
 

 Movie Makerخدام برنامج الــالدليــــل التعليمي الست

 (  "  على األخضر مشينا"  مسابقة )

 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

؟أين تجده  

 برنامج الـ Movie Maker  في نظام التشغيل( غالبا  )هو من ضمن البرامج األساسية المدمجة Windows.  .

 .وهو من اسهل برامج صنع الفيديو 

 بالنسبة لمستخدمي Windows XP: ـفسيجدونه في فائمة الStart  << All  programs << Windows 

Movie Maker 

 بالنسبة لمستخدمي Windows 7: من الرابط مجانا   فهو ال يأتي مع نظام التشغيل مباشرة، بل يجب عليك تحميله 

 http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/products/features/movie-maker 

 

   Movie Maker ونوافذ واجهة العمل

 :أقسام رئيسية 4ساحة العمل في البرنامج إلي 

1.   Movie Task View تحتوي على األوامر المختلفة للعمل في البرنامج. 

2.  Collections View صور أو مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية سواء  كانت العناصر المجلوبة الستخدامها. 

3. Preview Screen   به في مشروعكشاشة لمعاينة ما تقوم. 

4. Timeline or Storyboard كل المكونات يتم سحبها إلي هذا المكان ليتم العمل عليها 

 

 

 

 

 

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/products/features/movie-maker
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 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز
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 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

 :وهي تتضمن عدة خطوات المقاطعإعداد : المرحلة األولى

  Import Pictures جلب الصور واستيرادها :الخطوة األولى

 .المجلد الذي يحتوي عليها واختر الصور التي تريد استخدامها من Import pictures اضغط على .1

 
معاينتها في شاشة  وبالضغط علي كل صورة ستتمكن من Collections View ستظهر لك الصور في الـ

 .Preview Screen المعاينة
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 (  "  على األخضر مشينا"  مسابقة )

 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

 ,bmp, .dib  كالتالي :وهي Movie Maker وهنا سنطلعك على أنواع ملفات الصور التي يقبلها برنامج الـ

.emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff, wmf    أما إذا كنت تريد استيراد أنواع أخرى، فعليك

ويمكنك تحميل هذا البرنامج الذي يحول الصور من هذا . أن تقوم بتحويلها أوال  باستخدام أحد برامج تحويل الصور

 :Resize.htm-and-Convert-Image-http://www.dvdvideosoft.com/products/dvd/Freeالرابط

  Timeline.أو الـ Storyboard سحب الصور إلى مساحة الـا .2

 
   حفظ المشروع: الخطوة الثانية

. ن تفعل ذلك باستمرار أثناء عملكواحرص على أ. عليك أن تحفظ مشروعك قبل أن تستكمل العمل .1

 .File << Save project اضغط

مما يسمح بتعديل الفيلم  MSWMM. في صيغة مشروع الفيلم Movie Maker برنامج الـ يحفظ .2

في ِصيَغ أخرى، بحيث  "اخراجه"وبعد االنتهاء من فيلمك، يمكن حفظه أو باألحرى . الحقا  

هذه الصيغ األخرى التي  . تنزيله على اإلنترنت أو إرساله من خالل البريد اإللكتروني مثال   يمكن

 .ال تسمح بالتعديل االخراجتحصل عليها بعد 

http://www.dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-Image-Convert-and-Resize.htm
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 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

 Import a Video Clip  استخدام مقطع فيديو: الخطوة الثالثة

 .Movie Maker متوافق معإذا كان نوع ملف الفيديو غير  يترتب عليك فعلهما

في جهاز الكمبيوتر  اختر الفيديو بعد تحديد مكانه >> Capture Video <<  Import video  اضغط .1

  .الخاص بك
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 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

 هي  Movie Maker علما  أن صيغ الفيديو التي يتقبلها برنامج الـ .2

 asf, .avi, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm, and .wmv  أما إذا كان لديك

 Total Video Converter فيديو بصيغة أخرى، فعليك تحويله أوال  باستخدام بعض البرامج مثل

 Timeline أو الـ Storyboard اسحب مقطع الفيديو إلى المكان الذي تريده في الـ .3

 

المونتاج"تعديل مقاطع الفيديو  :الخطوة الرابعة  

لتي ستسخدمها في صنع فيلمك، ستتعلم هنا كيف تجري تعديالت عليها وهو ا بعد أن جلبت مقاطع الفيديو والصور

 :وها هي الخطوات بالتفصيل .ما يمسمى بعملية المونتاج

في  Show Timeline عن طريق الضغط على Timeline View تحول إلي .1

 Storyboardأو Timeline ساحة

 Play شغل مقطع الفيديو بالضغط على زر .2

 .حيث تريد تعديله Pause أوقفه باستخدام الزر .3

 وذلك بالضغط على: يمكنك تقسيم مقطع الفيديو إلي قسمين حيث أوقفته .4

 Clip << Split  

 

 كما في الصورة( المحاط بالدائرة الحمراء) سينفصل الجزء الثاني عن الجزء األول .5
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 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

 

 :يمكنك حذف أي من هذين القسمين عن طريق .6

على Delete ، بالفأرة ومن ثم بالضغط على المفتاحShow timeline أو Storyboard الضغط عليه، في

 .لوحة المفاتيح
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 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

 

 :يمكنك إخفاء هذا القسم بدال  من حذفه عن طريق اتباع الخطوات التالية .7

 اضغط على مقطع الفيديو في الـ Timeline view 

  رأسينسيتحول المؤشر إلى سهم أحمر ذي )ضع مؤشر الفأرة عند بداية أو نهاية مقطع الفيديو( 

 .يمينا  أو يسارا   حرك الفأرة وأنت تضغط



 

 Movie Makerخدام برنامج الــالدليــــل التعليمي الست

 (  "  على األخضر مشينا"  مسابقة )

 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

 

وإلعادة مقطع الفيديو إلي حجمه األصلي، اضغط . الجزء الذي تم إخفاؤه مازال موجودا  ولكنه ُمخفي: ملحوظة

  Clip.من القائمة Clear Trim Points على المقطع، ثم اختر األمر
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 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

 

 المرحلة الثانية: إعداد الصوت

 Import audio or music إضافة موسيقى أو أغنية أو أي صوت

 .Import audio or music ، اختر Capture Video  تحت رابط .1

 .اختر الملف الصوتي الذي تريد إدخاله بعد تحديد مكانه .2

ت الصوتية في إلى المكان المخصص للملفا Collections اسحب الملف الصوتي من ساحة الـ .3

 .وهو المسار السفلي Timeline الـ

 
 

ثم Timeline view ـيمكنك تقصير المقطع الصوتي عن الطريق الضغط على المقطع الصوتي في ال .4

 .اتباع نفس الخطوات المتبعة إلخفاء جزء من مقطع الصوت

 ,aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa :هي Movie Maker الصيغ التي يتقبلها برنامج الـ .5

.snd, .wav, and .wma إحدى الصيغ  وإذا كان لديك ملف صوتي بصيغة أخرى، فعليك تحويله أوال  إلى

وعلى هذا الرابط، يمكنك تحميل . المقبولة باستخدام بعض البرامج المجانية التي يمكن تحميلها من اإلنترنت

-http://dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-Audio:أحد هذه البرنامج التي تقوم بالتحويل

Converter.htm 

 

 

http://dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-Audio-Converter.htm
http://dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-Audio-Converter.htm
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 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

 :فتستطيع ذلك من خالل الخطوات التالية Narration وإذا أردت أن تضّمن فيلمك تسجيل صوتي

 Timeline view تحول إلى .1

 المة الميكروفوناضغط علي ع .2

 

 

 ضع مؤشر الفأرة حيث تريد بدء التسجيل .3

 .Stop narration وبعد االنتهاء مما تريد قوله، اضغط على Start narration اضغط على .4
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 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

 
 

 .سيُطلَب منك حفظ الملف على جهازك .5
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 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

 .وبعد أن تقوم بالحفظ، سيضاف الملف تلقائيا  إلى مسار الصوت .6

 
 

 .Movie Makerلشاشة الرئيسية لـبرنامج الـلتعود إلى ا Done اضغط على .7

لتختبر الصوت، وإذا لم يعجبك فاضغط  Preview screen في شاشة المعاينة  Play اضغط علي الزر .8

وقم بتسجيله مرة أخرى حسب الخطوات  Delete مفتاح ثم احذفه بالضغط على Timeline view عليه في

 .السابقة الذكر

 

 إعدادات التسجيل

هذه بعض اإلعدادات الخاصة بالتسجيل والتي يمكنك تعديلها أو تركها كما هي، واإلعدادات تتحكم على سبيل 

 .المثال في مستوى الصوت، ووقت التسجيل وغير ذلك

 :، وستظهر لك بعض الخيارات التاليةDone تحت Show more options اضغط على

 مستوى الصوت الُمدَخل Input level: ل مستوي صوت التسجيليسمح بتعدي 
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 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

 
  Mute speakers عدم تداخل أية  ، سيضمن لك(الصوت الصادر جهاز الكمبيوتر)باختيارك كتم السماعات

 ..أصوات مع التسجيل بينما تقوم بالتسجيل، مما يؤدي إلي نقاء تسجيلك

 

:التحكم في تداخل الصوت   

في أن يكون الصوتان متساويين، وقد ترغب  قد ترغب في أن يبقى صوت الفيديو والمقطع الصوتي، وقد ترغب

 .في أن يكون أحدهما أكثر ارتفاعا  من اآلخر، وقد ترغب في كتم أحدهما تماما  

وستجد  .Storyboard view أو  Timeline view اضغط علي أيقونة الصوت الموجودة في أقصى يسار .1

الكاميرا المصحوبة بالسماعة تمثل صوت  أن عالمة السماعة الموجودة يمينا  تمثل المقطع الصوتي، وعالمة

 .الفيديو

ترفع أحدهما  يمكنك أن تجعل أحد الصوتين أعلى في جزء من الفيلم، ثم تخفي أحدهما تماما  في جزء آخر، ثم .2

حدد المكان الذي تريد عنده تغيير مستوى الصوت بإحدي الطريقتين : لتفعل ذلك. على اآلخر ثانية  

 Next  أو Previous Frameباستخدام زر( ب)بتحريك المؤشر أو ( أ: )الموضحتين في الصورة

Frame. 

أبِق المؤشر في المنتصف إذا كنت تريد الصوتين متساويين، أو حركه يمينا  إذا كنت تريد صوت المقطع  .3

وإذا أردت أن يكون صوت . الصوتي أعلى، وحركه أقصى اليمين إذا كنت أردت إخفاء صوت الفيديو تماما  

 .و أعلى أو إخفاء صوت المقطع الصوتي فحرك المؤشر جهة اليسارالفيدي
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 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز
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 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

 المرحلة الثالثة: اللمسات الجمالية واإلضافات األخيرة

  Video Transitions الفيلم بالمقاطع االنتقالية إضافة جّو من التجانس على -أوالا 

 :اتبع الخطوات التالية

 Edit Movie اضغط على الرابط .1

 View video transitions اضغط على .2

 Show storyboard اضغط على .3

 

 .ذي تريدهاضغط على التأثير ال .4

 لتعاين المقطع الذي اخترته في شاشة المعاينة Play اضغط على الزر .5
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 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

 
 .اسحب التأثير الذي تختاره إلى المربع الصغير الموجود بين الصورتين اللتين تريد إدخال التأثير بينهما .6
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 (  "  على األخضر مشينا"  مسابقة )

 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

اضغط  ثم بالفأرة( في المربع الذي سحبته إليه)لو أردت إلغاء أحد المقاطع االنتقالية، فاضغط عليه  .7

 .في لوحة المفاتيح  delete على المفتاح

  Video Effects  بمؤثرات الفيديو تجميل الصور -ثانياا 

 View video بدال  من View video effects اتبع نفس الخطوات السابقة مع الضغط على .1

transitions ةوسترى التأثيرات المتاحة بالبرنامج كما تظهر بالصور. في الخطوة الثانية. 

 

 

اسحب المؤثر الذي تختاره إلى النجمة الموجودة في الركن األسفل من اليسار للصورة  .2

 Storyboard view.في
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 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

 
 

  Titlesإضافة عناوين  -ثالثاا 

 :والخطوات كالتالي... كيفية اضافة نصوصا  إلي فيلمك ، كعناوين أو إهداءات 

 Edit movie من قائمة Make titles or credits اختر .1

بعده، في  في بداية الفيلم، قبل المقطع الذي تقف عليه، قبله أو: المكان الذي تريد أن تضع فيه العنوانحدد  .2

 الخ..نهاية الفيلم تماما  
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 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

 
 

 .لديك أي عناوين فرعية سيكون المربع األعلى للعنوان الرئيسي، واألسفل للعنوان الفرعي إن كان .3

 
 

  Change the titleوين عن طريق الضغط علىيمكنك تغيير الطريقة التي تظهر بها العنا .4

. animationنوع للعناوين المكونة من : وهنا ستالحظ أن التأثيرات الحركية مقسمة إلى نوعين

  Titles Two Linesونوع للعناوين المكونة من سطرين Titles, One Line سطر واحد
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 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

 
 

 Change theوكذلك لونه ومكانه عن طريق الضغط على كما يمكنك تغيير نوع الخط المكتوب به العنوان .5

text font and color. 

 Done, add title to movie بعد االنتهاء من التعديالت المرادة، اضغط على .6

 . )المحاطة بدائرة حمراء في الصورة(
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 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

   Credits إضافة تترات نهائية -رابعاا 

ومن أجل وضعها اتبع نفس الخطوات السابقة . هي ما يوضع من كتابات أو أسماء أو مالحظات في نهاية الفيلمو

، المنتجالمصور، ) التترات  في الخطوة الثانية، ثم كتابة  Add credits at the end of the movie مع اختيار

 (.الخ..

 

رنامجبخّرج فيلمك من ال وأخيراا   

اإلنترنت، أو إرساله بالبريد اإللكتروني  علىالفيديو تحميل ك منفي هذه الخطوة يمكن Movie ـك إن تخريج الفيلم

 :قم بالخطوات اآلتية Movie ومن أجل تخريج فيلمك. أو فتحه على أجهزة كمبيوتر

 File افتح القائمة .1

 Save movie file اختر .2

 



 

 Movie Makerخدام برنامج الــالدليــــل التعليمي الست

 (  "  على األخضر مشينا"  مسابقة )

 الملك عبد العزيزجامعة  – في الدراسات البيئية البحثي مركز التميز

اختر المكان الذي تريد أن  .3

تحفظ فيه فيلمك 

جهاز  على) "المخّرج"

الكمبيوتر، على 

، أو إرساله CDالسيدي

نفضل . الخ...باإليميل، 

حفظهعلى جهاز 

 My Computerالكمبيوتر

 

 

 

سمِّ الملف واختر المكان  .4

الذي تريد حفظ الفيلم فيه 

 .علي جهازك

 

 

 

تابع باقي الخطوات  .5

ثم  Next بالضغط علي

  Finishاضغط

 

 :مالحظة 

  ال تحذف ملف المشروع من

وجودا  دائما  حتى جهازك، ابقِه م

الرجوع  تستطيع  لكي تخريج فيلمك بعد

 .إليه وتعديله في أي وقت

لتبدأ أول فيلم من صنعك  أنت اآلن جاهز

 .مك األولترى ماذا سيكون فيل. أنت


