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 عمى جماليات الحركة التفاعمية في الرسوم المتحركة ثنائية االبعاد ادوبي فالشأثر استخدام برنامج 
 العميـ ذكي حنفي أ. د. عبدمحمكد عبد العميـ عبد الممؾ،  دأحم

 :البحث مستخمص
 -frame) اإلطار تمك اإلطار التحريؾ بخاصية كالمعركؼ (Flash CS) االبعاد ثنائي الفالش برنامج يعتبر

by-frame animation)  حيث مف تختمؼ اليكـ المنتجةك  المتحركة الرسكـ جعمت التي المؤثرة البرامج اىـ مف 
 مف تمكنو برمجة كلغة جاىزة كأدكات قكالب تكافري حيث الماضي، في المتحركة الرسـك عف إنتاجيا كأدكات طريقة
نتاج تصميـ  بتعدد حيث يتمتعلمفالش التحريؾ جماليات ظير تك  ،داخؿ البرنامج كامؿ متحركة رسكـ فيمـ كا 
كىك يحاكي التغييرات  الفالشعمؿ  ياتأساسذلؾ مف يعتبر ك  ،مصكر كالرسكماتل كمميزة مختمفة حركية مسارات

كيككف الناتج النيائي عبارة عف فيمـ  ،في المنظكر كزاكية الكاميرا كمسافة الكاميرا مف النقطة البؤرية لممشيد
 (Layers)طبقاتالمجمكعة مف خالؿ  ،(Timeline)عمى الخط الزمني  يتضمف أشكاؿ متحركة منظـ فالش

يمكننا عمؿ الكثير مف ككما ، حسب نكع الطبقة كالحركة المطمكبة محركةل Frames))اإلطارات ككؿ طبقة بيا 
بيف كؿ اطاريف رئيسييف تنعيـ الحركة البينية ل (Motion Tweening) انبٍٍُت نهحشكاثالتأثيرات الحركية 

يمتاز أيضا كما مكاف الكائف،  لتغيير (Classic Tween) تقميدية أك سكاء كانت حركة بينية ضمف مسار
ؿ شكؿ معيف إلى شكؿ أخر يتحك حركة ىي  ((Shape Tweenلمشكؿلتحكؿ البيني احركة الفالش ب
لمفالش  المميز كالجانب االخر ،(Morphing) ايطمؽ عمييك تختمؼ في بنيتيا عف طريؽ التداخؿ تدريجيا 

تحكيؿ فيمـ فالش مف الشكؿ السككني إلى  بمعنى ،الرسـك المتحركةأفالـ عمى  التفاعميالتأثير ىك مدل 
رمكز رسكمية  أك، (Movie Clip)لقطات فيمميو  تسكاء كانكذلؾ عف طريؽ الرمكز  الشكؿ التفاعمي،

(Graph)، بأنكاعيا ثابتة أك متحركة أك ازرار Button))،  حيث يستطيع المشاىد التفاعؿ كالتحكـ ببعض
 إنشاء محتكل عمىالبرنامج  قدرةبجانب التنقؿ بيف المشاىد، اإليقاؼ اك  اك تشغيؿكال األمكر في الفيمـ

ضافتيا إلي صفحات الكيبااللكتركنية منفذ بالرسـك المتحركة مثؿ تطبيقات األلعاب  الكتركني ميما كاف مدة  كا 
 الخاصة بالبرنامجاكامر لغة البرمجة مف  في الفالشكتتـ التفاعمية  فيمـ بسبب حجمو الصغير عمي االنترنت،ال

(Actions Script) ،بمعنى تتيح لممبرمج ، الذم يحكؿ الرسـك المتحركة العادية إلى رسكـ متحركة تفاعمية
  .زرار بإجراء محدد في الكاقعأإضافة تفاعؿ إلى الرسكـ المتحركة، عف طريؽ ربط عنصر رسكمي أك 

 

 البرمجة.لغة  ،االنتقاؿ البيني، رسكـ متحركة الكممات الرئيسية:
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The effect of using (Adobe Flash CS) on the aesthetics of 

interactive motion in 2D animation 
 

Abstract of my research paper: 
 

Flash is a two-dimensional program (Flash CS) Also known as frame-by-

frame panning (frame-by-frame animation). One of the most influential 

programs that made animations that produced today differ in terms of 

production methods and tools from animation in the past. Where templates, 

ready-made tools, and a programming language are available that enable him 

to design and produce a full-fledged animated movie within the program. The 

aesthetics of the animation of the flash appear, as it has a variety of different 

and distinct motion paths for photos and graphics. It is considered of the basis 

come which Flash simulates changes in perspective, camera angle, and 

camera distance from the focal point of the scene, The final output will be a 

flash movie Organizer with animated shapes on the timeline(Timeline), 

through the group of layers(Layers)Each layer has frames ((Frames For 

movement according to the type of layer and movement required, and we can 

also make a lot of kinetic effects for in-between movements (Motion 

Tweening)To smooth the in-between movement Between all two main frames 

Whether it is an inter-track movement or a traditional one (Classic Tween To 

change the location of the object, The flash also features a movement 

Interchange for shape (Shape Tween) which is a shift movement The 

transformation of a particular form into another form gradually, differing in 

its structure through overlap, and it is called(Morphing). The other side of the 

flash is the extent of the interactive effect on animated films, In the sense of 

converting a flash movie from a static form to an interactive form, through 

symbols, whether it is film clips(Movie Clip), or graphic symbols(Graph), or 

buttons of all kinds, fixed or animated (Button), where the viewer can interact 

and control some things in the movie such as playing, stopping or moving 

between scenes. In addition to the program’s ability to create electronic 

content executed with animations such as electronic game applications and 

add them to web pages no matter what The duration of the film was due to its 

small size on the Internet. The inter activeness in Flash takes place from the 

commands of the Programming Language (Actions Script), which transforms 

ordinary animations into interactive animations. In this sense that allows the 

programmer to add interaction to the animation, by linking a graphic element 

or buttons with a specific procedure. 

Key words:  cartoons, Intertransfer, programming language. 
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 البحث: مشكمة
فف  عمىتشكميان (Flash) الفالشبرنامج  تأثيرمعرفة  الي البحث مشكمة ترجع -

 التحريؾ في الرسـك المتحركة ثنائي االبعاد؟
 الفالش في تطكير الحركة في الرسكـ المتحركة. برنامج مدل االستفادة مف   -
 .مدم االستفادة مف الجانب التفاعمي لبرنامج الفالش في صنع الرسـك المتحركة التفاعمية -

 البحث: أهمية
 أدكاتوكالتعرؼ عمى  برنامج الفالشلالتحريؾ تسميط الضكء كاالستفادة مف تقنيات  -

  .ثنائية االبعادفي األفالـ  تطكر التحريؾفي التي ساىمت  كخصائصو
 طرؽ التحريؾ المختمفة في برنامج الفالش. طرح -
الرسـك  ألفالـتفاعمية إضافة الالدكر الذم يمعبو برنامج الفالش بكؿ إصداراتو في  -

 المتحركة.
 

 اهداف البحث:
 باستخداـ برنامج الفالش. جذابة انتاج أفالـ رسـك متحركة -
 كالمميزات التي يقدميا برنامج الفالش لفناني الرسكـ المتحركة.تكضيح الخصائص  -
 رسكـ متحركة بأساليب تحريؾ مختمفة كيفية االستفادة مف برنامج الفالش في صناعة أفالـ -

  .كنكع مف أنكاع الرسكـ المتحركة التفاعمية
 

 حدود البحث:
 .الحدكد المكانية: جميكرية مصر العربية -
 االف. حتى 2019 مفالحدكد الزمانية:  -

 

 البحث: منهج
 التحميمي.التاريخي كالكصفي ك البحث المنيج أنتيج 
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 مصطمحات البحث:
  Animation):) ًخحشكتانشسىو ان

عرفت الرسـك المتحركة باعتبارىا فف تحميؿ الحركة اعتمادا عمى نظرية بقاء الرؤية عمى شبكية العيف 
مف الثانية بعد زكاؿ الصكرة الفعمي، كىي نفس النظرية العممية التي بنيت عمييا صناعة الفيمـ  1/10لمدة 

  (1)السينمائي
 

 :(Intertransfer) االَخقال انبًٍُحقٍُت 
بيف اإلطارات( حيث يقـك فناني التحريؾ برسـ اإلطارات الرئيسية التي تحدد الحركة،  االبيني )مالتحريؾ 

  .أكثرالتفصيمية( التي تحدد الحركة  اإلطارات)الضركرية يساعد البرنامج في عمؿ اإلطارات البينية ثـ 
  (Programming language):لغة البرمجة

لغة البرمجة، كمف ثّـَ تمر ىذه األكامر بعدة  ىي مجمكعة مف األكامر، تكتب كفؽ قكاعد تحدَّد بكاسطة
تعرؼ بأنيا عممية كتابة تعميمات كأكامر لبرنامج فني، ك مراحؿ إلى أف تنفذ عمى جياز الكمبيكتر، 

عالمو بكيفية التعامؿ مع البيانات أك كيفية تنفيذ سمسمة مف األعم  .اؿ كاألكامر المطمكبةلتكجييو كا 
 

 البحث: مقدمة
 

منصة متعددة الكسائط  ((Macromedia Adobe Flash CS ماكركميديا فالشبرنامج يعتبر 
 االبعاد ةالمتحركة ثنائي برامج الرسـك مفىك ك  المتحركة، الرسـك فف في كالتميز اإلبداع مف أبكابان  فتحت

 داخؿ البرنامج وبجميع مراحمرسـك متحركة تجييز فيمـ  مفالفالش برنامج يمكنا الشائقة كالممتعة، حيث 
كمسارات حركية مختمفة لمشخصيات، كاستيراد  ببأساليتصميـ تأثيرات حركية ك ، ميما كاف مدة الفيمـ

برنامج يشيع استخداـ ك  مف خالؿ تقنيات البرنامج ذاتو، لمنصكص كالصكر كتركيب أصكات كمؤثرات 
اإلطار تمك اإلطار(، كلكف في االصدارات االنتقاؿ البيني )الفالش إلنشاء الرسـك المتحركة بتقنيو 

ببناء العظاـ كالتالعب بيا مع التحكـ في الحركة بشكؿ رائع، حيث  التحريؾالحديثة أصبح يحتكم عمى 
 حركية رقمية تأليؼ يئةبباعتباره  صفحات كمكاقع االنترنتأصبحت تقنية الفالش إحدل أىـ كسائؿ إثراء 

 الرسـك المتحركةبغنية ال االلكتركنية مسابقاتالأللعاب ك الخاصة باتطبيقات الكتصميـ إلنشاء  شاممة
كخاصة أللعاب اليكاتؼ المحمكلة كاألجيزة الرقمية النقالة )التابمت  ،كفنكف الصكت كالفيديك كالمكنتاج

حتاجيا إلنشاء الرسكـ المتحركة البسيطة ن( لما يتيحو الفالش مف األدكات كالتقنيات القكية التي كاأليباد
                                           

  .07ص، و7102ٌُاٌش07 (،770) ػذد ،حشبىٌت بصائش يدهت انخؼهًٍٍت. انؼًهٍت فً انًخحشكت انشسىو أهًٍت (.7102) انًُش انشحًٍ ػبذ حسٍُى  )1(

https://basaer-online.com/author/tasneem-alnimr/
https://basaer-online.com/author/tasneem-alnimr/
https://basaer-online.com/topics/%d8%a8%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9/
https://basaer-online.com/topics/%d8%a8%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9/
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بسبب حجمو الصغير كقمة  كمكاقع االنترنتبمركنة عالية كجكدة كبيرة، مع سيكلة إضافتيا إلي صفحات 
الفالش برنامج كالتي جعمت  (Action Script) كتكافر لغة البرمجة الخاصة بومساحتو عمي االنترنت، 

عركض تفاعمية متطكرة سكاء اف كانت تعميمية اك ترفييية ك  برامج لتقنياتو في تقديـ بالتفاعميةيشتير 
لكحة المفاتيح( كأف ينتقؿ  ألنو يتيح لممشاىد اك المستخدـ التفاعؿ معو بطرؽ عدة )عف طريؽ الفأرة( أك)

ؿ شاشات كازرار كيستطيع إدخاؿ المعمكمات في كما يرغب بيف عناصر العرض اك الفيمـ مف خال
  .(1)العمميات التفاعمية األخرل النماذج، فضالن عمى العديد مف

  :الفالش تعريف
 يشيع ،()المتجية الرسـك مع يتعامؿ االبعاد ثنائي متحركة رسـك تصميـ برنامج ىك الفالش
عادة (frame- by-frame animation) اإلطار تمك اإلطار التحريؾ بخاصية استخدامو  إصدارىا، كا 

 يمكف حيث بالحركة الكيب صفحات لدعـ برنامج يعتبر كايضا ،المتعددة لمكسائط كمتخصص
 التفاعمية االنترنت مكاقع كاجيات كتصميـ تفاعمية، كعركض فالـأ انتاج مف كالمطكريف المصمميف

(websit (interactiv، الرقمية كاألجيزة المحمكلة لميكاتؼ االلكتركنية كاأللعاب التطبيقات كتصميـ 
  .(2) األخرل النقالة
 الفالش: برنامج عن تاريخية نبذة

صمـ إلنشاء ـ، 1996عاـ (Macromedia) شركة ماكركميديا برنامج الفالش مف إنشاء
نشاء الرسكـ المتحركة البسيطة عمى شبكة ك  المتحركة االنترنتصفحات  ككاف معركؼ  ،االنترنتا 

باسـ  (Macromedia)ثـ تـ تطكيره مف قبؿ شركة  ،Future Splash))الكرتكف سابقان بفالش
(Macromedia Flash)  أدكبي كالتي قامت ببيعة الي شركة(Adobe System)  عاـ

كىي الشركة المالكة لو حتى االف، كفي اإلصدارات الجديدة منو تـ تطكيره كأصبح  ـ،2005
المطكر أكثر كفاءة كسرعة إلنشاء رسكـ متحركة مع العديد مف الميزات المحسنة التي لـ تدرج 

                                           
وصاسة انخشبٍت  ،دائشة حقٍُاث انخؼهٍى (،(Adobe Flash Professional CS3اساسٍاث بشَايح  (7101) .يحًذ بٍ خًٍس بٍ انٍحًذي (1)

 .4ص ،سهطُت ػًاٌ ،وانخؼهٍى
()

متجيو ىي عبارة عف رسكمات كمبيكتر، كىي أشكاؿ أكلية مثؿ النقط أك الخطكط مع معادالت رياضية بالمنحنيات التي تعطي في الالرسكميات  
صكر، كليذه الرسكمات مميزات تختمؼ عف األنكاع األخرل مف الرسكمات حيث إنيا تبقى نقية ككاضحة كحتى كأف تـ تكبيرىا عدة النياية رسكـ أك 

  graphics-vector-s://mqaall.com/definitionhttp. أيضان بسيكلة تعديؿ أجزاء منيا كبطريقة بسيطة المتجيةكتتميز الرسكمات  ،مرات
 .8(، الطبعة االكلى، ص12القاىرة، الدرس ) ،دار النيضة لمنشر .(Flash MX)(. سمسمة دركس الكمبيكتر بدكف معمـ 2018حاـز فالح سكيؾ ) (2)
  www.hazemsakeek.comرابط
 

https://mqaall.com/definition-vector-graphics/
http://www.hazemsakeek.com/
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كىك  ،ـ2007في عاـ  (Adobe Flash CS3)كتـ اإلصدار التاسع  في اإلصدارات السابقة،
اصبح يدعـ كتابة النصكص كفي ىذا اإلصدار  ادكبيشركة اإلصدار األكؿ تحت اسـ يعتبر 

ـ 2008أكتكبر 15الذم صدر في ك  (Adobe Flash CS4)اإلصدار العاشر في ك ، بالمغة العربية
النسخة ثـ تـ اصدار  ببناء العظاـ كالتالعب بيا، التحريؾفأصبح يحتكم عمى تـ تطكير األدكات 

كالمعركفة باسـ  كالتي تعتبر اإلصدار الحادم عشر لمبرنامج الثالثة مف برنامج ادكبي فالش
(Adobe Flash CS5) ، أدكبي مجمكعة مف البرامج أطمقت ثـ ، ىائمةكمزايا  بقدراتكتمتاز

تيدؼ إلى خمؽ المحتكل التفاعمي لمرسـك المتحركة كتصديره إلى  Live Motion))ادكبي تسمى
  .(1)(1)شكؿ:مف األشكاؿ مجمكعة متنكعة

 
 
 
 
 
 

 ب(-1)شكؿ:                                                   (أ-1)شكؿ: 
 (Adobe Flash CS5)الحادم عشر لمبرنامج  اإلصدار             (Adobe Flash CS3)اإلصدار التاسع                
 (Adobe System)شركة أدكبي ( Adobe Flash Professional)الفالش ( يكضح الشاشة االفتتاحية لبرنامج 1شكؿ )            

كتـ ببرنامج الفالش تنفيذ عدد ال يحصى مف مسمسالت الرسكـ المتحركة كاإلعالنات 
ككاف أكؿ استخداـ بارز الدكبي فالش في شكؿ أفالـ الرسكـ المتحركة مف خالؿ  التميفزيكنية، 

عاـ  John Kricfalusi)( ()لممبدع جكف كريفالسي (Ren and Stimpy)فيمـ )رف كستيمبي(
 كفي كقت الحؽ انتج كريفالسيكيطمؽ عميو ايضان الحمقات المفقكدة، 1997

)Kricfalusi(الرسكـ المتحركة الذم احتكل عمى العديد مف  المزيد مف المشاريع مف أفالـ

                                           
(1) http://www.flash-mx.com  

() لصالح محطة نيكمكديكف. يتبع المسمسؿ مغامرات شخصيات  كريفالسيرف كستمبي ىك مسمسؿ رسكـ متحركة أميركي مف إنتاج جكف
 1991أغسطس  11فيعرضت أكؿ حمقة  كىك قط بميد كطيب القمب، رف كىك كمب تشيكاكا غير مستقر عاطفيا، كستيمبي :العنكاف، كىما

 52بعد خمسة مكاسـ ك ،1995ديسمبر  16انتيى عرض المسمسؿ في  ،ليككف أحد برامج نيكتكنز األصمية الثالثة إلى جانب راجراتس كدكغ
 . حمقة

 

http://www.flash-mx.com/
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كفالش الرسكـ المتحركة يتـ تدريسيا ، المقاطع عمى شبكة االنترنت، كذلؾ لإلعالنات التميفزيكنية
في مدارس المممكة المتحدة البريطانية، كيمكف إف تؤخذ عمى أنيا شيادة الثانكية العامة 

  .(2)شكؿ:ناف في التجارب التفاعمية، كىذا ما سمح لمفنانيف إلطالؽ الع(كمستكل)أ
 
 
 
 
 

 
 

 ب( -2)شكؿ:                       (                  أ-2)شكؿ:                               
سي لصالح محطة المسمسؿ رسكـ متحركة أميركي مف إنتاج كاخراج جكف كريف (Ren and Stimpy) حمقات رف كستيمبي

مصدر الصكر -2003عاـ  (Macromedia Flash)، تـ إنشاؤه بكاسطة برنامج نيكمكديكف
https://stringfixer.com/ar/Naked_Beach_Frenzy  - 12/5/2019 

 

 

  خصائص وجماليات برنامج الفالشlash CS)(F وأثرها عمى الرسوم المتحركة: 
 مف تصميـ  ابتدأمحتكم فيمـ الرسـك المتحركة كامال،  تمكنا تقنيات الفالش مف انشاء كتجييز

الشخصيات كالخمفيات كمسار كأنكاع الحركات المستخدمة، كتسجيؿ االصكات كاضافة المؤثرات 
 .بطرؽ النشر كالتكزيع انتياءن الصكتية، كتركيب المشاىد كالمكنتاج كاالخراج ك 

 كتحريكيا عمى مدار الفيمـ.ألجزاء معينةبرنامج الفالش مف إنشاء الرسكمات أك إضافة رسكمات  يمكننا ، 
 ظيار البينيات أك إخفائيا باستخداـ سمة الشفافية، كما يمكف إف يتـ تكبيرىا أك  تحريؾ الرسكمات كا 

 تصغيرىا أك تدكيرىا، كيتيح البرنامج تحكيؿ اإلشكاؿ إلى إشكاؿ جديدة. 
  لضماف التفاعمية مع مربعات االختيار لعمؿ متصفح ك لزرار الإضافة الرمكز كابيمتاز برنامج الفالش

فالرمكز تمكنا مف كضع الرسكمات المتطابقة  ،عتبر الرمكز كأىـ مميزات برنامج الفالش، كتالمشاىد
مكف تحكيؿ كيصغر حجـ الممؼ كدكف زيادة حجـ الفيمـ بشكؿ كبير،  عمىداخؿ الفيمـ مع الحفاظ 

 .(1) التفاعميةاك لتنشيط الرسـ المتحرؾ كتحقيؽ المزيد مف  الرسكمات الي رمكز في الفيمـ
                                           

 /MX director -micromediahttps:computergii.com  ـ2010يكليك  8الثالثاء .Flash MX)(تعمـ فالش اـ اكس  عبد الكىاب المحيميد. )1(
    

https://stringfixer.com/ar/Naked_Beach_Frenzy
https://stringfixer.com/ar/Naked_Beach_Frenzy
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  إنشاء النصكص الثابتة أك المتحركة مع إمكانية اختيار أمر إيقاؼ الرسـ المتحرؾ بعد عدة ثكاف أك
 تكراره.

  أك بالصكر  بمختمؼ التدرجات المكنية كتعبئتيا ،اإلشكاؿ كالنصكص داخؿ البرنامج استيراديمكف
 .النقطية

 إمكانية التحكـ في المدة الزمنية التي يتـ مع لقطات فيديك كمؤثرات صكتية إلى الفيمـ،  إضافة سيكلة
، بما يكافؽ حركة الشخصيات كدمجيا خالليا تشغيؿ األصكات أك المقطكعات المكسيقية المستخدمة

  .ممفات لقطات بصكره متكاصمةاالصكات ك التحكـ في تشغيؿ  مع
 بامتداد الفالش أفالـ تصدر (swf) اختصار file) wave (shock صغيرال حجمياب تمتاز التي 

 كالممفات المفتكحة ، (Exe)إلى )swf( امتداد تحكيؿ كيمكف  )avi ...كالػ Gif كالػ mov( بالػ مقارنة
  .)Avi، ifG ،Jpg( امتدادات عديدة اخرم مثؿ، ككما يصدر الفالش ((Fal لبرنامج الفالش بامتداد

  بسبب سرعة  اإلَخشَج يىاقغ ػهىالفالش ببرنامج نشر أفالـ الرسـك المتحركة و انخطبٍقاث سفغسيكلة
 انفٍكخىس َظاو ٌسخخذو ألَه ورنكالتحميؿ كصغر حجـ الممفات، كال يحتاج إلى مساحات كبيرة 

حدًا أقم حخضٌٍ راكشة إنى ٌحخاج وانزي  Graphics) (Vector خشافٍكس
 (1). 

 استخداـ األمرPublish) ) في برنامج(Flash)  لنشر الفيمـ داخؿ ممؼ(Flash Player)  الذم يمكف لبرامج التصفح
 (Hyper Text Markup Language) بمغةعمي إنشاء ككد  ((Flashعرضو، كفي الكقت نفسو يعمؿ برنامج 

(HTML). (2) 
 

  المتحركة: الرسوم في الحركة عمى الفالش برنامج تأثير  
كينتج عنيا تحريؾ األشكاؿ أك الصكر عمى فكرة حركة العناصر كالكائنات بداخمو، ش برنامج الفاليقـك 

كتعد عممية تحريؾ الصكر  ،التحريؾ كأنكاع مسارات بتعدديمتاز ك ، مف نقطة في الفيمـ إلى نقطة أخرل
كيككف الناتج النيائي عبارة عف فيمـ فالش ، البرنامجعمؿ  ياتاك تحكيرىا أساسكالرسكمات كتغيير اشكاليا 
ط االمر نتخيؿ أف فيمـ الفالش مثؿ أم فيمـ سينمائي عبارة عف شريط طكيؿ يبستيتضمف أشكاؿ متحركة، كل

فا طفيفا ال مف المقطات المتتابعة كالمرقمة، إذا أمعنا النظر فيو سنالحظ أف بيف كؿ لقطة كالتي تمييا اختال

                                                                                                             
 

 9(، ص1. ترجمة خالد العامرم، الجيزة، مصر، دار الفاركؽ لالستثمارات الثقافية، طبعة )3(. فالش سي اس2008اليف فينكمشتايف جيدم لييت )(1) 
 .comFlash MX  C4arab. www. ـ2020/ 14/2الخميس  (Flash MX) .لممتقدميفعدم رسمي احمد السرابي. الفالش  )2(
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كالتحريؾ كلكف عند تحريؾ ىذا الشريط أماـ أعيننا بسرعة معينة ستبدك لنا العناصر متحركة، نكاد نالحظو، 
الذم ك كىك شريط التحكـ باإلحداث  (Time line)اك الخط الزمني شريط الكقت في الفالش يعتمد كميان عمى

في كافة العناصر  تحكـيتـ الكما ككقت ظيكرىا كاضافة المؤثرات الحركية كالصكتية،  يتـ عميو إنشاء الحركة
 (Layers)الطبقات  ينقسـ الى قسميف ىما، ك الخط الزمنيالثابتة كالمتحركة في الفيمـ عبر 

ستظير بشكؿ تمقائي طبقة كاحدة كعند بدء التعامؿ مع شريط الزمف في الفالش  ،Frames))اتطار إلاك 
 عمى العناصر بتحرير القياـ عندف ،، كىي عبارة عف كرقة شفافة يتـ رسـ العناصر عمييا((Layer1تسمي
كنظرا ألنو  األخرل، الطبقات عمى المكجكدة العناصر عمى تؤثر ال جرييان التي التحرير عمميات فإف الطبقة

 الكقت شريطليا  ننشئيا طبقة، ككؿ طبقةمف الممكف إف يتكفر عناصر أك رسكمات متحركة مختمفة عمى كؿ 
ىذه  ةككظيف ،ظاىرة تظير عمى شكؿ مجمكعة مف المستطيالت غيرالتي خاص مف اإلطارات ال اصفيك 

فصؿ كؿ كائف عمي مسرح العمميات عف الكائنات األخرل بمعني عدـ تداخؿ العناصر مع اإلطارات ىي 
الفيمـ عبارة عف تجميع اإلطارات التي يتـ كيعتبر  حركة كحساب الزمف لمفيمـ،كالعناصر التنظيـ ك  ،بعضيا

كعندما نفتح صفحة لعمؿ فيمـ جديد  كيمثؿ كؿ إطار فترة زمنية محددة، ،تشغيميا بسرعة كترتيب حركي معيف
 Key)سكؼ نالحظ إف االطار األكؿ عند انشاء أم طبقة جديدة بو نقطة بيضاء يدؿ عمي إف اإلطار 

Frame) عنصر اف ىذا االطار بوعمي  لمداللةنقطة سكداء  ـ تتحكؿ الىث أم عناصرال يكجد بو  فارغ 
(Key Frame)،  افتراضي لبرنامج الفالش يعمؿ كبشكؿ  ،لمطبقة اإلطاراتكما يمكف إضافة إم عدد مف

 .(3)شكؿ: (.1)الثانية الكاحدة مف الزمف الكمي لمفيمـفي إطارا 24عمى
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
و 7102 دونت األياساث انؼشبٍت انًخحذة،. CC)- (flash-advance1وصاسة انخشبٍــــــت وانخؼهٍــــــى. أدوبً فالش بشوفٍشُال  (1)

 .44ص
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 كالعناصر الرئيسية عمية (Time line)شكؿ يكضح شريط الزمف ( أ-3)شكؿ: 
 

 
 

 

 إطار بو عمؿ                       ج( -3)شكؿ:          إطار فاضي                ب( -3)شكؿ:                                       
  (Time line)خط الزمف  عمىيكضح شكؿ اإلطارات 

 أنواع الطبقات(Layers)  :في الفالش 
 

 الفالش في لمتحريؾ تستخدـ أنكاع لمطبقاتكىناؾ أربعة 
 طبقة المجمد(. -الطبقة الدليمية  -الطبقة القناع  -)الطبقة العادية 

   العادية الطبقة -أكالن: 
 الطبقة نفس عمى متداخميف عنصريف رسـ فعند بعضيا، عف العناصر فصؿ في الطبقة تمؾ تفيد
  .منفصمة طبقة ضمف رسمو يتـ أف عنصر أم رسـ عند يفضؿ لذلؾ كاحد، شكؿ يصبحاف

  ثانيان الطبقة الدليمية(Guides): 
كطبقات  ضمف األفالـ، العناصرنقـك بإنشاء الطبقات الدليمية الستخداميا كمرجع عند محاذاة كضبط مكاضع 

دليؿ الحركة إلنشاء مسار الحركة الذم تتبعو العناصر أثناء حركتيا )مع العمـ أف كؿ ما يرسـ أك يكتب 
 .(4)شكؿ: (1) ضمف الطبقة الدليمية ال يظير عند عرض الفيمـ(

 
 
 

                                           
 .102طبعة ثانية، ص دار الجناف لمنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، (Adobe Flash CS5) .المتحركة(. احتراؼ عمؿ الرسكـ 2016نضاؿ البـز ) )1(



 

 381 

 2023 ينايرـ األربعون و  الرابع ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 

 
 

 (ب-4)شكؿ:                                ( أ-4)شكؿ: 

، (Motion Guid)كتفعيؿ  (Time line) كاختيار (Insert)عمى اسـ الطبقة، كالذىاب الي قائمة  (Right Click)يكضح كيفية إنشاء طبقة الدليؿ بالضغط 
 مصدر الصكرة التجربة العممية لمباحث -سنالحظ تغير شكؿ طبقة الى شكؿ طبقة الدليؿ، مما يدؿ عمى ربط الطبقات االسفؿ بطبقة الدليؿ

  طبقة القناع -ثالثان : (Mask) 
 

حيث يتـ كضع طبقة القناع فكؽ طبقة أك عدة  ،ىذا النكع مف الطبقات مفيد جدان لعمؿ الخدع كاألعماؿ الفنية
طبقات أخرل إلخفاء أك إظيار أجزاء معينة مف تمؾ الطبقة، فالمناطؽ المممكءة مف طبقة القناع ىي فقط 

  .(1)(5)شكؿ:المقنعةستظير مف الطبقة المقنعة، كتككف دائمان طبقة القناع فكؽ الطبقة  التي
 
 
 
 
 

 مصدر الصكرة )تجربة الباحث العممية( -كسنالحظ تغيير شكؿ الطبقة الى شكؿ طبقة القناع ،(Mask) عقنا طبقةعمؿ  يكضح (5شكؿ:)

 ليسيؿ الكصكؿ إلييا.كىي لتصنيؼ الطبقات ضمف مجمد : المجمدطبقة  -رابعان 
 Motion) انبٍٍُتيمكننا عمؿ الكثير مف التأثيرات الحركية كالطبقات كمف خالؿ اإلطارات 

Tweening) بمعني عند االنتياء مف رسـ مفاتيح تنعيـ الحركة البينية لإلطارات الرئيسية،  مف حيث
تظير الحركة بيف االطارات غير جيدة  (Play) األمرإطار، كباستخداـ  عمىالحركة ككضع كؿ رسمة 
بيف كؿ اطاريف رئيسييف في الحركة،  ((Motion Tweening انحشكت انبٍٍُت كتحتاج لتنعيـ فنقـك بإضافة

 Create) إنشاء بينية الحركة كنحدد مفتاح الحركة األكؿ كبالضغط عميو بمؤشر الماكس كنفعؿ االمر

Motion Tween). 

                                           
 (.36ص )(، 1، األردف، الجزء )فعما المعمكمات.مركز أبك مالؾ لتكنكلكجيا . (CS6)(. تعمـ برنامج الفالش 2021عمي زكارنة ))1(
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o  يتـ تغير الكائف مف حالة(A)  إلى الحالة(B)  بيف إطاريف محدديف، كنحصؿ عمى سيـ يشير مف
حيث يقـك البرنامج بالتغير التدريجي ، اإلطار األكؿ الى اإلطار الثاني كالثالث كالرابع حتى آخر إطار

بحساب التغيير البرنامج قاـ حيث لمكائف بيف اإلطاريف كفى النياية نحصؿ عمى الحركة المطمكبة، 
 .(6المطمكب كتجزئة تمؾ التغيرات عبر عدة إطارات )شكؿ:

 
 

 

 

 

 

 

   
 ( ب-6)شكؿ:                                                ( أ-6)شكؿ:                         

 (Frames) عدد كزيادةضبط التكقيت كتنعيـ لحركة العيف بمد يكضح            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      (د-6)شكؿ:                                          (ج-6)شكؿ:                          
كتحكؿ الشريط الزمف  لتنعيـ الحركة، اإلطارات بيف ((Create Motion Tweenأمر الحركة البينية تطبيؽ شكؿ الشريط الزمني بعد  ( يكضح6شكؿ:)

 تجربة الباحث العممية()مصدر الصكر  ((Motion Tweeningلمشكؿ  حركة بينيةدليؿ عمى كجكد حركة ، األخضرالى سيـ لكنو 
 

 أنواع التحول البيني: 
تغير مكاف الكائف،  ىعم ( TweenClassic)يعتمد  :(Classic Tween(التحكؿ البيني التقميدم -

فالش الفنحف نضع كائنا في اإلطار األكؿ ثـ نأتي إلى اإلطار األخير كنغير مكاف الكائف، ثـ يقـك 
  األخير.بعمؿ تغيير تدريجي في مكضع الكائف مف مكانو األكؿ إلى مكانو 
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 (Motion Tween Create(يشألا نفعؿ عندما :(Motion Tween(التحكؿ البيني ضمف مسار -
ظيكر خط ازرؽ يمثؿ حركة العنصر عمى المسار المحدد لمحركة، كنستطيع تحرير الحركة  سنالحظ

 (.7شكؿ:) عف طريؽ تحرير النقاط الزرقاء كتحريكيا لمحصكؿ عمى المسار الصحيح
 
 
 

 (ب-7)شكؿ:                                  ( أ-7)شكؿ:                       
  ((Motion Tweenالبيني ضمف مسارالتحكؿ يكضح 

ا لحركة المعتمدة عمى تغير الشكؿ أك ما يطمؽ عمييا يى  ):Tween) Shapeلمشكؿلتحكؿ البيني ا -
تختمؼ في بنيتيا عف كىك تحكؿ شكؿ معيف إلى شكؿ أخر تدريجيا  ،(Morphing)عممية التحكيؿ

اك نصكص اك اشكاؿ ىندسية بحيث يمكف أف تستخدـ ىذه الحركة مف تحكيؿ طريؽ التداخؿ، 
كتحكؿ الشكؿ الى  كذلؾ بإنشاء سمسمة مف األشكاؿ البينية تساعد عمى التغيير التدريجي شخصيات

((Create Shape Tweenتمف خالؿ عدة إطارا اخر
 .(8شكؿ:) (1) 

 
 

 
 

كذلؾ بإنشاء سمسمة مف األشكاؿ  مف دائرة إلى مستطيؿ (Shape Tween)التحكؿ البيني لمشكؿ حركة كضح ي( 8شكؿ:)
 البينية

أداة  ،مف األدكات الجديدة نسبيا في برنامج الفالش :)Smart Bones( الذكيةميزة تحريؾ العظاـ 
مثؿ حركة  ،تستخدـ ىذه األداة عندما نتعامؿ مع الحركات المفصمية، ك (Bone Tool) العظاـتحريؾ 

بما تحتكيو مف حركة لممفاصؿ أثناء تحركيا حركات  كاألرجؿمتضمنة حركة األيدم الالشخصيات 
أداة العظاـ تساعد عمى  ،الكثير مف حركات الشخصيات كغيرىا كالقفز كالمشيمختمفة مثؿ الجرم 

                                           

 .8(، الطبعة االكلى، ص12القاىرة، الدرس ) ،النيضة لمنشردار  .(Flash MX)(. سمسمة دركس الكمبيكتر بدكف معمـ 2018حاـز فالح سكيؾ ) (1)
 www.hazemsakeek.comرابط

http://www.hazemsakeek.com/
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الطرؽ أك األدكات األخرل  باستخداـعف تنفيذ نفس الحركات  كالجيدتكفير كثير مف الكقت 
 .(9شكؿ:)لمتحريؾ

 
 
 
 

 

تستخدـ ىذه األداة ك  ،األدكات الجديدة نسبيا في برنامج الفالشكىي مف ، (Smart Bones) تحريؾ العظاـ الذكيةميزة كضح ي( 9شكؿ:) 
بما تحتكيو مف حركة لممفاصؿ أثناء تحركيا  كاألرجؿمتضمنة حركة األيدم العندما نتعامؿ مع الحركات المفصمية مثؿ حركة الشخصيات 

 الشخصيات ز كغيرىا الكثير مف حركاتكالقف كالمشيحركات مختمفة مثؿ الجرم 
 

 المتحركة: الرسوم عمى الفالش لبرنامج التفاعمي التأثير  
 

 بالتفاعمية كالمقصكد الرسـك المتحركة بأنشاءتصة خالماألخرل ك يمتاز الفالش عف البرامج الفنية 
التحكـ التفاعؿ ك حيث يستطيع المشاىد  ،تحكيؿ فيمـ فالش مف الشكؿ السككني إلى الشكؿ التفاعمي بالتفاعمية

فالرمز عنصرا ضركريا عند البدء في  ،الرمكزعف طريؽ كذلؾ  ببعض األمكر التي سكؼ تظير في الفيمـ
 Movie)التفاعؿ مع الفيمـ، كالرمكز في الفالش عبارة عف لقطات فيمميو عممية  لضمافرسكـ متحركة الفيمـ إنشاء 

Clip)،  أك ازرارButton) ،) أك صكر ك رمكز رسكمية(Graph)، أصكات كمؤثرات صكتية كمكسيقي،  أك
فً انفالش بكثشة  (Button symbol)حسخخذو االصساس وكممفات الفيديك التي يتـ جمبيا تعتبر رمكز، 

حيث اصبح ال غني عف رمكز ، وخصىصا فً حصًٍى يىاقغ اإلَخشَج وفً حشغٍم األفالو وانخحكى فٍها
البسيطة إنشاء األزرار ، كيتيح لنا الفالش االنترنتفي مكاقع المنشاة مف خالؿ برنامج الفالش األزرار 

عمييا أك عند  انفاسةيتغير شكميا أك كحجميا أك لكنيا عندما يتـ تمرير مؤشر بحيث  المتحركةكالمركبة ك 
مف كتتـ ىذه التفاعمية الضغط عمييا، أك بدء عرض فيمـ الرسـك المتحركة أك بدء إحدل التطبيقات الصغيرة، 

 االصساسكسكؼ نستعرض أنكاع  بانفالشانخاصت و، (Actions Script)حقٍُاث واوايش نغت انبشيدت  خالؿ
(1)

: 
مف حالة كاحدة كطبقة كاحدة، ألنيا  مككنةازرار بسيطة كيمكننا اف نقـك بعمؿ  :بسيطةال االزرار- 

  .تقتصر كظيفتيا عمى االنتقاؿ مف مشيد الى مشيد اخر في الفيمـ

                                           
 www.arageek.comـ 12/9/2021مكضكعات تقنية، السبت أساسيات األكشف سكربت. .3سكربت فأكش .الرحيـإسالـ عبد  )1(
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ككؿ طبقة بيا أربعة حاالت تمثؿ حالة كطبقة، أكثر مف مككنة مف مركبة أزرار ىي  المركبة:االزرار -
يتغير شكمو أك مثاؿ  ،وعند الضغط عميأك  راإلزرا فكؽ الفارةمؤشر  مركرعند  ترتبط بحدث معيفأكامر 

 ،(Common Libraries)أزرار جاىزة مف المكتبة المشتركة ككما تكجد  ،متغيراك متحرؾ  ،كحجمو أك لكنو

 :كىيعمى الحاالت األربعة التفاعمية الفالش  في تياكتعتمد فكر  خاص بيا، زمني خط لألزرارك 
Up) – Over - Down – Hit ) الفارهكىذه الحاالت مرتبطة بمؤشر.   

التي تظير طكاؿ الكقت، كيككف مؤشر غير منضغط( ك ) العادية في الحالة وشكم تحدد :(Up) الحالة -
 .الفاره باستخداـ معو مف التعامؿ المستخدـ يبدأ أف قبؿ أم ،الزراربعيدا عف  الفاره

فكؽ ، أم تماما الزرار فكؽ الفاره مؤشر المستخدـ يضع عندما وشكم تحدد كىي :Over)) الحالة -
  .المنطقة النشطة الخاصة بالزرار

ام عندما يككف الزرار  ،الفارهيضغط المستخدـ عمى  عندما وشكم تحدد كىي :(Down)الحالة   -
 منضغطان لألسفؿ.

 باسـكتعرؼ ىي الحالة التي تحدد المنطقة التي يظير عمييا تأثير الحاالت السابقة  :((Hitالحالة   -
لف تككف مرئية  ، بمعنيلممستخدـ بالنسبة مخفية دائما تككف الحالة ىذه كمحتكيات ،الساخنة المنطقة

في الفيمـ النيائي، كيجب أف يككف الشكؿ أكبر مف باقي األشكاؿ ليتـ تضميف باقي األشكاؿ فييا، 
ذا لـ نحدد تمؾ المنطقة فإف الفالش يستخدـ صكرة اإلطار  بشكؿ (Hit) مكاف اإلطار (Up)كا 

 .(9شكؿ:)(1)عف االزرار الغير مرئية  فيتمقائي، كىذه الحالة ليا استخدامات مفيدة 
 
 
 
 

 

 (ب-9)شكؿ:                                                                        ( أ-9)شكؿ:                 
  (Over) الحالةأثناء مركر الماكس مف فكقو في  رلألزراحالة التكىج ، في الفالش لألزرار يكضح الحاالت األربعة التفاعمية

 
 

                                           
 61.ص ـ،7/2/2019الثالثاء ،التقنية اخبار ،برامج .)Script Action 3)الى  Script (Action 2(الطريق من  .اخنوخمايكل نبيل  )1(

.(Action Script 3) /Script 2) (Action animation 2D aboyt news.Learn programs/Technical com.https://pc  

https://pc/
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 (ق-9)شكؿ:                               (د-9)شكؿ:                                    ( ج-9)شكؿ:       
ألنيا ازرار تقتصر كظيفتيا عمى االنتقاؿ مف مشيد الى  مككنة مف حالة كاحدة كطبقة كاحدة كغير معقدة،البسيطة الاالزرار يكضح شكؿ 

 تجربة الباحث العممية()الصكر مصدر  ،مشيد اخر في الفيمـ
 

o األزرار: ىذه مف  كىناؾ أنكاع ،مف عدة طبقاتمككنة  :زرار مركبةأ 
 .لألزرار الذكر السابقة الحاالت األربعة جميع عمى تحتكم الذم كىك :ةأساسي زرارأ  -
 .(1) فكقو الماكس مؤشر مركر عند مظيره يتغير الذم كىك :ةدكار  زرارأ  -
 .(Over) حالة في متحرؾ مقطع عمى يحتكم الذم كىك: كةمتحر  ةدكار  زرارأ  -
 بحيث )Hit (حالة اك (Up) حالة في خالي رئيسي أطار عمى يحتكم الذم كىك :يةمخف زرارأ -

 .(10شكؿ:)لممستخدـ بالنسبة مخفي يككف
 
 
 
 

 
 (ب-10)شكؿ:                                                        ( أ-10)شكؿ:                            

                                    
مف ، طبقات كيظير حاالت مختمفة 4مفيكضح ازرار مركبة  (ج-10)شكؿ: 

الحجـ في الحالة الثانية كتغيير  حيث حركة تكىج كحركة ميؿ لألزرار
(Over) كعندما ، كتحتكم عمى الصكت في عند كنضع مؤشر الماكس عميو

تتـ حركة تكبير لعدد الدكائر مع حركة تالشي كصكت نضغط عمى الماكس 
 (Down)في الحالة 

                                           
الطبعة  ،(23الدرس رقـ ) القاىرة، .(. تعمـ برنامج الفالش مف البداية حتى االحتراؼ. سمسمة تعميـ الفالش. دار النيضة لمنشر2020)حاـز فالح سكيؾ  (1)

  www.hazemsakeek.com( رابط51-42ص ) الثانية،
 

http://www.hazemsakeek.com/
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 في برنامج الفالش: (Action Script)التفاعمية استخدام لغة البرمجة 

 

مف برنامج  5مع اإلصدار الػ  (Action Script) ـ بإدماج لغة الػ2000عاـ  قامت شركة ماكركميديا
ضافة لغةك  ،الفالش   انترنت إنشاء مكاقعأك  أطمقت العناف لتنفيذ أم فكرة أك حركة (Action Script) ا 

فالبرمجة ما ىي ، ليكتركنية كحتى العركض التقديميةإكمسابقات تصميـ ألعاب  تحتكمكاممة ببرنامج الفالش 
خطكة كبالتدريج فيي مجرد بإال عممية تنظيـ أك باألحرل كضع نظاـ لشيء، كىذا المخطط يبدأ بناءه خطكة 

اىـ مككنات برنامج الفالش كالتي جعمت مف الفالش  مف (Action Script)لغة البرمجة ر بقكاعد، كتعت
اتيح تحكـ في الفيمـ لتقديمة اك تأخيره اك إيقافو برنامج يمكننا مف خاللو تصميـ األفالـ التفاعمية، كعمؿ مف

سيتـ  (Action Script)بكتابة التعميمات التي سيتبعيا الفيمـ، كبدكف  (Action Script)سمح يك مؤقتا، 
زرار إلا تفاعميةكىي المغة المسؤكلة عف تشغيؿ الفيمـ بنفس الطريقة كالتسمسؿ الزمني لألحداث في كؿ مرة، 

الخمؼ،  ليتـ االنتقاؿ بيف األرقاـ لألماـ اك مشيدرقـ في كؿ ككد اك ، كذلؾ بكضع مشاىد الفيمـبيف  كالتنقؿ
  (Frames) لإلطارات اإلجراءات تعديؿ أك إضافة مف مكنات ((Action اإلجراءات لكحةإطار اإلحداث اك ف
إلنشاء رمز  (Actions)كتستخدـ لكحة  ،(Button)األزرار أك (Movie clip) ـميالف قصاصات أك

(Action Script) بمعنى تتيح لممبرمج ، الذم يحكؿ الرسـك المتحركة العادية إلى رسـك متحركة تفاعمية
زرار بإجراء محدد في الكاقع، مثؿ أإضافة تفاعؿ إلى الرسـك المتحركة، عف طريؽ ربط عنصر رسكمي أك 

يكتب فييا االككاد التي نحتاجيا لتصميـ ك صفحات البداية القابمة لمضغط كأشرطة التنقؿ كنماذج الكتابة، 
 (Actions)ختارنثـ (Window) عف طريؽ الذىاب إلى قائمة ((Action اإلجراءات لكحة العمؿ، كتظير

 .(11شكؿ:)(1)مف لكحة المفاتيح  (F9)مفتاح  عند الضغط عمي ، اك
 
 
 
 
 
 

                                           
(1) Avec Flash MX pour les Nuls, vous découvrirez la nouvelle interface de travail, les puissantes fonctions de 

gestion du son et de la vidéo, et le langage de programmation intégré dans Flash MX, ActionScript 
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 (Frames) لإلطارات اإلجراءات تعديؿ أك إضافة الذم يمكنا مف (Action Script) اإلجراءات لكحةإطار اإلحداث اك يكضح  (11شكؿ:) 

 كيستخدـ إلنشاء رمز يحكؿ الرسكـ المتحركة العادية إلى رسـك متحركة تفاعمية، (Button) األزرار أك (Movie clip) مـيالف قصاصات أك

برنامج الفالش ما ىي اال أكامر برمجية كفرىا لنا مطكرك  (Action Script)كبذلؾ نجد اف لغة 
كتجعؿ أدكات تحت تحكمنا لنقـك بإضافتيا لمحصكؿ عمي نطاؽ  ،لتمكنا مف عمؿ أم شيء إضافي

عندما نريد  (Action Script)أكسع لمتطبيقات المعتمدة عمي الفالش، مثاؿ لتكضيح فكرة عمؿ 
ؿ البرنامج الرابط الخاص بتشغي ىتحميؿ برنامج الفالش عمي الجياز الخاص بنا بالطبع سنضغط عم

 تماما، (Action Script)كمف ثـ تحميؿ البرنامج عمي الجياز، فاف ىذا التسمسؿ لألحداث ىك عمؿ 
قيامنا بكتابة ككد كىك ما يمثؿ ( (Eventبالضغط عمي زر تحميؿ برنامج الفالش نسميو الحدث  القياـ

االجراء  التعميمي لمككد تسمي ، كعممية استجابة الجياز لتحميؿ البرنامج أم استجابة البرنامجالبرمجة
(Action) كيأتي بعد االجراء الكصكؿ لميدؼ كىك تشغيؿ البرنامج ام تنفيذ العمؿ المطمكب مف ،

 .(1)(12شكؿ:) (Action Script)الككد، كىذا ما يحدث بالضبط في أكامر 
 
 
 
 

 

كعممية (، (Eventعندما نريد التسمسؿ لألحداث فقيامنا بكتابة ككد البرمجة نسميو الحدث (Action Script)لتكضيح فكرة عمؿ  (12شكؿ:)
 ، كيأتي بعد االجراء الكصكؿ لميدؼ كىك تنفيذ العمؿ المطمكب مف الككد(Action)االجراء  استجابة البرنامج التعميمي لمككد يسمي

 
 

                                           
المكسكعة العربية لمكمبيكتر كاإلنترنت،  (Action Script (Macromedia Flash-5) فالش.تعمـ أكشف سكربت لألكامر األساسية في  .محمدسيؼ  (1)

 .C4arab.com www .23صـ، 11/2/2020األربعاء 
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 مف خالؿ البحث يمكف استخالص النتائج االتية: نتائج البحث:
إف برنامج الفالش لو دكر ىاـ في تقميص الجيد الفني في تنفيذ أفالـ الرسـك  -1

 المتحركة ألنو يقكـ بدالن مف الفناف باستكماؿ الرسكـ البينية.
يمية يعد برنامج الفالش مف البرامج الفنية التي تنتج أفالـ رسكـ متحركة تفاعمية تعم -2

 بشكؿ جيد كبطريقة ميسرة.
 مف السيؿ تعمـ تنفيذ فيمـ رسكـ متحركة قصير مف خالؿ برنامج الفالش. -3
يعد برنامج الفالش مف البرامج اليامة المستخدمة في الكسائط المتعددة كصفحات  -4

 كمكاقع االنترنت التفاعمية لسيكلة استخدامو.
 

 :باآلتييكصي الباحث مف خالؿ البحث  البحث: توصيات
  برامج الفنية لمرسكـ المتحركة عامة كبرنامجدراسة األبحاث السابقة حكؿ تقنيات 

نتاج أفالـ رسـك متحركةككيفية تطبيقو خاصة الفالش   ثنائية االبعاد تفاعمية كا 
  .مذىمة بصرية بجكدة المصرية كالبيئة التراث كتقاليد كعادات قصص تحاكي

 انتاج في الفالش برنامجل المختمفة الحركة مسارات تقنيات مف االستفادة مف البد 
 المتحركة. الرسكـ فيمـ في كالتفاعمية التحريؾ فف متحركة رسكـ أفالـ

 لعاب االك  كاألنشطة كاألصكات صكرالك  شخصيات)القكالب ال مف االستفادة مف البد
ج األفالـ الرسـك ، التي يمكنا برنامج الفالش مف صنعيا في انتاجاىزةالتفاعمية( ال

 التعميمية ثنائية االبعاد.
 المصرية. الجامعات في المتحركة الرسـك بأقساـ التعمـ مناىج ضمف الفالش برنامج تعميـ تضميف  
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 :والمصادر المراجع
 الكتب العربية:

 دار الفاركؽ لالستثمارات  .. ترجمة خالد العامرم3(. فالش سي اس2008) .اليف فينكمشتايف جيدم لييت
 .(1طبعة ) ،الجيزة، مصر الثقافية،

 ( احتراؼ عمؿ الرسـك 2016نضاؿ البـز .)المتحركة(Adobe Flash CS5) . ،دار الجناف لمنشر كالتكزيع
 طبعة ثانية. بيركت، لبناف،

 ( سمسمة دركس الكمبيكتر بدكف معمـ 2018حاـز فالح سكيؾ .)(Flash MX).  لمنشردار النيضة، 
 www.hazemsakeek.comرابط (، الطبعة االكلى،12القاىرة، الدرس )

 ( تعمـ برنامج الفالش مف البداية حتى االحتراؼ. سمسمة تعميـ الفالش. 2020حاـز فالح سكيؾ .) دار
  www.hazemsakeek.comرابط الطبعة الثانية، ،(23الدرس رقـ ) القاىرة، .النيضة لمنشر

 ( تعمـ برنامج الفالش 2021عمي زكارنة .)(CS6) . األردف، فعما المعمكمات.مركز أبك مالؾ لتكنكلكجيا ،
 .(1الجزء )

 

 الصحف والمجالت:
 عدد ،تربكية بصائر مجمة .التعميمية العممية في المتحركة الرسكـ ةأىمي .(2017).النمر الرحمف عبد تسنيـ 

 ـ.2017يناير12 (،221)
  اساسيات برنامج  .(2010اليحمدم. )محمد بف خميس بفAdobe Flash Professional CS3)) دائرة ،

 كزارة التربية كالتعميـ، سمطنة عماف.تقنيات التعميـ، 
  وصاسة انخشبٍــــــت وانخؼهٍــــــى. أدوبً فالش بشوفٍشُالCC)- (flash-advance1 . دونت األياساث انؼشبٍت

 .و7102 انًخحذة،
 

 مواقع الكترونية:
 http://www.flash-mx.com 

 .تعمـ فالش اـ اكس  عبد الكىاب المحيميد(Flash MX). ـ2010يكليك  8الثالثاء 
   MX director -micromediahttps:computergii.com/ 
 

  ـ 12/9/2021مكضكعات تقنية، السبت أساسيات األكشف سكربت. .3سكربت فأكش .الرحيـإسالـ عبد
www.arageek.com 

 2(الطريؽ مف  .مايكؿ نبيؿ اخنكخ Script (Action  3)الى Script Action(. التقنية اخبار ،برامج، 
 .61ص ـ،7/2/2019الثالثاء

https://pc /Script 2) (Action animation 2D aboyt news.Learn programs/Technical com.

(Action Script 3) 
  

http://www.hazemsakeek.com/
http://www.hazemsakeek.com/
https://basaer-online.com/author/tasneem-alnimr/
https://basaer-online.com/topics/%d8%a8%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9/
https://basaer-online.com/topics/%d8%a8%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9/
http://www.flash-mx.com/
https://pc/
https://pc/


 

 391 

 2023 ينايرـ األربعون و  الرابع ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  فالش.أكشف سكربت لألكامر األساسية في  تعمـ .محمدسيؼ (Macromedia Flash-5) Action 
Script)  23صـ، 11/2/2020المكسكعة العربية لمكمبيكتر كاإلنترنت، األربعاء. comC4arab. www. 

 

 لممتقدميف. الفالش عدم رسمي احمد السرابي. (Flash MX)  ـ2020/ 14/2الخميس 
.comFlash MX  C4arab. www. 

 

 اجنبية: مراجع
 

 Avec Flash MX pour les Nuls, vous découvrirez la nouvelle interface de travail, les 

puissantes fonctions de gestion du son et de la vidéo, et le langage de programmation 

intégré dans Flash MX, ActionScript 

 


