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 أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 

تَُردوَن ِإلَى َعاِلِم الْغَيِب َوالشََّهاَدِةَوقُِل اعَملُوا فََسَيَرى اللَّه َعَملَكُم َوَرسولُه َوالْمْؤِمنُوَن َوَس "

 )١٠٥ اآلية –ة التوبسورة (     .               " فَينَبُئكُم ِبَما كُنْتُم تَعَملُوَن
 صدق اهللا العظيم

 
 

نعيش اآلن في القرن الحادي والعشرين، الذي يتميز بالتطور المذهل والمتالحق في مجال تكنولوجيا 
ر المعرفي، وتعدد مصادر المعرفة وتنوعها وما صحب ذلك من تطور فيومات واالتصاالت، واإلنفجاالمعل

جميع مناحي الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية، والذي واآبه أيًضا تطور النظريات التربوية والنفسية
ا وإيجابًياعلى المناهج الدراسية وطرائق التدريس وتغير دور المتعلم فلم يعد متلقًيا للمعلومات وإنما مشارًآ

 . للعملية التعليميةا عنها وأيًضا تغير دور المعلم ليصبح موجًها ومرشًدا وميسًروباحًثًا
 

إننا نسعى من خالل هذا الجهد أن يكون لبنة في المساعدة على تكوين وتشكيل عقول ووجدان األجيال
ة في مشروعات تطبيقية تخدم العمليةالجديدة لتكون قادرة على اإلبداع واالبتكار، وتوظيف التكنولوجيا الحديث

التعليمية والبيئة المحيطة وتساعد المتعلم على التكامل المواد الدراسية المختلفة من خالل دمج تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية وذلك من خالل أحدث النظريات والمداخل التربوية الحديثة آمدخل

المشكالت للتعلم من خالل العمل التعاوني ومن خالل مشروعات من خالل اتباعالنظم ومدخل أسلوب حل 
 .األسلوب العلمي في التفكير

 
 في مادة تكنولوجيا المعلوماتInteractive Book "I Book"إن إعداد وتقديم الكتاب اإللكتروني  

جلًيا بإذن اهللا عند دراستك لمحتواهللصف األول الثانوي ما هو إال تعبيًرا وتجسيًدا لما تقدم وسوف يظهر ذلك 
طلس العربياأل"والمتمثل في مشروع واحد لكل فصل دراسي حيث يضم الفصل الدراسي األول مشروع 

تتعلم وتمارس العمل الجماعيعلى أن ساعدك عزيزي الطالب في نهاية المشروع والذي ي، "اإللكتروني
صور بأنواعها والصوت والفيديوالوسائط المتعددة من السلوب علمي لحل المشكالت وتتعامل مع أوالتفكير ب

ومعالجتهم من خالل واجهة تحكم للمشروع وضبط خصائصها وآتابة آود البرمجة الخاص بذلك وربطها
الذي يمكنك من تصميم الشبكة وتحديد" الشبكات"، ويضم الفصل الدراسي الثاني مشروع بقاعدة بيانات

 .ر المناسبة الحتياجاتكمتطلبات إنشاء شبكة الكمبيوت
 

 التنفيذ العملي ألهم الموضوعات تحتوي على)CD(مصاحب له اسطوانة ضوئية وهذا الكتاب  
مع المصحوب بالشرح الصوتي وفصول إفتراضية آنموذج يساعد المعلم والمتعلم على إجادة التعامل

 .المحتوى وتحقيق أآبر استفادة منه
 

 /                                  مع تحيات                              
  فريق العمل                  

 مةمقد
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 األهـداف العامة
 

 .استخدام خطوات أسلوب حل المشكالت في إنشاء األطلس العربي اإللكتروني .١

 .خالل نظام التشغيلالتعامل مع اإلنترنت من  .٢

 .إنشاء قاعدة بيانات باستخدام أحد برامج الجداول اإللكترونية .٣

 .تصميم وإنشاء واجهة برمجية باستخدام أحد لغات البرمجة .٤

 .استعراض البيانات من خالل البرمجية باستخدام أحد لغات البرمجة .٥

 .توظيف الوسائط المتعددة داخل البرمجية .٦
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 الفهرس
 

 المـوضــــوع
 

فحةالص
 

 ١ "األطلس العربى اإللكترونى"مشروع : الفصل الدراسى األول

 ٢ مدخل للمشروع : الدرس األول

 ٨  نظام التشغيل واالنترنت  :الدرس الثانى

 ١٥ تجميع بيانات المشروع: الدرس الثالث

 ١٩ التعامل مع الصور من خالل برامج تحرير ومعالجة الصور: الدرس الرابع

 ٢٦  تصميم الصور الثابتة والمتحركة:الدرس الخامس

 ٣٢ إنشاء ومعالجة ملفات الصوت: الدرس السادس

 ٣٨ إنشاء ومعالجة ملفات فيديو :بعالدرس السا

 ٤٨  إعداد واجهة المشروع وضبط الخصائص:الدرس الثامن

 ٥٣  قراءة بيانات ورقة اكسل باستخدام الفيجوال بيزيك دوت نت:الدرس التاسع

 ٥٨ كتابة كود المشروع: شرالدرس العا

 ٦٢ "اإللكتروني األطلس العربي"  لبرنامج إضافة خريطة وعلم الدولة:الدرس الحادي عشر

 ٦٦ "اإللكتروني األطلس العربي"  لبرنامجإضافة صوت السالم الوطني:  عشرالدرس الثاني

لعربي لبرنامج األطلس ا  إضافة فيديو لعرض المعالم السياحية:الدرس الثالث عشر

 اإللكتروني
٧٠ 
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 مشروع
 

 األطلس العربي اإللكتروني
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 الدرس األول
 

 مدخل للمشروع
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 األهـداف

 

 : الهدف العام

  ".أطلس عربى إلكترونى" استخدام خطوات أسلوب حل المشكالت فى إنشاء 

 :)اإلجرائية (األهداف الخاصة

 :في نهاية هذا الدرس يستطيع الطالب أن

 .تشاركييمارس العمل ال •

 .مراحل حل المشكلة يتعرف  •

 .يعدد خطوات حل المشكلة •

 .طلس عربيأنشاء إيحدد متطلبات  •

 .يبحث من خالل اإلنترنت •

 .ينزل برامج مجانية  •
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 أطلس العالم-الموسوعة العربية

 األطلس العربى اإللكترونى

 إنشـاء مشـروع

 "ىـلكــــتروناإلعـــربى الطـــلس األ"

عرض من خالل  طريقة الستكشاف العالم وهو ،ِكتاب يضم مجموعةً ِمن الخَراِئِط الجغْراِفيِةطلس األيعد 

بشكل  "طلساأل"برامج الجاهزة التى تقوم بعرض هناك العديد من ال .الخاصة بالقارات والدولخرائط مجموعة من ال

 . بالشكل التاليسهل، كما هو مبين لك

 

 

 

 

 

 لكل الدول والقارات،معلومات  على عاإلطال و  خرائط العالممشاهدةبرامج التى تمكنك من الالعديد من  أيضاًهناك و 

والضغط الجوى  يس ودرجات الحرارة والتضار دول من حيث المساحة وعدد السكانالمقارنات بين كما تحتوى على 

سم القارة واسم الدولة  ثم الحصول ا يمكنك اختيار "األطلس العربى اإللكترونى"بتحميل برنامج و  .لخإ... والرياح 

  .على معلومات ومقارنات بين الدول إكتشفها بنفسك من خالل تصفحك للبرنامج

 

 

 

 

 

 

  .اإلنترنت من خالل  شبكة" ٢٠٠٥العالم أطلس "امج نبربمساعدة معلمك يمكنك تحميل 

 

  

 

 

 
أطلس العالم 



 الدرس األول  الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي

 مدخل للمشروع ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٥- 

 : اآلتيعلومات عن، وكذلك تعرف على العمق الجغرافى لها مثل مالموقع الجغرافى لدولتكاكتشف 

  السالم الوطني– مصادر المياه – العلم – أهم المواني – العاصمة – اسم الدولة -اسم القارة 

 .إلخ ..... - معالم سياحية –

 

)١ (رشة عملو  

 تحديد مراحل حل المشكلة
 

 .على مراحل حل المشكلة وتطبيقها على المشروع المقترح يتعرف الطالب الورشة هنتهاء من هذإلبعد ا

 .تحديد الخطوات الالزمة للمشروع المقترحوضع تصور لكيفية فى  زمالئكبمساعدة معلمك، اشترك مع 

 

 : اآلتيــةئلةـسألأجــب عـن ا

 ....................................... ............؟ "األطلس العربى اإللكترونى"نشاء إتحتاجه فى  الذىما  -١

 .................................. .......األطلس حدد اسم لغة الكمبيوتر المناسبة لعمل ،ن خبراتك السابقةم -٢

 ........................................................................ ........البيانات المطلوبة ؟هي ما  -٣

 ................................................................ ............؟البيانات هذه هي مصادر ما  -٤

 ....................... ؟ ) األطلس العربى اإللكترونىمشروع  (هي المخرجات المتوقعة من هذه البرمجيةما  -٥
 

 .لمناقشة سـيتم تنفيذ البرمجية المتفق عليها من خالل مجموعات عمل من الطالبفى نهاية ا

 : بنهاية الورشة نستنتج مايلى

 :بيانات نصية عن

 .سماء قارات وأسماء الدول الموجودة فى كل قارةأ 

م  السال– مصادر المياه - موقعها على الخريطة – العلم – أهم المواني –العاصمة (بيانات عن كل دولة  

 ). معالم سياحية–الوطني 
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 : بيانات رسومية وصور ثابتة ومتحركة عن

 . معالم سياحية- أعالم الدول العربية – عواصم – الدول -القارات 

 :بيانات صوتية

  التعليق الصوتي المصاخب لبعض االجزاء من البرمجية–مثل السالم الوطني للبالد 

 :تحديد البرمجيات الالزمة إلنشاء المشروع

 . لغات البرمجة المستخدمة–برمجيات الوسائط المتعددة ثل م

 
لمنهج الصف الثالث  دراستكقد تواجهك بعض المشكالت التى تحتاج إلى حل، فمن السابقة من خالل خبراتك 

 :لتنفيذ المراحل المختلفة للمشروع من خالل بتطبيق أسلوب حل المشكالتستقوم ، اإلعدادى

 :مراحل حل المشكالت

 .)Problem Definition(يد المشكلة تحد -١

 .(Outputs) تحديد المخرجات -٢

 .(Inputs) تحديد المدخالت -٣

 .)Algorithm(  الحل الخوارزميةخطة  وضع-٤

 .)Coding( البرنامج على الكمبيوتر  كتابة-٥

 .)Program Testing and debugging of the (وتصحيح األخطاءاختبار  -٦

  .)Documentation(و المشروع أ توثيق البرنامج -٧
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 )٢ (ورشة عمل

 تحليل واجهة البرمجية

 :سوف نتبع مراحـل حل المشكالت عند إنشاء المشروع المقترح

 تحديد المشكلة والمتطلبات الخاصة بالمشروع :أوالً

 ".األطلس العربى اإللكترونى" مشروعإنشاء  :المشكلة

 . العمل سيتم التعرف على المتطلبات الخاصة بالمشروعمن خالل ورشة: المتطلبات الخاصة بالمشروع

والتعرف على المكونات المختلفة، يتم تكليف الطالب بجمع المقترحة التجول داخل البرمجية بعد االنتهاء من 

 .نتاج المتطلبات الخاصة بالمشروعالبيانات المطلوبة من خالل تحليل واجهة البرمجية الموضحة واست

 لمشروع المقترحواجهة البرمجية ل
 

 

 

 



 
 
 
 الثانيالدرس 

 

 نظام التشغيل واالنترنت  
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 األهـداف

 

 :الهـدف العام

 .التعامل مع االنترنت من خالل نظام التشغيل

:)اإلجرائية(األهداف الخاصة   

 :فى نهاية هذا الدرس يستطيع الطالب أن

 .ينشئ مجلدات -١

 .يحفظ الملفات داخل المجلدات -٢

 .يجمع البيانات من اإلنترنت -٣

 .وسوعات العلميةيبحث داخل الم -٤



 الدرس الثاني الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي 

 التشغيل و اإلنترنتنظام  ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-١٠- 

 نظام التشغيل
 

 ومن أهم ،المجلدات المخزنة بوحدات التخزينو نظام التشغيل يقوم بإدارة الملفات تعلمت أن ، من دراستك السابقة

 :العمليات التي يقوم بها نظام التشغيل بالنسبة إلدارة الملفات والمجلدات

 :) File ملف – Folderمجلد (إنشاء  .١

 ثم Folder ثم New، اختر األمر ة بزر الفأرة األيمن لتظهر القائمة المختصر(Desktop) انقر سطح المكتب

 .يتم إنشاء المجلد باالسم الذي تحددهساكتب اسم المجلد، 

 :) File ملف – Folderمجلد  (حذف .٢

 .المجلدهذا  لحذف Delete واختر األمر لهنشط المجلد ثم اظهر القائمة المختصرة 

 .) File ملف – Folderمجلد (تسمية  .٣

 .المجلدهذا  إلعادة تسمية Rename واختر األمر همجلد ثم اظهر القائمة المختصرة لنشط ال

 

 )١ (ورشة عمل

 إنشاء مجلدات المشروع

 .إنشاء مجلدات لحفظ ملفات البيانات الخاصة بالمشروع الطالب يستطيع الورشة هنتهاء من هذإلبعد ا

لعدد المجلدات التى ستقوم بإنشائها داخل المشروع وأسمائها وضع تصور ى ف بمساعدة معلمك، اشترك مع زمالئك

 .وأنواع الملفات التي ستخزن في كل منها

 : اآلتيــةئلةـسألأجــب عـن ا

 .................................................؟   بداخلهما اسم  المجلد الرئيسي الذي سيخزن المشروع  •

 .........................................................دم لتخزين خرائط الدول ؟  ما اسم المجلد المستخ •

 ..................................................................... .األعالم اتضع تصور لتسمية ملف •

 .................................................لتخزين السالم الوطني لكل دولة يمكن إنشاء مجلد باسم  •

  .......................................................لتخزين لقطات فيديو عن كل دولة نستخدم المجلد •

  ............................................................نستخدم المجلدأسماء القارات والدول لتخزين  •

  .................................................. نستخدم المجلدبحث عنهاالصور التى قمت باللتخزين  •

 ..................... ملفات الصوت التى قد تحتاج اليها كصوت مصاحب داخل برمجية المشروعلتخزين  •



 الدرس الثاني الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي 

 التشغيل و اإلنترنتنظام  ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-١١- 

 .(Hard Disk) فى إنشاء المجلدات الخاصة بالمشروع على القرص الصلب بمساعدة معلمك، اشترك مع زمالئك

 
 

 Searchالبحث من خالل اإلنترنت 
 
 والتي يمكن من خاللها البحث عن المعلومات searchتقدم شبكة االنترنت العديد من الخدمات منها خدمة البحث 

ويتم البحث عن المعلومات باستخدام كلمات مفتاحية  ...) - صور – صوتية - رقمية–نصية ( بكافة أنواعها

Keywordsن مواقع االنترنت التي تقدم خدمة البحث وتسمى محركات البحث  وتوجد العديد مSearch Engines. 
 

 :Search Enginesمحركات البحث  -١

 : العديد من محركات البحث أشهرهايوجد 

 com.google.wwwمحرك البحث جوجل  -

 com.yahoo.wwwمحرك البحث ياهو 
 

  على جهاز الكمبيوترSave الل االنترنت وحفظ هذه المعلوماتوالتي يمكن من خاللها البحث عن المعلومات من خ

  .حد المستندات على جهاز الكمبيوترأ في Paste من الشبكة ولصقها Copyأو نسخها 
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 :.).... –  فيديو–  صورة–صوت (إنزال الملفات  -٢

 الملفات هستخدام االنترنت للبحث عن هذيمكن ا

 . وحفظها على جهاز الكمبيوتر

 : نتبع اآلتيإذا اردنا البحث عن خريطة مصر

 .نستخدم محرك البحث -

 ."خريطة مصر"نحدد الكلمة المفتاحية  ولتكن  -

 .خرائط أو صور نحدد نوع المعلومة  -

 

 

ى تم نحفظ الخريطة كملف صورة داخل إحدى المجلدات الت -

 . إنشائها

 

 

وإنزالها ثم حفظها  ...)-فيديو - صورة –صوت (يمكن البحث عن جميع أنواع الملفات المطلوبة داخل المشروع 

 .داخل المجلدات

 :لكترونيةإلالموسوعات االبحث داخل  -٣

ريقة طل اًمرتبة وفق  فى مجال معين وتكونتخصصتلخيص منظم للمعرفة البشرية فى كل  عبارة عن الموسوعة

 .المنشودةلى المعلومات إالوصول  البحث ول يتسه جلأو المصنف من أمعينة كالترتيب الهجائى 
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 :همية الموسوعاتأ
تقدم أهم المعلومات و أبرز الحقائق التي تتعلق بمختلف المعارف التي الموسوعات نوع متميز من المراجع تعتبر  

 هذه المعارف باإلعتماد على المقاالت، ضوعاتلة عن إحدى مواإلنسانية أو جزء منها من خالل تقديم فكرة شام

تستخدم الموسوعات لالستفسارات المرجعية  كما ،الجداول، الصور، األشكال، الخرائط و المصادر البيبليوغرافية

غزارة و تنوع أشكال وتتميز بضخامة، و .ولتقديم العروض الموجزة الخاصة بموضوعات معينة، السريعة

  .إليهالوصول  االمقدمة و سهولة البحث ضمن محتوياتها و سرعةالمعلومات 

 موسوعة الويكيبيديا  الموسوعاتمن أهم 

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page  

http://ar.wikipedia.org/wiki/  

 

 

 

 

 

 :تنظيم الموسوعات

  :امل عليها الموسوعات همتطريقتين لتنظيم وترتيب المعلومات التى تش هناك

  - .حرف الهجائيةألا الترتيب حسب -

  .حسب الموضوعات التصنيف العلمى أو حسبالترتيب  -
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 )٢ (ورشة عمل

 الخاصة بالدول ....)-السالم الوطني - العلم–الخريطة  (الورشة يتم البحث عن الملفات ذهبعد االنتهاء من ه

 -قطر - سلطنة عمان - الكويت – السعودية – المغرب -تونس - ليبيا - السودان –مصر ( ةالعربية المختار

 .)١(للمشروع وحفظها بالمجلدات التي تم إنشائها أثناء الورشة ) اليمن

 

  .يقسم المدرس الطالب إلى مجموعات ويعطى كل مجموعة عدد من الدول -

 .الكلمات المفتاحية للبحث  يساعد المدرس الطالب في تحديد-

 . البحث للبحث عن ملفات الدول وحفظها على جهازككاتمحر يقوم الطالب باستخدم أحد -

 .بتجميع البيانات من بقية المجموعات لتكون كل ملفات الدول كاملة مع كل مجموعةالطالب  يقوم -

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 لثالثاالدرس 
 

جميع بيانات المشروع  ت  
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 األهـداف

 

 : الهـدف العام

 .إنشاء قاعدة بيانات بإستخدام الجداول اإللكترونية

:)اإلجرائية(األهداف الخاصة   

 :فى نهاية هذا الدرس يستطيع الطالب أن

 .يتذكر المفاهيم الخاصة بالجداول اإللكترونية -١

 .ينشئ مصنف جديد -٢

 .ل ورقة العمليدخل بيانات داخ -٣

 .يعيد تسمية ورقة العمل -٤

 .يحفظ المصنف الجديد -٥
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 تجميع بيانات المشروع بإستخدام الجداول اإللكترونية
 

ميع البيانات بصورة  المصممة التى تساعدك على تج التطبيقية من البرامجاإللكترونيةبرامج الجداول تعتبر 

 معلوماتال ت ونتعامل معها ونستخرج منهاعة من البيانان ندخل مجموأنستطيع  بأقل مجهود حيث ، منظمة ومرتبة

  .المطلوبة

 ؟ اإللكترونية  نختار الجداولالماذ

  ممثلة في ورقةبيانات صفحة خالل من متناهية وبدقة فائقة وسرعة بسهولة البيانات من كبير كم مع تعامللكي ن

 .(Worksheet) عمل

  اإللكترونية ؟ ماهى الجداول

 (Workbook)مصنف العمل  •

 والصفوف (Columns) األعمدة مجموعة من من تتكون ورقةكل ) Worksheets(وراق ألبه مجموعة من ا

(Rows)  الخاليا ، وتقاطعهم مع بعض يكون مجموعة من)Cells(وهذه الخاليا يتم إدخال يبانات بها . 

 )Columns(  األعمدة •

حيث ورقة العمل  ،، وتستخدم لتعيين موقع كل عمود . …,A,B,C" " حروف أبجديةهذه األعمدة عبارة عن  عناوين

 .اعمود ١٦٣٨٤تحتوي على برنامج اإلكسيل الواحدة في 

 )Rows( الصفوف •

 تحتويبرنامج اإلكسيل حيث ورقة العمل الواحدة في  .…… ,٣ ,٢ ,١”"أرقام   عبارة عنالصفوف هذه   عناوين

 .اصفً ١٠٤٨٥٧٦على 

 .برنامج اإلكسيلحسب إصدار ورقة العمل صفوف وعدد أعمدة يختلف عدد قد  : ملحوظة

 ؟ نواع البيانات التى تحتوى عليها خاليا الجدولأماهى 

 . إلى الخليةإدخالها يمكن التي البيانات من أساسية أنواع ثالثة هناك

 .) والرموزهى عبارة عن الحروف(البيان النصى  -

 .)رقامأل عبارة عن اوه ( البيان العددى-

 .)المعادلة الرياضية المستخدمة( الصيغ -
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 )١ (رشة عملو

 إنشاء جدول بيانات

  
  منالدول ويصنف  كيفية إدخال البيانات ووضعها فى جدول يتعرف الطالبالورشة هنتهاء من هذإلبعد ا

 .)لخإ... العاصمة، والقارة التي تقع بها،  ( حيث

 . إلى مجموعاتالطالب المعلميقسم  -

 .فى تحميل أحد برامج الجداول اإللكترونية الطالب لمالمعيساعد  -

 )مصادر المياه -موانى الهم  أ-العاصمة - الدولة–القارة ( يقوم الطالب بإنشاء مصنف إلدخال البيانات التالية -

 .لكترونيةإلالموسوعات اأحد داخل حدى محركات البحث أو إوالتى قمت بالبحث عنها داخل 

 .)بيانات الدول(سم ا بWorksheetورقة العمل يقوم الطالب بتسمية  -

 \:Databases C : داخل المسار التالى) بيانات القارات(سم ا بWorkbook العمل مصنفيقوم الطالب بحفظ  -

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس الرابع

 

 التعامل مع الصور 

 من خالل برامج تحرير

 ومعالجة الصور
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 األهـداف

: الهدف العام  

مج تحرير ومعالجة الصور ابربعض التعامل مع الصور من خالل   

 :)جرائيةإلا(هداف الخاصة ألا

 :في نهاية هذا الدرس يستطيع الطالب أن

 .يتعرف بعض برمجيات معالجة الصور •

 .بين األنواع المختلفة لملفات الصوريميز  •

 ينزل ملفات صور من االنترنت •

 يعدل حجم الصورة •

 يضيف تأثيرعلي الصورة •

 يقص جزء من الصورة •

 .يحفظ ملف الصورة بامتدادت مختلفة •



 الدرس الرابع الثانويالكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول 

 التعامل مع الصور من خالل برامج تحرير ومعالجة الصور ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٢١- 

 معالجة الصورتحرير وبرامج 
 

 العديد من    احتوائها على  نشاء وتعديل الصور من خالل    إومعالجة الصور هي برامج تمكن المستخدم من        برامج تحرير   

ويعتبر أهـم مـا      ،وسريعة بطريقة متميزة، سهلة     ومعالجة الصور  تساعد المستخدم في تحرير      والوسائل التي األدوات  

 الرغم مـن تشـابه      ى وعل ،خر في تلك البرامج هو اختيار البرنامج المناسب ألداء العمل المطلوب          آيميز مستخدم عن    

هم ما يميز برنامج عن     أن االختالف الجوهري في بعض األدوات هو        أال  إالموجود بها   معظم هذه البرامج في األدوات      

 :وهناك العديد من البرامج يمكنك االستعانة بها في تنفيذ المهمة المطلوبة من تحرير الصور ومعالجتها ومنها. خراآل

CinePaint (O/S  Linux ) 

http://www.cinepaint.org 

PicsArt (O/S Android) 

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.studio&hl=en 

Paint.NET (O/S Windows) 

http://www.getpaint.net/download.html 

 

 :هناك العديد من أنواع ملفات الصور ذات امتدادت مختلفة مثل

PSD – BMP - GIF - EPS - JPG - PCX – PDF – PNG - SCT - TGA – TIF 

 

 المشروع ؟ هذا ولكن ماهي أنواع ملفات الصور المناسبة في عمل 

 : التسؤالت التاليةى علالرد ذلك من خالل ىيتم االجابة عل

 الصورة ؟لملف  ةتخزينالمساحة ما ال .١

 ؟  تخزين المشروعمكان ىة المتاحة علتخزينالمساحة ما ال .٢

 ؟ ةــركثابتة أم متح الصورة هل .٣

 خلفية شفافة ؟الصورة التي نحتاجها ذات هل  .٤

 

 .والتي ستساعدك في إتمام المشروع) GIF - JPG(ملفات الصور ذات االمتداد في هذا الدرس وسوف نتناول 
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 GIF االمتداد ملفات الصور ذات: أوالً

 كما أن   المفهرسة،ن  ا وتسمى هذه األلوان باأللو    ، فقط لوناً ٢٥٦مكنك من التعامل مع     ي ملفات الصور النوع من    اهذ

  كما أنه  ، وفى انتاج البرمجيات   اإلنترنتتصميم مواقع   ع استخدامه في    ئشافهو   مساحة كبيرة لذا     ال يأخذ  النوعهذا  

 .نه يدعم شفافية الخلفية للصورةأ كما ، على الصورةيتميز بإمكانية إضافة تأثير الحركة
 JPG  االمتدادملفات الصور ذات: ثانياً

النـوع   مـن     لذا فهو أكثر تفصيل ووضوحاً     ،لوناً  مليون ١٦مكنك من التعامل مع     ي  من ملفات الصور   النوع   اهذ

 أيضـاً ع  ئشا وهو   ،GIFاالمتداد  ذات  النوع   من    ولكنه أكبر نسبياً    مساحة كبيرة  ال يأخذ  النوع كما أن هذا     السابق،

 لكنه ال يمكن إضافة تأثير حركة على الصورة كمـا           ، وفى انتاج البرمجيات    اإلنترنت تصميم مواقع فى  استخدامه  

 .نه يدعم شفافية الخلفيةأ

في أحد  وحفظ نتائج البحث     واستخدماتها المختلفة لملفات الصور    ىخرن االمتدادات األ   ابحث ع   بمساعدة معلمك  :ثالثاً

 .ملفات منسقات النصوص

 

 انزال ملفات الصور من خالل االنترنت
 

حد محركـات البحـث     أباستخدم    نستطيع انزال العديد من الصور من خالل االنترنت وذلك          السابقة تنامن خالل دارس  

 :نزال ملفات الصور التاليةإل

 .Atlasلد مج داخل الموجود Mapsمجلد صور خرائط الدول العربية وتخزينها داخل  •

 .Atlasمجلد  داخل الموجود Flagsمجلد عالم الدول العربية وتخزينها داخل أصور  •

 .Atlasمجلد  داخل الموجود Picturesمجلد لدول العربية وتخزينها داخل  عن أهم المعالم السياحية لصور •

 

 التعامل مع الصور

 
من حيث ضبط حجم   يمكن التعامل معها "لكترونيإل اطلس العربيألا"الصور التي تم تخزينها داخل مجلدات مشروع 

 .  حفظ الصورة داخل ملف باالمتداد المناسب– قص جزء من لصورة –وضع تأثيرعليها  -الصورة 
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 )١(ورشة عمل 

 التعامل مع الصور

 : على يتعرف الطالب الورشة هنتهاء من هذإلبعد ا 

 ضبط حجم الصورة •

 إضافة التأثيرات على الصور •

  الصورقص جزء من •

 حفظ الصورة داخل ملف باالمتداد المناسب •
 

 ضبط حجم الصورة: أوالً

 :من خالل الخطوات التالية) رتفاع  اإل-العرض ( من حيث هابعادأالمقصود بضبط حجم الصورة هو تغيير 

  .أحد برامج تحرير ومعالجة الصورحمل  •

 .Atlasمجلد  داخل وجودالم Mapsمجلد  من "جمهورية مصر العربية" ملف صورة خريطة افتح •

 

 

 

 

 

 

 

  بتنشيط الصورة فيظهر، وذلك لها في المشروعالمساحة المخصصةغير حجم صورة الخريطة بما يتناسب مع  •

 : نقاط ارتكاز من خاللها يتم تغير ابعاد الصورة كالتالي٨حولها 

 

o  ركان الصورة  أحد أاضغط مع السحب علي 

 

 

o  للصورةاضغط مع السحب في االتجاه األفقي 
 
 

o اضغط مع السحب في االتجاه الرأسي للصورة 
 

المكان المراد وضع الصورة 
 بداخله

 سم٥

٥ 
س
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  تغيير في المساحة التخزينية لملف للصورة ؟إلىناقش مع معلمك هل التعديل في حجم الصورة يؤدي * 
 

 إضافة التأثيرات على الصور :ثانياً

برازه إيه حتى يمكن  علاًكون هناك جزء محدد في الصورة تريد إضافة تأثير قد يلوضع تأثير معين على الصورة

 .داخل الصورة لكي تخدم هدف ما من استخدام الصورة

 فكل ما ،"القاهرة" على مكان العاصمة اً محددوضع تأثيراًيمكنك صورة السابقة لخريطة جمهورية مصر العربية الفي 

ضافة التأثير إلتأثيرات وو منتظم للجزء المراد إضفاء التأثير عليه ثم فتح قائمة اأعليك هو اجراء عملية اختيار حر 

 . أو أبيض و أسودالمناسب عليه مثل حدود و ظل

 

 
 

 

    . عليهاالصورة قبل إضافة التأثير -
 
 
 
 
 
 

   Black and White اخترAdjustmentsمن قائمة  -

 

 

 . عليهااًإضافة تأثيربعد الصورة  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الصور قص جزء من:ثالثاً

 .من الصورةأو استبعاد بعض األجزاء  الصورة أحيانا نريد قص جزء محدد من

استخدام أداة ذلك ب يتم ،"القاهرة" ولتكن العاصمة "جمهورية مصر العربية"خريطة قص جزء من صورة يمكنك 

  . من شريط األدوات)  Crop(القص 
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 .الصورة قبل استخدام أداة القص عليها -

 

 

 

 

  .تحديد الجزء المطلوب -

 

 . الحصول على الصورة بعد قص الجزء المطلوب فقطلى مفتاح االدخال يتمعند الضغط ع -
 

  حفظ الصورة داخل ملف باالمتداد المناسب:رابعاً

ملـف   تخزينها بثم  GIF  صورة الخريطة يتم حفظ الصورة داخل ملف بامتداد ىجراء التعديالت المطلوبة علإبعد 

 . Atlasمجلد ل داخالموجود  Mapsمجلد  داخل JPGاالمتداد آخر ب
 

 .ملفين السابقين لصورة الخريطة من حيث السعة التخزينية والدقة والوضوحل قم بعمل مقارنة لبمساعدة معلمك

 

 الصورة الثانية ولىألالصورة ا

 Egypt.gif   :اسم الملف Egypt.jpg   :اسم الملف
 : ............................تخزينية للملفالسعة ال : ............................السعة التخزينية للملف

  .............................: دقة ووضوح الصورة  .............................: دقة ووضوح الصورة
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 تصميم الصور الثابتة والمتحركة
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 األهداف

 :الهدف العام

 تصميم الصور الثابتة والمتحركة

 :)اإلجرائية(األهداف الخاصة 

 :في نهاية هـذا الـدرس يستطيع الطالب أن

 . يصمم صورة تصلح كخلفية لبرمجية المشروع •

 . صورة متحركةىيتفهم معن •

 .يصمم صورة المتحركة •
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 يم صورة كخلفية لبرمجية المشروع تصم
 

 يجب إضفاء اللمسات الفريدة الخاصة من لمسات "لكترونيإلطلس العربي األا"عداد برنامج إعند الشروع في 

نشاء ومعالجة الصور لوضعها كخلفيات إل فيمكن االستعانة بأحد برامج تحرير ومعالجة الصور ،التصميم واالبداع عليه

 .لمشروعل
 

 )١(ورشة عمل 

 تصميم صورة ثابتة
 

 .رة ثابتة كخلفية لبرمجية المشروععلى طرق تصميم صو يتعرف الطالب الورشة هنتهاء من هذإلبعد ا

 

 : باستخدام أحد برامج تحرير ومعالجة الصور يمكن تصميم صورة واستخدامها كخلفية لبرمجية المشروع كما يلي

 .)العرض واالرتفاع(اجهة البرنامج بعاد وأل مناسبةلكى تكون بعاد الصورة المراد تصميمها أحدد  -١

 .استخدم األدوات المتاحة لبرنامج تحرير ومعالجة الصور لتصميم الخلفية -٢

   . بيكسل٦٠٠ x بيكسل ٨٠٠بعاد واجهة نافذة البرنامج هي أن أافترض  -٣

 لبعاد واجهة نافذة البرنامج وذلك من خالأبعاد منطقة العمل قبل تصميم الصورة بنفس أاضبط  -٤

 .Resizeو  أImage Sizeداة  أ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المساحة المخصصة تعبئة ل استخدم أداة تعبئة اللون  -٥

 .باللون المناسب
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 المتاحة شكال الرسم أدوات وأاستخدام يمكنك  -٦

  .     لتصميم الصور

 

 

 

 
 )٢(ورشة عمل 

  صورةىإضافة تأثيرات ونص عل
   

  . صورة  التي سبق تصميمهاىضافة تأثيرات ونص علإعلى طرق رف الطالب  يتعالورشة هنتهاء من هذإلبعد ا

 

 

  . Gradientاضف تأثير التدرج اللوني  -١

 

 

 

 

 

  .اضف نص -٢

 

 

 

 

 . من التعبئة اللونيةدرج صورة جاهزة بدالًإ -٣

 

 

 
 

 .Atlasمجلد  داخل الموجود Picturesمجلد داخل " خلفية مشروع"باسم السابقة  االمتدادات ىحدإاحفظ الصورة ب -٤
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 تصميم صورة متحركة
 

 إطـارات   خرى في أل الثابتة يتم ادراجها واحدة تلو ا      مجموعة من الصور  هي  مر  الصورة المتحركة  في حقيقة األ     

 .إطار لتظهر عند العرض وكأنها تتحركواحد ويتم تحديد الفترة الزمنية بين كل زمني شريط داخل 
 

 ) ٣(ورشة عمل 

 تصميم صورة متحركة
 

 :  حد برامج الوسائط المتعددةأيتعرف الطالب على كيفية تصميم صورة متحركة باستخدام نشاط أثرائى هذه الورشة 

بمساعدة معلمك قم بالبحث من خالل  (نشاء صور متحركةإحد برامج الوسائط المتعددة والتي تساعدك في أحمل  -١

 .)حد البرامج المجانية ألنشاء صورة متحركةأ عناالنترنت 

 : حمل ملفات صور علم مصر والموضحة كاآلتيAtlas  مجلد داخلالموجود Picturesمجلد  من  -٢

ملف الصورة  )٣(ملف الصورة  )٢(ملف الصورة )١(ملف الصورة 

)٤( 

    
 

  . كما بالشكل كل صور داخل االطار بالترتيبادرج -٣
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 .خرآاضبط التوقيت المناسب بين كل اطار و -٤

 من خالل شريط الحركة فتظهر صورة العلم وكأنها تتحرك لتشغيل اعلى مفتاح اضغط  -٥

 .ويظهر العلم وكأنه يرفرف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Atlas مجلد داخل الموجود  Picturesمجلد داخل  GIF هذه الصورة المتحركة باالمتداد المناسب  وهو احفظ -٦

 . 

 

   
  

  



 
 
 

 الدرس السادس

 

 إنشاء ومعالجة ملفات الصوت
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 هـدافألا

:الهدف العام  

  .إنشاء ومعالجة ملفات الصوت من خالل بعض برامج تحرير ومعالجة الصوت

 :)االجرائية(هداف الخاصة ألا

 :في نهاية هذا الدرس يستطيع الطالب أن

 .يتعرف بعض برمجيات معالجة الصوت •

 .نشاء الصوتإ جحد برامأيحمل  •

  .يسجل تعليق الصوتي •

  .يعدل في مقاطع الصوت •

 . مقاطع الصوتىيضع تأثيرات عل •

 .يخزن الصوت داخل ملف بامتداد مناسب •
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 معالجة الصوتتحرير ومج ابر
 العديد من   من خالل احتوائها على   الصوت  نشاء وتعديل ومعالجة ملفات     إهي تلك البرامج التي تمكن المستخدم من        

  .وسريعةبطريقة متميزة، سهلة ملفات الصوت ومعالجة  تساعد المستخدم في تحرير يرات التيأثوالوسائل والتاألدوات 

ودمجها  ومعالجتها   جزاءأ إلىالصوت وتقطيع الصوت     ومعالجة   نشاءإفي  وهناك العديد من البرامج يمكن االستعانة بها        

 :مثل
(Audacity) ( O/S  Windows- Linux)  
http://audacity.sourceforge.net/ 
 
(WavePad) ( O/S Android) 
https://play.googlw.com/store/apps/details?id=com.nchsoftware.pocketwavepad 
 

  :ء ملف الصوتإنشا

مشـروعك  في   اهرجادإ و و مصادر أخرى  أنترنت   اإل : مثل يدةعد الصوت من مصادر     اتيمكن الحصول على ملف   

وإعـداده  و تعليق صوتى تقوم بتسـجيله       أ  العربية لدول ا ىحدإل" السالم الوطني "أو   "النشيد الوطنى "صوت  ملف   منها

ثم تخزينه داخل ملـف بامتـداد       برنامج لتسجيل الصوت    دام  نشاء ملف صوت يتطلب استخ    إلمقاطع الفيديو، و  ضافته  إل

هم المعالم السياحية   أل ثناء عرض لقطات الفيديو   أ يتعليق صوت صوت لكي يستخدم ك   إنشاء ملف   ب  وسوف نقوم    .مناسب

 .في مصر
 

 )١(ورشة عمل 
 

  إنشاء ملف الصوتعلي كيفية  يتعرف الطالب الورشة هنتهاء من هذإلبعد ا
  

 :البدء في تسجيل الصوت يجب عليك االجابة عن التساؤالت التالية قبل :أوالً

 ؟ ما الموضوع الذي سوف يتم التسجيل حوله -١

 ؟ ماهي الجمل التي سوف يتم تسجيلها -٢

 ولكل جملة ؟ ماهي الفترة الزمنية لملف الصوت -٣
 

 :سئلة السابقة من خالل التاليأل اإلجابة عن اسيتم و

 ".أهم المعالم السياحية في مصر"مطلوب تسجيله هو عن  بفرض أن الموضوع ال-

 ملفات ى وهذا يتطلب االطالع عل،"أهم المعالم السياحية في مصر"تجهيز وكتابة مجموعة من الجمل عن  -

 .Atlasمجلد  داخل Picturesمجلد الصور التي قمت أنت وزمالئك بتجميعها في 

 .عدد الجمل التي سوف يتم تسجيلهاالفترة الزمنية لملف الصوت من خالل   تتحدد-
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 وسوف يتم استخدامها في إعداد ملف ،ألهم المعالم السياحية في مصر بفرض أن الصور التي تم البحث عنها -

 :  الفيديو هي كاآلتي 

         

     

 ويمكنك البحث من خالل االنترنت ،جملة أو جملتين عن كل صورة من الصور السابقةوكتابة قم بتجهيز  -

 .  البيانات الصحيحة عن هذه المعالم السياحية بمصر واالستعانة بمعلم الدراسات االجتماعيةىللحصول عل

 .منسقات النصوص وحفظهبرامج حد أ اكتب النص الذى يتم تسجيله في -
 

 : التالي واآلن سوف نبدأ في إجراء خطوات تسجيل التعليق الصوتى من خالل:ثانياً

    .الكمبيوتر  بجهازMicالميكروفون تأكد من اتصال  -
 وذلك في نظام  Sound Recorder ثم  Accessoriesاختر   Startمن قائمة  (حمل برنامح تسجيل الصوت -

 .Start)  فمن شاشة٨ Windowsما في حالة نظام التشغيل أ ٧ Windows التشغيل
  

  Sound Recorderيظهر برنامج تسجيل الصوت س

 

 
 قيمة عداد الفترة الزمنية الحظ

 

 . عملية تسجيل الصوتأ  لتبد Start Recordingاضغط على زر  -
                     

 

 

 
 الحظ زيادة قيمة عداد الفترة الزمنية اثناء التسجيل
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 . ملفالصوت داخلتظهر نافذة لحفظ س ،بعد االنتهاء من التسجيل Stop Recordingعلى زر  ضغط ا-

 .Atlas داخل مجلد الموجود Soundsداخل مجلد "  أهم المعالم السياحية في مصر " باسم الملف احفظ -

  
 . المعالم السياحية لمصرألهمعداد ملف الفيديو إثناء أ وسيتم استخدامه اً،واآلن يصبح ملف التعليق الصوتي جاهز

 

 )٢(ورشة عمل 
 

  .التعامل مع الصوت كيفية علىطالب  يتعرف الالورشة هنتهاء من هذإلبعد ا
 .نترنت السابقةإلحد مواقع اأنزاله من إ من خالل معالجة الصوتحد برامج أ جهازك ىعلحمل  -

فيبدأ ـ Atlas داخل مجلد Soundsمن داخل مجلد " أهم المعالم السياحية في مصر"  ملف الصوتافتح  -

        .البرنامج في التجهيز لقراءة ملف الصوت

 
 
ويتحرك عليه مؤشر يسمى ،  ممثل عليه الصوت في صورة تردداتيظهر ملف الصوت في صورة شريط زمنىس

Head   مقاطع الصوت المختلفة بين كيمكنك من التحر س القراءةأو رأ. 
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 :مثل  للصوتمعالجة الصوت يمكنك عمل المعالجة المناسبةامج نبرمن خالل 

        . الصوتجزء منتحديد   -١

 . الصوتجزء منحذف  -٢

ولصقه في جزء آخر في   الصوت جزء من قص -٣

 .نفس الملف أو في ملف صوتي آخر

  .تكرار مقطع من الصوت  -٤

 . الملف الصوتي الحاليإلىإضافة ملف صوتي آخر   -٥

  .و خفض الصوتألكل الصوت مثل تاثيرات تضخيم  إضافة تأثيرات على مقاطع محددة أو  -٦

 

  ."أهم المعالم السياحية في مصر" ملف الصوت ىاء التعديالت الالزمة علبمساعدة معلمك قم باجر

 

 .Atlas  داخل مجلد Soundsداخل مجلد ه حفظقم ب ،الملفهذا  ىالتعديالت الالزمة علجراء إنتهاء من الوبعد ا

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 الدرس السابع

 إنشاء ومعالجة ملفات فيديو 
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 األهـداف

:الهدف العام  

  .الفيديو من خالل بعض برامج تحرير ومعالجة الفيديوإنشاء ومعالجة ملفات 

:)االجرائية(هداف الخاصة ألا  

:في نهاية هذا الدرس يستطيع الطالب أن  

 .يتعرف بعض برمجيات معالجة ملفات الفيديو •

 .امج تحرير ومعالجة ملفات الفيديو من االنترنتحد برأينزل  •

 . جهاز الكمبيوترىيحمل برنامج تحرير ومعالجة ملفات الفيديو عل •

 .يستورد ملفات صور •

 .ينشئ لقطات فيديو داخل برنامج تحرير ومعالجة ملفات الفيديو •

 .يستورد ملف صوت •

 .الحذف ضافة أوإليتعامل مع لقطات الفيديو با •

 . لقطات الفيديوىيضيف تأثيرات عل •

 .نتقالية بين لقطات الفيديوإليضيف تأثيرات الحركة ا •

 .يحفظ لقطات الفيديو داخل ملف باالمتداد المناسب •
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 برامج تحرير ومعالجة الفيديو

مـن خـالل    والصـوت   ) واد الفيلمية مال(نشاء وتعديل ملفات الفيديو   إهي تلك البرامج التي تمكن المستخدم من        

 بطريقة  الفيديولقطات  ومعالجة   تساعد المستخدم في تحرير      يرات التي أثوالوسائل والت د من األدوات     العدي احتوائها على 

ن االختالف  أال  إفي األدوات الموجود بها      تحرير ومعالجة الفيديو   تشابه معظم برامج  من  رغم  ال ىعلو .وسريعةسهلة  

 .خراآلهم ما يميز برنامج عن أالجوهري في بعض األدوات هو 

 .الفيديوملفات  تعديل وإنشاء االستعانة بها في التي يمكن العديد من البرامج وهناك
Kdenlive  ( O/S Linux) 

/org.kdenlive://http 
 
Video Maker (O/S  Android) 

videoeditor.app.yong=details?id/apps/store/com.google.play://http 
 
Movie Maker (O/S Windows ) 

download-maker-movie-get/windows/us-en/com.microsoft.windows://http 
 

 وسوف نستخدمومن خالل االنترنت يمكن تحميل برنامج تحرير ومعالجة الفيديو من خالل أحد المواقع السابقة 

 : الحصول عليه من الرابط التالىكيمكنالموجود في نظام التشغيل، كما   Movie Makerبرنامج 
    /org.maker‐movie‐windows.www://http 

 

ولتحرير أحد ملفات الفيديو التي تم إلتقاطها من خالل كاميرا الفيديو أو كاميرا الويب يجب استخدام برنامج يـتم مـن                     

ـ خالله تجزئة هذا الفيديو إلى مجموعة من اللقطات الثابتة والتي بتسلسلها وتمريرها بسرعة محددة                يهيئ اإلحسـاس   س

 .  محتواها وبذلك يمكن تعديل الفيديو وتعديلمتاحة لتحريرتصبح قطات  وهذه الل،البصرى بالحركة
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      إنشاء ومعالجة ملفات فيديو ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٤١- 

 )١(ورشة عمل 
 

ـ  Movie Makerعلى كيفية انزال برنـامج   يتعرف الطالب الورشة هنتهاء من هذإلبعد ا  جهـاز  ى  وتحميلـه عل

 الكمبيوتر 

 

  com.microsoft.www://http من خالل االنترنت حمل الموقع الرسمي ،بمساعدة معلمك وبالتعاون مع زمالئك

 اختر منها ما يناسب نظام التشغيل المحمل ،  فتظهر نتائج البحثmovie makerاكتب في مربع البحث للموقع ثم 

  . جهازكىعل

 
 

  . جهازكىوتحميله عل  movie makerنزال برنامج إ تتبع اختيارات -

 .Movie Maker  افنح برنامج  Startمن قائمة  -

 . واجهة البرنامجىعل تعرف بمساعدة معلمك -
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      إنشاء ومعالجة ملفات فيديو ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٤٢- 

 )٢(ورشة عمل 
 

 .إنشاء ملف فيديو عن أهم المعالم السياحية في مصر على يتعرف الطالب الورشة هنتهاء من هذإلبعد ا
 

الخطوات الثالث الرئيسـة      بسهولة ويسر تتبع جيداً    عن أهم المعالم السياحية في مصر     اآلن لكي تنشئ ملف فيديو      

 : كما تظهر في واجهة البرنامج وهي كاآلتي

 .Capture Video وذلك باختيار) صوت - صور–فيديو ( استيراد ملفات  -١

 .Edit Movieوذلك باختيار )  كتابة نصوص–ضافة تأثيرات إ(تعديل لقطات الفيديو  -٢

 .Finish Movie حفظ لقطات الفيديو داخل ملف وذلك باختيار  -٣
 

 

 

 

 

 

 

 
 استيراد ملفات الصور: أوًال

  .Capture Video   منImport Pictures اختيار ىاضغط عل -

  .Atlas  داخل مجلد picturesتورد ملفات الصور ألهم المعالم السياحية في مصر من داخل مجلد  اس-
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      إنشاء ومعالجة ملفات فيديو ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٤٣- 

 . كما بالشكل  فتظهر في المعاينةStoryboardفي   مع السحب للصور وضعهابالضغط قم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 .بالضغط مع السحبدراج باقي الصور إقم ب -

 
 

 .آما بالشكليظهر الشريط الزمني س "Show Time Line" ىط علملحوظة عند الضغ
 

منطقة المعاينةمنطقة المعاينة



 الدرس السابع الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي  

      إنشاء ومعالجة ملفات فيديو ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٤٤- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .Storyboardفيظهر   " Show Storyboard " ىاضغط عل

 
 

 :استيراد ملف صوت
 .Capture Video    منAudio or Music Import  اختيارىاضغط عل -
 .  ليظهر الشريط الزمنيShow Time Line ىاضغط عل -
 

 
 

 .Atlas داخل مجلد  soundsمن داخل مجلد " هم المعالم السياحية في مصرأ"ملف الصوت  استورد -
 

 Time Lineالشريط الزمني 
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      إنشاء ومعالجة ملفات فيديو ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٤٥- 

 . Time Line قم بالضغط مع السحب لملف الصوت ووضعه في شريط -
 

   
 
 

 
 

 

 

 

كبر من الفترة الزمنية أ أن الفترة الزمنية لعرض ملف الصوت أيضاً  والحظ Time Lineالحظ ظهور الصوت في 

 .اهد الصورلعرض مش
 

 . مع بداية عرض مشاهد الصورأ يبدى حت Time Lineاضغط مع السحب من بداية ونهاية ملف الصوت في  -
 

 
 

   Edit Movieوذلك باختيار)  كتابة نصوص–ضافة تأثيرات إ(  تعديل لقطات الفيديو:ثانيًا

وهي تأثيرات يتم وضعها ، Edit Movieمن    View Video Effects اختر ، الصورةى تأثير علإلضافة -١

 Time الصور التي في شريط ىحدإبالضغط مع السحب ضعها فوق وحد التأثيرات أ اختر ، ثم الصورةىعل

Lineضافة التأثير في المعاينةإشاهد الصورة بعد بعد ذلك  و.  

 

 

الصورة بعد 
اضافة التأثير

 الفترة الزمنية  لعرض الصور

الفترة الزمنية لعرض  الصوت



 الدرس السابع الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي  

      إنشاء ومعالجة ملفات فيديو ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٤٦- 

،  Edit Movieمن   View Video Transitionاختر ، المراحل اإلنتقالية بين لقطات الصورىوضع تأثير علل -٢

  .بالضغط مع السحب ضعها بين لقطات الفيديو في الشريطو ،حد التأثيراتأاختر ثم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   View Titles or Creditsاختر ،لقطات الفيديو المختلفةبين ة أو فرعية يلوضع نصوص رئيس -٣

يظهر نص العنوان في س" احية في مصرأهم المعالم السي" اكتب العنوان الرئيسي للفيديو ، ثمEdit Movieمن 

  .Time Lineشريط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .اكتب العنواين الوصفية لباقي مشاهد الفيديوبعد ذلك 
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      إنشاء ومعالجة ملفات فيديو ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٤٧- 

 حفظ لقطات الفيديو داخل ملف :ثالثاً

 : ومنهاFinish Movieباختياريمكن حفظ لقطات الفيديو 

 . جهازكى ملف الفيديو علحفظ لSave to My Computer اختر -

 . حدد مكان وحدة التخزين-

 . Atlasل مجلدخ  داVideosداخل مجلد " مصر"  احفظ ملف الفيديو باسم -

   . تتبع باقي خطوات الحفظ ليظهر لك في النهاية عرض للفيديو-

 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الدرس الثامن

 

 إعداد واجهة المشروع وضبط الخصائص



 الدرس الثامن الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي

 إعداد واجهة المشروع وضبط الخصائص ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٤٩- 

 

 األهـداف

 :الهدف العام
 

 .تصميم وإنشاء واجهة تعامل المستخدم مع المشروع
 

 :األهداف اإلجرائية
 

 :في نهاية هذا الدرس يستطيع الطالب أن
 

 . يحدد الهدف من تصميم وإنشاء مشروع -١

 .شروع يصمم واجهة تعامل المستخدم مع الم-٢

 . يحدد أدوات التحكم في نافذة واجهة المستخدم-٣

 . ضبط خصائص أدوات التحكم-٤

 .VB.NET في لغة ToolBox إضافة أداة تحكم لمربع األداوات -٥



 الدرس الثامن الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي

 إعداد واجهة المشروع وضبط الخصائص ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٥٠- 

 "األطلس العربي اإللكتروني"زمة في إعداد مشروع التم إعداد مجلدات تحتوى على كافة العناصر اللقد 

 :وتمثلت المجلدات فيما يأتي

 .Atlasمجلد المشروع الذي يضم كافة محتويات المشروع من ملفات ومجلدات تحت اسم  •

 . الذي يحتوى على بيانات الدولExcel يخزن به ملف databaseمجلد  •

 . يخزن به أعالم الدولflagsمجلد  •

 . يخزن به خرائط الدولmapsمجلد  •

 . يخزن به السالم الوطني لكل دولةanthemمجلد  •

 .يخزن ملفات الفيديو الخاصة بالمعالم السياحية Videosمجلد  •

األطلس " مشروعدرست في العام السابق البرمجة باستخدام لغة الفيجوال بيزيك دوت التي سنستعين بها في بناء 

 :تيةآلبإتباع الخطوات ا"  اإللكترونيالعربي

 .قم بفتح الفيجوال ستوديو دوت نت المتوفر على جهازك •

 : كما هو موضح بالشكل اآلتيControls ثم قم بوضع أدوات التحكم atlasد تحت اسم قم بإنشاء مشروع جدي •

 

 Button وأداة PictureBox  من األداة٢ و ComboBoxداة من األ ٢ و Label من األداة ١٠نجد أننا قمنا بوضع 

 .Form على نافذة نموذج WindowsMediaPlayerوأداة 



 الدرس الثامن الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي

 إعداد واجهة المشروع وضبط الخصائص ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٥١- 

 الموجودة عليها كما هو موضح بالشكل Controls وأدوات التحكم Form١قم بضبط خصائص نافذة النموذج  •

 :اآلتي

 
 كما هو Form١ الموجودة على نافذة النموذج Controls لبعض أدوات التحكم Nameقم بضبط خاصية  •

 :موضح بالجدول اآلتي

 Nameقيمة الخاصية  األداة
ComboBox١ cmbbxContinent 

ComboBox٢ cmbbxState 

PictureBox١ picbxMap 

PictureBox٢ picbxFlag 

Label٦ lblDC 

Label٧ lblPorts 

Label٨ lblWR 

Button١ btnStop_play 

AxWindowsMediaPlayer١ WMPlayer 
 

 .False بالقيمة WMPlayer لألداة Visibleقم بضبط خاصية  •
 .StretchImage بالقيمة picMap و picFlag لألداتين SizeModeقم بضبط خاصية  •



 الدرس الثامن الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي

 إعداد واجهة المشروع وضبط الخصائص ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٥٢- 

 :ملحوظة

صندوق هذا ال ولكن يجب ضمها لToolBoxصندوق األدوات  ضمن AxWindowsMediaPlayerتوجد أداة  ال

 .كما هو موضح بالخطوات اآلتية

 : اتبع اآلتيبمعاونة معلمك

 .… choose Items وقم باختيار Toolboxقم بالنقر بالزر األيمن للفأرة داخل ال  •

 .Windows Media Playerتبويباته اختر  يظهر لك مربع حواري من إحدى  •

 . تضاف هذه األداة إلى صندوق األدواتWindows Media Playerبمجرد الضغط على االختيار  •
 

 



 

 

 

 

 

 

 الدرس التاسع

 كسلإقراءة بيانات ورقة 

 باستخدام الفيجوال بيزيك دوت نت



 الدرس التاسع  للصف األول الثانويالكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

 قراءة بيانات ورقة إآسل باستخدام الفيجوال بيزيك دوت نت  ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٥٤- 

 األهـداف

 :الهدف العام

 .إنشاء قناة اتصال بين قواعد البيانات والبرمجية

 :األهداف اإلجرائية

 :في نهاية هذا الدرس يستطيع الطالب أن

 . يكتب الكود الخاص بفتح قناة اتصال-١

 .ت الالزمة لفتح قناة اتصال يعلن عن المتغيرا-٢

 . يكتب الكود الخاص باستدعاء ملف أكسل إلى الذاكرة-٣

. يخصص بيانات األعمدة في جدول البيانات بالذاكرة لما يناظرها في أدوات التحكم في نافذة واجهـة المسـتخدم                  -٤



 الدرس التاسع  للصف األول الثانويالكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

 قراءة بيانات ورقة إآسل باستخدام الفيجوال بيزيك دوت نت  ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٥٥- 

 

 الموجودة Controlsعزيزي الطالب بعد إعداد واجهة البرنامج وضبط خصائصها وخصائص أدوات التحكم 

األطلس "عليها تأتي مرحلة كتابة الكود المناسب حتى تقوم واجة البرنامج باإلستجابة إلحتياجات مستخدم برنامج 

 :كسل الذي يحتوي على البيانات اآلتيةإبما أن بيانات البرنامج توجد لدى ملف "  اإللكترونيالعربي

 

 تندرج Classesكسل ويتم ذلك باستخدام تصنيفات إالعربي وملف إذاً نحتاج لفتح قناة أتصال بين برنامج األطلس 

 وذلك ، تمكن من قراءة البيانات المخزنة بملف وعرضها على واجة البرنامج والتعامل معهاADO.NETتحت مسمى 

 :آلتيةبإتباع الخطوات ا

 كما هو   GetDatafromExcelSheet ثم قم باإلعالن عن الدالة       Form١قم بفتح نافذة الكود الخاصة بنافذة النموذج         •

 :موضح بالكود اآلتي

 

 حيث يمثل الجملة التي مـن       sql حيث يمثل مسار ملف أكسل و        FilePathوسائط هما   من ال  ٢هذه الدالة لها عدد     

 عبارة جدول بيانـات     DataTableكسل وتعود الدالة بقيمة من النوع       إخاللها سوف يستعلم عن البيانات من ملف        

 .كسلإوتر به البيانات التي احضرت من ملف في ذاكرة الكمبي

 :اآلتيكعالن عن المتغيرات إلقم با •
 

 

 .كسلإ سوف يمكن من فتح قناة أتصال بورقة العمل التي بها البيانات في ملف MyConnectionالمتغير 

 .ستعالم بموجبه يتم الحصول على البيانات من ملف أكسلإ سوف يقوم بتنفيذ MyCommandالمتغير 



 الدرس التاسع  للصف األول الثانويالكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

 قراءة بيانات ورقة إآسل باستخدام الفيجوال بيزيك دوت نت  ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٥٦- 

 .dtمن ملف أكسل لجدول البيانات لدى المتغير  (Data Adapter) سوف يعمل كمحول للبيانات daتغير الم

 .كسلإالتي تم إحضارها من ملف  (Data Table) جدول يحفظ به البيانات ه لديdtالمتغير 
 

 :قم باستخدام المتغيرات كما هو موضح بالكود اآلتي

 

 عن البيانات المطلوبة مـن      sql جملة االستعالم      ه الذي لدي  MyCommand باستخدام األمر    daيقوم محول البيانات    

 .dt لتحويل البيانات إلى طريقاMyConnectionً  تصال إلكسل الذي أتخذ قناة اإملف 

 . بها البيانات من ملف أكسلdtثم تقوم الدالة بإرجاع 

 :ة القارات بأسماءها في ملء قائمGetDatafromExcelSheetاستخدام الدالة 

  مـن  Shown واختيـار الحـدث   Class Name مـن قائمـة   (Events Form١)في نافذة الكود قم باختيـار   •

 : كما هو موضح بالشكل اآلتيMethod Nameقائمة 

 

 .ألنه يحدث مرة واحدة عند ظهور النافذة ألول مرة Shown تم اختيار الحدث 
 

 : الكود اآلتيأكتبثم  •



 الدرس التاسع  للصف األول الثانويالكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

 قراءة بيانات ورقة إآسل باستخدام الفيجوال بيزيك دوت نت  ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٥٧- 

 
 ثـم تخصـيص نـاتج القيمـة الراجعـة مـن الدالـة               DataTable مـن النـوع      dtن عن متغيـر     تم اإلعال  -

GetDatafromExcelSheet    عطاء مسار ملف قاعدة البيانات وجملة االستعالم التي مـن خاللهـا يـتم        إ له بعد

 .الحصول على أسماء القارات

  cmbbxContinentتم ضبط بعض خصائص األداة  -

 .DataSourceكسل للخاصية إ من ملف ةوى على جدول البيانات المحضر الذي يحتdtتم تخصيص  -

 حتى يمكن عرض محتويات هذا      DisplayMember للخاصية   dtتم تخصيص العمود األول من جدول البينات         -

 .cmbbxContinentالعمود في األداة 

اصـر قائمـة األداة      كقيمـة لعن   ValueMember للخاصـية    dtتم تخصيص العمود األول من جدول البينات         -

cmbbxContinent. 

ــة   - ــيص القيم ــم تخص ــية ١ت ــدث    SelectedIndex للخاص ــالج الح ــتدعاء مع ــتم اس ــث ي  بحي

cmbbxContinent_SelectedIndexChanged. 
 

 : أسماء القارات آما هو موضح بالشكل اآلتيبداخلها التشغيل نجد أن قائمة القارات بعد

 

 



 

 

 

 

 

 

 الدرس العاشر

 

 آتابة آود المشروع



 لعاشرالدرس ا الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي

        آتابة آود المشروع ٢٠١٣/٢٠١٤ول للعام الفصل الدراسي األ     

-٥٩- 

 األهـداف

 :الهدف العام

 .استعراض البيانات داخل البرمجية

 :األهداف اإلجرائية

 :في نهاية هذا الدرس يستطيع الطالب أن

كسل إلى أدوات التحكم المناظرة لها في نافذة إتخصيص بيانات من جدول بيانات / يكتب الكود الخاص باستدعاء  -١

 .ة المستخدمواجه

 . يكتشف األخطاء المحتملة مع إظهار رسالة الخطأ المناسبة-٢



 لعاشرالدرس ا الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي

        آتابة آود المشروع ٢٠١٣/٢٠١٤ول للعام الفصل الدراسي األ     

-٦٠- 

 :اتبع اآلتي" األطلس العربي اإللكتروني"لكتابة كود المشروع الخاص ببرنامج 

 :قم بالنقر المزدوج على على قائمة القارات في وضع التصميم يظهر معالج الحدث اآلتي •

 

كما هو موضح  cmbbxStateسماء الدول الخاصة بهذة القارة في قائمة أئمة بقم بكتابة الكود اآلتي حتى تظهر قا •

 :بالكود اآلتي

 

 :عند التشغيل نجد أن قائمة الدول بها أسماء الدول كما هو موضح بالشكل اآلتي •
 

 



 لعاشرالدرس ا الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي

        آتابة آود المشروع ٢٠١٣/٢٠١٤ول للعام الفصل الدراسي األ     

-٦١- 

 :قم بالنقر المزدوج على قائمة الدول في وضع التصميم يظهر معالج الحدث اآلتي •

 
 

 :كما هو موضح بالكود اآلتي، قم بكتابة الكود اآلتي حتى تظهر بيانات الدولة التي تم اختيارها •

 

 :عند التشغيل نجد أن بيانات الدولة المختارة معروضة  كما هو موضح بالشكل اآلتي •

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 الدرس الحادي عشر

 

 إضافة خريطة وعلم الدولة

  اإللكترونيلبرنامج األطلس العربي



 الدرس الحادي عشر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي

   اإللكترونيلبرنامج األطلس العربي إضافة خريطة وعلم الدولة ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٦٣- 

 األهـداف

 :الهدف العام

 .تهيئة واستدعاء ملفات الصور داخل البرمجية

 :األهداف اإلجرائية

 :في نهاية هذا الدرس يستطيع الطالب أن

إلى أدوات التحكم المناظرة لها في نافـذة واجهـة          كسل  إ يكتب الكود الخاص بتخصيص بيانات من جدول بيانات          -١

 .المستخدم

 .يكتشف األخطاء المحتملة مع إظهار رسالة الخطأ المناسبة -٢

 



 الدرس الحادي عشر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي

   اإللكترونيلبرنامج األطلس العربي إضافة خريطة وعلم الدولة ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٦٤- 

 . اإللكترونيبرنامج األطلس العربيبالصور لعزيزي الطالب نستكمل في هذا الدرس آتابة آود المشروع الخاص 

 وكـذلك أسـماء     ،سماء الـدول  أاء الدول الظاهرة في قائمة      سمأقم بضبط أسماء ملفات صور أعالم الدول بنفس          •

 .ملفات صور خرائط الدول

o   بعض أسماء ملفات صور أعالم الدول في مجلدflags  

 png.مصر

 png.تونس

 png.السعودية

o  بعض أسماء ملفات صور الخرائط في مجلدmaps 

 png.مصر

 png.تونس

 png.السعودية

 الصـور   هسماءها عنـد تخصـيص هـذ      أ أسماء ملفات الصور في المجلدين وذلك حتي يسهل استنتاج           هالحظ تشاب 

 . كما سيظهر في الكود التاليpicMap و picflagلألداتين 

الج الحدث          أكتب • ا         cmbbxState_SelectedIndexChanged الكود اآلتي في مع ة وخريطته م الدول  لعرض عل
 :آما هو موضح بالكود اآلتي

 

 



 الدرس الحادي عشر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي

   اإللكترونيلبرنامج األطلس العربي إضافة خريطة وعلم الدولة ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٦٥- 

 : التشغيل يظهر علم الدولة وخريطتها المختارة آما هو موضح بالشكل اآلتيبعد •

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 الدرس الثاني عشر
 

 إضافة صوت السالم الوطني

 لبرنامج األطلس العربي اإللكتروني



 الدرس الثاني عشر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي

 لبرنامج األطلس العربي اإللكتروني إضافة صوت السالم الوطني ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٦٧- 

 األهـداف

 :الهدف العام

 .تهيئة واستدعاء ملفات الصوت داخل البرمجية

 :األهداف اإلجرائية

 :في نهاية هذا الدرس يستطيع الطالب أن

 . زر أمرإيقاف ملف صوت عند الضغط على/ يكتب الكود الخاص تشغيل-١

 .اإلجراء/ يحدد مكان اإلعالن عن المتغيرات على مستوى التصنيف-٢

 . يحدد مسار حفظ ملفات الصوت-٣



 الدرس الثاني عشر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي

 لبرنامج األطلس العربي اإللكتروني إضافة صوت السالم الوطني ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٦٨- 

 .سماء الدولأسماء الدول الظاهرة في قائمة أقم بضبط أسماء ملفات الصوت الخاصة بالسالم الوطني للدول بنفس  •

o  بعض أسماء ملفات الصوت الخاصة بالسالم الوطني في مجلدanthem  

 mp٣.مصر

 mp٣.تونس

 mp٣.السعودية

 لتشغيل ملف صـوت السـالم       cmbbxState_SelectedIndexChangedأكتب الكود اآلتي في معالج الحدث        •

 :الوطني للدولة كما هو موضح بالكود اآلتي

 

 وذلك لتخزين اسم ومسـار      ، على مستوى التصنيف   anthemMp٣تم اإلعالن عن متغير تحت اسم       أنه  الحظ  

 . في أكثر من معالج حدثهملف الصوت حتى يمكن استخدام
 

 btnStop_play_Clickللتحكم في تشغيل أو إيقاف ملف صوت السالم الوطني قم بكتابة الكود في معالج الحدث                 •

 : كما هو موضح بالكود اآلتيbtnStop_Playالخاص بالزر 

 



 الدرس الثاني عشر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي

 لبرنامج األطلس العربي اإللكتروني إضافة صوت السالم الوطني ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٦٩- 

 :كما هو موضح بالشكل اآلتي التشغيل تظهر واجهة البرنامج بعد •

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الدرس الثالث عشر

 

 إضافة فيديو لعرض المعالم السياحية

 لبرنامج األطلس العربي اإللكتروني



 الدرس الثالث عشر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي 

 لبرنامج األطلس العربي اإللكتروني إضافة فيديو لعرض المعالم السياحية ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٧١- 

 

 األهـداف

 :الهدف العام

 .تهيئة واستدعاء ملفات الفيديو داخل البرمجية

 :األهداف اإلجرائية

 :في نهاية هذا الدرس يستطيع الطالب أن

 .وإيقاف ملف فيدي/ يكتب الكود الخاص بتشغيل-١

 . يحدد مسار حفظ ملفات الفيديو-٢

 . إظهار أنواع ملفات الفيديو في المجلد-٣



 الدرس الثالث عشر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي 

 لبرنامج األطلس العربي اإللكتروني إضافة فيديو لعرض المعالم السياحية ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٧٢- 

سـماء  أ قم بضبط أسماء ملفات الفيديو الخاصة بالمعالم السياحية للدول بنفس اسماء الدول الظاهرة فـي قائمـة                   •

 .الدول

o  في مجلد  بعض أسماء ملفات الفيديو الخاصة بالمعالم السياحيةVideos 

 wmv.مصر

 wmv.تونس

 wmv.السعودية

وتكـون    "btnPlayVideos"  هـي Nameقيمة الخاصية فيه قم بإضافة زر أمر لواجهة البرنامج بحيث تكون  •

 ".معالم سياحية" هي Textقيمة الخاصية 

 لتشـغيل ملـف    btnPlayVideos الخاص بزر  btnPlayVideos_Clickأكتب الكود اآلتي في معالج الحدث  •

 :ياحية للدولة كما هو موضح بالكود اآلتيفيديو المعالم الس

 

 وذلك للحصول على اسم الدولة cmbbxState الخاصة باألداة SelectedValueالحظ تم استخدام الخاصية  

 .حتى يمكن تعيين اسم ملف الفيديو ومساره

 حتى يمكن رؤية ملـف الفيـديو علـى          True قيمتها   Visible بجعل الخاصية    WMPlayerتم عرض األداة     -

 .الشاشة

 .  كما هو موضح بالكود btnPlayVideosيمكن إيقاف تشغيل ملف الفيديو أو إعادة تشغيله من خالل زر  -



 الدرس الثالث عشر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي 

 لبرنامج األطلس العربي اإللكتروني إضافة فيديو لعرض المعالم السياحية ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسي األول للعام      

-٧٣- 

 :عند التشغيل تظهر واجهة البرنامج كما هو موضح بالشكل اآلتي •

 

 

بمعاونـة معلمـك يمكنـك ضـبط        و "اإللكترونياألطلس العربي   " مشروععزيزي الطالب انتهينا بعون اهللا من إعداد        

 بما أعددته من صور ثابتة أو متحركة كما يمكنك إضـافة            خصائص األدوات لتحسين مظهر واجهة البرنامج مستعيناً      

 .أي أكواد تساعد على ضبط وإنتظام استخدام البرنامج

  

 


	Intro.pdf
	Less1.pdf
	Less2.pdf
	Less3.pdf
	Less4.pdf
	Less5.pdf
	Less6.pdf
	Less7.pdf
	Less8.pdf
	Less9.pdf
	Less10.pdf
	Less11.pdf
	Less12.pdf
	Less13.pdf

