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Objectives

الثابتةالصورمنفلمعملكيفية❑

الصوتيةوالمقاطعوالفديوالصوراضافةعلىالتعرف❑

اهداف المحاضرة
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ثابتةصورمنفيلمعمل

الصورمنمجموعةمنمكونفيلمعملأنواعهابمختلفوالمونتاجالتحريربرامجخاللمنيمكنك❑

قدالصورهذهكانتإذاأوالكمبيوترعلىلديكوالمتوفرةالديجيتالبكاميراتكالتقطهاالتيالثابتة

حيثالضوئي،الماسحخاللمنللكمبيوترالصوربإدخالقمتثمومنعاديةكاميرابواسطةالتقطت

تعطيمماالفيلممقاطعبينإضافتهايمكنكالتيالثابتةالصورمعوالمونتاجالتحريربرامجتتعامل

.الفيلمفيالتأثيرمنمميًزانوًعا
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استيراد الصور والفديو

 Import images and videosالتي ترغب في استخدامها في عمل الفيلم وذلك بالضغط على الصور والفديو  قم باستيراد ❑

لتي وامحتويات الفيلم ويعني هذا األمر إحضار المواد المراد استخدامها في الفيلم إلى منطقة importاو الضغط على ❑

Collectionsتسمى 
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استيراد الصور والفديو
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Imageللصورخيارفهناكالنوعحسبمصنفةالملفاتأنواعإننالحظ❑ FilesمثلJPG , PNG
Videosالفديوخيار FilesمثلMP4وAVIالملفاتصيغمنوغيرها.

Allتحديديمكن❑ supportedالحاسوبجهازفيالموجودةالمدعومةالملفاتجميعاظهارليتم
بناالخاص

استيراد الصور والفديو
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حدد الصور او الفديو الذي ترغب باستيرادة1.

في لوحة المفاتيح مع الضغط Ctrlيمكن الضغط على 2.

لتحديد اكثر من صورة او  Left Clickااليسر بالماوس

فديو في حال كانت موجوده في نفس الملف 

Openاضغط 3.

ينتهي الكمبيوتر من إحضار هذه الصور إلى منطقة •

Windows Movie Makerبرنامجالمحتويات في 

استيراد الصور والفديو
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علىاألصليالمجلدفياألصليةللصورارتباطاتإالهيماالمحتوياتمنطقةفيالمعروضةالصور:مالحظة

الذيالملفتخزينوعندما.تعمللنسوفالصورهذهفإنحذفهأوالمجلدمكانتغييرحالةوفيالكمبيوترجهاز

للفيلمجهزنمرحلةهذهفيإنناحيثبداخلهتوجدالالصورأنعلىداللةجدًاصغيرملفانهتجدسوفعليهتعمل

.فقط

والتياإلعداداتبعضإجراءأواليجبالزمنيالشريطمنطقةإلىالصورسحبقبل❑

الصورةظهورقبلالعرضشاشةعلىبقاءهازمنأيصورةلكلالزمنيالتوقيتأهمها

بإدراجنقومسوفألنهمهموهذاالصوربيناالنتقاالتالزمنتحديدأيضاوكذلكتليهاالتي

.اضافتهابعدالتوقيتتعديليمكنكذلك.تليهاوالتيصورةكلبينحركيةمؤثرات

استيراد الصور والفديو
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إدراج الصور في منطقة الشريط الزمني

أوال مرحلة ضبط توقيت الصور
ولتعديل هذه االعدادات نضغط ثانية للمؤثرات الحركية2ثواني لكل صورة و 5اإلعدادات االفتراضية للبرنامج هي 

.في البرنامجDurationونختار Settingsعلى   

اهد من االستمتاعقم باختيار القيم المناسبة التي ال تكون قليلة جًدا بحيث ال يتمكن المش•
.بالصورة وال تكون طويلة تجعل المشاهد يمل من العرض
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إدراج الصور في الشريط الزمني: ثانيا
ى بعد وضع المؤشر على الصورة  وحسب التسلسل الذي تريد من منطقة المحتويات إلالموجوده على الصورة"+" عالمة قم بالضغط على •

.منطقة الشريط الزمني عن طريق الضغط على الصور وستجد الصور تترتب في أول مكان فارغ من الجهة اليسرى للشاشة

إدراج الصور في منطقة الشريط الزمني
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إضافة المؤثرات الحركية

تثبترةصو كلإننالحظسوفالمعاينةشاشةفيالعرضتشغيلعند❑
نهايةتىحوهكذاالثانيةللصورةتنتقلثمثواني5وقدرهاالزمنمنلفترة

الصورةمنز فيالصورعددتساوي زمنيةلفترةسيستمروالذيالعرض
أخرى إلىصورةمناالنتقالفيالحركةبعضادخالنستطيعالواحدة،

.البرنامجمعالمتوفرةالمؤثراتخاللمن
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إضافة النصوص والتعليقات إلى العرض

صوصالنإضافةإمكانيةوالمونتاجالتحريربرامجتمكنك❑
إدراجخاللمنأونفسهاالصورةعلىأماوالتعليقات

.المشهدقبلمنفصلةشريحة

oاضغط علىTextلتحصل على الخيارات الموضحة في
الشكل



12

إضافة مؤثرات الفيديو

ريقةطفيتغيرإلىتؤديالتياإلضافاتكلهيالفيديومؤثرات•
أواألخطاءلتصحيحإماالمؤثراتوتستخدمالفيديومقطععرض
ميةكيزودأنيحاولبرامجمنتجوكلإضافيةفنيةإيحاءاتإعطاء

علىتعمللونيةمؤثراتهناكفمثالالبرنامجمعتأتياآلتيالمؤثرات
تحولأنأواألزرق أواألحمراللون تزيدبانالمقطعلون تعديل

بدويالمشهدتجعلأنأوالرماديةباأللوانمشهدإلىالملون المشهد
أواإلضاءةتزيدأنأوسنة20منأكثرمنتصويرهتمانهكما

فيينالذاألشخاصتعرففالالصورةعلىالتمويهبعضتضيف
Windowsبرنامجيوفر.الفيلم Movie Makerمنمجموعة

.المؤثرات
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ثر ثم لتجربة أي من هذه المؤثرات قم بالضغط على اسم المؤ ❑
على شاشة المعاينة 

يمين -قم بالضغط على مفتاح التشغيل وسوف يعرض لك ❑
الكمبيوتر تأثير هذا المؤثرالشاشة في الشكل

يمكنك أن تضيف أكثر من مؤثر على المشهد الواحد إذا لزم األمر•

إضافة مؤثرات الفيديو

يألأضفتهاالتيالمؤثراتمنالتخلصفيرغبتإذا❑
ثيرالـاعلىالماوسمؤشربوضععلىبالضغطقممشهد

يارباختقمالمختصرةالقائمةومناأليمنالماوسواضغط
Remove
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إضافة الصوت

الحتىلفيلمامشاهدعلىالمطلوبةالتعديالتمنانتهاءكمنتتأكدأنبعدللفيلمالصوتاضافةتتمعادة❑
المشاهدمعليتوافقالصوتترتيبوتعيدالصوتلملفاتالزمنيةالمدةتعديلإلىتلجأ

سيقية لديك أيضا إما بإدخال موسيقى خفيفة أو أي مقطوعات مو الصور الثابتة إلى الصوتيمكنك أن تضيف ❑
.ورأو أغاني تناسب مشاهد الفيلم وتدخلها إلى الفيلم لتعمل في الخلفية عند تشغيل عرض الص

إضافتها لكل مشهد كما يمكنك ان تضيف تعليقاتك الصوتية على المشاهد وان تشرح عنها باستخدام التعليقات و ❑
.دون التأثير على الموسيقى التي أضفتها
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إضافة ملف موسيقى
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الشريط الزمني

عمللفكرةوفهمنامعينبشيءمختصةطبقةكلطبقاتعدةإلىمقسمالزمنيالشريطأن❑

.األفالمومونتاجتحريرفيمهاراتنايطورسوفالزمنيالشريط

الزمنيةللمدةالزمنشريطعبرتمتدهناالصورفإنالفيلممشاهدعلىالصورتضععندما❑

مدةمنتأكدفالمشهدعلىالصوتيتعليقكتضيفأنأردتلووبالتاليللمشهدحددتهاالتي

حتىالتعليقاستمروإالالشاشةعلىالمشهدفيهايظهرسوفالتيالمدةعنتزيدالالتعليق

العملدقةعدمعلىانطباعيعطىممايليهالذيالمشهد
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حددتهاالتيةالزمنيللفترةوتمتدالمشهدينبينالزمنيالشريطفيتظهرالحركيةالمؤثراتأنكما❑

طريقعناألخرىمناكبرالحركيةاالنتقاالتبعضتجعلأنيمكنكوهناثانية2لتكونمسبقًا

أوللمشهداأليمنالجانبمنتسحبأنفإناالمشهدعلىالمؤثرعملاستمرارتريدالتيالجهةسحب

.تريدماحسبللمشهداأليسرالجانب

ستجدوربماازمنهحسبتمتدالموسيقيةالمقطوعةتجدففيهوالموسيقىبالصوتياتالخاصالشريطأما❑

.التاليالشكلفيموضعكماعليهاالتعديلعليكلذا.الفيلممدةمناكبرالصوتمدةإنفي

الشريط الزمني
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التحكم في الصوت داخل الشريط الزمني
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المرحلة النهائية

كمافيلمالوشغلالمعاينةشاشةباستخدامالفيلمبعرضقم❑

رضيعماأنمنوتحققبعنايةالمشاهدهوتابعالشكلفي

.بالضبطتريدهماهو
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نهائيةالصورتهفيفيلمكإلنتاجطويلةعملساعاتإلىتحتاجفإنكاماألفلتحريربرامجمعالتعاملعند❑

Windowsبرنامجيوفرهاالتيالسهلةالخطواتمنوبالرغم Movie Makerبدقةالعملإلىنحتاجإنناإال

وتيةالصوالتعليقاتإضافتهايمكنالتيوالمؤثراتالفيلملقطاتمنوالمكونةالمختلفةالفيلمجزئياتعلىوبتأني

بلقالمشاهدباستعراضفيهانقوممرةكلوفيالفيلم،لمشاهدالمناسبةالموسيقىواختيارالكتابيةوالتعليقات

أوالمشاهد،معالتعليقاتتوافقضبطعلىاماالتعديالتبعضإجراءالضروريمنأنهنجدالنهائيالتجهيز

قبلالفيلمتفحصمزايامنبالتأكيدوهذاثابتةصورعلىيحتويالمشهدهذاكاناذامالمشهدالزمنيةالمدةزيادة

ةالخطوهذهبعدللتراجعمجالوالالكمبيوتروقتمنالكثيرتستغرقالتصديرعمليةالنالنهائيةللمرحلةتصديره

.التصديرعمليةقبلتريدماكلأنجزتبأنكدائًماتأكدلذلكثانية،مرةالتصديرعمليةإعادةاال

المرحلة النهائية
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تصدير المشروع



22

تصدير المشروع
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Thank you


