية.

  ióe

äÉeƒ∏©ŸG

 êPÉ‰ øY QÉÑNC’G ∫OÉÑJ 1^1

 IÉ«◊G πLCG øe äÉeƒ∏©ŸG

.º∏©àdGh

مدى 
العمليات

٢٫١ اكتشاف  املعلومات يف 
البيئة  الرقمية.

 ióe

∫É°üJ’G

 ,äÉYhô°ûŸ QÉµaCG ±É°ûàcG  4^1

.øjôNB’G ™e É¡cQÉ°ûjh

 ióe

∫É°üJ’G

  ióe

äÉgÉŒ’G

 º∏©àdG äÉeƒ∏©e ∞«æ°üJ 3^1

.ábóH á«ªbôdG

1

  ióe  ióe

2

 ,äÉYhô°ûŸ QÉµaCG ±É°ûàcG  
 äÉeƒ∏©ŸG á÷É©e

 IÉ«◊G Ú°ùëàd

 ∫ÓN øe º∏©àdGh

.á«ªbôdG πFÉ°SƒdG

استخدام األجهزة 
الرقمية للتواصل 
وحل املشاكل يف 

احلياة اليومية.

1








 ióe

äÉ«∏ª©dG

 á«HÉéjE’G QÉKB’G ÜÉ©«à°SG  2^3

á«ªbôdG äGhOC’G ΩGóîà°S’

.á«æ¡ŸG ¬JÉ«M IOƒL ≈∏Y

  ióe

äÉeƒ∏©ŸG

١٫٣ تبادل األفكار حول 
استخدام تكنولوجيا الرقمية 

عىل نحو فعال يف احلياة 
االجتامعية.

  ióe

∫É°üJ’G

 øjôNB’G ´ÉæbEG 4^3

 á«ªbôdG äGhOC’G ΩGóîà°SÉH

.º∏©à∏d

االجتامعية.
  ióe

äÉgÉŒ’G

 äÉYhô°ûŸG ∫OÉÑJ 3^3

 äÉfÉ«ÑdGh Qƒ°üdGh ¢Uƒ°üædG)

 øjôNB’G ™e (ïdEG ... ƒjó«ØdGh

.¿ÉeCÉH

االجتامعية.االجتامعية.

 ,á«ªbQ êPÉ‰ º«ª°üJ

 IÉ«◊ äÉéàæeh áª¶fCG

.π°†aCG

3

الكفايات األساسية .
الكفايات اخلاصة.

الكفاية اخلاصة التي سيتم حتقيقها يف هذه الوحدة.
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محدًا هللا لقْد 
أوشكُت عىل االنتهاِء 

من التقريِر.
بـدر ســاعــْدين... 

اجلـهــاز أصبـح
بطيئًا جدًا.



ماذا حدَث ؟ 
ما آخُر عملية قمِت بِها 

يا سارة؟
لقد فتحُت رابطًا من بريد 
إلكرتوين جمهول ال أعرُف 

صاحبه.

َهذا خطٌأ يا سارة، جيب أال تفتحي 
أي بريد إلكرتوين ال تعرفني مصدره 
أو صاحبه، يبدو أن هناك فريوسًا يف 

جهازك. 

 



٢١      و��ة ا����� ا�����

هل يتعرض جهاز احلاسوب 
للفريوس؟

فريوس!! 

هل سمعَت من قبل عزيزي 
-املتعلم- عن فريوس احلاسوب؟
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يتعرض جهاز احلاسوب للخلل يف بعض األحيان بسبب مشاكل 
يف الكيان املادي أو الربجمي نتيجة إصابته بفريوس، وهو أحد 

الربجميات املدمرة، ومن هذه املشاكل التايل:

تظهر رسائل غريبة.

يتحكم باجلهاز
 (إعادة التشغيل مثًال...)

١٢

٤ ٣

يبطئ برنامج 
نظام التشغيل.

يتلف امللفات. 
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بدركيف تنتقل 
الفريوسات إىل جهاز 

احلاسوب؟

عدم تصفح مواقع غري موثوقة وفتح، 
روابط  دون التأكد من مصدرها.

تصفح املواقع  

امللفات  فتح  عدم  جيب 
املرتبطة باإليميل أو الروابط 
اإليميالت  مع  تصل  التي 

التي ال تعرف أصحاهبا.

استالم بريد إلكرتوين 
جمهول

ينتقل فريوس 
احلاسوب إىل األجهزة 

األخرى من خالل:

استخدام وحدات 
التخزين اخلارجية

إال  استخدامها  عدم 
بعد التأكد من خلوها 

من الفريوسات.

استخدام 
اإلنرتنت



: (virus)
 هو برنامج صمم لتنفيذ بعض األوامر و إحلاق الرضر باحلواسيب.

استخدام وحدات  استخدام 
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نحتاج مجيعًا أن نستخدم اإلنرتنت.
فكيف نحمي أجهزتنا من الفريوسات؟

ل برنامج جدار احلامية فعِّ
 يف احلاسوِب اخلاِصِ بكَ.

احرْص عىل أْن حيتوي 
جهاُزك عىل آخر إَصداٍر 

لنظاِم التشغيِل
.Operating System 

افتح فقط الروابط املوثوقة. ثبِّت برامَج احلامية مْن 
الفريوساِت عىل جهاِزَك.

 



٢٥      و��ة ا����� ا�����

: (Firewall)
هو برنامج  يمنع املتسللني  وبعض الربامج الضارة من الوصول إىل 

احلاسوب عربالشبكات واإلنرتنت.
هو برنامج  يمنع املتسللني  وبعض الربامج الضارة من الوصول إىل 

ابحث يف اإلنرتنت عن طرق أخرى للحامية من الفريوسات ، وسجلها يف الورقة ثم اعرضها 
عىل زمالئك يف الصف .

ابحث يف اإلنرتنت عن طرق أخرى للحامية من الفريوسات ، وسجلها يف الورقة ثم اعرضها 



١
٢
٣

.äÉ°ShÒØdG øe ájÉª◊G èeGôH çóMCG â uÑK

   * اطلب اإلذن دائًام قبل استخدام اإلنرتنت.
م أي معلومات شخصية مثل عنوانك أو أرقام اهلاتف عرب    * ال تقدِّ

        مواقع اإلنرتنت.

áë«°üf
áë«°üf
áë«°üf
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هو فريوس يكون جزًءا من 

برنامج مفيد(لعبة مثًال) 
وعندما يبدأ الربنامج بالتنفيذ 

ينشط الفريوس ويقوم 
بعمله التخريبي.

هي برامج صغرية
 تنترش عرب الشبكات 

واإلنرتنت لرسقة 
بعض البيانات اخلاصة 

باملستخدم.

هو برنامج 
خارجي صنع عمدًا 
ينفذ بعض األوامر 

و يلحق الرضر 
باحلاسوب.

استكشفاستكشف

VIRUSVIRUSVIRUS

فريوس
 احلاسوب 

.Virus

هو برنامج 

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

 : التايل  املخطط  أكمل  ثم   ، الفريوسات  أنواع  عن  اإلنرتنت  يف  ابحث 
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scan

x

١
ح لسارة أيُّ املواقف التالية سليمة بوضع عالمة  أمامها: عزيزي-املتعلم- وضِّ
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وترسل البيانات التي ُنسخت إىل أصحاب 
املوقع املجهول.

يستخدم صاحب 
املوقع املجهول البيانات 

املنسوخة لرسقة نقود 
صاحب احلساب.

يتصفح املستخدم املواقع التي حتتوي عىل 
روابط جمهولة .

تنسخ الفريوسات البيانات الشخصية 
للمستخدم مثل كلامت الرس ملواقع 

البنوك. 

٢
عزيزي-املتعلم- رتب خطوات انتقال الفريوس إىل اجلهاز :

يضغط املستخدم عىل الرابط  فتدخل 
الفريوسات للجهاز.
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عزيزي -املتعلم- يف وقت فراغك يف املنزل:
ن الشكل التايل. * لوِّ

* اكتب عبارة مناسبة بجوار الصورة.

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

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

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

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

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

...................................
...........................
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.Virus فريوس احلاسوب     
     مشاكل إصابة احلاسوب بالفريوس.

     انتقال الفريوس للحاسوب .
     محاية جهاز احلاسوب من الفريوسات  .

.Firewall برنامج جدار احلامية        

  

     ُأميز بني األنواع املختلفة للفريوسات.
     أمحي جهازي من الفريوسات.

     أعرف ما هو فريوس احلاسوب.

     أعّدد املشاكل التي تصيب جهاز احلاسوب من الفريوسات.
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.................................................................................

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



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

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

.................................................................................
ôcòJ

    تسجيل اخلروج  
يعد رضورًة للحفاظ عىل اخلصوصية  ضامنًا لعدم  استخدام معلوماتنا من قبل 
أشخاص آخرين، فكلام أهنينا العمل يف مواقع  اإلنرتنت ينبغي احلرص عىل تسجيل 

اخلروج كسلوك روتيني.    
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طلب منَك معلم مادة الرتبية اإلسالمية إعداد
(وقفة حتدث) عن  (املسجد النبوي) وأردت أن حتصل 

عىل أفضل املواقع التي تزودك هبذه املعلومات.
ماذا ستكتب يف خانة البحث؟

عزيزي-املتعلم- لقد تعلَّمت سابقًاً كيف تبحث يف اإلنرتنت 
عن املعلومات باستخدام مواقع  

.  Search Engine حمركات البحث
ما رأيك أن تصبح حمرتفًا وتستخدم البحث املتقدم 

Advanced Search؟  

YahooGoogle Bing
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سّجل رقم نتائج البحث.
..............................................................

الحظ
يقدم حمرك البحث مقرتحات تساعدك يف البحث، اخرت املناسب منها .

افتح حمرك البحث 
"Google" واكتب يف خانة 

البحث (املسجد النبوي ).

الحظ  املعلومات التي 
تظهر يف يسار الشاشة. 
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" "





يوفر حمرك البحث  Google أدوات بحث 
وتستخلص  واجلهد  الوقت  لنا  توفر  خمتلفة 

من البحث أفضل النتائج .

بمساعدة والديك ابحث أيضًا يف اهلاتف 
.Smartphone الذكي

.Tablet Device وأنا يا بدر سأبحث يف جهازي اللوحي



٣٥      و��ة ا����� ا�����

حتى تكون أكثر دقة ، اكتب  ( املسجد النبوي )
  بني عالمتي اقتباس ( « » ) .







أرغب بإضافة  
صور يف وقفة 

التحـدث لتصبـح 
أكثر تشويقًا.

هيا بنا نتعلم  
كيف نبحث عن 

صور املسجد 
النبوي. 



 عزيزي املتعلم ... سّجل عدد نتائج البحث يف اجلدول التايل - ثم قارن بينهام :

نتائج البحث بعد إضافة عالمات االقتباسنتائج البحث قبل وضع عالمات االقتباس
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و للبحث عن صور 
ذات األلوان

 أبيض وأسود 
من أدوات البحث 

اخرت تبويب (اللون) 
ثم

 أبيض وأسود.







الحظ
* ظهور صور املسجد النبوي. 

* عند الضغط عىل تبويب (أدوات) تظهر لك أدوات إضافية ختص الصور .

اضغط عىل 
تبويب 

« صور ».
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وملشاهدة أفالم ختص «املسجد 
النبوي » ، اضغط عىل تبويب 

«فيديو».









الحظ
   نتائج البحث، مجيع الصور للمسجد النبوي باللونني األبيض و األسود.

ولعرض أخبارعنه اضغط عىل 
تبويب «األخبار».

عزيزي املتعلم ابحث عن صور لسيارات ذات لون أمحر. عزيزي املتعلم ابحث عن صور لسيارات ذات لون أمحر. 



فيديو
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اضغط عىل تبويب 
"الكتب".







لنتعرف عىل خريطة موقع  
"املسجد النبوي".

 اضغط عىل تبويب خرائط.  

بدر سأبدأ البحث اآلن  باستخدام جهاز 
احلاسوب  عن الكتيب اإلسالمي املشهور 

"حصن املسلم" .
 اكتب يف خانة البحث "حصن املسلم   " .



٣٩      و��ة ا����� ا�����

ستظهر لك مجيع الكتب ،   
اخرت منها ماتشاء لقراءته. 

تستطيع أن ّحتمل هذه الكتب عىل هاتفك الذكي أو اجلهاز اللوحي، وتقرأه أينام 
كنت فقط بالضغط عىل تبويب "التطبيقات".
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حمرك البحث "Google" يوفر لك هذه امليزة، فلنجرهبا معًا:
لنبحث باستخدام الصوت بدل الكتابة.

نضغط عىل األداة "البحث الصويت".



افتح حمرك البحث "Google" ابحث عن مكة املكرمة، وسّجل البيانات التالية:

*املساحة: ........................................

*عدد السكان: ...................................

هل احتجت يوما أن تبحث دون استخدام لوحة املفاتيح؟استكشفاستكشف
استكشف خطوات البحث باستخدام الصوت بدل الكتابة .

افتح حمرك البحث 





٤١      و��ة ا����� ا�����

حمرك البحث "Google" يوفر لك هذه امليزة، فلنجرهبا معًا:
لنبحث باستخدام الصوت بدل الكتابة.

استخدام البحث الصويت للهاتف الذكي  واجلهاز اللوحي.

١٢٣

انطق الكلمة بوضوح والحظ كيف ُتكتب 
الكلمة آليًا يف خانة البحث.

    كن ذكيًا ومسؤوًال وحذرًا أثناء استخدام اإلنرتنت كام تفعل
    بالضبط يف احلياة الواقعية.

ôcòJ

القرآن الكريم
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٢

١      ابحث عن أحد أنواع فريوسات احلاسوب التي درستها يف الدرس السابق.
٢      انسخ ناتج البحث يف برنامج معالج النصوص.

٣       استخدم أدوات البحث املتقدمة للبحث عن الصورة املناسبة للموضوع.
٤      انسخ الصورة وألصقها يف برنامج معالج النصوص.

٥      احفظ امللف باسم "الفريوس".
٦      اكتب اسمك وصفك وقدمه ملعلم مادة احلاسوب.

أحد  ختص  أفالم  عن  ابحث   google.com البحث  حمرك  باستخدام        ١
املواضيع  التالية :

(احليوانات يف دولة الكويت-املناخ يف دولة الكويت- تضاريس دولة الكويت)  
شاهد الفيلم الذي اخرتته ثم سّجل مالحظاتك.   ٢

بعد أن يقسم معلم الصف املتعلمني يف جماميع حسب املوضوع أعرض    ٣
عىل زمالئك ملخص الفيديو الذي شاهدته كوقفة حتدث.





٤٣      و��ة ا����� ا�����

٣

٤

١      ابحث بدقة عن أحد أجهزة جسم اإلنسان التي درستها يف مادة العلوم.
        (اجلهاز التنفيس - اجلهاز اهلضمي- اجلهاز العصبي).

   انسخ ناتج البحث يف برنامج معالج النصوص.
        (اجلهاز التنفيس - اجلهاز اهلضمي- اجلهاز العصبي).

   ٢
٣      من خالل برنامج معالج النصوص ابحث عن الصورة املناسبة للدرس.

        (متت دراسته يف الصف الرابع- البحث من خالل معالج النصوص). 
٤      احفظ امللف باسم "اإلنسان". 

٥      اكتب اسمك وصفك وقدمه ملعلم مادة العلوم.

١      باستخدام حمرك البحث google.com ابحث عن خريطة  عنوان منزلك 
        عنوان منزيل ..................................................................................................................
.....................................................................................................................................

٢      اذكر اسم مدرسة قريبة من عنوان منزلك من خالل نتائج البحث 
         املدرسة القريبة من بيتنا ..............................................................................................
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افتح حمرك البحث "Google"  ثم اكتب العمليات احلسابية التالية وسجل الناتج:

=٨٥٧٦ ٢٣٤٥
=٨٦ x٤٥ 

=٥٠٠٠-٣٦٥
=٥٤٠ ÷ ٥٢

.Search Engine حمرك البحث     
.Advanced Search البحث املتقدم     

  



٤٥

ماذا  نالحظ؟ 
.Google اآللة التي ظهرت لك هي احلاسبة اخلاصة بمحرك





٤٥      و��ة ا����� ا�����

 

    أستخدم أدوات البحث بمهارة.
     أستفيد من مميزات حمرك البحث املتقدم.

     أبحث عن موضوع وأقدم تقريرًا فيه ملاديت العلمية. 





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

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

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

.................................................................................
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äGƒ°UC’G π«é°ùàd §≤a ¢ù«d "Recorder" πé°ùŸG RÉ¡L íÑ°UCGh π«é°ùàdG Iõ¡LCG äQƒ£J   

 IOó©àe §FÉ°Sh ≈∏Y É¡∏≤fh É¡æjõîàH äGƒ°UC’G ™e πeÉ©àdG π¡°ùdG øe íÑ°UCG πH ,É¡d ´Éªà°S’Gh

.Digital sound recorder  »ªbôdG π«é°ùàdÉH ≈ª°ùJ âëÑ°UCGh ,á«dÉY IOƒL äGP



(أنا استخدم تطبيق My Memos) وهو 
موجود باجلهاز اللوحي واهلاتف الذكي.

ماذا تستخدم يف البيت لتسجيل صوتك؟
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الحظ تطور أجهزة تسجيل الصوت.
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اآلن لنتعرف على برنامج (مسجل الصوت) 
Voice Recorder الموجود في جهاز 
الحاسوب، و الخاص بتسجيل األصوات 

واالستماع إليها.
ولتسجيل الصوت اّتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر 
(تسجيل الصوت )

تحّدث اآلن ، وعّرف 
عن نفسك (تخّيل أنك 

في مقابلة شخصية ). 

اضغط على زر 
(تسجيل الصوت )

تحّدث اآلن ، وعّرف 
عن نفسك (تخّيل أنك 

في مقابلة شخصية ). 

٢

 Windows           من زر النوافذ 
اختر برنامج (مسجل الصوت) 

.Voice Recorder

١


voicerecorder

٢

١
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استكشفاستكشف

اضغط على زر إيقاف             . اضغط على زر إيقاف             . 
٣

 تم حفظ ملف الصوت تلقائيًا.

االستامع للصوت املسجل.
لالستماع للصوت المسجل 

اضغط على زر تشغيل               . 
االستامع للصوت املسجل.

لالستماع للصوت المسجل 
االستامع للصوت املسجل.

لالستماع للصوت المسجل 
االستامع للصوت املسجل.

اضغط على زر تشغيل               . 
٤

باستخدام برنامج مسجل الصوت استكشف وظيفة أدوات التعامل 
مع الصوت التالية ثم اكتب الوظيفة في المكان المناسب .

٢- اقتصاص ملف

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

٤- تغيري اسم ملف٣- مشاركة ملف١-حذف ملف 

٣ الحظ

٤

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

اضغط على زر إيقاف             . 

اضغط على زر تشغيل               . 
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نحتفظ بملفاتنا يف جهاز احلاسوب عىل:
" Hard disk القرص الصلب" 

وهو أحد وسائط التخزين و يتم حفظها 
يف جملد « تسجيالت الصوت» املوجود يف 

جملد « مستندات ».

اآلن  سنتعلم أين نجد ملفاتنا  
التي حفظناها سابقًا. 



أين ُحفظ ملف الصوت الذي سجلناه سابقًا ؟



عزيزي املتعلم - أي األنواع التالية ُتستخدم  يف املنزل لتسجيل صوتك؟عزيزي املتعلم - أي األنواع التالية ُتستخدم  يف املنزل لتسجيل صوتك؟



عزيزي املتعلم - أي األنواع التالية ُتستخدم  يف املنزل لتسجيل صوتك؟





٥١      و��ة ا����� ا�����

قـرص صلب خارجي 
 Portable Hard

Disk

بطاقات الذاكرة 
Card Memory

500 GB500 GB500 GB

ذاكرة ضوئية
Flash Memory

لنتعرف عىل طرق
التخزين األخرى:

وسائط 
التخزين

التخزين السحايب
Cloud Storage

األقراص الضوئية
CD & DVD
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ولكن كيف أستعرض 
حمتويات وسائط التخزين؟

هيا اّتبع معي 
اخلطوات التالية :

٢
اختر

 «هذا الكمبيوتر الشخصي»
 My computer 

لعرض وسائط التخزين 
المتصلة بجهازك .

٢

اختر برنامج 
(مستكشف الملفات) 

من شريط المهام .

١١

 



٥٣      و��ة ا����� ا�����

اختر وسيط التخزين الذي ترغب 
بعرض محتوياته،  مثًال :

 (القرص الصلب ، ذاكرة ضوئية).

٣



              * اكتب عدد امللفات ...................     

باستخدام «مستكشف امللفات»  تعّرف عىل حمتويات جملد «تسجيالت الصوت» 
  من جملد «مستندات» يف جهاز احلاسوب اخلاص بك.

وضوح التسجيل الصوتي يتوقف على نوع الميكرفون المستخدم .

احتفظ بملفاتك ومشاريعك المدرسية على  الذاكرة الضوئية 
Flash memory الخاصة بك .

ال تغير أو تحذف ملفات اآلخرين في مختبر الحاسوب.

تذكر

الحظ
ظهور حمتويات وسيط التخزين 

من ملفات وجملدات.

وضوح التسجيل الصوتي يتوقف على نوع الميكرفون المستخدم .

احتفظ بملفاتك ومشاريعك المدرسية على  

٣
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نشاط مجاعي (يوزع املعلم األدوار عىل املتعلمني).
 سّجل مقابلة مع مدير املدرسة  واملعلمني عن أهم الفعاليات يف املدرسة باستخدام 

نشاط مجاعي (يوزع املعلم األدوار عىل املتعلمني).
 سّجل مقابلة مع مدير املدرسة  واملعلمني عن أهم الفعاليات يف املدرسة باستخدام 

نشاط مجاعي (يوزع املعلم األدوار عىل املتعلمني).
 سّجل مقابلة مع مدير املدرسة  واملعلمني عن أهم الفعاليات يف املدرسة باستخدام 

نشاط مجاعي (يوزع املعلم األدوار عىل املتعلمني).
    

     اجلهاز  املناسب.



نشاط مجاعي (يوزع املعلم األدوار عىل املتعلمني).








١ افتح  برنامج مسجل الصوت  افتح  برنامج مسجل الصوت Voice Recorder ثم سجل صوتك أثناء قراءة
      سورة الفاحتة.

 استمع للتسجيل وتأكد من أن قراءتك للسورة كانت بشكل سليم.
      سورة الفاحتة.

٢ استمع للتسجيل وتأكد من أن قراءتك للسورة كانت بشكل سليم.
 أغلق الربنامج.

 استمع للتسجيل وتأكد من أن قراءتك للسورة كانت بشكل سليم. استمع للتسجيل وتأكد من أن قراءتك للسورة كانت بشكل سليم.
 أغلق الربنامج.

 استمع للتسجيل وتأكد من أن قراءتك للسورة كانت بشكل سليم.
 أغلق الربنامج.

 استمع للتسجيل وتأكد من أن قراءتك للسورة كانت بشكل سليم.
٣

 من جملد «املستندات» استعرض حمتويات جملد «تسجيالت الصوت» ثم شغل ملف 
 أغلق الربنامج. أغلق الربنامج.

٤     من جملد «املستندات» استعرض حمتويات جملد «تسجيالت الصوت» ثم شغل ملف 
     الصـوت الـذي سجلتـه سابقًا. 

   اخرت تطبيقًا يناسبك من جهازك اللوحي، حتدث مع   
ل  املحادثة.         والدك واخرت موضوعًا شيقًا، سجِّ

     اجلهاز  املناسب.





٥٥      و��ة ا����� ا�����

.Voice Recorder برنامج مسجل الصوت   


   تسجيل األصوات والتعامل معها.
   وسائط التخزين يف جهاز احلاسوب.

  عرض حمتويات وسائط التخزين.

 
    أسجل األصوات واستمع إليها .

     أستعرض حمتويات وسائط التخزين.

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

.................................................................................
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عزيز املتعلم ...
بالتعاون مع املجموعة، وباستخدام أحد حمركات البحث عىل 
التي  الفريوسات  أنواع  أحد  عن  معلومات  امجع   ، اإلنرتنت 
تصيب األجهزة الرقمية، ثم صمم بوسرتًا بشكل مرتب ومنظم 

عن فريوسات احلاسوب.



 



٥٩      و��ة ا����� ا�����



      و��ة ا����� ا�����

عزيزي املتعلم ...
احلاسوب،  املتوفرة عىل جهاز  البحث  باستخدام إحدى حمركات 
أحد  عن  خاصًة  معلوماٍت  وامجع  باسمك   (Folder) جملد  أنشأ 

املواضيع التالية:
- رشكة نفط الكويت  

- بر الوالدين  
ابحث عن معلومات متنوعة (صوتية، صور، نصية، فيديو ...)، 
ثم صّمم تقريرًا مصغرًا من خالل خربتك السابقة يف برنامج معالج 

النصوص ، ثم اعرض نتائج البحث عىل زمالئك .  



١
٢
٣




حترير الفيديو - فتح مرشوع - إدراج فيديو - قص الفيديو - 

تقسيم الفيديو - ضبط صوت الفيديو.


تسجيل رسد الصوت - ضبط املقطع الصويت - 

إضافة املقطع الصويت.

برنامج صانع األفالم (Movie Maker) - إضافة الصور- 
طرق التحديد - عرض املرشوع - حفظ املرشوع.



٤
٥
٦


إضافة العناوين - إضافة رشحية عنوان  - إضافة  أسامء املرشفني

- إضافة التسمية توضيحية.


احلركات والتأثريات املرئية - إضافة حركات

- إضافة تأثريات مرئية.


الفيلم التلقائي -  إدراج الفيلم التلقائي
- حفظ املرشوع كفيلم - حفظ الفيلم.


أنا من أصحاب املشاريع. ٧
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Movie Maker

عزيزي -املتعلم- هل ذهبت إىل السينام وفكرت كيف 
ُتصنع األفالم؟ 

لنحاول أن نصنع فيلًام خاصًا بنا.
ختّيل نفسك اآلن إنك أنت املخِرج فلنبدأ بإخراج الفيلم.

١    باستخدام ملحق الصور صفحة ( ١٣٧) ، ُقص األشكال ، ثم الصق األوراق من
           جهة اليمني .  




Movie Maker


Movie Maker





٦٥      و��ة ادوات ا������

وعليُكم -السالُم ورمحُة اهللاِ وبركاته- 
أنا سعيد بزيارتكم يل، تعالوا معي لنتعرف 

عىل شاشتي، وأهم أدوايت لتصبحوا ماهرين 
يف صناعة األفالم.

ثم اقلب األوراق بيدك والحظ احلركة!  ٢

 قد وصلتني دعوة خاصة من برنامج 
.Movie Maker صانع األفالم
 هيا لنتعرف عىل الربنامج يا سارة.

السالُم عليكُم صديقنا برنامج 
صانع األفالم .


الفيلم هو جمموعة متسلسلة من الصور أو مقاطع الفيديو لعرض موضوع معني.
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أدوات التبويبرشيط العنوان

منطقة العمل

أدوات التبويبأدوات التبويب رشيط العنوانرشيط العنوان

من زر النوافذ
 Windows Button، اخرت 

برنامج صانع األفالم
 Movie Maker ولنتعرف 

معًا عىل واجهتي.

رشيط أدوات الوصول الرسيعرشيط أدوات الوصول الرسيعرشيط أدوات الوصول الرسيع

منطقة العملمنطقة العملشاشة املعاينة


Movie Maker


Movie Maker


Movie Maker

رشيط أدوات الوصول الرسيعرشيط أدوات الوصول الرسيع





٦٧      و��ة ادوات ا������



 البحث يف اإلنرتنت.

لقد تعلَّمت يا سارة سابقًاً إما عن طريق:

 الصور املحفوظة يف وسائط التخزين.

 أين أجد هذه الصور؟

لنبدأ بعمل فيلم عن الصحة الغذائية، نحتاج إىل جمموعة 
من الصور و ملفات الفيديوالتي تتعلق باملوضوع.
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:‹ÉàdG ™Ñ qJG Qƒ°üdG áaÉ°VE’

من تبويب الصفحة الرئيسية 
اخرت أداة «إضافة صور 

وملفات فيديو»         .
١١١من تبويب الصفحة الرئيسية 

حّدد موقع امللفات .

.         «

اخرت جمموعة  الصور 
املطلوب إضافتها.

٣


Movie Maker


Movie Maker



الحظ
يظهر صندوق املحاورة  « إضافة صور وملفات الفيديو».

اضغط زر فتح                   .
٤

حّدد موقع امللفات .
٢٢

٤

٣



٦٩      و��ة ادوات ا������

      
    ثم اخرت آخرملف 

بالضغط  عىل زر الفأرة 
مع مفتاح  Shift  من 

لوحة املفاتيح.

 حّدد بالفأرة امللف 
األول.

لتحديد جمموعة من الصور 

 حّدد بالفأرة امللف 
األول.

      
    ثم اخرت أي ملف 

آخر  بالضغط عىل 
 Ctrl الفأرة مع مفتاح

من لوحة املفاتيح.  



غري متسلسلة  متسلسلة

áë«°üf
áë«°üf
áë«°üf

احرص عىل أن تكون الصور و أفالم الفيديو واضحة ومجيلة حتى 
    يستمتع املشاِهد هبا.
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Movie Maker


Movie Maker


Movie Maker


ظهور الصور  يف منطقة 
العمل .

اضغط زر تشغيل          
من شاشة املعاينة لعرض

 (مشاهدة) املرشوع  
اضغط زر تشغيل          

من شاشة املعاينة لعرض
 (مشاهدة) املرشوع  

٥اضغط زر تشغيل           

٥

الحظ

الحظ
أثناء عرض الصور يتحول شكل الزر من             إىل          يف شاشة املعاينة.

Movie Maker)  افتح برنامج صانع األفالم *
* أضف من جملد (معامل الكويت)  ُكالًّ من الصور 
التالية :                                                                          

   ( علم الكويت - الغوص - األبراج ) 
* اعرض املرشوع و الحظ ترتيب الصور. 

* أغلق الربنامج.   





٧١      و��ة ادوات ا������

  

   *  ينشئ الربنامج رابطًا ملوقع ملف الصورة أو ملف الفيديو بعد إضافته  ، 
        لذلك جيب االحتفاظ بملف الصورة و عدم حذفه أو تعديل موقعه  .

    * عند حذف امللف األصيل للصورة يظهر رابط امللف يف لوحة العمل 
        بالشكل التايل 

الحظ
 

* أداة إضافة الصورة               تستخدم أيضًا إلضافة ملفات الفيديو. 

* إلعادة ترتيب الصور و ملفات الفيديو  يف منطقة العمل استخدم طريقة  
السحب و اإلفالت.

* حلذف الصور أو ملفات الفيديو  من املرشوع ، حّدد الصورة أو ملف 
.   Delete  الفيديو ثم اضغط  عىل مفتاح

* تستطيع تكرار  الصورة أو ملف الفيديو  أكثر من مرة يف املرشوع. 

              تستخدم أيضًا 
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هيا نحفظ املرشوع يف املجلد اخلاص 
بك لنكمَلُه يف وقٍت الحق.

مُت سابقًا احلفظ  يف برنامج معالج  نعم، لقد تعلَّ
النصوص سأحفظه بنفيس هذه املرة يف املجلد اخلاص يب.

           اضغط أداة حفظ مرشوع        
              من قائمة ملف.   

           اضغط أداة حفظ مرشوع                   اضغط أداة حفظ مرشوع        
١

٢حّدد موقع حفظ املرشوع .حّدد موقع حفظ املرشوع .

اكتب اسًام مللف املرشوع.اكتب اسًام مللف املرشوع.
٣

٤اضغط زر                     .اضغط زر                     .

١

٢

٣
٤

مُت سابقًا احلفظ  يف برنامج معالج  مُت سابقًا احلفظ  يف برنامج معالج نعم، لقد تعلَّ نعم، لقد تعلَّ

١


Movie Maker


Movie Maker


Movie Maker

الحظ
يظهر صندوق حماورة 

(حفظ املرشوع).

اضغط زر                     .



٧٣      و��ة ادوات ا������

حتى ال تفقد مرشوعك،  احرص عىل االحتفاظ بنسخة احتياطية أثناء 
العمل جتنبًا لضياع جمهودك.

áë«°üf
áë«°üf
áë«°üf

اآلن أعرض مرشوعك عىل زمالئك يف املجموعة،  
وارشح هلم كيف صنعته؟
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١    اخرت أحد املواضيع التالية :
         ( الغذاء – الكائنات احلية- املجموعة الشمسية ...).

 .Movie Maker ٢    افتح برنامج صانع األفالم
٣    ابدأ مرشوعًا جديدًا.  

٤    أضف الصور  ملرشوعك من املجلد املناسب. 
٥    أعرض املرشوع.                                                                          

٦         أحفظ املرشوع باسم املجموعة التي اخرتهتا عىل املجلد اخلاص بك.





٧٥      و��ة ادوات ا������

٥    أعرض املرشوع.
         أحفظ املرشوع باسم املجموعة التي اخرتهتا عىل املجلد اخلاص بك.



١    حّدد موضوعًا من اختيارك و ذلك بالبحث يف اإلنرتنت باستخدام طرق البحث    
        التي درستها عن الصور و  ملفات الفيديو املناسبة للمرشوع الذي اخرتته بإرشاف 

        املعلم.
٢    احفظ ملفات الصور يف املجلد اخلاص بك.

. Movie Maker ٣    افتح برنامج صانع األفالم
٤   ابـدأ مشـروعـًا جديدًا.          

٥   أضف الصور بام تراه مناسبًا  ملرشوعك.
٦   أعد ترتيب الصور بام تراه مناسبًا .

٧        شّغل العرض لتالحظ ترتيب الصور.



   استأذن والديك واطلب منهام استخدام 
اللوحي  عىل جهازك   Imovie تطبيق 

و اصنع فلًام مشوقًا ثم احفظه.
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    أصنع مرشوعًا لفيلم من تصميمي.
     أعرض مرشوعي عىل زمالئي.



.Movie Maker تشغيل صانع األفالم    
.Movie Maker التعّرف عىل واجهة برنامج صانع األفالم     

    إضافة الصور  إىل املرشوع.
    مشاهدة املرشوع.

    حفظ املرشوع.

     أحفظ مرشوعي.





٧٧      و��ة ادوات ا������

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

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

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

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



ôcòJ

 عند اختيار أي ملف من أي وسيط ختزين تأكد من وجوده الدائم عىل 
جهاز احلاسوب.          
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العلـــوم إعـــداد  طلبــت مني معلمة 
الفراشـــة.  حيــاة  دورة  عن  مشـروع 
فيلًام  فوجدت  اإلنرتنت  يف  فبحثت 
وسأدرجه يف املرشوع، ولكنه يستغرق 
وقتًا طويًال  يف العرض. أريد املساعدة 

يف تقليل املدة الزمنية. 

 ملاذا يا سارة؟



فيلًام  فوجدت  اإلنرتنت  يف  فبحثت 
وسأدرجه يف املرش

وقتًا طويًال  يف العرض. أريد املساعدة 
وسأدرجه يف املرش

وقتًا طويًال  يف العرض. أريد املساعدة 
وسأدرجه يف املرش

يف تقليل املدة الزمنية. 

 هيا لنذهب إىل صانع 
 Movie Maker األفالم

ليساعدنا.



 َلقد َحرصت املعلمة عىل حتديد مدة 
العرض لزمياليت ، لذا  جيب أن يكون 

املرشوع  قصريًا وهادفًا.

 تحرير الفيديو



٧٩      و��ة ادوات ا������



 هيا بنا نتعلم كيف نتعامل  مع  ملفات  الفيديو (حتريرها) 
و اختيار املقطع املناسب منها .

  شّغل برنامج صانع األفالم ،ثم 
اخرت االمر (فتح مرشوع ) من قائمة 
ملف الستدعاء مرشوع « الفراشة» 
كام تعلمت سابقًا يف برنامج معالج 

النصوص .

فتح مشروع
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إدراج فيديو  تحرير الفيديو تحرير الفيديو

١

٣

٤

تعلمت سابقًا كيف تدرج  الصور ، هيا بنا ندرج ملفات الفيديو   
باتباع اخلطوات التالية:

٢



عزيزي املتعلم عّدد ملفات الفيديو و الصور يف الشاشة السابقة :
 ملفات الصور ......................     

ملفات الفيديو ......................





٨١      و��ة ادوات ا������

اخرت تبويب "حترير".

١
١

لقص مقطع من ملف الفيديو اّتبع التايل :

كيف نختار املقطع املناسب من ملف الفيديو، 
عىل سبيل املثال: حلظة خروج الريقة من البيضة 

إىل أن تصبح فراشة كاملة ؟

الحظ  التوقيت يف 
مدة الفيلم.

اخرت أداة  
" تعيني نقطة البدء".  

اسحب اخلط 
الزمني إىل بداية 

املقطع املراد قصه .
٢

٣

اخرت أداة  
٣

اسحب اخلط  ٢٢

١

قص الفيديو تحرير الفيديو تحرير الفيديو

01:43
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اخرت أداة  "تعيني نقطة  النهاية".

اسحب اخلط الزمني إىل هناية 
املقطع املراد قصه .

٤اسحب اخلط الزمني إىل هناية 

٤

٥

اخرت أداة  
٥

01:06

عزيزي املتعلم - شاهد الفيلم بعد التحرير ثم الحظ  كيف تغّير املحتوى 
وتوقيت  الفيلم يف أسفل شاشة املعاينة. ثم استكمل الفراغات التالية:

 مدة الفيلم  قبل التحرير ...........................

مدة الفيلم بعد التحرير ............................
حمتوى الفيلم .....................................

عزيزي املتعلم - شاهد الفيلم بعد التحرير ثم الحظ  كيف تغّير املحتوى 


عزيزي املتعلم - شاهد الفيلم بعد التحرير ثم الحظ  كيف تغّير املحتوى عزيزي املتعلم - شاهد الفيلم بعد التحرير ثم الحظ  كيف تغّير املحتوى 

 قص الفيديو تحرير الفيديو تحرير الفيديو



٨٣      و��ة ادوات ا������

عزيزي املتعلم ...
استكشف مع معلمك  طريقة أخرى لتعيني نقطة البدء و نقطة النهاية لقص الفيلم. استعن 

بالشاشات التالية و ضع الرقم املناسب يف املكان املناسب و الذي يوضح تسلسل اخلطوات:   

عزيزي املتعلم ...

استكشف
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٢ ١

٢

٣

اسحب اخلط الزمني إىل 
املكان املراد  التقسيم منه. 

اخرت أداة التقسيم من 
.تبويب حترير    

أضف صورة الفراشة كام 
تعلمت سابقًا .

٣أضف صورة الفراشة كام 

١

٣

الحظ
 تم تقسيم الفيديو إىل 

مقطعني. 

تقسيم الفيديو تحرير الفيديو تحرير الفيديو

هل يمكن إضافة صورة أو مقطع فيديو جديد يظهر يف وسط الفيلم؟

نعم و لكن البد من تقسيم الفيلم إىل مقطعني 
إلضافة الصورة أو الفيديو  بينهام ،هيا اّتبع التايل:

٢



٨٥      و��ة ادوات ا������

 تستطيع التحكم بصوت ملفات الفيديو 
باتباع اخلطوات التالية: 

حّدد الفيديو الذي تريد 
ضبط صوته .

حّدد الفيديو الذي تريد 
١

اخرت أداة 
(مستوى الصوت) 

من تبويب  أدوات الرسد.
٢اخرت أداة 

اسحب مؤرش ضبط الصوت 
إىل املستوى املطلوب.   

اسحب مؤرش ضبط الصوت  ٣

١
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ضبط صوت الفيديو

٣

٢
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.Movie Maker ١   افتح برنامج صانع األفالم
٢   أضف فيديو (( احليوانات )).

٣   اقتطع اجلزء من الثانية (١٤) إىل الثانية (٢٣) .
        احفظ املرشوع باسمك اخلاص. 

.Movie Maker ١   افتح برنامج صانع األفالم
٢   أضف فيديو  (( الدولفني )).

٣   استخدم أداة التقسيم بعد عرش ثواٍن من بدء الفيلم . 
 .  Nature2  ٤   أضف صورة

٥   احفظ املرشوع  عىل املجلد اخلاص بك.  

٤







٨٧      و��ة ادوات ا������

ما -رأيك- لو قمت بتصوير رحلة قمت هبا مع أرستك ثم تقوم بإنتاج فيلم باستخدام التطبيق 
التايل بمساعدة والديك وتعرضه عىل زمالئك. 





   حترير فيديو .
    قص مقطع من الفيديو .

   تقسيم الفيديو إىل مقطعني.
        التحكم بمستوى صوت الفيديو.

       

Magisto
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    أتعامل مع الفيديو بمهارة.





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

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

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



   أدرج صورة يف منتصف  ملف الفيديو.
    أحتكم بمستوى صوت الفيديو.



٨٩      و��ة ادوات ا������



سارة تقرأ قصة وحتاول أن 
تتخيل األحداث.

بدر يشاهد فيلًام مستمتعًا 
قة. باألحداث املشوِّ

التعامل مع األصوات

تتميز األفالم بالصور، وملفات الفيديو ، و األصوات مما تلفت انتباه 
املشاهد وجتعله مستمتعًا طوال العرض.

تتميز األفالم بالصور، والصوت، وملفات الفيديو، مما يلفت انتباه 
املشاهد وجيعله مستمتعًا طوال العرض.

لقد شاهدنا فيلمنا السابق لكنه غري 
مشوق و حيتاج إىل إضافة أصوات .

هيا لنتعلم كيف نضيف و نسجل  األصوات، لننتج فيلًام كامًال.
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 تسجيل سرد الصوت

افتح الربنامج وأضف مقاطع الفيديو والصور املناسبة ، 
ثم سّجل مقطعًا صوتيًا تعرب فيه عن حب الكويت باّتباع 

التايل :

الرسد  تسجيل  أداة  اخرت 
من تبويب الصفحة 

الرئيسية.  

حّدد مكان بداية الرسد.

الرسد  تسجيل  أداة  ٢اخرت 

حّدد مكان بداية الرسد.
١

١

٢



٩١      و��ة ادوات ا������

٥

عند االنتهاء من رسد املقطع 
الصويت، اضغط عىل        

زر إيقاف          .

٤

اكتب اسم امللف الصويت 
ومكان احلفظ ثم اضغط 

عىل  زر حفظ.   

٥

الحظ
 QGƒM ¥hóæ°U Qƒ¡X

         . Oô°ùdG ßØM

زر إيقاف          .

اضغط عىل زر تسجيل
 ثم ابدء برسد املقطع.   

٣٣

٤
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ضبط المقطع الصوتي 

استكشف

    استكشف األدوات التالية من تبويب (أدوات الصوت) ثم صل بني األداة  و وظيفتها. 
تدرج مستوى الصوت يف هناية املقطع

ضبط مستوى الصوت أو كتمه 

تقسيم 
الصوت 

إىل جزئني 
يف النقطة 

املحددة

تدرج مستوى 
الصوت يف 

بداية
املقطع

عند إضافة أكثر من صوت البد من ضبطها 
بكتم أو خفض أو حذف جزء من الصوت.   

يوجد صوتان عىل 
الفيلم ما احلل؟!

يوجد صوتان عىل 
الفيلم ما احلل؟! ماهذا 

التشويش؟



٩٣      و��ة ادوات ا������

اخرت أداة             من جمموعة 
(إضافة ) من عالمة تبويب 

الصفحة الرئيسية.  

١
اخرت أداة             من جمموعة 

          ( ≈≤«°Sƒe áaÉ°VEG) IQhÉëŸG ¥hóæ°U Qƒ¡X

٤

٢٢حّدد موقع امللف املوسيقي. حّدد موقع امللف املوسيقي.  

اخرت ملف املوسيقى 
املطلوب.  

اخرت ملف املوسيقى  ٣

اضغط زر فتح. اضغط زر فتح.   ٤

١

الحظ

هيا بنا نتعلم ذلك. 
نحن بحاجة إىل إضافة 

ملف موسيقي (النشيد الوطني)
 يف بداية الفيلم.

إضافة المقطع الصوتي 



 .¬£Ñ°VG ºK , »Jƒ°üdG ™£≤ª∏d ™ªà°SG h kÉÑ°SÉæe kÉ«Jƒ°U kGOô°S π qé°S , º∏©àŸG …õjõY

٣

الحظ
ظهور مقطع الصوت  يف لوح العمل 
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إضافة المقطع الصوتي





.Movie Maker ١   افتح برنامج صانع األفالم
٢   أنشئ مرشوعًا جديدًا باختيار أحد املواضيع التالية :

        (حكام الكويت ، الصحة الغذائية ، الطيور ).
٣   سّجل مقطعًا صوتيًا مناسبًا. 

٤   احفظ املرشوع . 
  

   





٩٥      و��ة ادوات ا������





.Movie Maker ١   افتح برنامج صانع األفالم
٢   افتح مرشوعك السابق.

٣   أضف مقطعًا صوتيًا مناسبًا. 
٤   اضبط الصوت . 
٥   احفظ املرشوع .

   

١  ابحث يف اإلنرتنت عن ملفات صور و مقاطع فيديو حول  موضوع من اختيارك. 
٢   افتح برنامج صانع األفالم Movie Maker ، ثم أنشئ مرشوعًا جديدًا.  

        أضف صورًا و ملفات فيديو مناسبة .
   أضف مقطعًا صوتيًا مناسبًا. 

٣

   اضبط الصوت . 
٤

   احفظ املرشوع .
٥

   
٦
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عزيزي -املتعلم- هل تذكر قصة ( ليىل والذئب)، أمامك أحداثها،
 أضف نصًا لكل صورة  حتى تستمتع  بقراءهتا.





٩٧      و��ة ادوات ا������



   إضافة رسد صويت.
   إضافة مقطع موسيقى .

   ضبط الصوت.
 

 

    أضيف صوتًا إىل الفيلم.
    أتعامل مع الصوت بمهارة.
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  *  ال ُتسئ استخدام إمكاناتك، ومهاراتك يف احلاسوب،
        بل أحسن استغالهلا بام يفيدك ويفيد اآلخرين.

  *  ال ُتسئ استخدام إمكاناتك، ومهاراتك يف احلاسوب،
ôcòJ

*  ال تنَس التحكم بمستوى الصوت بام يناسب مقطع الفيديو .



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

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

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

.................................................................................
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٩٩      و��ة ادوات ا������





بدر.. سنشاهد فيلًام عن 
دول جملس التعاون اخلليجي 

من إعداد مؤسسة اإلنتاج 
الرباجمي املشرتك. 

و لكن كيف عرفِت أنه من 
إنتاج مؤسسة اإلنتاج الرباجمي 

املشرتك؟ 

الفيلم حيتوي عىل
 عنوان رئييس ، 
و اسم املخرج،

  وأسامء فريق العمل. 





��
��ا	
�

����
�

�� ١٠٠



اخرت عالمة  تبويب
 (الصفحة الرئيسية).  

١اخرت عالمة  تبويب

٣
اخرت أداة العنوان .

٣



٢
٢حّدد مكان إضافة العنوان.

١

مجيع األفالم هلا عنوان، مقدمة، حمتوى وخامتة
لنبـدأ بكتابة العنوان ، اّتبع اخلطوات التالية:





١٠١      و��ة ادوات ا������

اكتب العنوان التايل:  
(دول جملس التعاون اخلليجي)

 يف مربع النص.   
اكتب العنوان التايل:   ٤

ظهور مقطع العنوان يف 
مكان املؤرش .

٤

نشاطنشاط

* لتنسيق مقطع العنوان استخدم أدوات  تبويب التنسيق كام يمكنك تغيري لون 
اخللفية كام تعلمت سابقًا يف برنامج معالج النصوص.

* لتحرير النص اضغط ضغطًا مزدوجًا عىل مقطع العنوان يف لوحة العمل.
* لتحديد وقت البدء ومدة العرض استخدم:

* إلضافة تأثري للعنوان استخدم: 

الحظ

الحظ
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اخرت تبويب 
( الصفحة الرئيسية  ).

١

اكتب أسامء فريق العمل 
يف مربع النص. 

٣

لنشاهد العمل الرائع الذي قمنا بإخراجه بالضغط عىل أداة            .



ظهور رشحية جديدة يف هناية 
املرشوع .



إن حلقوق امللكية الفكرية أمهية كبرية  يف محاية األعامل الفنية 
حفاظًا عىل جهود العاملني عليها.

 هيا بنا نتعلم كيف ندرج أسامء فريق العمل  يف هناية املرشوع.

اخرتأداة أسامء املرشفني . اخرتأداة أسامء املرشفني .   ٢

لنشاهد العمل الرائع الذي قمنا بإخراجه بالضغط عىل أداة            .

١
٢

٣

الحظ

لنشاهد العمل الرائع الذي قمنا بإخراجه بالضغط عىل أداة            .لنشاهد العمل الرائع الذي قمنا بإخراجه بالضغط عىل أداة            .



١٠٣      و��ة ادوات ا������

أنا لدي العديد من املميزات منها  ،  إضافة نص عىل 
الصورة و ملفات الفيديو. 

رائع... أنا ُأحب أن أتعلم.



٢
١

اآلن أعرض فيلمك عىل زمالئك يف املجموعة ،وارشح هلم 
كيف صنعته، احفظ امللف واعرضه ملعلمك لالحتفاظ به 

للدرس القادم.

٣



��
��ا	
�

����
�

�� ١٠٤





عزيزي املتعلم ..... صل بني األدوات و وظيفتها :



١٠٥      و��ة ادوات ا������



١   افتح برنامج صانع األفالم.
٢   ابــدأ مرشوع جديد. 

٣   اخرتصور أعالم دول جملس التعاون من جملد الصف اخلامس . 
٤   أضف فيلًام عن املوضوع  . 

        رّتب الصور و الفيديو كام التايل ( الفيديو- علم  دولة الكويت - علم اململكة    
        العربية  السعودية - علم دولة  قطر - علم  سلطنة عامن - علم دولة اإلمارات    

        العربية املتحدة - علم مملكة البحرين ).
        أضف عنوانًا مناسب للمرشوع يف البداية. 

        أضف تسمية توضيحية  (اسم الدولة ) عىل صور أعالم دول جملس التعاون. 
        أضف أسامء فريق العمل و صفك  يف هناية املرشوع. 

        احفظ املرشوع. 



٥

٧
٦

٨
٩





��
��ا	
�

����
�

�� ١٠٦



١   اخرت موضوعًا من املوضوعات التالية :  
              - مركز عبداهللا السامل الثقايف.

              -  حممية صباح األمحد الربية. 
        ثم ابحث يف اإلنرتنت عن صور و ملفات فيديو مناسبة ملوضوعك.

٢   احفظ الصور يف املجلد اخلاص بك . 
 . Movie Maker افتح برنامج صانع األفالم   

٤   أضف الصور و ملفات الفيديو ملرشوعك و رّتبهام  . 
        اضف العناوين التالية :

              -  عنوان املرشوع يف البداية.
              -  تسمية توضيحية عىل مقاطع الصور.  

              -  أسامء املرشفني (اسمك ، صفك ).
        احفظ املرشوع باسم املجموعة التي اخرتهتا عىل 

        املجلد اخلاص بك. 

٣

٦

٥







١٠٧      و��ة ادوات ا������



  
         إضافة عنوان. 

         إضافة أسامء املرشفني.
         إضافة التسمية التوضيحية. 



سّجل فيديو ملوضوع من اختيارك باستخدام أحد األجهزة الرقمية بمساعدة والديك ،
 ثم استخدم التطبيق التايل يف إخراجه:

  



��
��ا	
�

����
�

�� ١٠٨



  

    أضيف عنوان .
    أضيف تسمية توضيحية عىل الصور أو الفيديو  .

    أضيف أسامء املرشفني يف هناية املرشوع .



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

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

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

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





١٠٩      و��ة ادوات ا������





تستطيع أن تضيف بعض احلركات اجلميلة ألسلوب 
االنتقال ما بني املقاطع وتضيف  تأثريات مرئية إلضفاء 

شكل و أسلوب عرض خاص بك يف مرشوعك  .

 هل باإلمكان  تغيري  أسلوب 
عرض   املرشوع  بحيث يصبح  
شيقًا ليستمتع املشاهد بالعرض.

هيا نسأل برنامج 
صانع األفالم.







��
��ا	
�

����
�

�� ١١٠

أتوقع أن أضغط عىل 
تبويب (حركات). 

أحسنِت يا سارة ، أنا فرح ملشاركتك الذكية أصبحت 
تستنتجَني  اإلجابات لوحدك.  إلضافة احلركات 

اّتبع معي التايل: 

كيف يتم 
ذلك ؟





١١١      و��ة ادوات ا������

حّدد الصورة أو ملف 
الفيديو املراد إضافة احلركة 

عليه.
حّدد الصورة أو ملف  ١

اخرت احلركة املناسبة  للمقطع 
من جمموعة انتقاالت. 

اخرت احلركة املناسبة  للمقطع  ٣

اخرت اجتاه احلركة من 
جمموعة  التدوير املحوري 

و التكبري و التصغري.  
اخرت اجتاه احلركة من  ٤

شاهد الفيلم.شاهد الفيلم. ٥٤



عزيزي  املتعلم - أنشئ مرشوعًا جديدًا عن موضوع من اختيارك، ثم  أضف صورًا و أفالمًا
      و أصواتًا  مناسبًة ، و حركاٍت  انتقاليٍة جذابًة .

اخرت تبويب (حركات).اخرت تبويب (حركات). ٢

١

٤

٣
٢

٥



��
��ا	
�

����
�

�� ١١٢

 IGOC’G ÚH π°U  ºK , á«dÉàdG äGhOC’G ∞FÉXh ∞°ûµà°SG ... º∏©àŸG …õjõY

:É¡àØ«Xh h

استكشف
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 IGOC’G ÚH π°U  ºK , á«dÉàdG äGhOC’G ∞FÉXh ∞°ûµà°SG ... º∏©àŸG …õjõY

:É¡àØ«Xh h



IGOC’G º°SG
IGOC’G áØ«Xh



١١٣      و��ة ادوات ا������

إلضافة  تأثريات مرئية عىل املقاطع، 
نختار تبويب تأثريات مرئية.

رائع يابدر، مالحظتك صحيحة.
و لتنفيذ ذلك اتبع التايل: 

١حّدد الصورة أو ملف الفيديو.  حّدد الصورة أو ملف الفيديو.  

اخرت التأثري املناسب.اخرت التأثري املناسب. ٣

شاهد  الفيلم. شاهد  الفيلم.  ٤
١

٢

٤



اخرت تبويب (اخرت تبويب (تأثريات مرئية). ٢

٣

رائع يا بدر، أصبح الفيلم اآلن أكثر تشويقًا بعد إضافة 
التأثريات واحلركات. 
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�� ١١٤

 ∂dP h  ™WÉ≤ŸG  ≈∏Y á«FôŸG  äGÒKCÉàdG  ∞°ûµà°SG  ...  º∏©àŸG  …õjõY     
 ÒKCÉàdG  ºbQ  ∞°VCG  ºK  ,äGÒKCÉàdG  áYƒª›  øe  IQCÉØdÉH  É¡«∏Y  Ò°TCÉàdÉH

 .  áÑ°SÉæŸG IQƒ°üdG ≈∏Y

    

استكشف

* لتطبيق التأثريات املرئية  عىل كل الصور اضغط عىل 
    أداة «تطبيق عىل الكل» .

الحظ



* يظهر التأثري املرئي يف نافذة العرض.

    أداة «تطبيق عىل الكل» .



١١٥      و��ة ادوات ا������



 .Movie Maker ١    افتح برنامج صانع األفالم
٢    انشئ مرشوعًا جديدًا عن موضوع من اختيارك.

٣    أضف مقطعًا صوتيًا مناسبًا و اضبطه.
         أضف عنوانًا للفيلم و أسامء املرشفني ( أسمك و صفك ) . 

         أضف حركات  مناسبًة من اختيارك .
         أضف تأثريات  مرئيًة مناسبًة عىل الصور . 

         احفظ املرشوع باسم مناسب عىل املجلد اخلاص بك.

٤
٥
٦
٧
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�� ١١٦



     ارسم مشاهد متسلسلة لفيلم من إنتاجك ، ثم أضف التايل:
     عنـوانـًا للفيلم-أسامء األبطال-اسم املخرج.

١





١١٧      و��ة ادوات ا������



عىل  التالية  اللعبة  تثبِّت  أن  منهام  واطلب  والديك  استأذن     
جهازك اللوحي، واصنع فيلًام من تصويرك، ثم احفظه.

LEGO® CITY GAME

هل حتب ألعاب ليجو 
LEGO؟



    إضافة حركات .
    إضافة تأثريات مرئية .

.Animations Tab تبويب احلركات    
. Transition Tab تبويب التأثريات املرئية         



��
��ا	
�

����
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�� ١١٨

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

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

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

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

 

    أضيف حركات  .
    أضيف تأثريات مرئية .









١١٩      و��ة ادوات ا������

سنحتفل بعد قليل بتفوق ونجاح 
أخي بدر ... أود عمل فيديو رسيع 

لعرضه ومشاهدته مع أرسيت .





لنستعن بربنامج صانع 
األفالم لعمل فيلم رسيع. 

عزيزي املتعلم .. حيتاج بدر إىل  معرفة اسم التبويب الذي يساعده إلنشاء فيلم تلقائي، 
استبدل األرقام باألحرف لتصل إىل اجلواب. 



التبويب هو: .......................................... 

األفالم لعمل فيلم رسيع. 



��
��ا	
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����
�

�� ١٢٠

اخرت تبويب 
الصفحة الرئيسية.

من جمموعة
 ( نسق الفيلم 

التلقائي )
 اخرتاحد 

التنسيقات 
املتاحة.

شاهد الفيلم .






ابدأ بجمع مقاطع (فيديو،صور، صوت) وإدراجها 
باملرشوع اجلديد ، ثم اّتبع اخلطوات التالية :

١
١

٢

٣

٢

٣

الحظ
عزيزي املتعلم يمكنك إضافة إسمك يف هناية املرشوع كام تعلمت سابقًا. 

٣



١٢١      و��ة ادوات ا������

لقد انتهيت من  إخراج الفيلم ، أود أن أعرض الفيلم اآلن 
عىل  جهازي اللوحي،  هل تستطيع أن تساعدين ؟  

لعرض الفيلم عىل األجهزة املختلفة البد من حفظ 
الفيلم أوًال، باّتباع اخلطوات التالية:

اخرت تبويب 
الصفحة الرئيسية.

اضغط عىل السهم 
أسفل أداة حفظ الفيلم.

٢



١
١

اضغط عىل السهم 
٢

الحظ:
ظهور قائمة باختيارات عديدة حلفظ الفيلم.



��
��ا	
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�� ١٢٢



احفظ ملف  الفيلم كام تعلمت سابقًا.

 يا للروعة ما أسهل استخدام 
الربنامج ، أنا متشوقة ألعرض 
الفيلم من جهازي اللوحي عىل 

أرسيت.



١٢٣      و��ة ادوات ا������

ملف املرشوع ،    وذلك ليتيح لك إمكانية التعديل.

ملف الفيلم،   لكي تستطيع عرضه أو إهداءه.

يف هناية املرشوع ستحصل عىل ملفني.


عزيزي املتعلم .. أنشئ فلم تلقائي يعرض مسامهات املؤسسات الكويتية يف املحافظة عىل 

البيئة ، مستعينًا بمحركات البحث للحصول عىل صور و مقاطع فيديو مناسبة للفيلم،
    و ال تنَس حفظ املرشوع كفيلم لتعرضه عىل زمالئك.
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�� ١٢٤

استكشف



......º∏©àŸG …õjõY

ÚH ¥ôØdG ∞°ûµà°SG

 (º∏«ØdG ßØM) ôeC’Gh ( ´hô°ûŸG ßØM) ôeC’G

 π«£à°ùŸG ‘ ôeC’G º°SG áHÉàc ∫ÓN øe

.ôeCG πc á«°UÉN πØ°SCG



١٢٥      و��ة ادوات ا������







.Movie Maker افتح برنامج صانع األفالم       
٢   ابدأ مرشوعًا جديدًا.

٣   ابحث يف اإلنرتنت - باستخدام عوامل البحث التي درستها - عن صور
         حول إحدى املوضوعات التالية:

        (املعدات - اآلالت اإليقاعية) أو أي موضوع من اختيارك بعد موافقة معلمك.
٤   احفظ الصور يف املجلد اخلاص بك. 

٥   اصنع فيلًام عن املوضوع الذي اخرتته مع إضافة نص عىل الفيلم.
٦   احفظ املرشوع باسم املجموعة التي اخرتهتا عىل املجلد اخلاص بك.

.Movie Maker ١   افتح برنامج صانع األفالم
٢   ابدأ مرشوعًا جديدًا.

٣   أدرج مقاطع فيديو وصورًا مناسبًة.
       أضف الصور و ملفات الفيديو ملرشوعك .

       أنشئ فيلًام عن املوضوع الذي اخرتته مع إضافة عنوان و أسامء فريق العمل عىل الفيلم.                                    
          احفظ املرشوع .

٤
٥

١

٦
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����
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�� ١٢٦

ما -رأيك- لو قمت بتصوير رحلة قمت هبا مع أرستك ، ثم تقوم بإنتاج فيلم باستخدام 
التطبيق التايل بمساعدة والديك وتعرضه عىل زمالئك. 





   إنشاء فيلم تلقائي.
   حفظ الفيلم.

  





١٢٧      و��ة ادوات ا������

 

    أنشئ فيلًام تلقائيًا .
    أحفظ الفيلم .





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

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

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

    أعرض الفيلم عىل اجلهاز املناسب .





١٢٩      و��ة ادوات ا������
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عزيزي املتعلم ...
من خالل خربتك يف برنامج صانع األفالم ، استخدم الصور وملفات الفيديو املوجودة يف جملد 

(الطقس) لعمل فيديو نرشة أخبار جوية: تبّين فيها حالة الطقس، ودرجات احلرارة.
ق فيه عىل الصور وملفات الفيديو . *  أضف  تسجيل رسد ُتعلِّ

*  إضف صورتك الشخصية يف بداية الفيلم ، لُتعّرف هبا عن نفسك كمذيع نرشة     
      األحوال اجلوية.

*  احفظ الفيلم عىل أحد وسائط التخزين،  ثم اعرضه عىل زمالئك يف الفصل.  





١٣١      و��ة ادوات ا������



عزيزي املتعلم ...
مجلد في  الموجودة  والصوت  والفيديو  الصور  ملفات  استخدم  المجموعات،  خالل  من 

(صاحب السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح) .
- صمم فيلًام قصريًا تبّين فيه الدور الكبري والبارز لصاحب السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر 

الصباح، يف دفع عجلة التنمية والتقدم يف دولة الكويت.
* أضف  إىل الفيلم موسيقى تناسبه، وتسجيًال صوتيًا مناسبًا.

* تذّكر، أن إضافة عنوان وأسامء املرشفني إىل فيلمك يضمن لك احلقوق الفكرية لإلنتاج.
* ال تنَس استخدام التأثريات واحلركات االنتقالية ليظهر فيلمك بشكل مشوق.

* احفظ الفيلم عىل ذاكرة ضوئية، واعرضه عىل زمالئك.
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عزيزي املتعلم ...

آالء تطمح أن تكون عاملة يف املستقبل و هي طفلة شديدة املالحظة .
* افتح جملد آالء و قطرة املاء ، شاهد التعليقات عىل الصور ثم أنشئ فيلًام يعرض 

     قصة آالء و قطرة املاء بالرتتيب املناسب، مع إضافة تعليق صويت مناسب للفيلم.
* أعرض الفيلم عىل زمالئك ليستمتعوا  بالقصة.   







١٣٣      و��ة ادوات ا������

عزيزي املتعلم ...

النبوي الرشيف) ثم  ابحث يف اإلنرتنت عن صور و أفالم فيديو و أصوات ختص  ( املولد 
صمم فيلًام قصريًا، تعرض فيه املناسبة وتبارك لألمة العربية واإلسالمية هذا املولد الرشيف.

* أضف عنوان وأسامء للمرشفني إىل فلمك.
* أضف تسمية توضيحية عىل إحدى الصور.

* اخرت موسيقى تناسب املوضوع .
* احفظ الفيلم عىل جهازك اخلاص وباسمك.
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عزيزي املتعلم ...

استخدم الصور من جملد نصائح لتصميم فيلم قصري توجه به رسالة اىل زمالئك، تنصحهم 
فيها باإللتزام واملحافظة عىل النظافة  واملمتلكات العامة ألهنا من صفات املؤمنني، وذلك عن 

طريق : 
* ادراج الصور: من صورة ١ إىل صورة ٦ بالتسلسل.

* إضافة موسيقى إىل الصور.
* إضافة نص يف هناية الفيديو.









١٣٥      و��ة ادوات ا������
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