دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة التربيــــــة و التعليــــــم

أدوبي فالش
بروفيشنال CC
للصف العاشر من التعليم الثانوي

الدرس األول  :التخطيط لتصميم فيلم كرتوني

في نهاية الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن :
يتعرف مفهوم الوسائط المتعددة.
يتعرف خطوات إنشاء فيلم كرتوني.
يكتب سيناريو القصة التعليمية .
يرسم مشاهد التمثيل مع حوار القصة (.)Storyboard

مفهوم الوسائط المتعددة (: )Multimedia
هو مصطلح واسع االنتشار في علم الحاسوب يرمز إلى استخدام عدة أجهزة إعالم مختلفة لنشر المعلومات مثل (النص ،الصوت،
الرسومات ،الصور المتحركة ،الفيديو ،والتطبيقات التفاعلية(  .وقد ُع ِّرفت الوسائط المتعددة المكونة من كلمتين حسب الترجمة
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العربية ]  [Multiوتعني متعدد ،و ] [Mediaوتعني وسيط أو وسيلة إعالمية ،كما عرِّفت بأنها  :تطبيق من تطبيقات الحاسب اآللي
يمكنها تخزين المعلومات بأشكال متنوعة تتضمن النصوص والصور الساكنة والرسوم المتحركة واألصوات ،ثم عرضها
بطريقة تفاعلية ]  [ Interactiveوفقا لخيارات المستخدم.
تصنيفات الوسائط المتعددة :

خطية

غير خطية

يعرض المحتوى الخطي في كثير
من األحيان دون وجود اي تفاعل
بينه و بين المستخدم .
مثال  :السينما.

يستخدم التفاعل لعرض الوسائط
مثل األلعاب االلكترونية والتدريب
الذاتي على الحاسوب و تعتبر
الـ ""Hypermediaمن األمثله
على المحتوى غير الخطي.

خصائص الوسائط المتعددة :

خصائص الوسائط المتعددة

التكاملية
أي استخدام أكثر من وسيط بطريقة
تكاملية بحيث يؤدي كل وسيط مهمة
معينة في الموقف التعليمي

التفاعلية
يعبر عن عالقة المتعلم بالبرنامج
ومدى تحكمه وتفاعله مع البرنامح
مما يزيد من كفاءة العمل على
البرنامج.
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خطوات إنشاء فيلم كرتوني :
انضم إلى عالم التصميم واالبداع  ،وشارك بأفكارك وأنامل ك وخوض غمار التحدي في إنتاج أفالم كرتونية تعليمية ،وذلك إلثراء المكتبة
اإللكترونية بمدرستك وتقديم برامج إثرائية تساعد المعلمين والطالب في مختلف المواد العلمية منها :
آمن المعلومات



التسوق اآلمن عبر شبكة



ثاثير التكنولوجيا على الثقافة



آمن الشبكات .

االنترنت.




الوراثة واختالف الصفات الوراثية.

التفاعل بين الكائنات الحية :


وذوي االحتياجات الخاصة .


العلمية
التفاعالت والطاقة والديناميكية.




المحاسبة اإللكترونية.




التنافس .
االفتراس.

آلية الدفاع.

العالقة التكافلية .

العالقة الطفيلية .

الوطنية


جهود الباني المؤسس في أحد المجاالت :







الرعاية اإلنسانية واالجتماعية.

دعم المرأة اإلماراتية.

تدوين التاريخ الشفاهي.

إعداد وتأهيل شباب الوطن.
العمل الخيري اإلنساني.

التراث الوطني والمحافظة عليه.

قبل الشروع في تصميم وإنتاج األفالم الكرتونية  ،يجب أن نلقي الضوء على الخطوات األساسية المستخدمة في تصميم األفالم الكرتونية وهي :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اختيار وتحديد الموضوع .
تحديد شخصية كرتونية مصاحبة للفيلم .
رسم مشاهد التمثيل مع حوار القصة (.)Storyboard
حقوق الملكية الفكرية.
تحويل الرسم اليدوي إلى رسم إلكتروني باستخدام أحد برامج الحركة.
تحريك العناصر المكونة للفيلم.
إضافة الصوت لسلسلة الصور المتحركة .

أوالً تحديد واختيار موضوع الفيلم الكرتوني :
أوال ً  :كون مجموعة من ثالثة طالب كحد أقصى .

ثاني ًا :اختر موضوع القصة التعليمية :
عنوان القصة التعليمية

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

ثالثًا  :حدد األهداف التعليمية المنشودة من الفيلم الكرتوني :
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.1

. ------------------------------------------------------------------------------------------------

.2

. ------------------------------------------------------------------------------------------------

.3

. ------------------------------------------------------------------------------------------------

رابعًا :المصادر التي سوف تستخدم في تصميم الفيلم الكرتوني :
.1

. ------------------------------------------------------------------------------------------------

.2

. ------------------------------------------------------------------------------------------------

.3

. ------------------------------------------------------------------------------------------------

خامسا ً  :أكتب سيناريو القصة التعليمية .
يعرف السيناريو بأنه وصف تفصيلي للشاشات التي سيتم تصميمها ،وما تتضمنه من نصوص ورسومات ولقطات فيلمية  ،وكذلك األصوات المصاحبة،
وهو مفتاح العمل أو خريطة التنفيذ التي تتيح للفكرة المطروحة في البرنامح أن تنفذ في شكل جزئي مسموع ينقل األهداف التعليمية ومحتواها في شاشات
متتابعة ومتكاملة .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ثانيا ً :تحديد شخصية كرتونية مصاحبة للفيلم :
أوال ً  :رسم الشخصية الكرتونية للفيلم :

االسم ------------------------------------------ :

رسم الشخصيات الفرعية للفيلم:

االسم ---------------------- :
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االسم ---------------------- :

االسم ---------------------- :

ثالثا  :رسم مشاهد التمثيل مع حوار القصة (: )Storyboard
التسلسل القصصي ( : )storyboardعبارة عن رسوم أو صور مرتبة بصورة متسلسلة والغرض منها عرض تصور مبدئي
لمشاهد الفيلم .
مثال لتسلسل قصصي :

بالتعاون مع زمالئك ارسم مشاهد التمثيل مع حوار القصة ( ، ) Storyboardعلى أال تقل عن  5مشاهد متضمنه لقطات المشهد .
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المشهد ( )------

اللقطة ( )---------

----------------------------------------------------------------------------------------------------المشهد ( )------

اللقطة ( )---------

----------------------------------------------------------------------------------------------------المشهد ( )------

اللقطة ( )---------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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المشهد ( )------

اللقطة ( )---------

----------------------------------------------------------------------------------------------------المشهد ( )------

اللقطة ( )---------

----------------------------------------------------------------------------------------------------المشهد ( )------

اللقطة ( )---------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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الدرس الثاني  :تحويل الرسم إلى رسم إلكتروني

في نهاية الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن :
يتعرف برنامج فالش.
يتعرف بيئة العمل.
ي ُعد مسرح العمل.
يتحكم في إخفاء و إظهار األلواح
يتعامل مع نافذة الطبقات.
ي ُوظف أدوات الرسم .
ي ُوظف أدوات التلوين.

مقدمة لبرنامج فالش Flash
يعد برنامج فالش من البرامج الشائقة والممتعة والتي يمكنك من خاللها تصميم تأثيرات حركية وصوتية للنصوص والصور ،وتحويلها إلى
ملفات يمكنك استخدامها عند إنشاء صفحات على اإلنترنت  ،إلضافة تأثيرات جميلة في صفحتك.
كما أصبحت تقنية فالش إحدى أهم وسائل إثراء الويب؛ لما تُتيحه هذه التقنية من طرائق مبدعة ومبت َك َرة إلعداد العروض التفاعلية
 (Interactive movies).وي ُس َّمى العرض التفاعلي بهذا االسم ألنه ي ُتيح تفاعل ال ُمستخدم معه ،إذ يستطيع الُمستخدم )عن طريق الفأرة
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أو لوحة المفاتيح) أن ينتقل كما يرغب بين عناصر العرض ) ، (Objectsوأن يقوم بإدخال المعلومات في النماذج ،فضال ً على العديد من
العمليات التفاعلية األخرى.
ويمكن من خالل برنامج الفالش القيام بـ:
إنشاء دروس تعليمية تفاعلية.
تصميم عروض فيديو متحركة ( أفالم كرتون و ...غير ذلك )
تصميم ألعاب رائعة وعالية الجودة.
إنشاء وتصميم مواقع إنترنت مميزة وعالية الجودة.

تعرف بيئة العمل :
أولا :شاشة البدء :

تعرض قائمة بأسماء الملفات التي فتحت سابقا ً.
إنشاء ملف جديد.
فتح ملف جديد باستخدام قالب.
استكشاف أساسيات البرنامج.
استكشاف ( تعلم ) مهارات فالش متقدمة .

الشاشة الرئيسية :
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شريط القوائم (.)Menu Bar
اسم المستند (. )Document Name
أيقونات التحرير.
شريط الزمن (.)Timeline
شريط األدوات (.)Tools Bar

طريقة العرض (.)View
المشهد النشط ()Scene
مسرح العمل (.)Stage
نافذة إظهار وإخفاء مجموعة األلواح
لوح الخصائص ( )Propertiesو المكتبة (.)Library

أيقونات التحرير

.1
.2
.3
.4

أيقونة تحرير المشاهد .Scene
أيقونة تحرير الرموز .Symbols
أيقونة توسيط مسرح العمل . Center Stage
أيقونة تكبير وتصغير مسرح العمل . Zoom

إعداد مسرح العمل :Stage
من قائمة التحرير ( )Modifyاختر األمر مستند ( )Document
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تحديد وحدة القياس (.)Inches , Point , Centimeters , Millimeters, Pixels
تحديد مساحة مسرح العمل (الطول والعرض).
نطاق المحتوى.
إغالق وإخفاء الطبقات.
نقطة ارتكاز محتوى الفيلم على مسرح العمل.
تحديد لون خلفية مسرح العمل.
عدد اإلطارات في الثانية الواحدة .

نشاط :
أنشئ فيلما جديدا مستخدما اإلعدادات التالية:
العرض (666 = )Width
عدد األطر بالثانية (24 = )Frame Rate

الطول (566 = )Height
لون الخلفية ( = )Backgroundأزرق فاتح

شريط الزمن (:)Timeline
ينقسم شريط الزمن الى قسمين هما:
خط الزمن (. )Timeline
نافذة الطبقات (. )Layers
أوال ً خط الزمن (: )Timeline
خط الزمن مقسم إلى إطارات لتنظيم الحركة وحساب الزمن للفيلم ،و افتراضيا ً يمثل كل  24إطارا ثانية واحدة من الزمن الكلي للفيلم كما
يظهر في الشكل :
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ثانيا ً :نافذة الطبقات ( :)Layers
تنظم عناصر األفالم بواسطة الطبقات حيث تستخدم عندما يزداد العمل تعقيدا ً وتريد أن تنتج عمال ً منظماً ،وفائدتها الكبيرة هو عندما تقوم
بإنشاء أي عنصر على مستوى أي طبقة من الطبقات فإنه ال يتأثر وال يؤثر على العناصر األخرى الموجودة في الطبقات األخرى في نافذة العمل
نفسها ،فكل طبقة تنـشئ ينشأ معها شريط الوقت الخاص بها ،فأنت تستطيع أن تعطي عالمة معينة لكل طبقة ليسهل تعرفها وتعرف محتوياتها
الستخدامها كمرجع عند محاذاة وضبط مواضع العناصر من األفالم.

لوح الطبقات:
قائمة الطبقات المتواجدة في الفيلم.
إدراج طبقة جديدة.
إدراج مجلد جديد
حذف الطبقة النشطة.
إظهار وإخفاء الطبقة النشطة.
تأمين أو إغالق الطبقة النشطة.
تحويل محتوى الطبقة النشطة لخطوط التحديد.

حالة الطبقات ( :)Layer Modes
الحالة

الشكل

العادي

ال شيء يحدث في هذا الوضع.
مشار إليه بالقلم وبالنص الغامق ويخبرك بأنك تعمل على هذه الطبقة.

المخفي

في هذا الوضع تختفي جميع محتويات الطبقة من على مسرح العمل.

النشط

حالة القفل
إظهار الطبقة كحدود
نشاط :
أدرج أربع طبقات (.)Layers
أعد تسمية الطبقات لتصبح كتالي :
المنزل
الشمس
الغيوم
الطيور
أغلق طبقة الغيوم.
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الوصف

متى أغلقت الطبقة ال تستطيع التعامل مع الطبقة ( تحرير أو إضافة أو حذف ).
 :في هذا الوضع تظهر جميع محتويات الطبقة كحدود فقط.

نافذة إظهار وإخفاء األلواح :
ومن خاللها يمكننا إظهار وإخفاء األلواح التالية :
.1
.2
.3
.4
.5

لوح التحكم باأللوان (.)Color
تبديل األلوان (.)Color Swatches
المحاذاة (. )Align
نافذة المعلومات ( .)Info
تحويل االلواح (.)Transform

التحكم في إظهار وإخفاء األلواح:
توجد بعض األلواح ( )Panelsالتي تحتاجها أثناء العمل في مرحلة معينة وأخرى ال تحتاجها لذلك ال بد من تعرف طريقة إظهار وإخفاء
هذه األلواح حسب الحاجة.

إظهار األلواح:
أفتح قائمة .Window
اختر اللوح الذي تريد إظهاره (مثال ُ لوح الخصائص .)Properties
تالحظ ظهور إشارة  أمام اللوح .

إخفاء األلواح:
أفتح قائمة .Window
اختر اللوح الذي تريد إخفاءه (مثال ُ شريط االدوات )Tools
تالحظ اختفاء إشارة  أمام اللوح.

نشاط:
أخفي األلواح التالية:
لوح الخصائص (.)Properties
لوح األدوات (.)Tools
أظهر األلواح التالية:
لوح المكتبة (.)Library
لوح األلوان (.)Color
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شريط األدوات (:)Tools Bar
تحتوى على مجموعة متنوعة من األدوات التي تساعدك على تصميم وتحرير عناصر الفيلم.

أداة التحديد الفرعية
أداة تدوير العنصر الثالثي األبعاد

أداة التحديد
أداة التكبير والتدوير
أداة الحبل

أداة الكتابة

أداة القلم

أداة رسم الشكل المستطيل

أداة الخط

أداة رسم المضلع

أداة رسم الشكل البيضاوي

أداة الفرشاة

أداة قلم الرصاص

لون التعبئة

لون التعبئة

الممحاة

أداة القطارة

أداة القطارة الخاصة
التكبير والتصغير

أداة التحريك
معالج تغيير خط التحديد

معالج تغيير لون التعبئة
للتبديل بين لون خط التحديد ولون التعبئة
ملحقات األدوات الرئيسية
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أدوات الرسم:
يوفر لنا البرنامج مجموعة من أدوات الرسم التي تستخدم لتكوين عناصر مثل الخطوط الحرة أو الخطوط المستقيمة أو األشكال أو
المسارات ،كما يمكننا ملء العناصر المغلقة التي يتم تكوينها داخل الملف الفيلم الحالي بألوان مختلفة  ، Fill Colorوسوف نتعرف في هذا
الجزء أدوات الرسم التي يوفرها البرنامج وطريقة تكوين وتلوين وتعديل العناصر.
أدوات الرسم وهي:
أداة رسم الشكل البيضاوي .Oval Tool
أداة رسم المربع .Rectangle Tool
أداة رسم المضلع .Polygon
أداة الخط .Line Tool
أداة القلم .Pen Tool
أداة قلم الرصاص .Pencil Tool
أداة الفرشاة .Brush

رسم األشكال :
يمكنك رسم األشكال باستخدام أدوات رسم األشكال ( البيضاوي  ،الرباعي  ،المضلع  ،الخط )الموجود في شريط
األدوات .

خصائص رسم األشكال :

لون الحدود .
لون التعبئة.
التحكم بسمك الحدود.
شكل الحدود ( خط  ،نقط  ،شرط)
نمط الحدود :

نطاق المحتوى.
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للتحكم بنهاية الخط ولها ثالثة خيارات :

Square
زوايا الشكل ولها ثالثة خيارات :

Bevel

Round

Round

None

Miter

نشاط :
باستخدام ادوات الرسم المختلفة ارسم األشكال اآلتية :
أوال ً  :طبقة المنزل :

ثانيا ً  :طبقة الشمس :

أداة القلم ( )Pen Tool

:

تتيح لك أداة القلم  Penالقدرة على التحكم برسم الخطوط واألشكال والمسارات من نقطة إلى أخرى .باستخدام أداة القلم  Penفإنك تقوم
برسم المسار عن طريق النقر بإضافة نقاط الزوايا والمنحنيات ،ومن جهته يقوم فالش بتوصيل النقاط.
تحتوي أداة القلم على عدة خيارات تشمل :

Pen Tool
وتستخدم لرسم الخطوط عن طريق إضافة نقاط الزوايا
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Add Anchor Point Tool
وتستخدم إلضافة نقطة زاوية جديدة على خط الرسم

Delete Anchor Point Tool
لحذف نقطة زاوية من خط الرسم

مسار مفتوح

Convert Anchor Point Tool
لتحرير نقطة زاوية محددة

مسار مغلق (إلكمال المسار المغلق ،ضع أداة القلم فوق النقطة
األولى في المسار ،ثم أنقر .ينغلق المسار ،ثم يمتلئ الخط الذي
أنشأته باللون الداخلي الذي حددته من لوح الخصائص)

نشاط :
باستخدام أداة القلم ارسم قبة المنزل باللون األحمر و الطيور باللون األسود مع مراعاة استخدام الطبقة المناسبة .
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:

أداة قلم الرصاص ()Pencil Tool

وهي تشبه القلم الرصاص المعروف والذي ال يحتاج أبدا إلى إبراء ،حيث تستخدم لرسم الخطوط الحرة أو خطوط التحديد الخارجي التي
يمكنك تلوينها باستخدام علبة المداد(الحبر)  .وحسب معالج نمط قلم الرصاص الذي انتقيته سوف يقوم فالش بتحويل اهتزازات الفأرة إلى
أجزاء مستقيمة أو منحنيات ناعمة في الخط.
أنقر على معالج نموذج قلم الرصاص  Pencil Modeالختيار المعالج المناسب للرسم:
االستقامة  :Straightenلرسم خط يتألف من أجزاء مستقيمة وأجزاء انحنائية
متصلة.
النعومة  :Smoothلرسم الخطوط االنحنائية المتواصلة بنعومة.
الحبر  :Inkإلنشاء خطوط حرة دون مساعدة من فالش
مثال توضيحي لخيارات معالج نموذج قلم الرصاص :Pencil Mode

نشاط :

باستخدام أداة قلم الرصاص ( ) Pencilارسم أشعة الشمس باللون األصفر مراعيا تحديد الطبقة الصحيحة في الرسم :

أداة الفرشاة ( )Brush Tool

:

استخدام أداة الفرشاة كما لو أنك ترسم بالفرشاة إلضافة لمسات ملونة فنية على لوحة الرسم .تتيح لك هذه األداة إمكانية انتقاء عرض ونمط
رأس الفرشاة  ،كما إن لهذه األداة معالج يمكنك من خالله تنويع عرض ضربات الفرشاة للتوافق مع معظم أنواع لوحات الرسم الرقمية.
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ملحقات أداة الفرشاة :Brush

قياس وشكل الفرشاة
الملحق
Paint Normal
التلوين العادي

Paint Fills
التلوين الداخلي

Paint Behind
التلوين في الخلف

Paint Selection
تلوين االنتقاء

وظيفته
وهو يؤدي إلى الرسم فوق خطوط التحديد واأللوان
الداخلية الموجودة على الطبقة الحالية

مثال توضيحي

وهو يؤدي إلى تلوين جميع األشكال الملونة من
الداخل والمناطق الخالية على مسرح العمل ،دون
التأثير على الخطوط.

وهو يؤدي إلى الرسم خلف الخطوط واأللوان
الداخلية الموجودة على الطبقة الحالية ،كما يقوم
بتطبيق التلوين على المناطق الخالية في مسرح
العمل.
يؤدي إلى تطبيق مفعول التلوين على األلوان الداخلية
للعنصر المنتقى وذلك دون التأثير على الخطوط
والمناطق الخالية على مسرح العمل.

يؤدي إلى التلوين ضمن الشكل الملون من الداخل
حيث تبدأ بالتلوين
Paint Inside
تلوين من الداخل

نشاط :
باستخدام ملحق أداة الفرشاة ( ) Paintأرسم الغيوم باللون األبيض في طبقة الغيوم ؛ لتصبح كالتالي:
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أحفظ الفيلم بأسم (  )Houseفي مجلدك الخاص.

أدوات التلوين
يمكنك تلوين العناصر مباشرة بوساطة األدوات المتوفرة في شريط األدوات وهي:
أداة لون التعبئة (.)Paint Bucket
قارورة المداد ()Ink Bottle
أداة القطارة ()Eyedropper
أداة التدوير والتكبير لون التعبئة ( .)Free Transform
أداة لون التعبئة ()Paint Bucket

:

تستخدم أداة لون التعبئة  Paint bucketلتغيير لون التعبئة الداخلي للعنصر بلون جديد ،وله عدة خيارات:
 :Don’t Close Gapsإلغالق الفجوات يدويا ً.
 :Close Small Gapsإغالق الفجوات الصغيرة.
 :Close Medium Gapsإلغالق الفجوات المتوسطة.
 :Close Large Gapsإلغالق الفجوات الكبيرة.

أداة قارورة المداد ()Ink Bottle

:

تستخدم أداة قارورة المداد  Ink Bottleلتغيير خصائص خطوط التحديد  Strokeمثل اللون والنمط والحجم .
من نافذة الخصائص يمكنك التحكم بـ:

لون خط التحديد.
لون التعبئة.
سمك حد الخط .
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نمط الخط.
عرض الخط.

نشاط :
أفتح الفيلم ( )Houseوقم بالتغيرات التالية :
غير لون قبة المنزل باللون األخضر.
أجعل لون حدود باب المنزل باللون األحمر و نمط خط متقطع.

أداة القطارة ()Eyedropper

:

تستخدم األداة القطارة  Eyedropperلنسخ خصائص عنصر إلى عنصر آخر ،من حيث تعبئة اللون وخصائص خط الحدود ،Stroke
وتطبيق هذه الخصائص مباشرة على العنصر الجديد.
.
أختر أداة القطارةEyedropper Tool
نحرك المؤشر فوق العنصر الذي نريد اكتساب خواص الملء أو خصائص خط الحدود الخاصة به.
فيتغير المؤشر إلى الشكل التالي
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نضغط المؤشر الكتساب التعبئة اللوني لهذا العنصر ،فيتحول المؤشر إلى األداة  Paint Bucketحتى نتمكن من تلوين
العنصر الذي نريد.
نضغط على العنصر الذي نريد نسخ الخصائص إليه ،فيتم نقل خصائص التعبئة إليه:

نشاط :
باستخدام اداة القطارة ( )Eyedropperأنسخ خصائص حدود باب المنزل وطبقه على قبة المنزل.

استخدام لوح األلوان (:)Color
هو عبارة عن أسلوب آخر لتعيين أو تحرير لون الحد أو اللون الداخلي ،كما تستطيع التحكم في درجة شفافية اللون من خاصية ، Alpha
وعند اختيار أحد العناصر على مسرح العمل ،سوف يتم تطبيق التعديالت التي نقوم بها من خالل هذا اللوح مباشرة على هذا العنصر.
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لون الخط
لون التعبئة
زر اللون الفاعل للحد
بال تعبئة
عكس لون الحد واللون التعبئة
نافذة المعاينة
حقل قيمة اللون بنظام السادس عشر
ضابط اإلضاءة
درجة الشفافية
قسم اللون المحدد ()R, G ,B
نمط لون التعبئة

أنماط لون التعبئة :
الجدول التالي يبين لنا أنماط لون التعبئة المتوفرة في لوح المزج:
النمط
None

Solid Color
لون واحد (سائد)

الوظيفة
لعمل حدود وتعبئة شفافة

نافذة النمط

مثال توضيحي

-

لعمل تعبئة بلون واحد
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Linear Gradient
تدرج خطي

لعمل تدرج لوني من نقطة البداية
إلى نقطة النهاية متجهة في خط
مستقيم .

Radial Gradient
تدرج دائري

لعمل تدرج لوني من نقطة البداية
إلى نقطة النهاية متجهة بشكل
دائري.

Bitmap Fill
صورة نقطية

لتعبئة العنصر بصورة نقطية

نشاط :
باستخدام لوح األلوان ( )Colorغير لون المنزل ليصبح ذا تدرج لوني مستقيم باأللوان التالية ( بني  ،برتقالي ،أبيض).

التقويم

حفظ

تحويل الرسم إلى رسم إلكتروني :
بالتعاون مع أفراد مجموعتك قم بالتالي :
أنشئ فيلما جديدا باإلعدادات التالية:
العرض (666 = )Width
عدد األطر بالثانية (13 = )Frame Rate

الطول (566 = )Height
لون الخلفية ( = )Backgroundأبيض

أدرج الطبقات المناسبة لرسم المشهد األول من فيلمك.
باستخدام أدوات الرسم المناسبة ارسم المشهد األول مراعيا استخدام الطبقة المناسبة لعناصر المشهد .
احفظ الملف وأغلق البرنامج.
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Worksheet

الدرس الثالث  :تحرير العناصر في الفيلم

في نهاية الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن:
ي ُعدل العمل باستخدام أدوات معالجة العناصر.
ي ُدرج مشاهد للفيلم.
يشغل الفيلم.
يستورد ملفات خارجية للفيلم.
ي ُضيف نصا باستخدام اداة الكتابة.
ي ُصنف أنواع اإلطارات.
ي ُدرج حركة بأسلوب إطار بإطار (.)Frame By Frame
أدوات معالجة العناصر:
يمكنك معالجة العناصر مباشرة بوساطة األدوات المتوافرة في شريط األدوات وهي:
أداة التحديد (.)Selection
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أداة التحديد الفرعية (.)Sub selection
أداة الحبل (.)Lasso
أداة التدوير والتكبير(.)Free Transform
أداة الممحاة (.)Eraser
أداة التكبير (.)Zoom
أداة التحريك (.)Hand
:

أداة التحديد ()Selection Tool

تستخدم أداة التحديد  Selection Toolلتحديد الشكل من أجل نقل ،تنعيم ،تقويم  ،تدوير ،وتعديل األشكال التي تم إنشاؤها بواسطة أدوات
الرسم .تتكون األشكال التي نقوم بتكوينها من خطوط تحديد تمسى  Strokeو تعبئة اللون الداخلي يسمى  ،Fillويستخدم البرنامج أسلوبا
مميزا لتحديد األشكال واألجزاء المنشأة لها:

تحديد خط الرسم وذلك بالنقر
نقرة واحدة على خط الرسم

تحديد لون التعبئة وذلك بالنقر
نقرة واحدة على لون التعبئة.

تحديد لون التعبئة وخط الرسم
وذلك بالنقر المزدوج على
الشكل.

تحديد مجموعة من العناصر وذلك برسم
مربع على العناصر المراد تحديدها

كما تستخدم أداة التحديد لتحديد جزء من الشكل تمهيدا لقطع الجزء المحدد :

الخطوة األولى
أداه التحديد الحبل ()Lasso Tool

الخطوة الثانية
:

تستطيع أيضا إجراء عمليات التحديد باستخدام أداة الحبل  Lassoو تستخدم هذه األداة من أجل إجراء عمليات التحديد الحر وإلحاطة
العناصر الموجود على مسرح العمل ،و إلجراء عمليات تحديد من نقطة إلى نقطة اخرى  ،استخدم معالج المضلعات  Polygonالمرتبطة
بهذه األداة.
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خيارات أداة التحديد الحبل :
االداة

اسم االداة
Lasso Tool
Magic Wand
:Polygon Mode

الوظيفة
التحديد الحر.
وتستخدم لتحديد المناطق التي تحتوي على األلوان المتشابهة في
عناصر الصور التي نقوم باستيرادها.
تستخدم لرسم مناطق تحديد مضلعة الشكل بدال ً من المناطق الحرة.

نشاط :
باستخدام أدوات التحديد انقل نافذة المنزل المتواجدة على يمين باب المنزل ؛ لتصبح على يسار باب المنزل .

أداة التدوير والتكبير ()Free Transform

:

تستخدم هذه األداة في تكبير وتصغير العنصر المحدد  ،كما تستخدم في تدوير العنصر.
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أداه الممحاة ()Erase Tool

:

تستخدم أداة الممحاة  Erase Toolللقيام بعملية المسح إلغاء العناصر غير المرغوب فيها ،ولها عدة خيارات :
نمط الممحاة.
معالج الصنبور.
شكل وحجم الممحاة.

ملحقات أداة الممحاة :
األداة

اسم األداة
اإلزالة العادية
Erase Normal
إزالة األلوان الداخلية
Erase Fills
إزالة الخطوط
:Erase Lines
إزالة األلوان الداخلية
المنتقاة
Erase Selected Fills
اإلزالة من الداخل Erase
Inside

وظيفتها
وهو ال نمط الذي يؤدي إلى إزالة الخطوط واأللوان الداخلية على
الطبقة المحددة.
وهو يؤدي إلى إزالة األشكال الملونة من الداخل فقط دون تأثر
خطوط التحديد للشكل.
وهو يزيل الخطوط فقط دون تأثر العناصر الملونة من الداخل.
وهو يؤدي إلزالة جميع األلوان الداخلية من العناصر المنتقاة دون
التأثير على الخطوط التحديد الخارجي.
وهو يزيل اللون الداخلي من العنصر من حيث تبدأ عملية المسح
بالممحاة دون التأثير على األلوان الداخلية أو الخطوط المحيطة.

نشاط :
باستخدام أداة الممحاة امسح الطيور المحلقة في السماء والتي تم تنفيذها سابقا .

إدراج المشاهد:
عندما يكبر حجم العمل الذي تقوم به تزداد عدد األطر التي تستخدمها تعقيدا ً وبالتالي يصبح عددها كبير جدا ً ومن الصعب االنتقال إلى
اإلطار الذي تريد بسهولة ؛ لذلك من األفضل لك أن تستخدم أكثر من مشهد في الفيلم الواحد وكمثال على ذلك الفيلم السينمائي حيث ال
يصور دفعة واحدة وفي وقت واحد وإنما على شكل مشاهد متفرقة متسلسلة مع بعضها بعضا .
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لوح المشهد:
قائمة بأسماء مشاهد الفيلم.
إدراج مشهد جديد .
نسخ مشهد.
حذف مشهد .

التنقل بين المشاهد:
لالنتقال من مشهد إلى آخر.
انقر أيقونة تحرير مشهد
تالحظ ظهور عالمة  أمام المشهد المحدد.

نشاط :
باستخدام لوح المشاهد نفذ اآلتي:
ادرج مشهدا جديدا بإسم (.)Introduction
أعد تسمية المشهد ( )Drawingإلى ( .)House
اجعل المشهد ( )Introductionهو المشهد األول.
تشغيل الفيلم:
يتم تشغيل الفيلم من القائمة  Controlثم  test Movieثم In Flash Professional
استيراد ملفات خارجية للفيلم:
الستيراد ملفات خارجية سواء أكانت صورا أم أفالما موجودة على جهازك  ،اختر األمر  Importمن قائمة .File
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ثم اختر أحد الخيارين :
 Import to Libraryالستيراد الملفات لمكتبة الفيلم.
 Import to Stageالستيراد الملفات إلى مسرح العمل.

حدد مكان وجود الملف المراد استيراده.
حدد اسم الملف .
انقر زر فتح ( )Openالستيراد الملف لمكتبة الفيلم.

استيراد صورة
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استيراد ملف صوتي

نشاط :
استورد صورة الشيخ زايد إلى مشهد (. )Introduction

استخدام أداة النص ( )Text Tool

:

عناصر النصوص هي دائما ً عبارة عن جزء ديناميكي من أفالم فالش  .وعندما تقوم بإنشاء عنصر نص ،فإنه يمكنك تعديل نمط الخط،
محاذاته ،لونه ،شكل الحرف التقارب بين الحروف ،المقاس ،والنمط.
نافذة خصائص النص (: )Text Properties

نوع الخط ويحتوي على ثالثة خيارات :
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 :Static Textنص ثابت.
 :Dynamicيتم تكوين مربع كتابة يمكن تعديل الكتابات الموجودة بداخله.
 :Inputيتم تكوين مربع كتابات تفاعلي  ،بحيث يمكن للمستخدم إدخال البيانات إليه أثناء عرض الفيلم ،سواء باستخدام أوامر
التحكم  ActionScriptأو بواسطة مزود خدمة اإلنترنت .Internet Server
اتجاه النص :
 :Vertical, left to rightعمودي من اليسار الى اليمين.
 :Verticalعمودي
 :Horizontalأفقي
 : Position and Sizeللتحكم بموقع وحجم النص.
للتحكم بنوع الخط  ،حجم الخط و لون الخط و المساحة بين حروف النص.
نشاط :
في المشهد األول أدرج النص التالي " إن الـحاضـر الــذي نــعيــشه اآلن عـلـــى هـذه األرض الـطــيـبة هــو انـتــــصار
عـــلى مـعانـاة الــمـــاضـي وقــسوة ظــروفــه" .
احفظ التغيرات وأغلق البرنامج.
الحـــركة:
إن أهم ما يميز برنامج فالش عن برامج االفالم األخرى أنه يقوم أساسا على فكرة حركة العناصر والكائنات بداخله  ،ويكون
الناتج النهائي عبارة عن فيلم فالش يتضمن أشكال متحركة وعناصر تفاعلية  ،ولتبسيط األمر تخيل أن فيلم فالش هو مثل أي فيلم سينمائي
عبارة عن شريط طويل من اللقطات المتتابعة والمرقمة إذا أمعنت النظر فيها  ،ستالحظ أن بين كل لقطة والتي تليها اختالفا طفيفا ال تكاد
تلحظه  ,ولكن عند تحريك هذا الشريط أمام أعيننا في التلفاز أو جهاز الحاسوب بسرعة معينة ستبدو لنا العناصر متحركة.
الحركة ( : )Animationهو عرض لسلسلة متتابعة من الصور أو اإلطارات ،التي يتم عرضها بالسرعة الكافية إلعطاء المشاهد اإليحاء
بالحركة ،حيث لن يتمكن المشاهد من تمييز كل صورة على حدة ولكنه سوف يالحظ الحركة الناتجة عن االختالفات البسيطة بينها .
ولكي نتعرف كيفية إنشاء الحركة في فالش  ،سنقوم بمعرفة أحد األقسام الهامة في البرنامج وهو الخط الزمني (.)Timeline
تحتوي نافذة الشريط الزمني  Timelineعلى قسمين رئيسين هما:
اإلطارات ( :)Framesوهى تماثل مفهوم اللقطات الذي تحدثنا عنه منذ قليل
الطبقات ( :)Layersووظيفتها كما هو واضح من اسمها هو فصل وتنظيم العناصر المختلفة والموجودة في مسرح العمل
وتوزيعها على طبقات متعددة بحيث يسهل التعامل معها زمنيا بشكل أدق من دون التأثير في زمن عرض العناصر في
الطبقات األخرى.

واآلن لنترك الطبقات جانبا  ،ونركز على منطقة اإلطارات  ،لنتعرف بشكل أكبر إلى محتوى تلك المنطقة  ،وعند فتح البرنامج وبداية
العمل ستبدو كالتالي:
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للتنقل بين اإلطارات .
: Center Frameلتوسيط اإلطار داخل نافذة البرنامج لتراه بشكل أوضح.
 : Loopلتكرر الحركة .
 :Onion Skinلمشاهدة محتويات اإلطارات داخل نافذة العرض في نفس الوقت.
 :Onion Skin Outlinesلعرض محتويات اإلطارات كخطوط رسم فقط داخل نافذة العرض.
 :Edit Multiple Framesلتحرير محتويات اإلطارات.
 :Modify Onion Markersلتحرير عدد اإلطارات المراد عرض محتوياتها.
رقم اإلطار المعروض حاليا.
سرعة عرض الفيلم  ،ويتم قياسه بعدد اإلطارات المعروضة في الثانية الواحدة أي (Frame per second
)fpsوفى الوضع االفتراضي تكون القيمة  21إطارا في الثانية  .وبالطبع يمكنك تغيير تلك السرعة.

يأتي اآلن أهم جزء في منطقة اإلطارات وهو بالطبع اإلطارات نفسها  ,وترى أمامك اآلن شريطين الشريط السفلي هو شريط اإلطارات ،
 Playheadوعند تحريكك له فإنك
والعلوي وبه تدريج وأرقام لتوضيح أرقام اإلطارات  ،وترى أمامك الجزء األحمر المسمى ب
تشاهد الحركة المتتابعة لإلطارات  ،وتستطيع القيام بهذا األمر لتختبر فيلمك بين الحين واآلخر بشكل سهل وسريع.
وجهة المقارنة
الشكل

اإلطار Frame

اإلطار المفتاحي الفارغ ()Blank Keyframe

االطار المفتاحي ()Keyframe

الوظيفة

يكون فارغا ال يوجد به أي
شيء ولذا ال يحتسب في
زمن الفيلم الذي سنقوم بعمله
طالما بقي كما هو فارغا

فهو اإلطار الذي يظهر عند بداية العمل وقبل وضع
أي عنصر في مسرح العمل  ،حيث يحسب ضمن
الزمن الكلي للفيلم

فهو إطار يحدث به نقطة تحول ما ،
إما بظهور عنصر أو عناصر فيه
بعد أن كان خاليا أو بتغير طرأ على
العناصر التي كانت موجودة من قبل.

طريقة إنشائه

انقر زر  F5إلنشاء إطار

انقر زر  F7إلنشاء إطار مفتاحي فارغ

انقر زر  F6إلنشاء إطار مفتاحي
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أساليب تحريك الكائنات :
يمكن تقسيم الحركة في فالش إلى أسلوبين أساسيين:
إطار بإطار (.)Frame By Frame
التحول البيني (.)Motion Tween
إطار بإطار (:)Frame By Frame
هل تتصورون كيف كان يتم عمل أفالم الرسوم المتحركة في الماضي  ،كان الرسام يرسم كل لقطة في صفحة مستقلة على ورق شفاف ،
وكان يتم وضع الصفحة األولى فوق لوح زجاجي يوجد بأسفله مصدر إضاءة ثم يتم وضع الصفحة الثانية فوق األولى وهكذا يستطيع
الرسام رؤية تفاصيل الرسم في الصفحة األولى  ،ثم يتم إعادة رسم ما هو موجود في الصفحة األولى مع عمل بعض التعديالت الطفيفة،
وهكذا يتم رسم فيلم الرسوم المتحركة صفحة صفحة (أي لقطة لقطة )  ،ثم يتم تصوير كل صفحة في لقطة مستقلة  ،وعند مشاهدة تلك
اللقطات بتتابع سرعة الفيلم نشاهد العناصر وكأنها تتحرك.
وهذه هي فكرة  Frame - by - Frame Animation ,إننا نقوم برسم العنصر في كل لقطة مع عمل التغيير المطلوب  ،وهكذا
نحصل على الحركة عند مشاهدة الفيلم  .ويمكن أن تتم هذه الحركة مثال رفرفة جناحين لفراشة أو سير األقدام  ..إلخ

كيفية عمل حركة إطار بإطار (:)Frame By Frame
حدد اإلطار األول للطبقة.
باستخدام أداة قلم الرصاص  Pencilارسم خطا مستقيما كما في الشكل التالي:

انقر على اإلطار التالي  ،ثم اضغط  F6إلنشاء  ، Keyframeثم قم برسم خط آخر عمودي على الخط األول

ثم انتقل لإلطار التالي واضغط  F6وارسم خطا آخر بشكل أفقي..
اتبع الخطوات  3و  4للحصول على شكل حلزوني كما في الصورة التالية
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قم بتشغيل الفيلم.

نشاط :
افتح ملفا جديدا باإلعدادات التالية:
عدد اإلطارات بالثانية 23 :
العرض  055 :الخلفية :بنفسجي فاتح
االرتفاع 055 :
في اإلطار  2أرسم دائرة باللون األصفر..
باستخدام حركة إطار بإطار حرك الدائرة الى أعلى وأسفل ضمن ثالثة إطارات مع تغيير لون الدائرة إلى اللون األحمر ،ثم األزرق
ثم الوردي .

Worksheet

التقويم
36

التحويل إ لى الرسم اإلكتروني :
ا فتح الفيلم الذي صممته في الحصة السابقة :
باستخدام أدوات تعديل العناصر ،قم بتحسين الرسم.
ادرج مشاهد الفيلم.
ارسم مشاهد الفيلم .
أدرج مشهد المقدمة بحيث يحتوي على :
 oخلفية مناسبة للفيلم الكرتوني،
 oعنوان الفيلم الكرتوني.
 oأسماء أعضاء المجموعة.
 oالصف والشعبة.
باستخدام أدوات التلوين لون عناصر الفيلم الكرتوني.
احفظ التغيرات وأغلق البرنامج.
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الدرس الرابع :
تحريك العناصر وإضافة الملفات الصوتية

في نهاية الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن :
ي ُطبق الحركة بأسلوب الحركة البينية (.)Motion Tween
يطبق الحركة بأسلوب التحول البيني للشكل (.)Shape Tween
ينشئ قناع الطبقات .
ي ُدرج الملفات الصوتية.
ي ُصدر الفيلم بامتداد . swf

38

الحركة بأسلوب التحول البيني ( :)Motion Tween
إن كلمة "البيني " Tweenمشتقة من كلمة  Between ,وكما هو واضح من الترجمة فإن هذا يعنى بين اإلطارات أي تغير الكائن من
حالة  Aإلى الحالة  Bبين إطارين محددين  ،وللمزيد من التوضيح نقول إننا سنقوم بتصميم العنصر في إطار ثم نقوم بإجراء بعض
التعديالت عليه في إطار آخر ونجعل البرنامج يقوم بالتغير التدريجي للكائن بين اإلطارين وفى النهاية نحصل على الحركة المطلوبة  .أي
أننا بدال من إحداث التغييرات بأنفسنا إطارا تلو اآلخر جعلنا البرنامج يقوم بحساب التغيير المطلوب وتجزئة تلك التغيرات عبر عدة
إطارات.
وسنتطرق الى ذكر نوعين من التحول البيني هما:
التحول البيني التقليدي (.)Classic Tween
التحول البيني ضمن مسار ( .)Motion Tween

التحول البيني للحركة (:)Classic Tween
يعتمد  Classic Tweenعلى تغير مكان الكائن  ،فنحن نضع كائنا في اإلطار األول ثم نأتي إلى اإلطار األخير ونغير مكان الكائن  ،ثم
يقوم فالش بعمل تغيير تدريجي في موضع الكائن من مكانه األول إلى مكانه األخير وعند مشاهدة الفيلم بتتابع اللقطات يبدو لنا وكأن الكائن
يتحرك من مكان آلخر  ،.واآلن إلى التطبيق العملي :
ارسم دائرة في أعلى يسار مسرح العمل.
أنقر بالزر األيمن على اإلطار المفتاحي الخاص بالدائرة  ،ثم اختر األمر ( )Create Classic Tween

انقر على اإلطار  35مثال  ،ثم اضغط  F6لعمل إطار مفتاحي Key Frame
حدد اإلطار  ، 35ثم قم بتغيير مكان الدائرة بسحبها إلى يمين مسرح العمل..
يصبح شريط الزمن على شكل سهم له خلفية زرقاء:

اضغط مفتاح  Enterمن لوح المفاتيح لمعاينة الحركة.
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نشاط :
افتح فيلم .Animate
باستخدام التحول البيني للحركة (  )Classic Tweenحرك سيارة اإلسعاف من اليمين إلى اليسار حيث ستصل سيارة اإلسعاف
لنهاية الشارع عند اإلطار رقم . 35

التحول البيني ضمن مسار (:)Motion Tween
ارسم دائرة في أعلى يسار مسرح العمل.
ا نقر بالزر األيمن على اإلطار المفتاحي الخاص بالدائرة  ،ثم اختر األمر ( )Create Motion Tween

انقر على اإلطار  35مثال ثم اضغط  F6لعمل إطار مفتاحي Key Frame
حدد اإلطار  ، 35ثم قم بتغيير مكان الدائرة بسحبها إلى يمين مسرح العمل..
تالحظ ظهور خط ازرق يمثل حركة الكرة  ،تستطيع تحرير الحركة عن طريق تحرير النقاط الزرقاء وتحريكها للحصول على
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المسار الصحيح.

اضغط مفتاح  Enterمن لوح المفاتيح لمعاينة الحركة.

نشاط :

انتقل الى مشهد ". "Basket Ball
باستخدام التحول البيني ضمن مسار (  )Motion Tweenحرك الكرة حيث ستدخل الكرة في السلة عند اإلطار رقم  35مراعيا ً
أن تنشئ مسارها كتالي :

احفظ التغيرات .

التحول البيني للشكل (:)Shape Tween
باستخدام أسلوب التحريك  Shape Tweenيمكننا عمل تأثيرات التحوالت للعناصر أو ما يطلق عليه  ،Morphingوهو
عبارة عن تحول شكل معين إلى شكل أخر تدريجيا ً خالل عدة إطارات.

أولا تحول األشكال :
نفذ ما يلي على جهازك
قم برسم دائرة صفراء في اإلطار األول.
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انقر على اإلطار  30لتحديده  ،ثم اضغط  F7إلنشاء إطار مفتاحي فارغ ( تختفي الدائرة من مسرح العمل )  ،ثم قم برسم
مستطيل أزرق.

حدد إطارا بين اإلطارين  2و  35وبالضغط على الزر األيمن للفارة اختر األمر .Create Shape Tween
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ماذا تالحظ اآلن ؟  ،لقد تغير لون اإلطارات بين اإلطار األول واألخير إلى اللون األخضر ،وظهور سهم بين اإلطارين.

انقر مفتاح  Enterمن لوح المفاتيح لمعاينة الحركة.

نشاط (: )1
افتح ملفا جديدا باإلعدادات التالية:
عدد اإلطارات بالثانية 13 :
العرض  566 :الخلفية :أبيض
االرتفاع 566 :
أعد تسمية المشهد األول الى "."Shape Tween
في اإلطار  1أرسم مستطيل باللون األزرق في وسط مسرح العمل.
باستخدام " "Shape Tweenأجعل المستطيل األرزق يتحول الى دائرة حمراء عند اإلطار .25

ثانياا :تحول النصوص :
أدرج النص التالي في اإلطار األول ( .)United Arab Emirates
انقر على اإلطار  30لتحديده ثم اضغط  F7إلنشاء إطار مفتاحي فارغ (يختفي النص من مسرح العمل )
 ،ثم قم بإدراج النص التالي ( )Ministry of Education
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انقر على اإلطار رقم  2لتحديده  ،ثم من قائمة  Modifyاختر األمر .Break Apart

وقم بتكرار الخطوة السابقة مرة أخرى أو من لوحة المفاتيح اضغط. Ctrl+B.

في الحقيقة لقد قمنا بعمل  Break Apartمرتين ؛ ألننا نتعامل مع نص مكون من عدة حروف  ,ولكن
حين يكون النص هو حرف واحد فسنقوم بعمل ذلك مرة واحدة.
حدد اإلطار  ،30لتجزئة النص .Ministry of Education
من لوحة المفاتيح اضغط  Ctrl+Bمرتين.
حدد إطارا بين اإلطار  2و اإلطار  35وبالزر األيمن أختر األمر .Create Shape Tween
انقر مفتاح  Enterمن لوح المفاتيح لمعاينة الحركة.

نشاط (: )2
ادرج مشهدا جديدا باسم ""Text
في اإلطار  1أدرج النص " "Capital of UAE
باستخدام " "Shape Tweenاجعل النص يتحول الى "  "Abu Dhabiعند اإلطار .36
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قناع الطبقات (:)Mask Layer
يمكننا باستخدام الطبقات عمل العديد من المؤثرات ،مثل استخدام طبقة معينة لعمل قناع  ، Maskويعتبر هذا المؤثر من
المؤثرات التي تضيف لمسات رائعة للفيلم.
ويستخدم القناع للتأثير على طبقة واحدة ،كما يمكننا دمج أكثر من طبقة واحدة في مجموعة طبقات ووضعها أسفل طبقة القناع
لعمل تأثيرات أكثر تعقيداً .وتعتمد طريقة عمل القناع على وجود شكل ذي لون داخل طبقة القناع ،ويقوم البرنامج بعرض
األشكال التي تقع أسفل هذا الشكل ،والموجودة داخل الطبقات التي يتم التأثير عليها ،مع إخفاء باقي محتويات هذه الطبقات.
طريقة عمل قناع الطبقة (:)Mask Layer
افتح ملفا جديدا .
باستخدام أداة الكتابة أدرج النص التالي .United Arab Emirates
عند اإلطار  35أضف إطارا مفتاحيا وذلك بالنقر على زر  F6من لوح المفاتيح.
إدراج طبقة جديدة باسم .Mask
ارسم دائرة في طبقة  ، Maskبحيث تك ون الدائرة على يسار النص السابق.

عند اإلطار  35لطبقة  Maskأضف إطارا مفتاحيا وذلك بالنقر على زر  F6من لوح المفاتيح.
حرك الدائرة لتصبح على يمين النص كما هو واضح في الشكل التالي.

حدد إطارا بين اإلطار  2و اإلطار  35لطبقة ” “Maskوبالزر األيمن اختر األمر .Create Shape Tween
انقر بالزر األيمن للفأرة على طبقة  Maskواختر األمر .Mask

ستالحظ التغير التالي فى شكل كلتا الطبقتين مع وجود قفل عليهما.
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انقر  Ctrl & Enterلمعاينة الحركة.

نشاط (: )3
أدرج مشهدا جديدا باسم ""Mask
في اإلطار  1أدرج النص " "Spirit of the Union
أضف قناع الحركة للنص السابق عند اإلطار .25

طريقة عمل قناع الطبقة ( )Mask Layerللصورة :
أنشئ ملفا جديدا.
استورد صورة لمسرح العمل  ،ولتكن خريطة دولة االمارات.

عند اإلطار  35أضف إطارا مفتاحيا وذلك بالنقر على زر  F6من لوح المفاتيح.
أدرج طبقة جديدة باسم .Mask
باستخدام أيقونة إدراج طبقة
ارسم دائرة في طبقة  ، Maskبحيث تغطي الدائرة جميع أجزاء الصورة.
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عند اإلطار  35لطبقة  Maskأضف إطارا مفتاحيا وذلك بالنقر على زر  F6من لوح المفاتيح.
انقر على اإلطار رقم  2لتحديده  ،ثم قم بتصغير الدائرة وضعها في وسط الصورة كما هو موضح أدناه:

حدد إطارا بين اإلطار  2و اإلطار  35لطبقة ” “Maskوبالزر األيمن أختر األمر .Create Shape Tween
انقر بالزر األيمن للفأرة على طبقة  Maskوأختر األمر .Mask
انقر  Ctrl & Enterلمعاينة الحركة.
نشاط (: )4
ادرج مشهدا جديدا بإسم " "Image
في اإلطار  1أدرج النص روح االتحاد.
أضف قناع الحركة للصورة السابقة عند اإلطار .25

إضافة الملفات الصوتية :

أوالً  :استيراد الملف الصوتي :
يستطيع برنامج فالش أن يستورد ملفات صوتية بالصيغ التالية :
WAV
MP3

والستيراد الملف الصوتي إلى مكتبة الفيلم :

File > Import > Import to Library

ثانيا ً  :ربط الصوت بخط الزمن :
ادرج إطارا مفتاحيا فارغ عند اإلطار الذي تريد أن يبدأ الصوت عنده.
اسحب الملف الصوتي من مكتبة الفيلم و ضعه على مسرح العمل.
تالحظ تغير الشريط الزمني ليصبح بالشكل التالي:
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نشاط :
أستورد الملف الصوتي ( ِ )Ambulanceلمكتبة الفيلم. .
أدرج الملف الصوتي ( )Ambulanceلسيارة اإلسعاف وهي تتحرك.

تصدير الفيلم بامتداد :Swf
أي تحويل الملف الحالي إلى ملف يعمل بتقنية فالش يمكن إضافته إلى صفحات اإلنترنت.
من قائمة  Fileأختر األمر . Export Movie
اكتب ا سم الملف وحدد مكان الحفظ.
تأكد من نوع ملف التصدير ) “  ، (SWF Movie “swfثم انقر حفظ  Saveلتصدير الملف.
نشاط :


صدر الفيلم بإسم .Ambulance
Worksheet

التقويم
تحريك العناصر وإضافة الملفات الصوتية :
ا فتح الفيلم الذي صممته في الحصص السابقة :
بعد اإللمام التام بأنواع التحريك المختلفة قم بالتالي:
استخدم شريط خط الزمن لتحريك كائنات الفيلم الكرتوني.
بإستخدام اإلطار المفتاحي تحكم في ظهور كائنات الفيلم للمدة الزمنية المطلوبة.
استخدم برنامج تسجيل األصوات على جهازك وسجل أصوات الشخصيات المختلفة.
أضف الملفات الصوتية للفيلم مع مراعاة التكاملية بين الحركة والصوت.
احفظ التغيرات .
صدر الفيلم بصيغة . Swf
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الدرس الخامس  :تطبيقات عملية

في نهاية الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن :
يصمم مشروع في برنامج فالش
يعرض مشروعه أمام زمالئه .
يشارك في تقييم مشاريع زمالئه.
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معايير تقييم المشروع :

أوال ً :التخطيط للمشروع
م
1
2
3
4

المؤشرات
تحديد الهدف من الفيلم الكرتوني.
مناسبة الشخصية الكرتونية المبتكرة للفيلم الكرتوني
رسم الشخصيات الفرعية للفيلم.
كتابة ملخص لسيناريو الفيلم الكرتوني:
 يتناسب مع موضوع الفيلم.
 يحقق األهداف المرجوة من الفيلم الكرتوني.
 يخلو من األخطاء اإلمالئية والنحوية.
ثانيا ً :التسلسل القصصي

م
1

المؤشرات
تصميم التسلسل القصصي (: )Storyboard
 حسن التنظيم والترتيب واستخدام األلوان المختلفة في الرسم و وضوح
الفكرة.
 رسم البيئة المناسبة لمشاهد الفيلم.
 إضافة حوارات القصة.
 عدد مشاهد الفيلم ال يقل عن خمسة مشاهد.

ثالثا ً :تحويل الرسم الى رسم إلكتروني
م
1

2

المؤشرات
رسم مشهد المقدمة بحيث يحتوي على:
 خلفية مناسبة.
 عنوان الفيلم الكرتوني.
 أسماء الطالب ،الصف والشعبة.
 اسم المعلمة المقدم لها المشروع.
رسم مشاهد الفيلم:
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 استخدام ادوات الرسم المختلفة في تكوين مشاهد الفيلم.
 استخدام أدوات تعديل العناصر والتلوين في رسم عناصر المشهد.
 استخدام نافذة الطبقات في فصل عناصر المشهد.
 استخدام لوح األلون في إضافة تدرجات لونية لعناصر المشهد.
 عدد المشاهد ال يقل عن  5مشاهد.
تكوين مشهد المصادر والذي يعرض المصادر المستخدمة لتكوين الفيلم الكرتوني
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رابعا  :تسجيل الصوتيات
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المؤشرات
تسجيل اصوات الفيلم الكرتوني باللغة العربية الفصيحة
وضوح الصوت مع التدرجات الصوتية المناسبة للشخصية الكرتونية.
تجهيز األصوات الداعمة للفيلم
حفظ األصوات بامتداد  MP3أوWAV
خامسا  :الحركة واألصوات
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المؤشرات
استيراد الملفات الصوتية لمكتبة الفيلم
تحريك مشهد المقدمة باستخدام " قناع الطبقة ".
إضافة األصوات المناسبة لمقدمة الفيلم.
تحريك مشاهد الفيلم مع مراعاة اآلتي:
 استخدام حركة إطار بإطار.
 استخدام الحركة البينية.
 استخدام التحول البيني للشكل.
 استخدام الحركة ضمن مسار.
 استخدام نوع الحركة المناسبة لكائنات الفيلم.
 تحريك كل كائن في الوقت المناسب.
 إضافة الصوت المناسب للشخصية المناسبة.
 التكاملية بين الحركة والصوت.
 التحكم في ظهور كائنات الفيلم للمدة الزمنية المطلوبة.
تصميم وإنتاج فيلم كرتوني بفكرة وبطريقة إبداعية مبتكرة.
عرض مشهد المصادر لفترة زمنية ال تقل عن  26إطار في الثانية
تصدير الفيلم الى SWF

