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تقديم
بواكري  منذ  التعليمية  )الأفالم(  اإعداد  على  املفتوحة  القد�س  جامعة  عملت 
الطالب  تعلم  دعم  على  يحر�س  املفتوح  التعليم  نظام  اأن  اعتبار  على  ن�شاأتها، 
اأثناء درا�شته الذاتية؛ الأمر الذي يح�شن من م�شتوى فهمه ومتكنه من املادة  يف 
اجلامعة  مكتب  اأ�شتوديو  يف  )الأفالم(  هذه  من  الأول  اجليل  اأُعد  وقد  التعليمية. 
برامج  ح�شب  الأردين  التلفاز  من  تبث  )الأفالم(  هذه  وكانت  بالأردن،  عمان  يف 
يف  التعليمية  الو�شائط  لإنتاج  مركزاً  اجلامعة  واأ�ش�شت  اجلامعة.  تعدها  حمددة 
)الأفالم(  من  الثاين  اجليل  باإنتاج  املركز  هذا  واأ�شهم   .)1997( �شنة  اهلل  رام 
التدري�س، وبثت  واأع�شاء هيئة  التعليمية وباأيد فل�شطينية حم�شة من طاقم فني 
حمددة.  لفرتات  ال�شتقالل  وتلفاز  الفل�شطيني  التلفاز  طرف  من  )الأفالم(  هذه 
اجلامعة،  اإىل طلبة  لُتباع   CD اأقرا�س �شلبة  على  الأفالم  اجلامعة، هذه  واأعدت 
كما جهزت اجلامعة كثرياً من غرف الو�شائط التعليمية يف فروعها املنت�رشة يف 
قطاع غزة وال�شفة الغربية؛ لإتاحة الفر�شة اأمام الطلبة واأع�شاء هيئة التدري�س 
العمل  الندوات وور�س  العديد من  وال�شتفادة منها، وعقدت اجلامعة  مل�شاهدتها 
والتو�شيات املالئمة.  الآليات  التعليمية بو�شع  )لالأفالم(  اإعدادها  بهدف تطوير 
نت اجلامعة يف ا�شتوديو اجلامعة بعمان وا�شتوديو اجلامعة برام اهلل مكتبة  وكوَّ
برنامج  ح�شب  )الأفالم(  هذه  وتبث  باملئات.  تعد  اإنتاجها  من  تعليمية  )اأفالم( 
املقررات املطروحة يف كل ف�شل درا�شي من خالل موقع تابع للجامعة يف �شبكة 

 .Streaming.qou.edu النرتنت

ومن اإجنازات اجلامعة اأي�شا يف اإعداد )الأفالم( التعليمية اإن�شاء كليِة الرتبية 
مكتبًة )اأفالم( تربوية يف �شبكة »النرتنت«، وتخ�شي�س موقع website حمدد لها 
هو evl. qou. edu يف ال�شبكة، وقد تي�رش اإن�شاء هذه املكتبة الفلمية بف�شل م�رشوع 
ح�شل على دعم من البنك الدويل والحتاد الأوروبي. وحتتوي املكتبة على )61( 

أ



فلمًا تعليميًا ق�شرياً و )40( لقطة حية من املدار�س التدريبية يف ال�شفة الغربية 
للنماء  قابلة  املكتبة  وهذه   ،)5419( العملية  الرتبية  ملقرر  الطلبة  يتدرب  حيث 

والتطور با�شتيعاب )اأفالم( جديدة ق�شرية ف�شاًل عن زواياها الإثرائية املتعددة. 

ويجدر بالذكر اأن معظم )الأفالم( التعليمية التي اأعدها مركز اإنتاج الو�شائط 
اإعداد )ال�شيناريو(، وكان يعول  التعليمية كانت تعد بدون دراية مهنية كافية يف 
يف ذلك على خربة كبار امل�شئولني يف املركز ممن لديهم خربة يف اإعداد )الأفالم( 

عمومًا. 

ويجدر بالذكر اأي�شا اأن التجربة الفل�شطينية يف التعليم املفتوح مل جتد بيئة 
اإعداد  ي�شهل  مما  فل�شطني،  اأم  الأردن  يف  �شواء  ال�شينمائية  ال�شناعة  يف  مزدهرة 
املتحدة  واململكة  وم�رش  تركيا  يف  ن�شاهده  ما  غرار  على  التعليمية،  )الأفالم( 
من  مفيدا  خمزونا  ال�شينمائية  �شناعتها  وفرت  حيث  دول  من  وغريها  والهند 

اخلربات الفنية لإعداد )الأفالم( التعليمية يف التعليم املفتوح. 

وت�شميمه  الروائي  التعليمي  الفلم(  )�شيناريو  تتناول  التي  الن�رشة  هذه  اإن 
)الأفالم(  اإعداد  يف  الحرتافية  نحو  اخلطى  تغذ  اجلامعة  اأن  على  تدل  الرتبوي، 
التعليمية، واأنها معنية باإثراء الأدبيات يف هذا املجال يف املكتبة العربية، واأنها 
حري�شة على اإعداد )اأفالم( تعليمية بجودة ومتّيز. ونحن بالتاأكيد مدينون لالآن�شة 
على  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  الرتبية  كلية  عميد  م�شاعد  النت�شة  �شالح  اأمل 
اإعدادها هذه الن�رشة التثقيفية والتوعوية الهادفة يف هذا املو�شوع الذي نادراً ما 

يلتفت اإليه الرتبويون يف بالدنا. 
د. نادر عبد املغين أبو خلف 
               عميد كلية الرتبية سابقاً 

                جامعة القدس املفتوحة

ب
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متهيد: 

ان�شجامًا مع ر�شالة اجلامعة وروؤيتها واأهدافها يف تطبيق فل�شفة 
التعليم املفتوح وفق امل�شتجدات العلمية والتكنولوجية، وتطبيقًا ملا 
اإعداد الو�شائط  ورد يف تو�شيات ور�شة العمل »نحو روؤية جديدة يف 
التي  واإي�شالها«  وا�شتخدامها  املفتوحة  القد�س  التعليمية يف جامعة 
مركز  مع  بالتعاون  2008م   /7  /21 بتاريخ  الرتبية  كلية  عقدتها 
بعملية  الرتقاء  فكرة  تاأتي  اجلامعة،  يف  التعليمية  الو�شائط  اإنتاج 
التطوير  نحو  ا�شرتاتيجية  باعتبارها  التعليمية  الو�شائط  اإنتاج 
هذا  يف  الآخرين  جتارب  على  الطالع  وبعد  لنوعيتها.  والتح�شني 
املجال، فاإن احلاجة تدعو اإىل الإفادة منها مبا ين�شجم مع الأولويات 
عملية  يف  املرغوب  التح�شني  اإحداث  من  بد  فال  وعليه،  والإمكانات. 
اإنتاج الو�شائط التعليمية من خالل الهتمام بعملية الت�شميم الرتبوي 
للو�شيط التعليمي، وبناء القدرات يف اإعداد )�شيناريو للفلم( التعليمي 
املبني وفق الأ�ش�س الرتبوية ب�شكل يحاكي التجارب الناجحة يف هذا 
بيئة  والع�رشين يف  الواحد  القرن  متعلم  احتياجات  ويلبي  امل�شمار، 

التعليم املفتوح. 

وتهدف هذه الن�رشة اإىل متكني اأع�شاء هيئة التدري�س واملهتمني 
من اإعداد ت�شميم )ل�شيناريو فلم( تعليمي روائي يف جمال الخت�شا�س 

مبني وفق اأ�ش�س تربوية. 
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األهداف: 

التعرف اإىل مفهوم )الفلم( التعليمي.  11 .
التعرف اإىل مراحل اإنتاج )الفلم( التعليمي.  21 .

التعرف اإىل عملية اإعداد )ال�شيناريو للفلم( التعليمي.  31 .
ومدلولتها  التعليمي  )الفلم(  ومكونات  عنا�رش  اإىل  التعرف  41 .
)ال�شورة، وال�شوت، واأنواع اللقطات، والإ�شاءة، وحركات »الكامريا«، 

وزواياها، وطرق النتقال بني م�شهد واآخر(. 
الفلم(  )�شيناريو  اإعداد  يف  الرتبوية  املبادئ  اإىل  التعرف  51 .

التعليمي الروائي. 
القدرة على �شياغة )�شيناريو فلم( تعليمي روائي يف جمال  61 .

الخت�شا�س وفق اأ�ش�س تربوية. 

اإلطار النظري: 

التعليمي،  )الفلم(  تكوين  عنا�رش  اأهم  من  ال�شورة  عن�رش  اإن 
حيث اإن )الفلم( التعليمي هو- يف حقيقته- لغة مرئية لها قواعدها 
ومزاياها متامًا مثل اأي لغة، وتتفوق اللغة املرئية على اللغة املحكية 
عمومًا من حيث اجلاذبية والفاعلية، حتى الطفل يقدر ما ي�شاهده اأكرث 
الإجنليزية  باللغة  تعبري  وهناك   ،)Belavadi, 2008( ي�شمعه  مما 
 The picture alone( مفاده اأن ال�شورة وحدها تغني عن األف كلمة

 .)may be worth a thousand words



الرتبوي وتصميمه  الروائي  التعليمي  الفلم"  "سيناريو 

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
3

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

و )للفلم( التعليمي دور مهم يف تعزيز عملية التعلم، فهو عبارة 
 Visualization of concepts( عن تعبري ب�رشي للمفاهيم والأفكار
and ideas( من �شاأنه اأن يحدث التاأثري على امل�شاهد وجذب انتباهه، 

التعليمي  )الفلم(  ت�شميم  طريقة  بني  قوية  ارتباطية  عالقة  وهناك 
واأثره يف حتقيق الأهداف التعليمية، فكلما متت عملية ت�شميمه بدقة 

وعناية، كلما كان ذا فعالية اأكرب، واأثره اأعمق على امل�شاهدين. 

ويوجد1نوعان1من1)الأفالم(1التعليمية،1وهما:1

 )Educational Media Center, 2011(

 • 	Core Curriculum- املنهاج:  حمتوى  حول  املتمركز  التعليمي  )الفلم(   

Based Program: وهو الذي يتناول مفاهيم واأفكاراً معينة من منهاج 

الكتاب الدرا�شي بهدف ت�شهيل الفهم والتذوق، وتعزيز التعلم واإك�شاب 
املهارات. 

الذي  وهو   : • 	Enrichment Program اإلثرائي  التعليمي  )الفلم(   

يقدم خربات تكميلية بهدف تو�شيع الآفاق واإثارة الدافعية وتن�شيطها 
واإك�شاب الجتاهات. 

الربامج1  )Akyurek, 2005( يف1 ورد1 كما1 جو�شان1 �شنف1 وقد1
الرتبوية1اأو1)الأفالم(1التعليمية1اإىل1ثالثة1اأجزاء،1هي:1

: التي تعالج مو�شوعًا  • 	Instructional Programs الربامج التعليمية

ما بطريقة مبا�رشة. 
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تقدم  التي   : • 	Informational Programs التثقيفية  الربامج 

املعلومات للم�شاهد، وحتدث تاأثرياً وتغيرياً يف �شلوكه، وهذه الربامج 
ت�شنف بالوثائقية. 

يتعلم  وفيها   : • 	Motivational Programs احملفزة  الربامج 

امل�شاهدون بطريقة م�شلية وجذابة. 

مراحل إنتاج )الفلم( التعليمي: 

مير1)الفلم(1التعليمي1قبل1خروجه1اإىل1النور1بثالث1مراحل،1هي:1

 :Pre- Production مرحلة ما قبل اإلنتاج

وفيها يتم حتديد الفكرة واملو�شوع املراد تناولهما، اإ�شافة اإىل 
التخطيط اجليد والتح�شري، وتوفري ما يلزم لت�شميم )ال�شيناريو( قبل 

دخوله يف مرحلة الإنتاج. 

 :Production مرحلة اإلنتاج

وهي املرحلة التي تبداأ مع بدء الت�شوير وتنتهي بنهايته. 

 :Post- Production مرحلة ما بعد اإلنتاج

وهي املرحلة التي تاأتي بعد النتهاء من عملية الت�شوير، بحيث 
جتري مراجعة عملية الت�شوير للم�شاهد، وت�شنيفها وترتيب املوؤثرات 
وتاأليف  �شوتية(،  اأم  )�شورية  العمل  يف  ت�شنيفها  املراد  الأخرى 
واختيار املو�شيقى املنا�شبة، وت�شجيل ن�س ال�شيناريو النهائي )للفلم(، 
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جزئيات  تركيب  اإعادة  تعني  التي  )املونتاج(،  بعملية  البدء  ثم  ومن 
)الفلم( ب�شكل خالق واإبداعي من حيث الأفكار واملعاين والأحا�شي�س 
والإيقاع واحلركة حتقيقًا للوحدة الفنية للفلم كّله. وم�شطلح )مونتاج( 
Montage بالفرن�شية مرادف للم�شطلح الإجنليزي Editing، ويعني 

الت�شل�شل  التجميع والتحديد والرتكيب والتن�شيق والل�شق ب�شكل يكفل 
والتتابع يف وقت واحد. 

بالتح�شري  املتمثلة  النتاج  قبل  ما  مرحلة  اأن  املوؤكد  ومن 
والتخطيط هي الأكرث حرجًا من بني هذه املراحل؛ لأنها ت�شكل العمود 
الفقري للمرحلتني الالحقتني، وهما: مرحلة النتاج ومرحلة ما بعد 

النتاج، حيث1يتم1فيها1ما1ياأتي:1

حتديد املو�شوع والفكرة النابعة من حاجة ملحة.  11 .

حتديد الأهداف التعليمية، �شواء كانت معرفية اأو انفعالية اأو  21 .
نف�شحركية حيث اإنه من املتوقع، وبعد امل�شاهدة، اأن تتحقق الأهداف 

التي اأنتج )الفلم( من اأجلها. 
امل�شتهدف  اجلمهور  امل�شتهدفة/  الفئة  حول  بحث  اإجراء  31 .
والجتاهات،  والعمر،  الفردية،  والفروق  العلمي  امل�شتوى  حيث  من 
عملية  على  ذلك  لنعكا�س  املعني،  املو�شوع  حول  والهتمامات 

ت�شميم الفلم. 
معلومات  على  للح�شول  )الفلم(  مو�شوع  حول  بحث  اإجراء  41 .

دقيقة و�شاملة وحمدثة. 
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املتحركة واجلداول  امل�شتلزمات واملتطلبات كال�شور  توفري  51 .
ال�شوتية  واملوؤثرات  واملو�شيقى  التو�شيحية  والر�شوم  وال�رشائح 
واملرئية، واإذا ُح�شلت هذه امل�شتلزمات من خالل امل�شادر املتوافرة، 

فيجب مراعاة التوثيق وحقوق الن�شخ. 
بني  ما  ترتاوح  التي  التعليمي  )للفلم(  الزمنية  املدة  حتديد  61 .

10- 20 دقيقة كحد اأق�شى. 
وحتديد  معهم،  مقابالت  �شُتجرى  الذين  الأ�شخا�س  حتديد  71 .

اأ�شئلة املقابلة واإجاباتها املتوقعة. 
امليدانية ومواقعه من خالل حت�شري  الت�شوير  اأماكن  حتديد  81 .

 .Shooting Script شيناريو( الت�شوير�(
 ) 91 .Visual Treatment( الب�رشية  املعاجلة  اأ�شلوب  حتديد 
اأو  الفكرة  عر�س  طريقة  اأي  )الفلم(،  يف  املجردة  واملفاهيم  لالأفكار 
املفهوم، كاأن تكون من خالل �رشائح اأو لقطات )فيديو(، اأو �شور ثابتة 

 .Animation اأو )فال�س(، اأو ر�شوم متحركة
البع�س ملخ�س  ويعترب  101. ،)Synopsis( )الفلم(  اإعداد ملخ�س   
)الفلم( على اأنه ال�شيناريو الأويل )للفلم( والذي يتم تطويره فيما بعد 
اإىل )ال�شيناريو( النهائي، ويتكون ملخ�س )الفلم( من عنا�رش عدة كما 

هو مو�شح بامللحق )1(. 
باملحتوى  معرفة  لديهم  ممن  زمالء  على  امللخ�س  عر�س  111.
منتج  على  وكذلك  الراجعة،  التغذية  وتقدمي  الت�شاور  بهدف  العلمي 
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)املدير املايل للفلم( لتحديد امليزانية املتوقعة لهذا الفلم قبل تطوير 
ملخ�شه اإىل حمتوى علمي. 

منطقي  ب�شكل  الفلم(  )ل�شيناريو  العلمي  املحتوى  تطوير  121.
وت�شل�شلي وفق املخطط املو�شح بال�شكل )1( الآتي: 

الشكل )1( 

1. املقدمة: 

جتذب اهتمام الطلبة وانتباههم. � 
تثري الدافعية مل�شاهدة الفلم.  � 

تو�شح اأهدف الفلم )�رشاحة اأو �شمنيًا(. � 

2. العرض: 

يعر�س الأفكار الرئي�شة. � 
يدعم الأفكار الرئي�شة بالأمثلة والتو�شيحات. � 

3. اخلامتة: وتتكون1من:

�س الأفكار الرئي�شة مع اإعطاء مثال على كل فكرة.  امللخ�س: ُتلخَّ � 

الختتام: يتم الإغالق بطريقة مالئمة.  � 

وبعد ذلك ي�شبح املحتوى العلمي املطور وفق املخطط الت�شل�شلي 
جاهزاً، )انظر ملحق رقم )2((. 
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تطوير  مرحلة  من  النتهاء  بعد  النهائي:  )ال�شيناريو(  جتهيز  131.
النهائي، وهو عبارة  )ال�شيناريو(  اإعداد  العلمي تبداأ مرحلة  املحتوى 
عن ت�شور م�شبق )للفلم( قبل عملية الإنتاج، وهو خطة العمل املكتوبة 
القابلة للتطبيق يف امليدان، ومما ُيذكر اأنه ل توجد هناك طريقة خا�شة 
تق�شيم  عامة  ب�شفة  يجري  واإمنا  )ال�شيناريو(،  بناء  لكيفية  وموحدة 
لكل  ال�شفحة  من  الأمين  اجلزء  يخ�ش�س  حيث  ق�شمني،  اإىل  ال�شفحة 
ما يتعلق باملادة امل�شورة، ويخ�ش�س اجلزء الأي�رش للمادة امل�شموعة 

امل�شاحبة للم�شهد، كما هو مو�شح بال�شكل )2( الآتي: 
الشكل )2( 

ال�شوت الفيديو

اأي  لل�شوت،  و�شف  الق�شم  هذا  يف  يكون 
التعليق  من  املكونة  امل�شموعة  املادة 
ال�شوتية،  املوؤثرات  املو�شيقى،  ال�شوتي، 

ال�شمت. 

ُتربز  كما  للفيديو،  و�شف  الق�شم  هذا  يف  يكون 
اأنواع  مثل  هنا  الفيديو  غري  اإ�شافية  عنا�رش 
لقطات الكامريا، وزواياها، وحركاتها، واملوؤثرات 

ال�شورية، وطرق النتقال فيما بينها. 

وقبل اعتماد م�شودة )ال�شيناريو( ب�شيغتها النهائية، ُتعر�س على 
ملعاينتها  الإنتاج  فريق  واأع�شاء  العلمية،  املادة  خرباء  من  الزمالء 
ومناق�شتها، واإبداء اأية مالحظات اأو اقرتاحات اأو اأفكار حولها لأخذها 
وبهذا  )لل�شيناريو(،  النهائية  امل�شودة  على  واإدخالها  العتبار،  بعني 
ي�شبح )ال�شيناريو( النهائي جاهزاً للدخول يف مرحلة الإنتاج. )انظر 

امللحق )3( لالطالع على )�شيناريو فلم( تعليمي(. 



الرتبوي وتصميمه  الروائي  التعليمي  الفلم"  "سيناريو 

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
9

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

املبادىء العامة يف كتابة )السيناريو(: 

�شحذ التخيل والإبداع عند البدء بعملية كتابة )ال�شيناريو(.  11 .

تنظيم حمتوى )ال�شيناريو( ب�شكل ت�شل�شلي انتقاًل من املعروف  21 .
واملاألوف اإىل غري املاألوف، ومن الب�شيط اإىل الأكرث تعقيداً، وهذا يعني 
تقدمي املفاهيم واملبادئ الب�شيطة اأوًل، ومن ثم النتقال اإىل مناق�شة 

الأمور املعقدة املتعلقة بها. 
مبا اأن الر�شالة ت�شل اإىل الدماغ عن طريق العني والأذن، ل  31 .
الإملام بقواعد توظيف املرئيات وامل�شموعات، وفيما يتعلق  بد من 
بقواعد املرئيات، يجب الهتمام بت�شمني عدد منا�شب من املرئيات 
على  ال�شورة  كانت  وملا   ،)High Visuals( الواحدة  الدقيقة  خالل 
من  بات  ثانية،  ع�رشين  ملدة  امل�شاهد  انتباه  جتذب  التلفاز  �شا�شة 
اأن يت�شمن )ال�شيناريو( عدداً كبرياً من التغيريات يف حركات  املهم 
اأي  الأقل،  الواحدة على  الدقيقة  تغيريات يف  بـثماين  ُتقدر  املرئيات 
اأن يكون هناك تغيري واحد يف املرئيات كل �شبع ثواٍن. والتغيري يف 
املرئيات يكون من خالل التغيري يف حركة الكامريا وزواياها وطرق 
 Cut\ Dissolve\ Wipe\ Fade النتقال من لقطة اإىل اأخرى مثل

.)Bickley & Fishburn, 1988(

املعززة  الت�شلية  من  بنوع  التعليمي  )الفلم(  ت�شمني  �رشورة  41 .
 ،)Visual Metaphor( للتعلم، ومن الأمثلة عليها ال�شتعارة املرئية
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وتعني ت�شوير �شيء ما بطريقة غري ماألوفة اأو متوقعة للتاأكيد على نقطة 
وهي  معينة، 
من اإحدى طرق 
املرئي  اللعب 
 ، ت لكلما با
كاأن يتم عر�س 
الل�س  �شورة 
على هيئة �شبح، 

ف بحكمة   كناية عن الغمو�س الذي يكتنف هذه ال�شخ�شية. وُيراعى اأن توظَّ
وتنا�شق مع الفكرة املطروحة، واإل اأ�شبح ا�شتخدامها م�شوِّ�شًا. 

اأن نعلم �شخ�شًا كيف  اأي عندما نريد  الكتابة لعني امل�شاهد:  51 .
ُير�شل ر�شالة على جهاز حممول، فيجب اأن تظهر املهمة كما يف ال�شكل 

)اأ( ولي�س )ب(: 
)ب()اأ(
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املعنى  تو�شيل  ل�شمان  بحكمة  ال�شوتية  املوؤثرات  توظيف  61 .
املطلوب بعيداً عن الت�شوي�شات. وتعّد املو�شيقى من املوؤثرات ال�شوتية 
)الفلم(،  مو�شوع  مع  يتنا�شب  ب�شكل  بعناية  تختار  اأن  بد  ل  التي 
النتقال  وعند  ونهايته،  )الفلم(  بداية  يف  عادة  املو�شيقى  وت�شتخدم 

من م�شهد لآخر. 
باإبداع؛  وحركاتها  وزواياها  )الكامريا(  لقطات  توظيف  71 .

ل�شتثارة كوامن املتلقي، واحلفاظ على ا�شتمرارية النتباه. 
ولأن عن�رشي ال�شوت وال�شورة مهمان يف بناء )الفلم( وتكوينه، 
فال بد من التعرف اإىل اأنواع اللقطات، وحركات )الكامريا( وزواياها، 

وال�شوت واأنواعه والإ�شاءة. 

اللقطات وأنواعها: 

توؤدي اللقطات واأحجامها دوراً مهمًا يف اإحداث ال�شيطرة والتاأثري 
على امل�شاهد، فاللقطات مثل املقربة واملكربة )Close Up( لالأ�شخا�س 
تعمل على تو�شيل املعاين من خالل تعبريات الوجه والعيون، بينما 
تخلق اللقطات البعيدة )Long Shot( والعامة واملتو�شطة الإح�شا�س 
لل�شخ�س  املتو�شطة  اللقطة  وتنقل  والالتقييد،  والت�شاع  بالعمومية 
حركة الإمياءات ودللتها يف تو�شيل الر�شالة، وفيما1ياأتي1تو�شيح1

لأنواع1اللقطات1واأحجامها:1
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	. اللقطة حسب املنظر: 

اللقطة الوا�شعة
 Long Shot 

 )LS(

اللقطة املتو�شطة
 Medium Shot 

)MS(

اللقطة القريبة
 Close Up 

 )CU(
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	. اللقطة حسب الشخص: 

اللقطة متناهية الكرب
  Extreme Close Up

 )ECU(

اللقطة القريبة جداً 
 Very Close Up

)VCU(

اللقطة القريبة 
 Close Up

 )CU(
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اللقطة املتو�شطة القريبة 
Medium Close Up

 )MCU(

اللقطة املتو�شطة
  Medium Shot

)MS(
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لقطة الركبة
  Knee Shot

 )KS(

اللقطة الوا�شعة املتو�شطة
  Medium Long Shot

 )MLS(



ال��ن��ت��ش��ة أم����ل  أ. 

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

16
جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

اللقطة الوا�شعة
  Long Shot

 )LS(

اللقطة الوا�شعة جداً
  Extreme Long

 Shot

 )ELS(

اللقطة الفردية
  Single Shot

 )SS(
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اللقطة الثنائية
  Two Shot

 )TS(

اللقطة الثالثية
  Three Shot

 )TS(

اللقطة اجلماعية
  Group Shot

 )GS(
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حركات الكامريا: 

هناك1ثالثة1اأق�شام1حلركة1الكامريا1وهي:1

الأمام  اإىل  الكامريا  عد�شة  حتريك  اأي  11 )الزووم(: . حركة 
 )Zoom out( اأو اإىل اخللف )Zoom in(

ومُتو�شع الكامريا على حامل جرار لتحريكها  21 حركة حامل الكامريا: .
كما هو مو�شح مبا ياأتي: 

� Dolly in دفع الكامريا اإىل الأمام

 � Dolly out شحب الكامريا اإىل اخللف�

� Truck Right حركة جانبية اإىل اليمني

 . � Truck Left حركة جانبية اإىل الي�شار

، اأي حتريك حامل الكامريا بحركة دائرية  � ARC حركة قو�شية
على ي�شار الهدف اأو ميينه. 

 � Ped up رفع حامل الكامريا لالأعلى

� Ped down رفع حامل الكامريا لالأ�شفل

وتنق�شم1اإىل1ق�شمني1هما:1 31 حركة رأس الكامريا: .

الي�شار  اإىل  اأو   � Pan right اليمني  اإىل  الكامريا  حركة دوران 
 .Pan left

� Tilt down اأو اإىل الأ�شفل Tilt up ميالن الكامريا اإىل الأعلى
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زوايا الكامريا: 

، وهي الزاوية القيا�شية لبقية  � Eye Level زاوية م�شتوى النظر
الزوايا. 

الزاوية املنخف�شة Low Angle Shot � من اأ�شفل اجل�شم حتدث 
يف نف�س امل�شاهد الإح�شا�س بعظمة اجل�شم امل�شور. 

تعمل  فهي   � High Angle Shot املرتفعة  اأو  العليا  الزاوية 
على ت�شغري اجل�شم امل�شور وحتقريه. 

طرق االنتقال من لقطة إىل أخرى: 

وُت�شتخدم1 11 القطع Cut هو النتقال الفوري من لقطة اإىل اأخرى، .
هذه1الطريقة1لالأهداف1الآتية:1

لتو�شيح فكرة ما وتف�شريها، مثاًل عند قيام �شخ�س ما باإر�شال  � 

ر�شالة SMS يظهر يف اللقطة الأوىل �شخ�ٌس بيده جهاز حممول يقوم 
باإر�شال ر�شالة ق�شرية، واللقطة الآتية تكون لقطة قريبة ل�شا�شة جهاز 
ر�شالة  اإر�شال  عند  ال�شا�شة  حمتويات  تفا�شيل  فيها  تظهر  حممول، 

ق�شرية. 

للرتكيز على و�شع معني، كاأن ُتظهر لقطة وا�شعة طفاًل وهو  � 

نف�شه لإظهار عالمات  للطفل  اأكرث  لقطة مقربة  ثم تظهر  يبكي، ومن 
البكاء عليه. 
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للمحافظة على ال�شتمرارية يف و�شع معني: كاأن تظهر لقطة  � 

ما �شخ�شًا يخرج من باب القطار، فتاأتي اللقطة الثانية مكملة للقطة 
الأوىل لل�شخ�س نف�شه وهو مي�شي يف �شاحة ال�شرتاحة مثاًل. 

للتغيري يف الزمان واملكان: كاأن تظهر لقطة ل�شخ�س يف مكان  � 

وزمان معينني، واللقطة الآتية تظهر ال�شخ�س نف�شه يف املكان نف�شه 
ولكن بزمن خمتلف متامًا. 

 21 .Wipe املسح

ويعنى دخول �شورة مت�شح ال�شورة املوجودة على ال�شا�شة، وحتل 
حملها، ووظيفتها لفت نظر امل�شاهد للم�شهد التايل، وهذه1الطريقة1ذات1

اأ�شكال1خمتلفة1كما1يف1الآتي:1
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وظهور  للقطة،  تدريجي  اختفاء  هو  املزج   31 .Dissolve املزج 

تدريجي للقطة اأخرى، وي�شتخدم1بهدف:1
ت�شتغرق  علمية  لتجربة  خطوات  تبنيَّ  كاأن  الزمن:  اختزال  � 

�شاعة يف غ�شون دقيقتني. 

لإبراز  بطيء  ب�شكل  اللقطات  بني  مُيزج  كاأن  الزمن:  تطويل  � 
طول الزمن. 

ويعني دخول ال�شواد اإىل ال�شورة  41 . :Fade out االختفاء التدرجيي

اإىل حني ا�شودادها كاماًل. 
ال�شورة  اإىل  ال�شواد  من  التدرج  هو  51 . :Fade in التدرجيي  الظهور 

الكاملة على ال�شا�شة. 
وت�شتخدم الطرق 4 و 5 للتدليل على بداية حدث معني اأو نهايته، 

اأو تغري يف الزمان اأو املكان. 

الصوت: 

العن�رش  ال�شوت  يعد 
العنا�رش  من  الثاين 
بعد  للفلم  الأ�شا�شية 
على  ويحتوي  ال�شورة، 
واملوؤثرات  اللفظية  اللغة 

ال�شوتية واملو�شيقى، وحلظات ال�شمت. وتكمن اأهمية ال�شوت يف اأنه:



ال��ن��ت��ش��ة أم����ل  أ. 

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

22
جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

يزيد الإح�شا�س بالواقعية.  � 

يف�رش دللت ال�شورة وكوامنها.  � 

يربط بني ال�شور املتتابعة.  � 

وتنق�شم1الأ�شوات1اإىل:1

واملاء  واملطر،  الرياح،  اأ�شوات  مثل  الطبيعية:  الأ�شوات  � 

اجلاري، وتغريد الطيور..... الخ. 

الأ�شوات الب�رشية: التي ي�شدرها الب�رش.  � 

املوؤثرات ال�شوتية: هي التي متثل كل ما يحيط بنا يف حياتنا  � 

اليومية مثل ما ي�شدر من اأ�شوات حركة ال�شيارات يف ال�شوارع، وغلق 
الباب اأو فتحه، والتي من �شانها اأن تزيد اإح�شا�س امل�شاهد بامل�شهد. 

املوؤثرات املو�شيقية، اإما اأن تكون مو�شيقى ت�شويرية؛ اأي اأنها  � 

ت�شاحب ت�شوير ال�شخ�س اأو احلدث، واإما اأن تكون م�شاحبة للكلمات، 
وهي عامل م�شاعد يف التعبري عن املواقف و�شري الأحداث. 

التعليق الصوتي: 

نقل  يف  الأوىل-  بالدرجة  ال�شورة-  اأهمية  من  الرغم  على 
الر�شالة واإثارة الهتمام، فاإن الكلمة �رشورية يف كثري من الأحيان 
لذلك  ال�شورة،  اأن توفرها  التي ل ميكن  ل�شتكمال املعاين والدللت 
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جاءت احلاجة لكتابة التعليق باعتباره اأداة لدعم املحتوى والر�شالة 
امل�شورة اأو لتاأكيد معناها، واإ�شافة ما قد يخفى على امل�شاهدين من 
معاٍن اأو معلومات، ولكي1تتحقق1هذه1الوظائف1ل1بد1اأن1تت�شم1املادة1

امل�شموعة1)التعليق1ال�شوتي(1مبا1ياأتي:1

و�شوح املعاين وب�شاطتها.  ♦ 

�شالمة تراكيب اجلمل وباأن�شب الألفاظ للتعبري عن الفكرة.  ♦ 

الرتكيز على حيوية امل�شهد والكلمة.  ♦ 

املعقدة  الرتاكيب  وجتنب  وق�رشاً،  طوًل  اجلمل  يف  التنوع  ♦ 

واجلمل العرتا�شية لتجعل الكالم اأكرث جاذبية وت�شويقًا. 
مراعاة اأن اللغة املكتوبة لال�شتماع ولي�س للقراءة، حيث ت�شل  ♦ 

للنا�س ب�شال�شة ومو�شوعية. 
ُيق�شد  ول  ال�شورة،  م�شمون  مع  التعليق  م�شمون  تطابق  ♦ 

بالتطابق هنا تكرار املعاين اأو تكرار ما تدل عليه ال�شورة باألفاظ، بل 
املق�شود هو التوافق بني ما يعر�س من �شور، وما يلفظ من كلمات 

بحيث يكمل كل منهما الآخر. 
املعنى  عن  ومعربة  مكتملة،  وامل�شاهد  ال�شورة  كانت  اإذا  ♦ 

وميكن  م�شاحب،  �شوتي  تعليق  لأي  حتتاج  ل  فاإنها  املطلوب، 
الكتفاء- يف هذه احلالة- با�شتخدام املوؤثرات ال�شوتية واملو�شيقية، 
مع  والتفاعل  الرتكيز  من  مزيٍد  على  امل�شاهد  ت�شاعد  اأن  ميكن  التي 

املادة التي ي�شاهدها. 
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�رشورة ترك م�شاحات زمنية �شامتة على الفلم دون تعليق،  ♦ 
لرتيح امل�شاهد، وت�شاعده على املزيد من الرتكيز وال�شتيعاب والتاأمل 
اأو  ال�شوتية  باملوؤثرات  الفجوات  هذه  ملء  وميكن  املعارف،  وبناء 
اإذا  اأي  الفلم،  بـ 80% من مدة  ال�شوتي  التعليق  ن�شبة  ال�شمت، وتقدر 
كانت مدة الفلم 25 دقيقة، فاإن مدة التعليق ال�شوتي تكون 20 دقيقة 

 .)Koumi, 2006(

اإلضاءة: 

الإ�شاءة  اإن 
من  فعال  عن�رش 
التعبري  عنا�رش 
ملا  ال�شورة،  يف 
قيم  من  متنحه 
عالية  جمالية 
وهناك  اأنواع التاأثري،  ويوجد  وال�شطناعية،  الطبيعية،  الإ�شاءة 

عدة من الإ�شاءة، وكل نوع له قيمة وتاأثري معني كالإ�شاءة الأمامية 
واجلانبية واخللفية.

إجراء املقابالت: 

مع  املقابالت  من  بعدد  الروائي  التعليمي  الفلم  ت�شمني  ميكن 
الأ�شخا�س ذوي العالقة باملو�شوع املبحوث لإ�شافة نوع من التنوع 
الواقعية  اإ�شافة  على  بقدرتها  املقابلة  وتتميز  العر�س،  يف 
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 Kindem( ال�شخ�شية  اخلربات  اإىل  اأقرب  وجعلها  الأحداث  على 
Musburger, 2005 &(. ويخطط1للمقابلة1ح�شب1الآتي:1

حتديد الأ�شئلة النابعة من املو�شوع املبحوث.  11 .

تكون الأ�شئلة املقرتحة مبا�رشة وحمددة.  21 .

حتفز الأ�شئلة ال�شخ�س املقاَبل على تقدمي خربات واقعية ذات  31 .
قوة موؤثرة. 

اإجراء  مواعيد  حتديد  41 .
املقابالت. 

توفري البيئة املالئمة  51 .
املزمع  لل�شخ�س  واملريحة 

عقد املقابلة معه. 
املقابل  تزويد  ميكن  61 .
لكي  مقدمًا  بالأ�شئلة  معه 

يهيئ نف�شه لها. 
لتجنب اأية انحرافات عن املو�شوع الأ�شلي ميكن اأن تنجم يف  71 .
ا�شتجابات ال�شخ�س املقاَبل فاإنه يزود باإطار عام عن املو�شوع الذي 
�شُتجرى فيه املقابلة، وقد يزود- اإذا احتاج الأمر- باإجابات مقرتحة 

لأ�شئلة املقابلة. 
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املبادئ الرتبوية يف تصميم )سيناريو الفلم( 
 (Koumi, 2006) التعليمي الروائي

فلم  ت�شميم  عند  بعناية  وال�شورة  ال�شوت  عن�رشا  ُيحاك 
النتباه  ياأ�رش  الذي  التعليمي  الفلم  اإن  وفعالية.  تعليمي ذي جودة 
نهاية  يف  �شيوؤدي-  حتمًا  امل�شاهدة  وقت  طيلة  الدافعية  ويحفز 
تربوي  تاآزر  فوجود  التعليمية.  للمادة  عميق  فهم  اإىل  املطاف- 
من  وامل�شموعة  املرئية  العنا�رش  بني   )Pedagogic Synergy(

املتينة،  املعرفية  البنى  تكوين  على  املتعلمني  يحفز  النوع  هذا 
املرغوبة.  والجتاهات  الواقعية،  اخلربات  واكت�شاب 

ويف هذا اجلانب، �شيكون احلديث عن كيفية ت�شميم فلم تعليمي 
يبهر املتعلمني ويوؤدي اإىل حتقيق الأهداف التعليمية بجدية وعمق. 

اقرتح ال�شيد )جاك كومي( –وهو من خرباء اجلامعة الربيطانية 
تربويًا  اإطاراً  وتقوميها-  التعليمية  )الأفالم(  اإنتاج  يف  املفتوحة 
هذا  ُنقِّح  وقد  معًا،  الغايتني  هاتني  لتحقيق  )ال�شيناريو(  لت�شميم 
الإطار وُهذِّب من خالل العمل الدوؤوب يف البحوث الإجرائية يف هذا 
)الأفالم(  فعالية  مدى  لتقومي  مرجعًا  الإطار  هذا  ويعد  املو�شوع، 
الروائي املنظم  العر�س  الإطار بني  التعليمية املنتجة. ويجمع هذا 
حمفزة  تعلمية  وفر�س  للمعلومات   Structured Exposition

 Constructivist Learning Opportunities املعريف  للبناء 
and Encouragement
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ويتمثل1الت�شميم1الرتبوي1)لل�شيناريو(1مبا1ياأتي:1

متعلق1بالغاية1والهدف1من1ال�شتخدام1املتمثل1بــ:1 • القسم األول: 	

وما  التعليمي،  )الفلم(  من  امل�شتفيدة  امل�شتهدفة  الفئة  من  11 .
م�شتواها العلمي والعمري وقدراتها؟ 

هل  فيه،  التعليمي  )الفلم(  �شي�شتخدم  الذي  ال�شياق  ما  21 .
الدرا�شي  املنهاج  حمتوى  يف  معني  ملفهوم  معاجلًا  �شيكون 
 ،Supplementary اأو �شيكون مكماًل ،Core Curriculum- based

اأو اإثرائيًا Enriching؟ 
 31 .Intended Learning املق�شودة  التعلم  خمرجات  حتديد   
Outcomes، هل هي لتعزيز خمرجات التعلم الذهنية )معرفة، فهم، 

قيم،  واك�شاب  اجتاهات  لتطوير  اأو  تقومي(،  تركيب،  حتليل،  تطبيق، 
مهارات  لإك�شاب  اأو  والتعلم،  املعرفة  من  للمزيد  الدافعية  لتغذية  اأو 

نف�شحركية لتنفيذ عملية ما مثل ت�شليح جهاز حممول؟ 
التعليمي1 الفلم(1 )ل�شيناريو1 الرتبوية1 الهيكلية1 • الثاني: 	 القسم 

الروائي:1
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مثالمن1خاللالأ�شلوب

املقدمة

حتفيز الطالب 
لالندفاع 

للمعرفة

 )1( Hook

عر�س  خالل  من  يكون  الذي  النتباه  �شّد 
املفاجاأة،  الت�شويق،  لل�شدمة،  مثرية  لقطة 

الفتتان، ال�رشور 

لقطة  بعر�س  يكون  الفلم  افتتاح 
حّي.  لدماغ   Close Up مكربة 
لإن�شان.  حقيقي  دماغ  هذا  الراوي: 

اإعالم الطالب 
مبا �شيجري 

لحقًا

 )2( Signpost

ا�شتخدام الإ�شارات الدللية التي توحي مبا 
�شُيعر�س لحقًا

م�شهد: اإجراء جتربة للك�شف عن الن�شا 
يف البطاطا اأو اخلبز. 

يتحول  كيف  نتعرف  دعونا  الراوي: 
لون اليود اأثناء الك�شف على الن�شا يف 

البطاطا. 

العر�ض
عر�س الأفكار

باأ�شلوب تربوي

  )3( Encourage
Attentive
Viewing 

طرح  خالل  من  اليقظة  امل�شاهدة  ت�شجيع 
الت�شاوؤلت، وت�شجيع امل�شاهد على التنبوؤ. 

لدي  يقول:  برنامج  ملقدم  م�شهد 
على  يحتوي  واحد  "بالونان"، 
ثاين  على  يحتوي  والثاين  الهيليوم، 
اأك�شد الكربون، ماذا �شيحدث لو اأفلت 
ميكن  احلالة  هذه  ويف  البالونان؟ 
ا�شتخدام �شاعة دوارة تعد ع�رش ثوان، 
يري  التايل  امل�شهد  ذلك  بعد  ليظهر 
واآخر  الأر�س  على  بالونًا  امل�شاهد 

حمّلقًا اإىل الأعلى. 

  )4( Enable Individual
 Construction of

Knowledge

تعزيز القدرة على البناء الذاتي للمعرفة

عند  املوجودة  املعرفة  ا�شتثارة   -
امل�شاهد، حيث يتم البدء من املعروف 
اإىل  اإىل غري املعروف، ومن املاألوف 

غري املاألوف. 
- ترك م�شاحات من الفلم دون تعليق 
)�شمت( لتحفيز امل�شاهد على التاأمل 
اأحد  )وهذا  املعرفة  وبناء  والتنبوؤ 

تطبيقات النظرية البنائية( 
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مثالمن1خاللالأ�شلوب

العر�ض
عر�س الأفكار

باأ�شلوب تربوي

  )5( Sensitize

ملا  ذهني  تقبل  حالة  يف  امل�شاهد  و�شع 
ي�شاهد وي�شمع

ويف  املالئمة  املو�شيقى  ا�شتخدام   -
الوقت املنا�شب. 

- ا�شتخدام ال�شمت عند النتقال من 
مو�شوعًا  اأن  لالإ�شارة  لآخر  مو�شوع 

جديداً �شيطرح. 
- ا�شتخدام اأ�شلوب موحد يف الفلم مثل 
حركات  ولونه،  وحجمه  اخلط  نوع 
ال�رشائح املعرو�شة، واحلكمة يف ذلك 
حمتوى  على  امل�شاهد  انتباه  تركيز 
يكون  فال  الفلم،  يبثها  التي  الر�شالة 
هناك فر�شة لإعمال الذهن والرتكيز 

يف اأي تغيري جديد يف الأ�شلوب. 

 )6( Elucidate

تو�شيح الأفكار لت�شهيل الفهم

ووا�شحة  ب�شيطة  جمل  ا�شتخدام   -
واإذا  الفهم،  معوقات  من  وخالية 
وردت جمل طويلة وجب تق�شيمها اإىل 

جملتني. 
- معاجلة اأفكار حمددة، وعدم ح�شو 

الفلم مبعلومات غزيرة
درجات  باأق�شى  املفهوم  متثيل   -

الو�شوح. 
الأفكار  عر�س  طريقة  يف  التنوع   -
مقابالت،  الفلم  ت�شمني  ميكن  حيث 
موؤثرات  متحركة،  ور�شومًا  ونقا�شًا، 

مرئية... الخ. 
نقطة  اإىل  امل�شاهد  انتباه  توجيه   -
معينة على ال�شا�شة من خالل التعليق 
اأو  عليها  ال�شوء  اإلقاء  اأو  ال�شوتي 

الإ�شارة اإليها. 
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مثالمن1خاللالأ�شلوب

العر�ض
عر�س الأفكار

باأ�شلوب تربوي
 )7( Reinforce

تعزيز الأفكار

زوايا  من  الفكرة  عر�س  تكرار   -
جلهاز  جم�شم  يرّكب  كاأن  خمتلفة 
املتحركة،  الر�شوم  بطريقة  كمبيوتر 
من  الرتكيب  عملية  تو�شح  ثم  ومن 

خالل لقطات واقعية. 
على  واحد  مثال  من  اأكرث  اإعطاء   -
عند  بعمق  لتعزيزه  العام  املفهوم 
اأخرى  فر�شة  ولإعطاء  امل�شاهد، 

للطالب ذوي التعلم البطيء. 
لإظهار  اأمرين  بني  مقارنات  عقد   -

الت�شابه اأو الختالف. 
ال�شوت  عن�رشي  بني  تاآزر  وجود   -

وال�شورة يتمثل بــ: 
- اختيار ال�شور التي تكمل الكلمات 
ما  تكرر  ول  ال�شوتي،  التعليق  يف 

يحدث فيها. 
- التنويع يف نغمة ال�شوت لهدف. 

ال�شوتي(  )التعليق  الرواية  تعزيز   -
بكلمات مفتاحية على ال�شا�شة لتكون 
النتباه  جتذب  مرئي  مرجع  مبثابة 

وتتخزن يف الذاكرة. 

اخلامتة
تلخي�س ما ورد 

بالفلم 
  )8( Consolidate/

Conclude

تثبيت الأفكار والختتام

الواردة يف  الرئي�شة  الأفكار  تلخي�س 
الفلم مع �رشب الأمثلة عليها اإنعا�شًا 

لذاكرة امل�شاهد، وتثبيتًا لالأفكار. 
الفلم  ُيختتم  حيث  الختتام:   -
لقطة  توؤخذ  كاأن  مالئمة  بطريقة 
بعد  وثائقيًا  فلمًا  ي�شاهدون  لطالب 

النتهاء من جتهيزه. 



الرتبوي وتصميمه  الروائي  التعليمي  الفلم"  "سيناريو 

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
31

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

الرتبوي  باإلطار  والتعلم وعالقتها  التعليم  نظريات 
 (Koumi, 2006) لسيناريو الفلم( التعليمي(

املعرفية  والتعلم  التعليم  بنظريات  الرتبوي  الإطار  هذا  تاأثر 
ومرييل   )1999( برونر  تبناها  التي  تلك  خا�س  وب�شكل  والبنائية، 
)2002(. حيث توؤكد هذه النظريات على التعلم املتمركز على الدار�س 
والتعلم الن�شط على اعتبار اأن املتعلم لي�س م�شتقباًل �شلبيًا للمعلومات، 
واإمنا يقوم ببنائها وتنظيمها، ويجعلها ذات معنى من خالل ربطها 

باملعرفة ال�شابقة. 

-Reliable Know 1999(، فاإن املعرفة الفعالة ) )وح�شب برونر 
edge( التي يكونها املتعلم، ويبنيها ل تتم اإل من خالل تلقي املعرفة 

املنظمة من خبري، )وهنا ميكن اعتبار )الفلم( التعليمي الروائي مبثابة 
هذا اخلبري(. 

 Information Processing وح�شب نظرية معاجلة املعلومات
Approach، فاإن العمليات التي تتم على املدخالت يف الذاكرة ق�شرية 

ا�شتقبالها  بد من  الذاكرة طويلة املدى ل  لت�شتقر بعد ذلك يف  املدى 
وترميزها اأوًل، ول يكون ذلك اإل بعد اأن تكون هذه املعلومات قد �شدت 
التعلم  يحدث  عندها  للمعرفة،  دافعيته  واأثارت  بقوة،  املتعلم  انتباه 
الفعال وذو املعنى، ولذلك نرى اأن افتتاح الفلم وح�شب الإطار املقرتح 

 .)Hook( يكون من خالل اأ�رش النتباه
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وقد1طور1مرييل1)2002(1املبادئ1اخلم�شة1يف1الت�شميم1التعليمي1
البنائية1 النظرية1 مع1 النظرية1 املعلومات1 معاجلة1 نظرية1 بدمج1

املتمثلة1مبا1ياأتي:1

طرح امل�شكالت الواقعية للمتعلم ابتداء من الأ�شهل اإىل الأكرث  11 .
تعقيداً. 

املعرفة  اأ�شا�س  ب�شفتها  للمتعلم  ال�شابقة  املعرفة  تن�شيط  21 .
اجلديدة. 

تو�شيح املعرفة اجلديدة للمتعلمني.  31 .

يطبق املتعلمون املعرفة اجلديدة يف حل امل�شكالت.  41 .

يدمج املتعلمون املعرفة اجلديدة باحلياة اليومية.  51 .

املقرتح1 الرتبوي1 الإطار1 يف1 الت�شميم1 هذا1 تطبيقات1 وتظهر1
الآتي:1 ح�شب1

فيما يتعلق بتو�شيح املعرفة اجلديدة للمتعلمني فاإنها تظهر  ♦ 

جلية يف معظم بنود الإطار الرتبوي با�شتثناء 4+3. 
فيما يتعلق بتن�شيط املعرفة ال�شابقة للمتعلمني فهي تن�شجم  ♦ 

مع البند 3 يف الإطار اآنف الذكر، واملتمثل بت�شجيع امل�شاهدة اليقظة 
والرتكيز  التنبوؤ  على  امل�شاهد  وت�شجيع  الت�شاوؤلت،  طرح  خالل  من 

والتاأمل، وكاأن حواراً تبادليًا يجري بني املتعلم والفلم املعرو�س. 
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

من  ابتداء  للمتعلم  الواقعية  امل�شكالت  بطرح  يتعلق  فيما  ♦ 

الأ�شهل اإىل الأكرث تعقيداً، مع التلميح اإىل جزء من احلل، فهي تن�شجم 
ابتداًء  املعرفة  بتقدمي  واملتمثل  الذكر  اآنف  الإطار  يف   )4( البند  مع 
من املاألوف اإىل غري املاألوف. وميكن اعتبار ذلك مبثابة الدعم الذي 
يقدم اإىل املتعلم Scaffolding بعد اجتياز املراحل الأوىل من البناء 

املعريف اإىل اخرى متقدمة. 
الإطار  يف  تناولها  مت  التي  املبادئ  معظم  فاإن  عام،  وب�شكل 
كاتب  مبقدور  ويكون  للمتعلم،  التعلمية  اخلربات  بهيكلة  تقوم  اأعاله 
ال�شيناريو التجوال يف ذهن املتعلم، با�شتثناء املبداأين 3 و 4 اللذين 
على  وت�شجيعه  التعلمية،  اخلربة  يف  التحكم  فر�شة  للمتعلم  يعطيان 
البناء الذاتي للمعرفة، حيث يخرج كاتب ال�شيناريو من ذهن امل�شاهد، 
التعلم،  الت�رشف كمتعلم م�شتقل ومتحكم بعملية  ويجعله قادراً على 

وُت�شتخدم1هاتان1الطريقتان1ملا1ياأتي:1

تلبية الفروق الفردية بني املتعلمني.  � 

التي  والتحليلية  الن�شطة  امل�شاهدة  على  املتعلمني  ت�شجيع  � 

فاتن  ا�شتغراق  اإىل  امل�شاهدة  حتول  وجتنب  بنائيًا،  تعلمًا  تثمر 
Mesmeric Immersion على غرار ما يحدث يف )اأفالم( الرتفيه 

واملهارات  املعارف  بناء  يف  الطالب  اإ�رشاك  اإن  حيث  والإثارة، 
اإىل تعلم فعال.  يوؤدي  املعرو�شة 
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أنواع )الفيديو( التعليمي 
وتقنيات العرض )الفيديوي(: 

القيمة  ح�شب  وذلك  اأنواع،  ثالثة  اإىل  )الفيديو(   Koumi �شنف 
التي يكونها لدى امل�شاهد، وهذه1الأنواع1هي:1

 ♦ )الفيديو( الذي ي�شاعد على تنمية التعلم واملهارات. 

 ♦ )الفيديو( القادر على جلب خربات لي�شت يف متناول الأيدي، 

ولي�س من ال�شهل التعر�س لها ميدانيًا، مثل فلم عن بركان اأو احلياة 
يف قاع البحار. 

 ♦ )الفيديو( املغذي للدافعية وامل�شاعر والجتاهات. 

تهدف  التي  والأ�شاليب  ال�شرتاتيجيات  من  جمموعة  نوع  ولكل 
من  عدد  اإىل  �شنتعرف  املرحلة  هذه  ويف  القيمة،  هذه  حتقيق  اإىل 
تنمية  يف  ت�شاعد  التي  املميزة  وتقنياته  الفيديووي  العر�س  اأ�شاليب 
تعليمي فعال  )فلم(  لدينا  يتوافر  وبالتايل  تربويًا،  التعلم واملهارات 
نظام  على  والتقنيات  الأ�شاليب  هذه  وترتكز  والكفاءة،  بالقوة  يتميز 
ومدى  ال�شور  بحركة  املتمثل   Symbol System للفيديو  الرمز 
ال�شوتية،  واملوؤثرات  البطيء،  اأو  احلقيقي  الزمن  الواقعية،  قربها من 
وحركات الكامريا وعد�شتها، وطرق النتقال بني اللقطات، واللقطات 
املقربة جداً، واملوؤثرات املرئية، والتتابع املت�شل�شل لل�شوت وال�شورة 
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

دعونا1 والآن1  ،Visual Metaphor املرئية  وال�شتعارة  واإيقاعهما، 
نتعرف1اإىل1هذه1الأ�شاليب:1

 : 11 .Composite- Picture Technique تقنية الصورة املركبة

والتحليل  التمييز  مهارات  تنمية  على  ت�شاعد  التقنية  وهذه 
والرتكيب لدى املتعلم، ومن1الأمثلة1عليها:1

ب على مراحل من خالل عمل ثالثي  عر�س لهيكل عظمي ُيركَّ � 

الأبعاد. 

اإدراج �شورة جديدة على ال�شا�شة كما يف ال�شورة املو�شحة  � 

اإىل كتاب يقروؤه ويف ال�شورة املدرجة  اأدناه، حيث يظهر طفل ينظر 
تظهر ال�شفحة التي يقراأ فيها هذا الطفل من الكتاب: 
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ت�شليط ال�شوء على اأجزاء من ال�شورة وتعتيم الأجزاء الأخرى  � 
لإبراز ظاهرة ما: 

 املقدِّم ومن خلفه �شا�شة الكروما كي Chroma Key � كما يف 
ال�شورة الآتية: 
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النتقال البطيء بني ال�شور كاأن ُيعر�س اأطوار انق�شام اخللية  � 
يف تتابع خمت�رش، مما يحث امل�شاهد على تخيل ما ميكن اأن يكون قد 

حدث بني ال�شور. 

مة  مق�شَّ ال�شا�شة  تكون  كاأن   � Split Screen املجزاأة  ال�شا�شة 
الثاين  اجلزء  ويف  املقدم،  �شورة  الأول  اجلزء  يف  فيظهر  جزاأين،  اإىل 
ينظر  من  امل�شاهدين  من  ولأن هناك  لها.  و�شفًا  يقدم  التي  ال�شورة 
اإىل اجلزء الأي�رش من  اإىل اجلزء الأمين من ال�شا�شة، واآخرون ينظرون 
ال�شا�شة، فال بد من اإتاحة وقت كاٍف للم�شاهد ملعاجلة جزاأي ال�شا�شة، 
ال�شيطرة  الت�شوي�س، ولتفادي عدم  ويف هذه احلالة- ولتجنب حدوث 

على امل�شهد- يحبذ اإجراء تكرار للفكرة بقالب جديد. 

امل�شاهد  يقوم  اأن  حتتمل  ل  جمزاأة  �شا�شة  هناك  املقابل  ويف 
يتحدثان  ل�شخ�شني  لقطة  مثل  لها  عميقة  ذهني  حتليل  بعمليات 
بالهاتف، بحيث يظهر ال�شخ�س الأول على ميني ال�شا�شة، والثاين على 

ي�شارها. 

 : 21 .Animated Diagram الرسوم البيانية املتحركة

الفعالة  العمليات  الفعالة يف �رشح  الطرق  الطريقة من  تعدُّ هذه 
الطبيعة  يف  املياه  دورة  مثل  وتو�شيحها،   ،Dynamic Processes

ابتداء بهطول الأمطار، ومن ثم التبخر ومن ثم هطولها مرة اأخرى. 

ومن1خالل1هذه1الطريقة1ميكن1عمل1الآتي:1

املجهر  عرب  وُترى  �س  ُت�شخَّ ل  التي  العمليات  متثيل  � 
الع�شبي.  النب�س  اآلية  كتمثيل   Sub- Microscopic Processes
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بركاين،  لن�شاط   � Cross- sections عر�شية  مقاطع  متثيل 
منجم فحم، ج�شم الإن�شان. 

للعمليات   31 .Analogy التشبيه   /Visual Metaphor املرئية  االستعارة 

اجملردة. 

تو�شيح  عملية  هي   :Visual Metaphor املرئية  ال�شتعارة1
لتو�شيح  فمثاًل  جمازيًا،  ما  ملفهوم 
مفهوم ال�شغط، ميكن التعبري عنه من 
مندفعة  �شغرية  مهتزة  اأ�شهم  خالل 
ال�شائل املوجود  الأ�شفل باجتاه  نحو 
اأخرى  واأ�شهم  ال�شغط،  طنجرة  يف 
الطنجرة  غطاء  نحو  مندفعة  مهتزة 

اإىل الأعلى.

خالل  من  ما  ملفهوم  تو�شيح  عملية  وهي   :Analogy الت�شبيه 
اأن يتم ذلك من خالل  ال�شغط ميكن  لتو�شيح مفهوم  الت�شبيه، مثال: 
اأقدام على  اأقدام على رمل ال�شحراء ل�شخ�س ثقيل، واآثار  اآثار  عر�س 

رمل ال�شحراء ل�شخ�س نحيف. 

لالأج�شام بطريقة مب�شطة ومبدعة.  41 . :Modeling النمذجة

توضيح املفاهيم من خالل أمثلة حية من الواقع.  51 .

61 . :Condensing Time تركيز الوقت وتكثيفه

ومثال  ما،  عملية  لإجناز  احلقيقي  الوقت  اختزال  عملية  وهي 
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يكون  ما،  جتربة  لإجراء  اختبار  اأنبوب  يف  املاء  ت�شخني  عند  عليها: 
الزمن احلقيقي لهذه العملية ع�رش ثوان، وعند ا�شتخدام هذه اخلا�شية 

ميكن اخت�شار هذا الزمن اإىل ثانية اأو ثانيتني. 

71 . :Juxtaposition عرض لقطات ملواقف وعمليات متشابهة بتتابع

الأمثلة  ومن  التمييز،  مهارة  تنمية  على  ت�شاعد  العملية  وهذه 
عليها: م�شاهد متتابعة لأ�شخا�س )رجل عجوز، وامراأة حامل، وامراأة 
لي�شت حاماًل( يجرون فح�س ال�شغط، وفائدة هذه الطريقة اأنها توفر 
وهو  األ  نف�شه،  للمو�شوع  املختلفة  اللقطات  من  جمموعة  للطلبة 
امل�شاهد  بني  املقارنات  عقد  على  وحتثهم  ال�شغط،  قيا�س  مو�شوع 
بوقت خمت�رش، بينما لو طبق ذلك على اأر�س الواقع فاإنه �شياأخذ وقتًا 

وجهداً كبرياً. 
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أسلوب الرواية واملبادئ الثمانية:  81 .

 )مت تناولها يف الت�شميم الرتبوي يف اجلدول اأعاله( التي ت�شيطر 
على انتباه امل�شاهد طيلة الوقت. 

91 توضيح للمهارات من قبل خبري: .

)الفلم(1 خالل1 من1 تو�شيحها1 ميكن1 التي1 املهارات1 �ُشنِّفت1 وقد1
التعليمي1اإىل1خم�شة1وهي:1

الذهب،  �شنع  طريقة  لتو�شيح  واحلرفية: 	.  اليدوية  املهارة 
والطاولت اخل�شبية، والأواين النحا�شية، خياطة.. الخ. 

لتو�شيح طريقة الرق�س على اجلليد مثاًل.  املهارة اجلسمية: 	. 
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من خالل عر�س م�شكلة حلث امل�شاهدين  املهارة االستنتاجية: 	. 
على حلها. 

لتعليم مهارة اإدارة الجتماعات، واإجراء  املهارة االجتماعية: 	. 
املقابالت يتم متثيل هذه املهارات. 

كاأن يتم عر�س مهارة اللفظ من خالل كليب  املهارة اللفظية: 	. 
الإجنليزية من  اللغة  للملكلة املتحدة، يتدرب على تعلم  لزائر �شيني 

خالل احتكاكه املبا�رش مع النا�س يف املطار اأو البنك.. الخ. 

األهداف التعليمية يف )الفلم( التعليمي: 

اأف�شل  ب�شكل  يتعلمون  الطالب  اأن  مفاده  تربوي  افرتا�س  هناك 
نتائج  ولكن  يتعلمون،  �شوف  مبا  م�شبق  اطالع  على  يكونون  عندما 
التجارب التي عملها ال�شيد جاك كومي تفيد باأنه يجب عدم الت�رشيح 
بالأهداف علنًا، واإمنا تقدميها �شمنيًا وب�شكل غري مبا�رش لالإبقاء على 
عن�رش الت�شويق الذي يثري كوامن املتعلم ودافعيته للمزيد من املعرفة، 
حيث ُيرتجم الهدف: التنبوؤ بنتيجة جتربة خلط الزيت باملاء �شمنيًا من 
خالل طرح الت�شاوؤل: دعونا نتعرف اإىل ماذا ميكن اأن يحدث لو خلطنا 

الزيت باملاء!! لالإبقاء على عن�رش الت�شويق وامل�شاهدة الن�شطة؟. 
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املبادئ الرتبوية يف تصميم الوسائط املتعددة: 

 : )Koumi, 2006( Multimedia Packages

ُتعرف الو�شائط املتعددة باأنها ن�شيج من الن�س و )اجلرافيك(  
املوؤثرات  فيها  مبا  وال�شوت  املتحركة  والر�شوم  )الفيديو(  و 
وغري  حرجة  نقاط  لتو�شيح  ف  وتوظَّ ال�شوتي.  والتعليق  ال�شوتية 
املتعلمني  معارف  لتعزيز  و�رشحها  املقرر  مادة  يف  م�شت�شاغة 
Ozgur & Kaya( و�شيتم تناول املبادئ الرتبوية العامة  )بدون، 
التي تنتج مع تعليق �شوتي، وميكن  الو�شائط املتعددة  يف ت�شميم 
بع�س  لتو�شيح  متعددة  و�شائط  يت�شمن  اأن  التعليمي  )للفلم( 
املفاهيم كما تقدم، ولتحقيق1التاآزر1الرتبوي1بني1العنا�رص1املرئية1

الآتي:1 مراعاة1 ال�شوتي،1يجب1 والتعليق1

استخدام اللغة: 

يجب  طويلة  جمل  وجدت  واإذا  الب�شيطة،  اجلمل  ا�شتخدام  � 
اخت�شارها اإىل جمل اأب�شط. 

جتنب ا�شتخدام الكلمات �شعبة النطق والفهم.  � 

عند قراءة ن�س الرواية يجب قراءته على هيئة خطاب حتاوري،  � 
ولي�س بطريقة تظهر اأن القارئ يقراأ من كتاب. 

تصميم الشاشة وطريقة العرض: 

يجب احلفاظ على منط حمدد للعر�س طيلة فرتة عر�س ال�شور،  � 
كاأن ُيحدد الن�س على ي�شار ال�شا�شة، وال�شورة على ميينها مثاًل. 
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عند  كثرية  مرئية  بعنا�رش  الواحد  الت�شميم  ح�شو  عدم  يجب  � 

اقرتانها بتعليق �شوتي، لأن امل�شاهد ل ي�شتطيع معاجلة ذلك ب�شهولة 
ومتابعته، ورمبا يفقد التوا�شل يف ظل كرب حجم املعلومات املعطاة 

)املرئية وامل�شموعة(، وينتج عن ذلك فجوات يف الفهم. 

العالقة بني النص والتعليق الصوتي: 

اأن يكون الن�س داعمًا وملخ�شًا للتعليق ال�شوتي، ولي�س مكرراً  � 

الن�س مبثابة نقاط مرجعية مرئية ومر�شاة  له، وهنا يكون  ومطرداً 
لهتمام امل�شاهدين متنعهم من ال�رشود. 

للمو�شوع  �شاملة  تغطية  امل�شممة  ال�شا�شات  تت�شمن  اأن  � 

املعالج، بحيث تكون مبثابة مرجعية للم�شاهد عند ت�شفحها يف وقت 
يكون فيه امل�شاهد م�شغوًل، ولي�س لديه الوقت الكايف ل�شماع التعليق 

ال�شوتي. 

ميكن اأن ُيْلفت نظر امل�شاهد اإىل اأي جزء من ال�شا�شة يجب اأن  � 

يوجه انتباهه، لت�شليط ال�شوء على نقطة معينة عند ذكرها كاأن يقوم 
هذا  اإىل  امل�شاهد  نظر  للفت  ال�شا�شة«،  اأعلى  »يف  عبارة  بذكر  الراوي 
املكان عند احلديث عنه، ويف هذه احلالة يتزامن التعليق مع العر�س 
لل�شور. واأحيانًا اخرى، ي�شبق التعليق ال�شوتي عر�س ال�شور لتهيئة 
امل�شاهد لها، كاأن يكون التعليق، يف )الكليب( القادم مركزاً على كيفية 

قيام لعب كرة القدم بتوجيه �رشبة اجلزاء. 
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من  يكون  عندما  ال�شوتي  التعليق  ال�شوُر  ت�شبق  اأن  ميكن  كما 
الفهم، فيتم تقدمي عر�س  ال�شوتي يف  التعليق  ال�شعب العتماد على 
ال�شور على التعليق ال�شوتي لإعطاء امل�شاهد فر�شة للتاأمل فيها قبل 

�شماعه للتعليق ال�شوتي حولها. 

املعرو�شة  ال�شور  لإدراك  فر�شة  امل�شاهد  اإعطاء  من  بد  ل  � 

وتاأملها قبل �شماعه التعليق عليها. 



املصادر واملراجع
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املصادر واملراجع: 
Akyurek, F. (2005) , A Model Proposal for Educational 1. 
Television Programs, Turkish Online Journal of Distance 
Education- TOJDE, Volume 6,Number 3, Article (4). 
Available at: 
https:// tojde. anadolu. edu. tr/ tojde18/ pdf/ article_9. pdf

Belavadi, V. (2008) , Video Production, New Delhi,India. 2. 

Bikley, E. & Fishburn,J. (1988) , Script Writing for 3. 
Educational Visual Information Programs. Eight Edition, 
US Army Visual Information. Available at: 
http:// militarynewbie. com/ pubs/ US%20Army%20
TV%20course%20- %20Script- Writing%20for%20
Educational%20Visual%20Information%20Programs%20
SS0519. pdf

Educational Media Center (2011) ,Advanced Certificate 4. 
Course on Educational Video Production for Overseas 
Teachers, 13th Oct. to 7th Dec. 2011, National 
Institute of Technical Teachers Training & research, 
Taramani,Chennai. 

Kaya, S. & Ozgur, A. (without) , Scriptwriting Process 5. 
for Multimedia Materials in Anadolu University Open 
Education Faculty. Available at: 
www. eadtu. nl/ conference- 2007/ files/ BMB. pdf

Kindem,G. & Musburger, B. (2005). Introduction to Media 6. 
Production, Third Edition,Burlington,USA, Elsevier. 

Koumi, J. (2006) , Designing Video and Multimedia for 7. 
Open and Flexible Learning, Routledge, Flammer. 





املالحق
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ملحق رقم )1( 
Synopsis1ملخ�ض1)الفلم(1التعليمي

التعليمي  الفلم«  »�شيناريو  كتابة  يف  مقدمة  11 املوضوع: .
واإنتاجه. 

اأمل �شالح النت�شة.  21 كاتب السيناريو )السيناريست(: .
31 دقيقة.  املدة الزمنية املقرتحة للفلم: 15.

املهتمني  وجميع  واملدربون  املعلمون  41 املستهدفة: . الفئة 
باملو�شوع. 

)الفلم(  لها  يخ�شع  التي  العمليات  عر�س  51 العام: . اإلطار 
الإنتاج مع  ابتداء مبرحلة ما قبل  النور،  اإىل  اأن يخرج  التعليمي قبل 
الرتكيز على كيفية بناء )ال�شيناريو( وتطويره، ومروراً مبرحلة الإنتاج، 
وانتهاء مبرحلة ما بعد الإنتاج. وتكون املعاجلة الب�رشية لالأفكار من 
خالل لقطات من امليدان تكون متطابقة مع املحتوى العلمي )الفلم(، 
واملعاجلة الب�رشية للمفاهيم املجردة من خالل الر�شوم التو�شيحية 

وال�رشائح اأو الر�شوم املتحركة. 
61 حتديد األهداف التعليمية: .

	. التعرف اإىل مرحلة ما قبل الإنتاج. 

	. التعرف اإىل مبادئ اإعداد �شيناريو الفلم التعليمي. 
	. التعرف اإىل مرحلة الإنتاج. 
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	. التعرف اإىل مرحلة ما بعد الإنتاج. 
املراد  الرئي�شة  )املوا�شيع   71 )للفلم(. العلمي  احملتوى  حماور 

تناولها مدعمة بالأمثلة(. 
ُتعنى  التي  املرحلة  وهي  الإنتاج  قبل  ما  مرحلة  	. تعريف 

بالتح�شري والتخطيط )لل�شيناريو( من حيث: 
حتديد املو�شوع واختيار الفكرة وبلورتها.  � 

حتديد الأهداف التعليمية.  � 

اإجراء بحث حول الفئة امل�شتهدفة.  � 

اإجراء بحث حول املو�شوع املبحوث.  � 

حتديد املدة الزمنية للفلم.  � 

حتديد اأماكن ومواقع الت�شوير.  � 

توفري امل�شتلزمات واملتطلبات.  � 

حتديد خمطط املحتوى العلمي للفلم.  � 

اإعداد ملخ�س الفلم التعليمي.  � 

الت�شاور مع خرباء يف املادة العلمية وخرباء تقنيني وماليني  � 
للح�شول على تغذية راجعة قبل امل�شي يف تطوير )ال�شيناريو( الأويل 

اإىل �شيناريو نهائي. 

تعريف )ال�شيناريو( النهائي.  � 
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	. عر�س مبادئ اإعداد )ال�شيناريو للفلم( التعليمي: 

اأهمية عن�رش الإبداع.  � 

تنظيم مادة )ال�شيناريو( على هيئة مقدمة وعر�س وخامتة.  � 

	. تعريف مرحلة الإنتاج، وهي املرحلة التي تبداأ ببداية الت�شوير 
وتنتهي بنهايته، ويتم تناولها من حيث: 

عر�س اأنواع اللقطات.  � 

عر�س حركات )الكامريا(.  � 

عر�س زوايا )الكامريا(.  � 

عر�س اأهمية الإ�شاءة.  � 

عر�س اأهمية ال�شوت.  � 

	. تعريف مرحلة ما بعد النتاج وُتعنى برتكيب جزيئات ال�شوت 
وال�شورة ب�شكل يوحي بالواقعية، ويتم فيها اإجراء: 

التحرير )املونتاج(.  � 

اإ�شافة املوؤثرات ال�شوتية واملرئية.  � 

تنظيف )فلرتة( الأ�شوات.  � 

ت�شحيح الألوان.  � 

اختيار املو�شيقى املالئمة للموقف.  � 
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ملحق رقم )2( 
املحتوى1العلمي1»للفلم«

مقدمة1يف1كتابة1»�شيناريو1الفلم«1التعليمي1واإنتاجه

لثورة  امتداداً  العامل  �شهد  الثالثة،  الألفية  �شم�س  بزوغ  مع 
املجالت  جميع  يف  اأثرت  حديثة  وات�شالت  معلومات  تكنولوجيا 
واملجتمعات، وجتلت تداعيات هذه الثورة على نظم الرتبية والتعليم 
القرن  لتحديات  ا�شتجابة  حمتومًا  اأمراً  تطويرها  اأ�شبح  التي  اأي�شًا 

اجلديد. 

ب�شاأن  كاهلهم  على  امللقى  الدور  حجم  الرتبويون  اأدرك  وقد 
توظيف التكنولوجيا املالئمة يف التعليم، حيث اأظهرت نتائج الدرا�شات 
اأف�شل يف بيئة ممكنة  اأن الطالب يتعلمون ب�شكل  والأبحاث الرتبوية 

بالتكنولوجيا تقدم املعرفة وتك�شب املهارات بقوالب متنوعة. 

التعليمية  )الأفالم(  دور  اأهمية  والأبحاث  الدرا�شات  اأثبتت  وقد 
املتعلم  حوا�س  تخاطب  اإنها  حيث  التعلم،  عملية  تعزيز  يف  البارز 
واكت�شاب  املقدم،  التعليمي  املحتوى  مع  التفاعل  فر�شة  له  وتتيح 
معارف ومهارات جديدة بطريقة جذابة وم�شوقة، كما تراعي الفروق 
الفردية بني املتعلمني من حيث م�شتوى تنظيم املعلومات وال�رشعة 

يف عر�شها متخطية بذلك حواجز الزمان واملكان. 

وقد تاأثر دور املعلم مع ظهور هذه التحديات، فهو معلم متميز، 
الأدوات  مع  التعامل  من  ومتكينها  بنف�شه  نف�شه  تطوير  على  قادر 
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اأفرزتها الثورة احلديثة يف تكنولوجيا املعلومات والت�شالت،  التي 
واإطالق قدراته نحو ممار�شة البتكار والبداع. 

وعليه، فاإن م�شاألة بناء قدرات املعلم يف جمال �شناعة )الفلم( 
مالئمة  بطريقة  املعرفة  لتقدمي  ملحة  �رشورة  اأ�شبحت  التعليمي 

لحتياجات متعلم القرن الواحد والع�رشين. 

واملدرب  املعلم  تعريف  اإىل  التعليمي  )الفلم(  هذا  ويهدف 
واإنتاجه،  التعليمي  الفلم(  )�شيناريو  كتابة  يف  احلديثة  باملهارات 

وتتلخ�ض1اأهداف1هذا1)الفلم(1التعليمي1مبا1ياأتي:1

)الفلم(  �شناعة  يف  الإنتاج  قبل  ما  مرحلة  اإىل  التعرف  11 .
التعليمي. 

التعرف اإىل مبادئ كتابة )�شيناريو الفلم( التعليمي.  21 .
و�شف عنا�رش الق�شة امل�شورة و )ال�شيناريو( النهائي.  31 .

التعرف اإىل مرحلة الإنتاج يف �شناعة )الفلم( التعليمي.  41 .
)الفلم(  �شناعة  يف  الإنتاج  بعد  ما  مرحلة  اإىل  التعرف  51 .

التعليمي. 
والت�شاور  بالتخطيط  تتمثل  التي  النتاج  قبل  ما  مبرحلة  ونبداأ 
والتح�شري اجليد )ل�شيناريو الفلم( التعليمي يقودها فريق عمل يتميز 

بالإبداع والبتكار. 

ما هو السيناريو؟ هو خطة العمل املكتوبة لتنفيذها من خالل فريق 
العمل الذي يقوم1بتنفيذ1الآتي:1
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حتديد احلاجة من �شنع )الفلم( التعليمي، وبلورة املفهوم اأي  ♦ 
الفكرة التي يدور حولها واملو�شوع الذي يتناوله. 

ا�شتمطار املعلومات ذات العالقة مبفهوم )الفلم( التعليمي.  ♦ 

حتديد الأهداف التعليمية )للفلم( التعليمي.  ♦ 

للتاأكد  التعليمي  )للفلم(  العلمية  باملادة  متعلق  بحث  اإجراء  ♦ 
واآخر  للمتعلمني،  ومالءمتها  العلمية  وقيمتها  ودقتها،  حداثتها،  من 
معرفتهم  وم�شتوى  كالعمر،  امل�شتهدف  اجلمهور  بخ�شائ�س  متعلق 

باملو�شوع املبحوث، واجتاهاتهم حوله، والفروق الفردية بينهم. 
اختيار املعاجلة املالئمة )للفلم( التعليمي، اأي اأ�شلوب العر�س  ♦ 

لالأفكار، كاأن يكون روائيًا اأو دراميًا. 
ال�شور  مثل:  التعليمي  )للفلم(  ال�رشورية  امل�شتلزمات  حتديد  ♦ 
ومواقع  معهم،  املقابالت  �شتجرى  الذين  والأ�شخا�س  واجلداول 

الت�شوير، واللقطات املراد ت�شويرها. 
اإعداد ملخ�س )للفلم( التعليمي ومن ثم تطويره.  ♦ 

القابل  التعليمي  الفلم(  )ل�شيناريو  النهائية  ال�شيغة  اإعداد  ♦ 
للت�شوير يف امليدان. 

هناك1جملة1من1املبادئ1التي1يجب1اأخذها1باحل�شبان1قبل1البدء1
بعملية1كتابة1)ال�شيناريو(1وهي:1

الرتكيز على اأهمية عن�رش الإبداع يف كتابة )ال�شيناريو(، وبه  11 .
يتميز )ال�شيناريو( اجليد عن غريه. 
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يتكون1من1ثالثة1اجزاء1هي:1 21 اإعداد خمطط )ل�شيناريو( الفلم التعليمي .
ملتابعة  امل�شاهد  جتذب  اأن  ت�شميمها  عند  وُيراعى  املقدمة:  �

م�شاهدة )الفلم(، وفيها تتحدد اأهداف )الفلم(. 

رئي�شة  موا�شيع  هيئة  على  املعلومات  ُتعر�س  وفيه  العرض:  �
مدعمة بالأمثلة والتو�شيحات. 

اأهم  �س  ُتلخَّ : وتتكون من جزاأين هما: امللخ�س وفيه  اخلامتة �
النقاط الرئي�شة التي تعرَّ�س لها الفلم، واخلامتة حيث يختتم )الفلم( 

بطريقة مالئمة. 

اأكتب لعني امل�شاهد.  31 .
اأكتب لأذن امل�شاهد.  41 .

اأ�شتخدم لغة ب�شيطة تنقل املعلومات بدقة.  51 .

القصة املصورة و )السيناريو( النهائي: 

الق�شة امل�شورة هي تعبري ب�رشي ل�شل�شة من امل�شاهد يتخللها 
و�شف خمت�رش ملا يحدث يف كل م�شهد. 

املتعلق  الق�شم  ق�شمني:  اإىل  امل�شورة  الق�شة  بطاقة  وُتق�شم 
بال�شوت، والق�شم املتعلق بالفيديو. 

1)ال�شيناريو(1النهائي:1وهو املخطط التف�شيلي جلميع متطلبات 
املكان،  على  ي�شتمل  فهو  امليدان،  يف  )الت�شوير(  الفعلي  التطبيق 
الزمان، املمثلني، املواقع، حركة )الكامريا( وزواياها، اأ�شكال اللقطات، 

املوؤثرات ال�شوتية.... الخ. 
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وُيق�شم خمطط »ال�شيناريو« اإىل ق�شمني �شوتي و »فيديوي«. 

مرحلة  تاأتي  النهائي،  »ال�شيناريو«  اإعداد  من  النتهاء  وبعد 
ا�شتخدام  الواقع من خالل  اإبداعية تعني جتزئة  الإنتاج، وهي عملية 
على  املوجودة  املجردة  الأفكار  حتويل  اأي  والب�رش،  ال�شمع  حا�شتي 

الورق اإىل �شور، ومن رموز مكتوبة اإىل لغة �شينمائية. 

اأن  املهم  ومن  وخارجي.  داخلي  الت�شوير:1 من1 نوعان1 وهناك1
نعرف اأن اللقطة هي اأ�شغر وحدة يف بناء )الفلم(، مثلها مثل الكلمة 

متامًا بالن�شبة للغة. 

يف  حتمل  لقطة  وكل  للقطات.  خمتلفة  واأحجام  اأنواع  وهناك 
نًا. دعونا1نتعرف1اإليها:1 ثناياها معنى معيَّ

Extreme Close up (ECU) 1. 

اللقطة القريبة جداً 

Close Up (CU) 2. 

اللقطة القريبة

Medium Close Up (MCU) 3. 

اللقطة املتو�شطة القريبة

Mid (Medium) Shot (MS) 4. 

اللقطة املتو�شطة
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Knee shot (KS) 5. 

لقطة الركبة

Medium Long Shot (MLS) 6. 

اللقطة املتو�شطة الطويلة

Long Shot (LS) 7. 

اللقطة الطويلة

Extreme Long Shot (ELS) 8. 

اللقطة الطويلة جداً
Over the Shoulder Shot (OSS) 9. 

اللقطة من خلف الظهر

Single, Two Shot, Three Shot, Group Shot10. 

اللقطة الفردية، اللقطة الثنائية، الثالثية واجلماعية 
لها  زاوية  كل  وبالطبع  للقطة،  خمتلفة  زوايا  اأي�شًا  توجد  كما 

تاأثري خا�س على امل�شاهد، دعونا1نتعرف1اإليها:1

Eye Level1. 

لقطة زاوية م�شتوى النظر، وهي الزاوية القيا�شية لبقية الزوايا 

High Angle2. 

حجمه  من  اأقل  املرئي  فيها  يظهر  بحيث  العليا  الزاوية  لقطة 
الطبيعي وكاأنه يف موقف �شعف. 
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Low Angle3. 

اأكرب من حجمه  ال�شفلى، بحيث يظهر فيها املرئي  الزاوية  لقطة 
الطبيعي وكاأنه يف موقف قوة. 

كما توجد »للكامريا« حركات معينة، وكل حركة لها تاأثري خا�س 
على امل�شاهد، دعونا نتعرف اإليها: 

Pan Shot/ left & right1. 

احلركة الأفقية البانورامية ميينًا او ي�شاراً

Tilt Shot/ up & down2. 

احلركة الراأ�شية اإىل الأعلى اأو اإىل الأ�شفل

Zoom Shot/ in & out3. 

حركة عد�شة الكامريا

وتلعب الإ�شاءة دوراً اأ�شا�شيًا يف اإبراز ال�شورة بو�شوح. وهناك 
نوعان لالإ�شاءة: الطبيعية ك�شوء ال�شم�س مثاًل، وال�شطناعية كاأ�شواء 
اأنواع من الإ�شاءة وهي: الإ�شاءة  الإنارة الكهربائية. وهنالك ثالثة 

الأمامية، والإ�شاءة اخللفية، والإ�شاءة اجلانبية. 

املو�شوع  على  الواقعية  اإ�شفاء  يف  مهم  دور  ال�شوت  ولعن�رش 
ونقل الر�شالة بفعالية. 

الفلم  اإعداد  مراحل  من  مرحلة  اآخر  عن  لنتحدث  الآن  وننتقل 
التعليمي وهي مرحلة ما بعد الإنتاج، وُيق�شد بها اإعادة ترتيب الأجزاء 
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اإبداعية فنية تربط بني  وِّرت يف مرحلة الإنتاج. وهي عملية  التي �شُ
اأجزاء الفلم بطريقة توحي بالدميومة وال�شتمرارية. ويف هذه املرحلة 
تتم عملية )التحرير( املونتاج وهي فن اختيار اللقطات وترتيبها يف 
املونتاج  عملية  وتتطلب  معينة.  فكرة  عن  تعرب  بحيث  معني  تتابع 

جهاز حا�شوب متخ�ش�س وبرامج لخطية مثل: 

 .Adobe Premiere, Final Cut Pro , Avid

ال�رشائح  ت�شميم  عملية  يتوىل  الذي   GRAPHIC اجلرافيك  ق�شم1
وتن�شيقها بالإ�شافة اإىل اإجناز الأعمال ثنائية وثالثية الأبعاد وال�شور 
املتحركة. واملعدات امل�شتخدمة يف هذا الق�شم هي حا�شوب متخ�ش�س 

ذو �رشعة معالج عالية وذاكرة كبرية. 

وهناك1برامج1م�شتخدمة1يف1اجلرافيك1مثل:1

 Ms. Powerpoint, Adobe Photoshop, Macromedia,

 .3D Max, Maya, AutoCA

التي1تتم1خالل1هذه1 العمليات1 اإىل1جمموعة1من1 هذا1بالإ�شافة1
املرحلة1مثل:1

مع  يتنا�شب  يتم دجمها مبا  التي  ال�شوتية  املوؤثرات  اإ�شافة  11 .
اللقطة املاأخوذة. 

اختيار املو�شيقى املالئمة للموقف.  21 .
املطلوب  ال�شوت  على  الرتكيز  بها  ويق�شد  الأ�شوات:  فلرتة  31 .

دون بقية الأ�شوات بحيث يظهر بو�شوح ما مييزه عن غريه. 
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الأ�شوات غري املرغوب  الأ�شوات: ويق�شد بها حذف  تنظيف  41 .
فيها والتي �شاحبت عملية الت�شوير 

مرئي  موؤثر  اإ�شافة  بها  ويق�شد  املرئية:  املوؤثرات  اإ�شافة  51 .
يتنا�شب مع اللقطة املاأخوذة ك�شوء الربق مثاًل. 

الألوان يف جميع  نتاأكد من مالءمة  الألوان: وفيها  ت�شحيح  61 .
اللقطات وت�شحيحها اإذا لزم الأمر. 

ويف نهاية هذه املرحلة، ُيدمج ال�شوت مع ال�شورة دجمًا �شحيحًا 
وفق تنا�شب وتناغم مبا يكفل اإعطاء لقطات واقعية اأو �شبه واقعية على 

الفلم الذي ي�شبح جاهزاً بعد النتهاء من هذه املرحلة. 

واأخرياً،1دعونا1نلخ�ض1مراحل1اإنتاج1)الفلم(1التعليمي:1

الفكرة  حتدَّد  وفيها  11 .(Pre- Production) اإلنتاج قبل  ما  مرحلة 

ر.  واملو�شوع املراد تناولهما ويعدُّ )ال�شيناربو( ويطوَّ
ببداية  تبداأ  التي  املرحلة  وهي  21 .(Production) اإلنتاج مرحلة 

الت�شوير وتنتهي بنهايته. 
التي  املرحلة  وهي  31 .(Post- Production)  اإلنتاج بعد  ما  ومرحلة 

الت�شوير  عملية  ُتراجع  حيث  الت�شوير  عملية  من  النتهاء  بعد  تاأتي 
للم�شاهد وُت�شنف وُت�شاف املوؤثرات املرئية وال�شوتية ب�شكل خالق 
حتقيقًا  واحلركة  والإيقاع  والأحا�شي�س  واملعاين  الأفكار  حيث  من 

للوحدة الفنية للفلم ككل. 
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ملحق رقم )3( 

�شيناريو1»الفلم«1التعليمي1الروائي:1
مقدمة1يف1كتابة1»�شيناريو1الفلم«1التعليمي1واإنتاجه

1Video11الفيديو Audio11ال�شوت

�شور ثابتة ومتحركة مقدمة الفلم املو�شيقية 

»�شيناريو  كتابة  يف  )مقدمة  الفلم  عنوان  ظهور 
الفلم« التعليمي واإنتاجه( 

مو�شيقى 

الأر�س يف حال دوران يظهر حوله  لقطة لكوكب 
القمر ال�شطناعي. 

لقطة جماعية )GS( ملجموعة من النا�س يقفون 
يف �شارع عام. 

لقطة CU ملج�شم تعليمي )جرافيك(. 
وخلفه  طالب،  اأمام  �شف  غرفة  يف  ملعلم  لقطة 

 .LCD شا�شة عر�س�

وظهور  تدريجيًا  املقدمة  مو�شيقى  )اختفاء 
مو�شيقى ذات �شوت منخف�س يف اخللفية(. 

مع بزوغ �شم�س الألفية الثالثة، �شهد العامل امتداداً 
حديثة  وات�شالت  معلومات  تكنولوجيا  لثورة 
وجتلت  واملجتمعات،  املجالت  جميع  يف  اأثرت 
والتعليم  الرتبية  نظم  على  الثورة  هذه  تداعيات 
اأي�شًا التي اأ�شبح تطويرها اأمراً حمتومًا ا�شتجابة 

لتحديات القرن اجلديد. 

لقطة OS ملعلم ي�شغل فلمًا على »لبتوب«. 
جلهاز   )Zoom out( حركة  مع   CU لقطة 
مع  خمترب  يف  علمي  فلم  عليه  معرو�س  حا�شوب 

حركة )Zoom out( لطالب يف املخترب. 
ومعلم  �شفية  غرفة  يف  لطالب   )OS( لقطة 

ي�رشح. 
لقطة قريبة CU ليد طالبة تكتب على دفرت. 

على  امللقى  الدور  حجم  الرتبويون  اأدرك  وقد 
يف  املالئمة  التكنولوجيا  توظيف  ب�شاأن  كاهلهم 
والأبحاث  الدرا�شات  نتائج  اأظهرت  حيث  التعليم، 
يف  اأف�شل  ب�شكل  يتعلمون  الطالب  اأن  الرتبوية 
وتك�شب  املعرفة،  تقدم  بالتكنولوجيا  ممكنة  بيئة 

املهارات بقوالب متنوعة. 
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1Video11الفيديو Audio11ال�شوت

مع  »فلم«  عليها  معرو�س   LCD ل�شا�شة  لقطة 
 .)Zoom out( حركة

لقطة OS لطالب ي�شاهدون الفلم. 
لقطة CU لطالبني يف ال�شف. 

لقطة OS لطالبني اأمام جهازي حا�شوب. 
اأمام جهاز حا�شوب يف خمترب  OS لطالب  لقطة 

احلا�شوب. 
على  يجل�شون  الطالب  من  ملجموعة   OS لقطة 

طاولة م�شتديرة يتناق�شون. 
لقطة ل�شا�شة LCD معرو�س عليها فلم مع حركة 

 )Zoom out(

وقد اأثبتت الدرا�شات والأبحاث اأهمية دور الأفالم 
التعليمية البارز يف تعزيز عملية التعلم، حيث اإنها 
التفاعل  فر�شة  له  وتتيح  املتعلم  حوا�س  تخاطب 
معارف  واكت�شاب  املقدم  التعليمي  املحتوى  مع 
كما  وم�شوقة،  جذابة  بطريقة  جديدة  ومهارات 
حيث  من  املتعلمني  بني  الفردية  الفروق  تراعي 
عر�شها  يف  وال�رشعة  املعلومات  تنظيم  م�شتوى 

متخطية بذلك حواجز الزمان واملكان. 

لقطة OS مع حركة بانورامية اإىل اليمني لطالب 
غرفة  يف  ال�رشح  اأثناء  معلمهم  اإىل  م�شتمعني 

ال�شف. 
وجهاز  �شا�شة  اأمام  يجل�س  ملعلم   OS لقطة 

كمبيوتر. 
متحرك  ر�شم  تعليمي  ملج�شم   CU لقطة 

Animated
لقطات متنوعة لأجهزة حا�شوب. 

املعلمني  لتدريب  معهد  ليافطة   LS لقطة 
وتاأهيليهم. 

التحديات،  هذه  ظهور  مع  املعلم  دور  تاأثر  وقد 
بنف�شه  نف�شه  تطوير  على  قادر  متميز،  معلم  فهو 
اأفرزتها  التي  الأدوات  مع  التعامل  من  ومتكينها 
املعلومات  تكنولوجيا  يف  احلديثة  الثورة 
والت�شالت، واإطالق قدراته نحو ممار�شة البتكار 

والبداع. 

حركة  مع  املعلمني  تدريب  معهد  لالئحة   LS
باجتاه  الي�شار  نحو  وحركة   )Zoom out(

مدخل باب املعهد. 
لقطة ملجموعة من اأنابيب املخترب، وتظهر كتابة 

لتبيان هدف تعليمي مكتوب. 

جمال  يف  املعلم  قدرات  بناء  م�شاألة  فاإن  وعليه، 
ملحة  �رشورة  اأ�شبحت  التعليمي  الفلم  �شناعة 
لتقدمي املعرفة بطريقة مالئمة لحتياجات متعلم 

القرن الواحد والع�رشين. 
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1Video11الفيديو Audio11ال�شوت

لقطة )MS( ل�شا�شة يظهر عليها فلم م�شغل 
لقطة )MS( جلهاز ت�شجيل. 

املعلم  تعريف  اإىل  التعليمي  الفلم  هذا  ويهدف   
�شيناريو  كتابة  يف  احلديثة  باملهارات  واملدرب 
هذا  اأهداف  وتتلخ�س  واإنتاجه،  التعليمي  الفلم 

الفلم التعليمي مبا ياأتي: 

يظهر  ل�رشيحة   )Zoom in( حركة  مع  لقطة 
عليها الهدف الأول. 

يظهر  ل�رشيحة   )Zoom in( حركة  مع  لقطة 
عليها الهدف الثاين. 

يظهر  ل�رشيحة   )Zoom in( حركة  مع  لقطة 
عليها الهدف الثالث. 

يظهر  ل�رشيحة   )Zoom in( حركة  مع  لقطة 
عليها الهدف الرابع. 

يظهر  ل�رشيحة   )Zoom in( حركة  مع  لقطة 
عليها الهدف اخلام�س. 

1. التعرف اإىل مرحلة ما قبل الإنتاج يف �شناعة 
الفلم التعليمي. 

الفلم  �شيناريو  كتابة  مبادئ  اإىل  التعرف   .2
التعليمي. 

وال�شيناريو  امل�شورة  الق�شة  عنا�رش  و�شف   .3
النهائي. 

الفلم  �شناعة  يف  الإنتاج  مرحلة  اإىل  التعرف   .4
التعليمي. 

5. التعرف اإىل مرحلة ما بعد الإنتاج يف �شتاعة 
الفلم التعليمي. 

 لقطة ل�رشيحة يظهر عليها العنوان: مرحلة ما قبل 
الإنتاج. 

الفلم  �شناعة  يف  النتاج  قبل  ما  مبرحلة  ونبداأ 
التعليمي. 

جال�شون  الطالب  من  ملجموعة   )LS( لقطة   
يتدار�شون ب�شكل جماعي يف غرفة �شفية. 

ل�شخ�س متفاعل ويتكلم وي�شتمع   )OSS( لقطة 
اإليه زمالوؤه. 

والت�شاور  التخطيط  تعني  الإنتاج  قبل  ما  عملية 
والتح�شري اجليد ل�شيناريو الفلم التعليمي يقودها 

فريق عمل يتميز بالإبداع والبتكار. 
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ويتحاورون  يتدار�شون  عمل  لفريق   )KS( لقطة 
ب�شاأن خطة العمل

لقطة )OS( لأ�شخا�س مع حركة اإىل اليمني. 

املكتوبة  العمل  خطة  هو  ال�شيناريو؟  هو  ما 
لتنفيذها من خالل فريق العمل الذي يتمثل دوره 

بـــ: 
1- حتديد احلاجة من �شناعة هذا الفلم التعليمي، 
حولها  يدور  التي  الفكرة  اأي  املفهوم  وبلورة 

واملو�شوع الذي يتناوله. 
2- ا�شتمطار املعلومات ذات العالقة مبفهوم الفلم 

التعليمي. 
3- حتديد الأهداف التعليمية للفلم التعليمي. 

لقطة )MS( ل�شخ�شني يبحثان يف مكتبة. 
�شاحة  يف  الطالب  من  ملجموعة   )GS( لقطة 

مدر�شة. 
لقطة )CU( مع حركة )Zoom out( ل�شا�شة 

كمبيوتر. 
�شا�شة  اأمام  جال�س  ل�شخ�س   )OS( لقطة 

كمبيوتر. 
لقطة )GS( ملجموعة من الطالب يتدار�شون ملفًا 

ويجل�شون يف خمترب. 

للفلم  العلمية  باملادة  متعلق  بحث  اإجراء   -4
وقيمتها  ودقتها،  حداثتها،  من  للتاكد  التعليمي 
متعلق  واآخر  للمتعلمني،  ومالءمتها  العلمية 
بخ�شائ�س اجلمهور امل�شتهدف كالعمر، وم�شتوى 
معرفتهم باملو�شوع املبحوث، واجتاهاتهم حوله، 

والفروق الفردية بينهم. 

لقطة )GS( ملجموعة من الطالب مع حركة اإىل 
اليمني يتدار�شون فيما بينهم يف غرفة �شفية. 

التعليمي،  للفلم  املالئمة  املعاجلة  اختيار   -5
اأو  روائيًا  يكون  كاأن  لالأفكار،  العر�س  اأ�شلوب  اأي 

دراميًا. 
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حركة  مع  الطالب  من  ملجموعة   )GS( لقطة 
)Zoom in( على املواد التي بني اأيديهم. 

الأ�شخا�س يف ميدان  )GS( ملجموعة من  لقطة 
الت�شوير. 

لقطة )بزاوية منخف�شة( ملجلة يت�شفحها �شخ�س 
جال�س يف مكتبة. 

لقطة )GS( ملجموعة من الطالب مع حركة اإىل 
الي�شار. 

)�شور،  كالأدوات  للفلم  امل�شتلزمات  حتديد   -1
�شُتجرى  الذين  والأ�شخا�س   ) �رشائح...  جداول، 
املراد  واللقطات  الت�شوير،  ومواقع  معهم،  مقابلة 

اأخذها. 
2- اإعداد ملخ�س للفلم التعليمي ومن ثم تطويره. 
الفلم  ل�شيناريو  النهائية  ال�شيغة  اإعداد   -3

التعليمي القابل للت�شوير يف امليدان. 

لقطة )OS( ل�شخ�س يقلب �شفحات ملف. 
جهاز  على  امللف  ي�شع  ل�شخ�س   )OS( لقطة 

ت�شوير. 

اأخذها1 يجب1 التي1 املبادئ1 من1 جملة1 هناك1
ال�شيناريو1 كتابة1 بعملية1 البدء1 قبل1 باحل�شبان1

وهي:1
مع  مالحظات  يدون  �شخ�س  ليد   )CU( لقطة 

 .Zoom in حركة
طاولة  على  يتدار�شون  لأ�شخا�س   )GS( لقطة 

واأمامهم ملفات �شيناريو. 

كتابة  الإبداع يف  اأهمية عن�رش  الرتكيز على   -1
ال�شيناريو، وبه يتميز ال�شيناريو اجليد عن غريه. 

 لقطة )CU( لأيادي اأ�شخا�س وهم يوؤ�رشون على 
ملف. 

اإعداد خمطط ل�شيناريو الفلم التعليمي يتكون   -2
من ثالثة اأجزاء، هي: 

مع  »املقدمة«  البند  عليها  يظهر  ل�رشيحة  لقطة 
 .)Zoom in( حركة

املقدمة: ويراعى عند ت�شميمها اأن جتذب امل�شاهد 
ملتابعة م�شاهدة الفلم، وفيها تتحدد اأهداف الفلم. 

مع  »العر�س«  البند  عليها  يظهر  ل�رشيحة  لقطة 
 .)Zoom in( حركة

هيئة  على  املعلومات  عر�س  يتم  وفيه  العر�س: 
موا�شيع رئي�شة مدعمة بالأمثلة والتو�شيحات. 

مع  “العر�س«،  البند  عليها  يظهر  ل�رشيحة  لقطة 
 .)Zoom in( حركة

)GS( ملجموعة من الأ�شخا�س يتدار�شون  لقطة 
حول طاولة م�شتديرة. 

وفيه  امللخ�س  هما  جزاأين  من  وتتكون  اخلامتة: 
يتم تلخي�س اأهم النقاط الرئي�شة التي تعر�س لها 
بطريقة  الفلم  اختتام  يتم  حيث  والختتام  الفلم، 

مالئمة. 
لقطة ل�رشيحة يظهر عليها البند »الق�شة امل�شورة« 

 .)Zoom in( مع حركة
الق�شة امل�شورة 
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م�شتديرة  طاولة  حول  لأ�شخا�س   )GS( لقطة 
يقومون ببناء ق�شة م�شورة. 

يتخللها  امل�شاهد  من  ل�شل�شة  ب�رشي  تعبري  هي 
و�شف خمت�رش ملا يحدث يف كل م�شهد. 

حركة  مع  م�شورة،  ق�شة  لنموذج   )CU( لقطة 
 .)Zoom in(

لقطة )CU( مل�شهد يف منوذج ق�شة م�شورة. 
لقطة )CU( ل�شا�شة يظهر عليها فلم. 

وُتق�شم بطاقة الق�شة امل�شورة اإىل ق�شمني: الق�شم 
املتعلق بال�شوت، والق�شم املتعلق بالفيديو. 

ملف  �شفحات  يف  يقلب  ل�شخ�س   )CU( لقطة 
ال�شيناريو. 

لقطة )CU( ليد �شخ�س ير�شم م�شهداً. 
لقطه )GS( لأ�شخا�س يف ميدان الت�شوير. 

لقطة )GS( لكامريا ت�شوير. 
ال�شوتي،  بالت�شجيل  يقوم  ل�شخ�س   )OS( لقطة 

و�شخ�س يتابع الت�شجيل على �شا�شة كمبيوتر. 

ال�شيناريو النهائي: وهو املخطط التف�شيلي جلميع 
امليدان،  )الت�شوير( يف  الفعلي  التطبيق  متطلبات 
املمثلني،  الزمان،  املكان،  على  ي�شتمل  فهو 
املواقع، حركة الكامريا وزواياها، اأ�شكال اللقطات، 

املوؤثرات ال�شوتية.... الخ. 

 لقطة )CU( مللف �شيناريو �شفحاته تتقلب يف 
تتتابع. 

�شوتي  ق�شمني  اإىل  ال�شيناريو  خمطط  وُيق�شم 
وفيديوي 

لقطة )CU( مع حركة )Zoom in( ل�رشيحة 
يظهر عليها البند »مرحلة الإنتاج«. 

تاأتي  النهائي  ال�شيناريو  اإعداد  من  النتهاء  وبعد 
مرحلة الإنتاج

العلوي  اجلزء  ن�شفني،  اإىل  مق�شومة  ل�شا�شة  لقطة 
فيه م�شهد من الق�شة امل�شورة، واجلزء ال�شفلي فيه 

ترجمة لهذا امل�شهد م�شوراً. 
لقطة )CU( مل�شور كامريا يقوم بالت�شوير. 

وهي عملية اإبداعية تعني جتزئة الواقع من خالل 
يعني  وهذا  والب�رش.  ال�شمع  حا�شتي  ا�شتخدام 
حتويل الأفكار املجردة املوجودة على الورق اإىل 

�شور، ومن رموز مكتوبة اإىل لغة �شينمائية. 

 لقطة وا�شعة )LS( ل�شتوديو ت�شوير. 
لقطة وا�شعة )LS( ل�شارع فيه �شيارات ونا�س.  وهناك نوعان من الت�شوير: داخلي وخارجي  

امل�شورة  اللقطات  من  ملجموعة   )CU( لقطة 
الظاهرة على �شا�شة كمبيوتر. 

يف  وحدة  اأ�شغر  اللقطة  اأن  نعرف  اأن  املهم  ومن 
بناء الفلم، مثلما متامًا هي الكلمة بالن�شبة للغة. 
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فلم  )Zoom in( مل�شهد من  لقطة مع حركة 
يتحدث عن انواع اللقطات. 

وهناك اأنواع واأحجام خمتلفة للقطات. وكل لقطة 
حتمل يف ثناياها معنى معني. دعونا نتعرف اإليها: 

1- لقطة )ECU( ل�شخ�س مع ظهور ا�شم اللقطة 
على ال�شا�شة. 

 1- Extreme Close up )ECU(
اللقطة القريبة جداً 

اللقطة  ا�شم  ظهور  مع  ل�شخ�س   )CU( لقطة   -2
على ال�شا�شة. 

2- Close Up ) CU(
اللقطة القريبة

ا�شم  ظهور  مع  ل�شخ�س،   )MCU( لقطة   -3
اللقطة على ال�شا�شة. 

3- Medium Close Up )MCU(
اللقطة املتو�شطة القريبة 

4- لقطة )MS( ل�شخ�س، مع ظهور ا�شم اللقطة 
على ال�شا�شة. 

4- Mid )Medium( Shot )MS(
اللقطة املتو�شطة 

اللقطة  ا�شم  ل�شخ�س، مع ظهور   )KS( لقطة   -5
على ال�شا�شة. 

5- Knee shot )KS(
لقطة الركبة 

6- لقطة )MLS( ل�شخ�س، مع ظهور ا�شم اللقطة 
على ال�شا�شة. 

 6- Medium Long Shot )MLS(
اللقطة املتو�شطة الطويلة 

اللقطة  ا�شم  ظهور  مع  ل�شخ�س،   )LS( لقطة   -7
على ال�شا�شة. 

7- Long Shot )LS(
اللقطة الطويلة 

8- لقطة )ELS( ل�شخ�س، مع ظهور ا�شم اللقطة 
على ال�شا�شة. 

8- Extreme Long Shot )ELS(
اللقطة الطويلة جداً 

9- لقطة )OSS( ل�شخ�س، مع ظهور ا�شم اللقطة 
على ال�شا�شة. 

 9- Over the Shoulder Shot
)OSS(

اللقطة من خلف الظهر 
ا�شم  ظهور  مع  ل�شخ�س،   )Single( لقطة   -10

اللقطة على ال�شا�شة. 
 10- Single

اللقطة الفردية
ا�شم  ظهور  مع  ل�شخ�شني،   )Two( لقطة   -11

اللقطة على ال�شا�شة. 
 11- Two Shot

اللقطة الثنائية
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مع  اأ�شخا�س،  لثالثة   )Three( لقطة   -12
ظهور ا�شم اللقطة على ال�شا�شة. 

 12- Three Shot
اللقطة الثالثية

13- لقطة جماعية )Group( لأربعة اأ�شخا�س 
اأو اأكرث، مع ظهور ا�شم اللقطة على ال�شا�شة.

 13- Group Shot
اللقطة اجلماعية

لقطات متنوعة تظهر فيها زوايا الكامريا 
وبالطبع  للقطات،  خمتلفة  زوايا  توجد  اأي�شًا، 
دعونا  امل�شاهد،  على  خا�س  تاأثري  لها  زاوية  كل 

نتعرف اإليها: 

م�شتوى  زاوية  فيها  تتو�شح  ل�شخ�س  لقطة   -1
النظر، مع ظهور ا�شم الزاوية على ال�شا�شة. 

2- لقطة ل�شخ�س تتو�شح فيها الزاوية العليا، مع 
ظهور ا�شم الزاوية على ال�شا�شة

ال�شفلى،  الزاوية  فيها  تتو�شح  ل�شخ�س  لقطة   -3
مع ظهور ا�شم الزاوية على ال�شا�شة

1- Eye Level
لقطة زاوية م�شتوى النظر، وهي الزاوية القيا�شية 

لبقية الزوايا
2- High Angle
اأقل  العليا بحيث يظهر فيها املرئي  الزاوية  لقطة 

من حجمه الطبيعي ويف موقف �شعف. 
3- Low Angle
املرئي  فيها  يظهر  بحيث  ال�شفلى،  الزاوية  لقطة 

اأكرب من حجمه الطبيعي ويف موقف قوة. 

اإىل  التفاف  حالة  يف  لكامريا   )CU( لقطة 
الي�شار. 

لقطة لكامريا )CU( يف حالة نزول اإىل الأ�شفل. 
من  النتهاء  بعد  عال  ي�شبح  املو�شيقى  )�شوت 

الرواية(. 

كما توجد للكامريا حركات معينة، وكل حركة لها 
تاأثري خا�س على امل�شاهد، دعونا نتعرف اإليها: 
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1- لقطة ل�شخ�س مي�شي باجتاه اليمني، مع ظهور 
ا�شم احلركة على ال�شا�شة. 

لقطة ل�شخ�س مي�شي باجتاه الي�شار، مع ظهور ا�شم 
احلركة على ال�شا�شة. 

1- Pan Shot/ left & right
احلركة الأفقية البانورامية ميينًا او ي�شاراً

2- لقطة )CU( لكامريا لظهار احلركة الراأ�شية 
من الأ�شفل اإىل الأعلى، مع ظهور ا�شم احلركة على 

ال�شا�شة.
يظهر  بحيث  جزاأين،  اإىل  مق�شومة  ل�شا�شة  لقطة 
اجلزء الأميني احلركة الراأ�شية للكامريا من الأعلى 
الكامريا  �شكل  الأي�رش  اجلزء  ويظهر  الأ�شفل،  اإىل 
اإىل الأ�شفل على �شخ�س،  وهي تتحرك من الأعلى 

مع ظهور ا�شم احلركة على ال�شا�شة. 

 2- Tilt Shot/ up & down
احلركة الراأ�شية اإىل الأعلى اأو اإىل الأ�شفل 

3- لقطة ل�شا�شة مق�شومة اإىل جزاأين، بحيث يظهر 
حركة  فيها  تتو�شح  ل�شخ�س  لقطة  الأمين  اجلزء 
للكامريا  لقطة  الأي�رش  اجلزء  Zoom in، ويف 

متثياًل لهذه احلركة. 
يظهر  بحيث  جزاأين،  اإىل  مق�شومة  ل�شا�شة  لقطة   
حركة  فيها  تتو�شح  ل�شخ�س  لقطة  الأمين  اجلزء 
للكامريا  لقطة  الأي�رش  اجلزء   ،Zoom out

متثياًل لهذه احلركة. 
بعد  عال  ي�شبح  امل�شاحبة  املو�شيقى  )�شوت 

النتهاء من الرواية لكل من 1، 3، 2(. 

3- Zoom Shot/ in & out
حركة عد�شة الكامريا 
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فيه  يجل�س  ل�شتوديو،   )MS( متو�شطة  لقطة 
�شخ�س وتت�شح فيها معامل الإ�شاءة. 

لقطة متو�شطة )MS( للغيوم وال�شم�س. 
الإ�شاءة  لأجهزة   )MS( متو�شطة  لقطة 

ال�شطناعية امل�شتخدمة يف ال�شتوديو. 
لقطة )CU( جلهاز اإ�شاءة يف ال�شتوديو. 

لقطة متو�شطة )MS( داخل ا�شتوديو يجل�س فيه 
بحيث  الثالثة،  الإ�شاءة  باأجهزة  وحماط  �شخ�س 

تتم اإ�شاءة كل نوع بعد روايتها من قبل الراوي. 

ال�شورة  اإبراز  يف  اأ�شا�شيًا  دوراً  الإ�شاءة  وتلعب 
بو�شوح. وهناك نوعان لالإ�شاءة: الطبيعية ك�شوء 
الإنارة  كاأ�شواء  وال�شطناعية  مثاًل،  ال�شم�س 
الإ�شاءة  من  اأنواع  ثالثة  وهنالك  الكهربائية. 

وهي: 
والإ�شاءة  اخللفية،  الإ�شاءة  الأمامية،  الإ�شاءة 

اجلانبية. 

لقطة )MS( متو�شطة لطاولة يف ا�شتوديو يظهر 
عليها مايكروفونات وزجاج مراقبة. 

جهاز  بت�شغيل  يقوم  �شخ�س  ليد   )CU( لقطة 
ميك�رش ال�شوت. 

ا�شتوديو  داخل  ل�شخ�س   )MS( متو�شطة  لقطة 
زجاج  خلف  ومن  ميك�رش،  جهاز  امام  يجل�س 
املراقبة يظهر �شخ�س اآخر يقوم بت�شجيل ال�شوت. 

ولعن�رش ال�شوت دور مهم يف اإ�شفاء الواقعية على 
املو�شوع ونقل الر�شالة بفعالية. 

كا�شيت  اإدخال  يتم  فيديو  جلهاز   )CU( لقطة 
فيه. 

لقطة )CU( ل�رشيحة يظهر عليها »البند« مرحلة 
Zoom in ما بعد الإنتاج مع حركة

لتو�شيح   ،Final Cut Pro لربنامج  لقطة 
حركة  مع  معًا،  وال�شورة  ال�شوت  دمج  يتم  كيف 

Zoom in للمزيد من التو�شيح. 

مراحل  من  مرحلة  اآخر  عن  لنتحدث  الآن  وننتقل 
اإعداد الفلم التعليمي، وهي مرحلة ما بعد الإنتاج، 
وِّرت  �شُ التي  الأجزاء  ترتيب  اإعادة  بها  وُيق�شد 
فنية  اإبداعية  عملية  وهي  الإنتاج.  مرحلة  يف 
بالدميومة  توحي  بطريقة  الفلم  اأجزاء  بني  تربط 

وال�شتمرارية. 
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لقطة  عليها  تظهر  كمبيوتر  ل�شا�شة   )CU( لقطة 
يف مرحلة التحرير، مع حركة نحو الي�شار تتابعًا 

مع ال�رشيط. 

ويف هذه املرحلة تتم عملية )التحرير ( املونتاج، 
يف  وترتيبها  اللقطات  اختيار  فن  هو  املونتاج 

تتابع معني بحيث تعرب عن فكرة معينة. 

لقطة )MS( لجهزة حوا�شيب. 
لقطة )CU( للربامج الالخطية 

وتتطلب عملية املونتاج جهاز كمبيوتر متخ�ش�شًا 
وبرامج لخطية مثل: 

 )Zoom out( حركة  مع   )CU( لقطة 
ليافطة ق�شم امللتميديا. 

لقطة )Two( ل�شخ�شني جال�شني يف خمترب. 
لقطة )OS( ل�شخ�س جال�س اأمام �شا�شة كمبيوتر 

 .Maya وينفذ مهمة على برنامج
الت�شميم  الأبعاد قيد  جل�شم ثالثي   )CU( لقطة 

ويتحرك على �شا�شة كمبيوتر. 

ق�شم اجلرافيك GRAPHIC الذي يتوىل عملية 
الأعمال  اإجناز  اإىل  بالإ�شافة  ال�رشائح  تن�شيق 

ثنائية وثالثية الأبعاد وال�شور املتحركة. 

لقطة )MS( لأجهزة حوا�شيب و�شا�شات.  الق�شم هي حا�شوب  امل�شتخدمة يف هذا  واملعدات 
متخ�ش�س ذو �رشعة معالج عالية وذاكرة كبرية. 

�شا�شة  على  بوربوينت  لربنامج   )CU( لقطة 
كمبيوتر. 

�شا�شة  على  فوتو�شوب  لربنامج   )CU( لقطة 
كمبيوتر. 

�شا�شة  على  ماكروميديا  لربنامج   )CU( لقطة 
كمبيوتر. 

�شا�شة  3D Max على  )CU( لربنامج  لقطة 
كمبيوتر. 

�شا�شة  على   Maya لربنامج   )CU( لقطة 
كمبيوتر. 

على   AutoCAD لربنامج   )CU( لقطة 
�شا�شة كمبيوتر. 

وهناك برامج م�شتخدمة يف اجلرافيك مثل 

 Ms. Powerpoint, Adobe
 Photoshop, Macromedia, 3D

 .Max, Maya, AutoCAD
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لقطة )MS( ل�شتوديو اأثناء ت�شجيل ال�شوت مع 
 .Zoom out حركة

لقطة )CU( جلهاز ميك�رش. 

هذا بالإ�شافة اإىل جمموعة من العمليات التي تتم 
خالل هذه املرحلة مثل: 

عبارة  وهي  ال�شوتية:  املوؤثرات  اإ�شافة   /1
اللقطة  مع  يتنا�شب  مبا  دجمها  يتم  اأ�شوات  عن 

املاأخوذة. 
2/ اختيار املو�شيقى مبا يتنا�شب مع املوقف 

باخللفية  وُي�شمع  يتحدث  ل�شخ�س   )CU( لقطة 
اأ�شوات اأخرى متداخلة مع �شوته، مع اإبراز �شوت 

ال�شخ�س املتحدث. 

على  الرتكيز  بها  ويق�شد  الأ�شوات:  فلرتة   /3
بحيث  الأ�شوات  بقية  عن  دونًا  املطلوب  ال�شوت 

يظهر بو�شوح مييزه عن غريه

لقطة )CU( ل�شخ�س ي�شاحب �شوته اأ�شواتا غري 
ولكن  لل�شخ�س  ُتعاد  اللقطة  ونف�س  فيها،  مرغوب 

دون الأ�شوات غري املرغوب فيها. 

4/ تنظيف الأ�شوات: ويق�شد بها حذف الأ�شوات 
عملية  �شاحبت  والتي  فيها  املرغوب  غري 

الت�شوير. 

لقطة )CU( للربق. 
اإ�شافة  بها  وُيق�شد  املرئية:  املوؤثرات  اإ�شافة   /5
مثل  املاأخوذة  اللقطة  مع  يتنا�شب  مرئي  موؤثر 

�شوء الربق. 

حيث  ق�شمني،  اإىل  مق�شومة  ل�شا�شة   )CU( لقطة 
عملية  قبل  �شورة  الأمين  ال�شا�شة  جزء  يف  يظهر 
على  ويظهر  قبل،  عليها  ويظهر  الألوان  ت�شحيح 
عملية  اإجراء  بعد  �شورة  الأي�رش  ال�شا�شة  جزء 

ت�شحيح الألوان ويظهر عليها بعد. 

6/ ت�شحيح الألوان: وفيها يتم التاأكد من مالءمة 
لزم  اإذا  وت�شحيحها  اللقطات  جميع  يف  الألوان 

الأمر. 
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لقطة من فلم بحيث يظهر فيه التطابق بني ال�شوت 
وال�شورة. 

ويف نهاية هذه املرحلة، ُيدمج ال�شوت مع ال�شورة 
يكفل  مبا  وتناغم  تنا�شب  وفق  �شحيحًا  دجمًا 
الفلم  على  واقعية  �شبه  اأو  واقعية  لقطات  اإعطاء 
الذي ي�شبح جاهزاً بعد النتهاء من هذه املرحلة. 

بالتخطيط  يقوم  عمل  لفريق   )GS( لقطة   
والنقا�س. 

لقطة )MS( ل�شخ�شني يبحثان يف مكتبة. 
لقطة )CU( ل�شخ�س يقلب يف �شفحات جملة. 

الفلم  اإنتاج  مراحل  نلخ�س  دعونا  واأخرياً، 
التعليمي: 

مرحلة ما قبل الإنتاج 
 )Pre- Production(

لقطة )MS( للكامريا مان يف ميدان الت�شوير. 
لقطة )MS( لأجهزة الإ�شاءة يف ال�شتوديو. 

لقطة )CU( جلهاز ميك�رش وميكروفونات. 
 )Production( مرحلة الإنتاج

لقطة )CU( جلهاز مك�شاج. 
لقطة )CU( لربنامج مونتاج

Final Cut Pro 
برنامج  على  ال�شوتية  للموجات   )CU( لقطة 

ال�شوت. 
كمبيوتر،  جهاز  من  يخرج  لقر�س   )CU( لقطة 

ويو�شع بدًل منه قر�س الفلم املنتج. 
لقطة )CU( ل�شا�شة كبرية معرو�س عليها الفلم. 

مرحلة ما بعد الإنتاج
 Post- Production 
الرواية، ويرتفع  اأثناء  )ينخف�س �شوت املو�شيقى 

بعد الرواية(. 

لقطة )CU( ل�رشيحة مكتوب عليها اأ�شماء فريق 
العمل مو�شيقى النهاية

على  الفلم  اإنتاج  يف  امل�شاركني  لأ�شماء  ظهور 
خلفية �شوداء.  مو�شيقى النهاية 




