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 الوحدة األولى

 المعلمون   :المقدمة

 عالم األفالم الجماعية   :المنشط

 وتقارير كأس العالمورشة عمل    :المقدمة

 المهارات، التعرض، شهادة –ماذا يستفيدون من ذلك    

 من لديه تلفون مع كاميرا أو يستطيع الحصول على واحد منها؟    :سؤال

 استمارات األذونات   :تذكير

 تعبئة بطاقة االتصال   

 . مشاهدة األفالم التي صنعوها –ورشة العمل األخيرة   :مناقشة المجموعة

    ماذا تعلموا؟ 

  يصور كل منهم اآلخر على )أقل شيء استمتعوا به / ما أكثر شيء

 (. التلفونات

 

        المقابالت

 :أفضل األساليب لطرح األسئلة

  (.ال/ نعم )طرح أسئلة ال تحتمل أن تكون إجاباتها 

 عدم طرح أسئلة تكون إجاباتها كلمة واحدة فقط . 

 هل يمكنك أن "أو " ؟.....هل يمكنك أن تخبرني المزيد عن : "ض مثلمتابعة أسئلة توضيح الغمو

 "؟.....تخبرني شيئاً عن 

  كيف "ابدأ األسئلة بأداة االستفهام.".... 

 اطلب من المشاركين اإلجابة باستخدام جمل كاملة . 

عندما يقول . ومع ذلك، فإن أهم األساليب هو أنه يجب على الطلبة طرح األسئلة بشكل تلقائي وعفوي

 . األشخاص الذين يخضعون للمقابلة شيئاً مثيراً، يجب طرح المزيد من األسئلة حول الموضوع

 

 

 :الصياغة/ التأطير 

 . ضع الشخص على إما الجانب األيسر أو الجانب األيمن من اإلطار، وليس في الوسط

 . ى اللوحارسم الترتيب عل. المقابل قريباً من الكاميرا يجب أن يكون مستوى عين

 

 "العواطف"  : تمرين

 :أشخاص 3تتكون المجموعة من 

 أحدهم الموضوع

 المصور: الثاني

 المخرج: الثالث
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يفكر أحدهم في أحد األشياء المفضلة لديه، شيء يشعر نحوه . يطلب من الطالب مقابلة أحدهم اآلخر

 ً  . بعاطفة كبيرة فعليا

هور من فهم أي األشياء يشعر المقابل معه بالعاطفة يفكر المقابل والمصور بأربعة أسئلة تمّكن الجم

 . نحوها ولماذا

 .يقوم المخرج والمصور بصياغة أسئلة المقابلة

 . ال يجوز عمل بروفات

 ً  .الموضوع ال يرى األسئلة مسبقا

 .يجب على المقابل أن يسأل سؤاالً عفوياً واحداً 

 .يتم تكرار التمرين مع األفراد اآلخرين في المجموعة

 . م إجراء مقابلة مع كل شخص حول شيء من األشياء التي يشعر بالعاطفة نحوهايت

 

 استبيان التقييم

 ً  . يعطى لكل طالب استبياناً وقلما

 . يساعد المعلمون الطالب في تعبئة االستبيانات

 . ينهون قبل انتهاء الحصة

 .  تعبئة االستبيانات في البيت ال يجوز

 

 

 الوحدة الثانية 

          يديوالف ةمفكر

 ما هي المفكرة؟

 .يتم عرض مفكرة آن فرانك على الصف

 ما سبب قوتها؟ . شرح مختصر لمفكرات الفيديو

 أفكار شخصية. 

 شافية. 

 تحديثات منتظمة. 

 صوت داخلي . 

 

 (شيلي باري: المخرج)، (A Whole Trinity of Being" )ثالوث كامل الكينونة: "عرض

https://www.youtube.com/watch?v=0UbI_Rl2i2w  

 ماذا يخبرك ذلك عن شيلي؟ : المناقشة

 ماذا كانت القصة؟ البداية والوسط والنهاية؟  

 هل شعرت أنك في رحلة الى مكان ما؟   

 "أصعب شيء قمت بعمله"  :تمرين

https://www.youtube.com/watch?v=0UbI_Rl2i2w
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 ملهأصعب شيء قمت بع  :المناقشة

 شجع على االستماع

 .اقسم المجموعة الى أزواج

 .ال تزيد عن دقيقتين: المدة. يحكي القصة عن أصعب يوم في حياته الشخص األول

 . الشخص اآلخر يقوم بالتصوير

 . يعطي مالحظات، ويقوم الطالب بعمل الفيلم مرة أخرى. المعلم يشاهد الفيلم على التلفون

 

 . اتيقوم الطلبة بتسليم التلفون

 –يطلب من الطلبة الذين لديهم تلفونات مع كاميرا أن يقوموا بعمل مفكرة فيديو حتى نهاية األسبوع 

 . كل مدخل حوالي دقيقتين. مدخل واحد على األقل لكل يوم

 الوحدة الثالثة

وحفظها في  –( WMV)تحويل فيلم المقابلة وفيلم مفكرة الفيديو الى ملفات  :تحضير المعلم

 .المناسبة في محرك فالشالمجلدات 

 . على محرك فالش( WMV)تحميل ملفات  

 . تحميل فيلم تمرين المقابلة على كل كمبيوتر 

 ماذا كان جيداً وماذا يمكن أن يكون أفضل؟  –شاهد مفكرات الفيديو وناقش 

 . لديهم حتى نهاية األسبوع. اختيار طالب لعمل مفكرة الفيديو التالية

 

         :السلسلة

 . لسلسلة هي قصة في صورا

 . تنقسم األحداث في سلسلة من اللقطات التي تعطي االنطباع بعمل متواصل

 . قصة/ تجلب العمل الى الحياة وتجعله ممتعاً عن طريق إعطائه سياقاً 

 سلسلة تقرير إخباري :العرض

 . يشاهدون الصور فقط –مع إطفاء الصوت  –يشاهد الطالب أمثلة على سلسلة 

 

 "لقطات 01قصة في " : المونتاج تمرين

 أشخاص 3: المجموعة

 "لحظة الفوز: "يعطى الطالب فكرة

 . يستوردون هذه اللقطات. لقطات في مجلد على سطح المكتب 01يعطى الطالب 

 "لحظة الفوز"يقومون بإجراء مونتاج على سلسلة الصور معاً لتكوين فكرة 

 . فالش يتم تصدير األفالم المكتملة ووضعها على محرك

 . يتم تعليم الطالب كيفية نسخ الملفات من الكمبيوتر الى محرك فالش

 ". لحظة الفوز"لقطات حول فكرة  01يطلب من الطالب التفكير في سلسلة خاصة بهم تتكون من 

 .إذا كان الوقت يسمح، يبدؤون بتصوير السلسلة

 . يسلمون الصور في نهاية الحصة

 

 الوحدة الرابعة 
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          : تحديد قصة

 "األلعاب األولمبية" :المناقشة

 ".األلعاب األولمبية"يناقشون . تجلس المجموعة في دائرة

  ما هي توقعاتهم؟ 

  الى ماذا يتطلعون باشتياق؟ 

 ماذا سوف يعملون؟ 

  ما هو رأي الشارع؟ 

 

 .عليقعلى اللوح أثناء قيام الطالب بات الكلمات المفتاحيةيقوم معاون المعلم بكتابة 

 

 "رسم القصص" : التمرين

 .يعرض المعلم األساسي كيفية تحديد القصص فيما يقوله الطالب

 .يتم وضع األفكار في دائرة على اللوح ويتم استخراج أفكار مختلفة منها

 :مثال

 

 

  

 

 

 

 

  تغطية العروض المحلية قصة مباراة محلية 

 قصة قميص تي شيرت 

 .يطلب من الطالب تحديد القصص بأنفسهمالمعلم . يتم تكرار التمرين

 .يأخذون الكلمات المفتاحية من دائرة كل شخص

 .يرسمون أفكاراً مختلفة للقصة

 . المعلم يكتب أفكار القصة على اللوح

 أشخاص 3: المجموعة

 .كل شخص يأخذ قلماً وورقة

 . كل مجموعة تأخذ مجموعة من الكلمات عن اللوح

 .يرسمون هذه القصص

 . ذه القصصيكتبون ه

 . سوف تحتاج إليها فيما بعد. يجب على المعلمين جمع هذه القصص

 

 

 

 

 قمصان تي شيرت

 عروض المباريات المحلية

 الشخصيات المحلية

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة الخامسة

           :التقديم

 " قناة التسوق"  : التمرين

 .عن األنظاريوضع اقتراح واحد لكل طالب بعيداً 

 . ذهب الطلبة ويختارون أحد المقترحات ويحاولون بيعه الى المجموعةي

      .ألستوديوبقية المجموعة تؤدي دور جمهور ا

 .لدى الطلبة دقيقة واحدة للتحضير

 .ثم لديهم دقيقتان لبيع الشيء

 .بواسطة التلفونات" مقدم"من الطلبة بتصوير كل  2يقوم 

 . يقوم الجمهور بالهتاف والتصفيق عندما يدخلون وعندما ينتهون

 .لب الى وقت أطول في التقديم، كان ذلك أسوأكلما احتاج الطا. يتم التخلص من االقتراح

 .معلم واحد يبدأ اللعبة

 . المعلم اآلخر يأتي بعده

 

        :التقارير اإلخبارية

 

 "تحضير تقارير إخبارية"  :التمرين

 

 :التقرير يجيب على األسئلة التالية
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 لماذا 

 أين 

 متى 

 من 

 ماذا 

 

 .يجب أن يتكون التقرير من فقرتين

 :ت الربط التي تستخدم في التقاريركلما

 لذلك 

 ولكن 

 مع ذلك 

 حتى ولو 

 وبالتالي 

 واآلن 

 قريباً من 

  على بعد ميلين 

 خالل ساعات 

 بعد ساعتين 

 ولهذا السبب 

 وهذا هو السبب 

 

 .على اللوح" تحديد القصص"تكتب أفكار قصة من تمرين 

 .يعطى لكل طالب قلماً وورقة

يجب أن تتكون المقدمة من فقرتين وتغطي . ل واحد منهم أن يكتب مقدمة إلحدى القصصيجب على ك

 . جميع المجاالت المذكورة أعاله

 

 ً  .تخيل أنك تحكي القصة ألحد األصدقاء وتذكر هذا عندما تضع القطع معا

 . سوف يقدمون هذه المقدمات أمام الكاميرا

 

 . ةيقوم المعلمون بجمع التقارير في نهاية الحص

 

 

 

 

 

 

 الوحدة السادسة

 .توصيل البروجكتور مع جهاز الكمبيوتر   تحضير المعلم

وتحضير الملفات على سطح المكتب من ( AVS)إحضار محّول 

 .أجل تحويلها
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 . تحديد مواقع أمثلة تهيئات الملفات على محرك فالش

 

 مفكرات فيديو من عمل الطالب    :العرض

 "اريةتقديم تقارير إخب"   : التمرين

 .أحدهما يصور واآلخر يقدم التقرير-  على شكل أزواج 

 (تذكر التأطير والصوت. )يمكنهما اختيار الموقع

 .يمكنهما أخذ ثالث محاوالت

 .المعلمون يساعدون في األسلوب

 . يتم تسليم التلفونات

 

         :تحويل الملفات

 .يشرح المعلمون سبب تحويل الملفات

 .( يمكن العثور عليها في محرك فالش. )للملفاتشة تهيئات مختلفة يعرضون أمثلة على الشا

 . يشرحون الفرق بين التهيئات المختلفة

 تهيئات الملفات المختلفة

بعض التهيئات هي مالئمة أكثر من غيرها وذلك بناًء . من الممكن تخزين الفيديو في عدة تهيئات مختلفة

 .على ماذا تفعل في الفيديو

  يتم قياس الملف باستخدام الكيلو بايت : ما يليالرجاء مالحظة(KB ) الميجا بايت أو(MB ) أو

 (. GB)الجيجا بايت 

 02121  كيلو بايت(KB = )0  ميجا بايت(MB) ،02121  ميجا بايت(MB = )0  جيجا بايت

(GB .) 

AVI : أوديو فيديو انترليف"تداخل الصوت والفيديو" (االمتداد :.avi) وطة وهي تهيئة غير مضغ

. وبما أنه غير مضغوط، سوف يكون الفيديو بجودة أعلى. يتم تصغيرها: تعني" المضغوطة. "كثيراً 

وبما أنها ذات جودة أعلى، يجب استخدام . وهذا يعني أنه سوف يكون أكبر وبالتالي يأخذ ذاكرة أكثر

ً على أي جهاز وسائط تقريب( AVI)من الممكن تشغيل . من أجل المونتاج( AVI)ملفات   .ا

MPEG : مجموعة خبراء الصور المتحركة"تهيئات( "االمتداد :.mpeg  أو.mpg  أو.mp4 )

ً ( AVI)وتتضمن حجم بيانات أصغر كثيراً من ملفات  ً نفس الجودة تقريبا يجب عليك . ولديها أيضا

تستطيع (. DVD)فيلمك الى دي في دي  (تنسخ) إذا أردت أن تحرق (MPEG)أن تصدر تهيئات 

ً تصد يجب عدم . إذا أردت أن تعرض أو تنشر فيلمك على االنترنت( MPEG)تهيئات ير أيضا

 . في المونتاج( MPEG)استخدام تهيئات 
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WMV : فيديوهات وسائط ويندوز(االمتداد( )ويندوز ميديا فيديوز :.wmv .)يل ال يمكن تشغ

(. مجاني)افي على أجهزة كمبيوتر ماك بدون تركيب عنصر إض( wmv.: االمتداد)الملفات ذات 

من أجل إجراء عملية المونتاج لألفالم في صانع أفالم ويىدوز ( wmv)من الممكن استخدام ملفات 

(Windows Movie Maker )كما يمكن استخدامها في نشر وتنزيل الفيديوهات من االنترنت . 

3GP :خزين الملفات العديد من أجهزة التلفونات المحمولة ذات القدرة على تسجيل الفيديو تقوم بت

من الممكن . هذه الملفات صغيرة جداً وهذا يعني أن الصورة تكون سيئة الجودة (.3GP)بتهيئة ملف 

من الممكن تشغيل ملفات . من تلفون الى تلفون أو عن طريق االنترنت( 3GP)تحويل ملفات 

(3GP ) باستخدام جهاز تشغيل الوقت السريع(QuickTime Player )والتشغيل الحقيقي 

(RealPlayer .) يجب عدم استخدام تهيئات(3GP )في المونتاج. 

MOV : ( كويك تايم موفيز)أفالم الوقت السريع(االمتداد :.mov.)  ال يمكن تشغيل الملفات ذات

مثل ملفات . (مجاني)على أجهزة كمبيوتر ويندوز بدون تركيب عنصر إضافي ( mov.: االمتداد)

(AVI)عالية الجودة ومناسبة للمونتاج ، تمتاز هذه الملفات بأنها . 

 لماذا نقوم بتحويل الملفات الى تهيئات مختلفة؟ 

بعض التهيئات مناسبة أكثر للمونتاج، وبعضها . نستخدم التهيئات المختلفة من أجل أغراض مختلفة

 . الى دي في دي، وأخرى مناسبة أكثر للنشر على االنترنت( للنسخ)مناسب أكثر للحرق 

 (.AVI, MOV, WMV)ملية المونتاج، يجب استخدام أفضل جودة ممكنة للفيلم عند إجراء ع

عندما تنهي الفيلم، يمكنك تصديره الى تهيئة مضغوطة تكون ذاتت حجم أصغر، مما يسهل عملية 

 (.MPEG, WMV)الى دي في دي أو نشره على االنترنت  (نسخه) حرقه

 "WMVتحويل الملفات الى " : تمرين

 .AVSّول المعلم يفتح مح

 .يعرض عملية تحويل الملف

 .يعرض هذا على البروجكتور

 . يطلب من الطالب تكرار التمرين على أجهزتهم الكومبيوتر

 . يحفظون الملفات في مجلداتهم على سطح المكتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة السابعة

 الى الالبتوب" تقرير القصة"تحويل الملفات من   تحضير المعلم

 (WMV)الى تحويل الملفات     
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 حفظ أفضل اللقطات في مجلد    

 لقطات الى أجهزة الكمبيوتر 01تحميل الملفات من تمرين     

سوف يعرض المعلمون . إعداد البروجكتور في غرفة الكمبيوتر

 ".تقرير القصة"فيلم 

 

 يشاهد الطالب تقاريرهم    :العرض

 

ب شيء وجدوه؟ ما هو الجيد؟ ماذا يمكن أن يكون أفضل؟ ما أصع :المناقشة

 ماذا كان سهالً بالنسبة لهم؟

 

 "لحظة الفوز" :تمرين مونتاج

 .لقطات 01يجري الطالب المونتاج لقصتهم في 

 ". لحظة الفوز"يجب تذكيرهم بإنشاء ترتيب تسلسلي من هذه اللقطات والتي تحكي قصة 

 

 . ثوان 01يجب أن تكون السلسلة النهائية أقل من 

 

       rove-Voice التعليقصوت 

 Voice-over التعليقصوت يشرح المعلم مفهوم 

 لحكاية القصة 

 شرح الصور بشكل أفضل 

 شرح خلفية القصة 

 

 :التعليقصوت نصيحة ل

 "دائماً ضع نصاً للصورة"

اذكر كلمات ترتبط بالصور في بداية كل . ال تفترض أن المشاهد يفهم ما يرى. يجب أن تكمل الصور

 . سلسلة جديدة

 

 "التعليقتابة صوت ك"  :تمرين

 .صورهمللتعليق على يكتب الطالب صوتاً 

 :مرة أخرى، يجب تغطية المجاالت التالية

 لماذا 

 أين 

 متى 

 من 

 ماذا 

 

 :نصيحة المعلم

 .كلمة 21حاول أال تزيد عن  –جمل قصيرة، بسيطة، واضحة 

 جريئة وواثقة

 .اكتب بالطريقة التي تتحدث بها في مناقشة مؤدبة
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 . يف جملة االفتتاحقضاء وقت في تأل

تشخيص الطريقة التي تكتب بها الى درجة أن المشاهد يعتقد بأنك تتحدث معه باستخدام ضمائر 

 (. أنت، نحن، أنا، أنا وأنتم)المخاطب والمتكلم 

 . على أجهزة التلفون( الرواية، الحكي)يقوم الطالب بتسجيل السرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة الثامنة

 WMVالى " العواطف"تحويل ملفات  تأكد من  :تحضير المعلم

 . الى أجهزة كمبيوتر الطالب" العواطف"حّمل ملفات    

 

       :نقل الملفات من التلفون الى الكمبيوتر

 :يوجد ثالث طرق للقيام بذلك

 بلوتوث من التلفون الى الكمبيوتر (0

 (تصفح الجهاز)بلوتوث من الكمبيوتر الى التلفون  (2

 (USB)يو إس بي  (3

 

 ن التلفون الى الكمبيوتربلوتوث م (0

إعدادات "يمكن إجراء ذلك عن طريق فتح  مجلد . من تفعيل البلوتوث في التلفون والكمبيوترتأكد 

 . أو ما شابه ذلك( ’Network Settings‘" )الشبكة

 اختر ملف الفيديو في التلفون. 

  أو ما شابه ذلك" الخيارات"اضغط على كبسة. 

  أرسل عن طريق البلوتوث"اختر" . 

 اختر الكمبيوتر الذي ترغب بنقل ملف الفيديو إليه . 

 

إذا طلب منك التلفون مفتاح كلمة المرور من أجل المزاوجة مع الجهاز، اطبع تشكيلة بسيطة من األرقام 

 .اطبع نفس الرقم. ثم يطلب منك بعد ذلك نفس مفتاح كلمة المرور في الكمبيوتر. 1111مثل 

 . تلفونعلى ال( ’send‘" )أرسل"اضغط 

 . على ملف الفيديو الذي يظهر على الكمبيوتر( ’accept‘" )قبول"اضغط 

 . عندما يتم تنزيل الملف، افتحه واحفظه

 (تصفح الجهاز)بلوتوث من الكمبيوتر الى التلفون  (2

 اختر أيقونة البلوتوث على الكميوتر. 

  تصفح الجهاز"انزلق الى األسفل الى( "‘browse device’) 
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 تصفح"ن الذي تنقل منه الملفات من القائمة واضغط اختر التلفو( "‘Browse’) 

  الفيديوهات"افتح المجلدات وجد المجلد الذي يسمى( "‘videos’ )أو ما شابه ذلك . 

  (. التي يمكن أن تساعدك على االختيارانظر الى التواريخ )اختر الفيديوهات التي تريد نقلها 

  أحصل"اضغط على( "‘Get’.) 

 ان الذي تريد فيه حفظ الملفاتاختر المك. 

  حفظ"اضغط( "‘Save’ .) 

 

 (USB)يو إس بي  (3

 (. USB)، تحتاج الى كيبل يو إس بي (USB)لكي تنقل الملفات باستخدام مدخل يو إس بي 

 وّصل الكيبل من التلفون الى الكمبيوتر. 

  جهازي"اذهب الى( "‘My Computer’ ) على أيقونة ( دبل كليك)واعمل نقرة مزدوجة

 . على أيقونة التلفون على سطح المكتب( دبل كليك)التلفون أو نقرة مزدوجة 

 اختر ملفات الفيديو التي ترغب بنقلها . 

 انسخ والصق الى المجلد في جهازك الكمبيوتر: إما. 

 في الكمبيوتر اسحب ملفات الفيديو من أيقونة التلفون الى المجلد الموجود: أز . 

 

 AVSاسحبها الى محّول 

 WMVحّولها الى 

 . من التلفون الى الكمبيوتر( voice-overs) للتعليقيحول الطالب أصواتهم 

 

 ". لحظة الفوز"على أفالمهم ( voice-over) التعليقصوت يضع الطالب 

 . يقوم الطالب بتصدير أفالمهم النهائية

 

 

 

 

 

 

 الوحدة التاسعة

 "العواطف"  :جتمرين مونتا

 . من الجلسة األولى" العواطف"الطالب بمونتاج المقابالت حول  يقوم

 يجب عليهم أن يحكوا قصة . 

 

 . ثانية 31يجب أال تزيد عن 

 . األجزاء التي تحكي القصة –شّجع الطالب على اختيار أفضل األجزاء فقط 

 .المعلم يساعد

 . يقوم الطالب بتصدير أفالمهم

 

       قع يوتيوبالتحميل الى مو
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 .يعرض المعلم كيفية تحميل فيديو الى موقع يوتيوب باستخدام التلفون

 . الى تلفوناتهم" لحظة الفوز"ينقل الطالب أفالم 

 . يحّملون األفالم الى يوتيوب باستخدام التلفونات

 .يطلب من الطالب البحث عن حدث أو مناسبة تحدث في المجتمع

 . دث في قصة إخباريةسوف يقومون بتغطية هذا الح

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة العاشرة

        :قصص األخبار

 زيارة من صحفي أخبار محترف

 تقارير من عمل هذا الصحفي، من األفضل عن البلدات  :العرض

 :الطالب يسألون عن :سؤال وجواب

 أساليب التقديم 

 كتابة التقارير 

 تركيب التقارير 

 مصادر المقابلين والمعلومات 

  (لتحريرا)المونتاج 

 

        :التسلسالت

 :األخبار المحترف يشرح التسلسالتصحفي 

 : يوجد ثالثة أنواع من اللقطات التي تؤلف التسلسل

  تضع األشياء أو المواضيع في المنظر –لقطة طويلة أو عريضة. 

  تبين الموضوع وشيئاً من المنطقة المتوسطة –لقطة متوسطة. 

  يمكن استخدام هذه في بناء تسلسل كما يمكن . وجه واليدينتفاصيل ال –( كلوز أب)لقطة قريبة

 . استخدامها كقواطع
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 .يعطي المحترف تبصرات حكواتية في كيف تكون مراسل أخبار

 . عرض الجانب اآلخر من القصة: يتحدث أيضاً عن

 لماذا هذه مهمة؟ 

 كيف نفعل ذلك؟ 

 هل األسئلة تتغير؟ 

  (كيم؟)أساليب تجنيد أصوات السلطة 

 تقارير جديدة من البلدات   :العرض

 "تقارير البلدات" :المناقشة

 .يناقش الطالب مع الصحفي المحترف كيفية تقديم البلدات في األخبار

 ماذا يمكن أن يغيروا؟ كيف يمكن أن يفعلوا ذلك؟ . يقدمون طرقاً في كيفية تحسين ذلك

 . المعلم يكتب جميع أفكار الطالب كما يعبرون عنها

 

البحث في أحداث تحدث وإعالنات وأشياء . طالب أن يفكروا في قصص لفترة األخباريطلب من ال

 . يتحدث عنها الجميع

 

 نصائح  –تصوير تسلسالت    :توزع عليهم منشورات

 

 الوحدة الحادية عشرة

 مهارات التسلسل  :العرض

 

 .تعرض التسلسالت الثابتة بالبرجكتور على الشاشة

 . دام أنواع مختلفة من اللقطات والزوايا لخلق التسلسليعرض على الطالب كيفية استخ

 :تصوير التسلسالت

 . ومتوسطة وطويلة( كلوز أب)من ناحية مثالية، سوف تلتقط لقطات مقربة متطابقة 

التقط الصور من األمام والخلف والجانبين وعالية ومنخفضة من أجل أن تجعل . غيّر الزاوية والحجم

 . ذلك ممتعاً ومثيراً أكثر

 .فكر في المونتاج أثناء قيامك بالتصوير

 . عن الصور التي التقطتها من أجل القصة –أو حتى كتابة مالحظات  –احتفظ بقائمة فحص عقلية 

 . تأكد أن لديك محتوى ومتنوعات كافية للتعامل معها في غرفة المونتاج

 " تصوير عرض إخبار"  : تمرين

 .لمجتمعات التي يستطيعون تصويرهايناقش الطالب األحداث التي تحدث في ا

 .القصص التي حدثت خالل ذلك األسبوع

 . قصة قديمة مع منعطف جديد

 

 المجموعة تختار قصتين

 يستعدون لتصوير عرض إخباري

 :أسئلة المعلم للصف
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 أين تحدث هذه القصص؟ 

 من المتورط فيها؟ 

 أين تحدث؟ 

  من يعرف ماذا يحدث؟ 

 

 .فيتصفح المعلمون النشرات مع الص

 :نصائح للتصوير

 ال تنظر فقط الى الواضح . ً  .حاول أن تكتشف ماذا يحدث فعليا

 هل لدى الشخص الذي يتحدث معك جدول أعمال؟ 

 هل يوجد قصة أكثر تشويقاً تكمن خلفها؟ 

  ًإذا كنت تغطي أحد األحداث، تحدث مع الالعبين الرئيسيين. أوصل مبكرا. 

  عن أنماط نموذجية ابحث -مجموعات مختلفة   3الى  2اسأل من . 

  ثانية من كل مجموعة 31 – 21حاول أن تحصل على مقاطع صوتية من . 

  عجوز وشاب، فتاة وصبي، أسود وأبيض –احصل على مقاطع عرضية متنوعة . 

 اذهب دائماً الى شخصيات جيدة. 

 احصل دائماً على الجانب اآلخر. 

 تذكر، تستطيع تعبئة الخلفية فيما بعد، باستخدام السرد. 

 صّور دقيقتين من الصوت الطبيعي . 

 :نصائح أخرى

 لذلك صّور أشخاصاً حقيقيين يستطيع الجمهور التعرف . يرتبط المشاهدون بالناس أكثر

 .عليهم

 لذلك حاول أن تضفي صبغة إنسانية على . اهدون من خالل أمثلة شخصيةيستوعب المش

 . قصصك ونصوصك

   ًأو حشداً صغيراً وكّون وابن حولهم د األفراد التقط أح. ال تصور فقط جمهوراً أو حشدا

 . تسلسالً 

 ولكن . لذلك ال تلتقط فقط صوراً ألشخاص في أحد المصانع. أنت تريد أن تغتنم المزاج

 . التقط الصور التي تبين وتوضح كيف يكون العمل في المصنع

  أكثر مما تعتقد أنك بحاجة إليها( كلوز أب)احصل على لقطات مقربة . 
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 !صحفي األخبار الى هوائيات جيدة يحتاج

 !وإذا كانت قصته غير مثيرة، يجب عليه أن يبحث عن قصة حقيقية

 .تقرر المجموعة حول مواقع عروضهم اإلخبارية

 . إذا سمح الوقت، سوف يزورون هذه المواقع من أجل إجراء أبحاث تمهيدية

 

 

 

 

 

 

 الثانية عشرةالوحدة 

 "تصوير عرض إخباري"  :التمرين

 وم المجموعتان بتصوير عروضهما اإلخبارية تق

 .يسمح للطالب باالحتفاظ بالتلفونات حتى الجلسة التالية

 . سوف يصورون أفالماً إضافية من أجل العرض اإلخباري في هذا الوقت

 

 الثالثة عشرة الوحدة 

 "التعريف بالعرض اإلخباري"  :التمرين

 ةالطالب يصورون المقدمات الى عروضهم اإلخباري

 .على شكل أزواج، يكتب الطالب المقدمة

 .أحدهما يقدم أمام الكاميرا، واآلخر يصور

 :نصيحة

 . حتى لو كانت تبدو واضحة –تذكر أن تعطي جميع الحقائق األساسية 

 :مثال
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في كياليتشا، وهي بلدة خارج كيب تاون في جنوب أفريقيا، حدثت مناسبة اليوم غيّرت حياة "

 ."بدالسكان الشباب الى األ

في بلدة في جنوب أفريقيا، خارج مدينة كيب تاون، يتعرض السكان الشباب الى تغيير في ""

  ......"المراهقون من كياليتشا لديهم ما يقولونه . حياتهم الى األبد

 .يسلّمون التلفونات ويعيدونها في نهاية الجلسة

 

 

 الوحدة الرابعة عشرة

 "عروض األخبار" : تمرين مونتاج

 . (دقيقة 2)دقيقتين  اإلخباري النهائي لن يزيد عنالعرض 

 :نصائح مونتاج للعرض اإلخباري

 . اجذب انتباه الجمهور في أول بضع ثوان باستخدام جميع أفضل الصور وأفضل المعلومات -

 . إن كان ممكناً، أدخل عنصر تشويق -

 .فّكر على طريقة المسلسالت

 :تركيبة محتملة

 وابدأ بلقطة أكشن كلوز أب، أ 

 ابدأ بلقطة عريضة، مع إعطاء صورة كبيرة . 

 التعليقلصوت ثوان قبل  3رك ات (voice-over) أو مقدمة لكي تبدأ الكاميرا. 

  التعليقصوت (voice-over / )مقدمة الى الكاميرا بعد ذلك: 

  األفراد قوة، ثم/ صوت من أكثر المجموعات 

  التعليقصوت  -كيف نصل الى هنا  –خلفية (voice-over) 

 قدّم الجانب اآلخر من القصة 

 التعليقصوت ، الخلفية، مزيد من الصور (voice-over )– ال يهم . 

 

 . عند هذه النقطة، سوف يكون الجمهور إما انجذب تماماً، أو انتقل الى محطة أخرى

 :نصيحة

 دع الصور هي التي تحكي القصة. 

  اعرضها –ال تصف األحداث. 

 صور القوية جداً أعط وقتاً للمشاهد الستيعاب ال. 

  ،تذكر، إن ما يثير المشاهد في الظروف الصحيحة ليس كالمك وإنما األصوات الطبيعية القوية

 .أو حتى من األفضل، الصمت المطبق

 في كل مرة تتوقف فيها عن الكالم، أنت تعطي . استخدم أكبر قدر ممكن من األصوات الطبيعية

 . المشاهد الفرصة الستيعاب القصة

 ابدأ التقرير بصور. بداً المراسل في مقدمة القصةال تضع أ . 

 الوحدة الخامسة عشرة

 طباعة ورقة جهات االتصال باألسماء األولى وأسماء العائلة  :تحضير المعلم
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 .ينهي الطالب مونتاج التقارير اإلخبارية

 

 "إضافة الشكر والشعارات"  :تمرين مونتاج

 .نهاية الفيلم يبين المعلم للطالب كيف يضيفون الشكر في

 .بأسماء المعلمين" مع جزيل الشكر لكم"يبتكرون بطاقة 

 . يضعون شعار عالم األفالم الجماعية في بداية الفيلم وفي نهايته

 

 .يقومون بتصدير اإلصدارات األخيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة السادسة عشرة

 شراء الجرائد اليومية   :تحضير المعلم

 

من الممكن القيام بذلك بواسطة . اإلخبارية من أجهزة الكمبيوتر الى التلفونات الطالب عروضهمينقل 

 . البلوتوث أو اليو إس بي

 . يقوم الطالب بتحميل األفالم الى موقع اليوتيوب باستخدام التلفونات

 

         :تقارير المباريات

 "بحث القصص الرياضية"  : تمرين

 .لجرائد وشبكة االنترنتتوجد القصص عن كرة القدم عادةً في ا

 . من هنا يجد صحفيو البث قصصهم

 .توزع نسخ من الجرائد اليومية على الطالب

 . bbc.co.ukأو    fifa.com: مواقع األخبار الرياضية على االنترنت مثليدخل طالب آخرون الى 

 . يبحثون عن القصص
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 . يقدمون قصصهم الى الصف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة السابعة عشرة

 "كتابة وتقديم تقرير مباراة"   :مرينت

 

 .حوالي دقيقة واحدةعادة  –تقرير المباراة هو خالصة ما حدث أثناء حدث رياضي 

 

 . دقيقة من حدث رياضي 21يشاهد الطالب   : العرض على الشاشة

 :يكتب الطالب تقريراً عن مباراة –على شكل أزواج 

  كلمة 01/ من أكثر الحقائق إثارة في ثالث جمل  5ضع . 

 اجعلها مختصرة وواضحة ومثيرة . 

 

 . يقدم المعلمون المساعدة

 . أحدهما يقدم التقرير واآلخر يصور

 . ينقل الطالب الملفات ويحولونها

 

 (باك أب)المعلم ينسخ األفالم للدعم 
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 الوحدة الثامنة عشرة

 

        :رأي الشارع

 . أي العامأي قصير يعبر عن الرهو ررأي الشارع  

 . أسطر جيدة يمكن أن تستخدم في تقارير المباريات –وهو مقتطفات صوتية 

 

 يشاهد الطالب آراء الشارع  :العرض على الشاشة

 

 "تصوير رأي الشارع"    :تمرين

 "هل تنتظر باشتياق الى األلعاب األولمبية؟"   :الموضوع

 :األسئلة

 لماذا؟ 

 من سوف تؤيد؟ 

 ؟أين سوف تشاهد األلعاب 

  مع من سوف تشاهدها؟ 

 

 .يختار الطالب مواقع منفصلة –على شكل أزواج 

 .يصورون رأي الشارع

 .يراقب المعلمون الطالب

 . بعيد الطالب التلفونات، ينقلون األفالم، يحولون األفالم

 

 

 

 

 

 الوحدة التاسعة عشرة 

 "مونتاج تقرير المباراة"  : تمرين

 

 . المباراة يقوم الطالب بإجراء مونتاج تقارير

 . يصور الطالب قطعة للكاميرا الختتام التقرير

 . يضعون الصوت من فوق ويقومون بتصدير األفالم
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 الوحدة العشرون 

         : معاينة المباراة

 .تأتي معاينة المباراة قبل اللعبة

 .تؤدي الى اللعبة

 . البحث في تقرير المباراة   :تمرين

 .يدخل الطالب الى االنترنت

 Fifa.com  /  bbc.co.uk -حثون عن معلومات حول اللعبة يب

 :المعلومات التي يبحثون عنها

 ما هو سجل تعقب الفريق؟ 

 ماذا عمل الالعب في المباريات القليلة األخيرة؟ 

 من هم المفضلون؟ 

  من هم الالعبون الجيدون في كل فريق؟ 

   هل حدثت أي إصابات؟ 

 

 

 الوحدة الحادية والعشرون

 "آراء الشارع حول معاينة المباراة"  :تمرين

 .الطالب يقابلون الناس حول اللعبة

 . من الممكن أن يكونوا أشخاصاً من الشارع أو مجموعات من األشخاص في مقاهي أو محالت

 :أمثلة على األسئلة

 هل البرازيل بحالة جيدة في هذه السنة كما كانت دائماً؟ 

 من الذي سوف يفوز؟ لماذا؟ 

 آراءهم –لعبة القصص حول ال. 

  كيف سوف تلعب البرازيل برأيك؟ 

  ما رأيك بالالعبين؟ من هو المفضل لديك؟ 

 الوحدة الثانية والعشرون

 "مقابالت من أجل معاينة المباراة"  :تمرين

 . جد أحد األشخاص في المجتمع يعرف عن أحد األحداث الرياضية
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 .اعمل لقطة بالكاميرا لتقديمه

 . مناسبةاعمل معه مقابلة عن ال

 ً  . اسأل نفس األسئلة كما في أسئلة رأي الشارع ولكن مع إجابات أطول وأكثر عمقا

 . تذكر هذا الشخص، ألنه ربما تحتاج الى العودة إليه عندما تقوم بتقاريرك أثناء األلعاب األولمبية

 

 

 

 

 

 الوحدة الثالثة والعشرون

 "كتابة وتقديم تقرير قبل المباراة"  :تمرين

 . ريراً قبل المباراة يتضمن المعلومات التي وجدتها حول اللعبةاكتب تق

 . تقرير قبل المباراة يشبه تقرير المباراة

  كلمة 01/ من أكثر الحقائق إثارة في ثالث جمل  5ضع . 

 اجعلها مختصرة وواضحة ومثيرة . 

 .قدم التقرير أمام الكاميرا

 

 الوحدة الرابعة والعشرون

 

 قبل المباراةتقرير   :تمرين مونتاج

 (.دقيقة 2)يجب أن تكون مدة تقرير قبل المباراة دقيقتين 

 .اجعل جمهورك يشعر باإلثارة. حاول أن تبني للحدث

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 الوحدة الخامسة والعشرون

         :تلفزيون الواقع

 مفهوم تلفزيون الواقع 

 أساليب عمل تلفزيون الواقع

 (Big Brother)كبر مقتطفات من األخ األ  :العرض على الشاشة

 . بيئية تؤدي الى وجود تلفزيون واقع جيد/ يناقش الطالب مواقف واقعية   :المناقشة

 "(الجيرة) تلفزيون الحي"   :تمرين

بيئة يرغبون بعمل برنامج / مجموعات تتكون كل مجموعة من ثالثة أشخاص، يختار الطلبة موقفاً في 

 .تلفزيون واقع حولها

 :أخذها بعين االعتبارالعناصر التي يجب 

 من هي الشخصيات الرئيسية؟ 

  أفعالهم التي يمكن أن تكون مناسبة للتلفزيون؟/ ما هي األجزاء من حياتهم 

  المثيرة؟/ أين توجد العالقات الممتعة 

  ما هو الصوت الداخلي الذي يرغب الجمهور سماعه؟ 

 

 . شخصية التي يختارونهاال/ البيئة / يقوم الطالب بإجراء بحث لتصوير الوقف : البحث

 . ساعات لليوم التالي 3يقومون بإعداد جلسة تصوير مدتها 

 . يجب على الطالب أن يأخذوا معهم التلفونات لكي يقوموا بالتصوير عند الحاجة: مالحظة

 .يعود الطالب الى الصف ويناقشون مدى تقدمهم: مناقشة

 

 "ة العشاءصّور عائلتك وهو يتناولون وجب" : تمرين واجب بيتي

 :اعمل ثالث مقابالت مع كل شخص

 ماذا يعمل؟ 

 كيف كان يومه؟ 

  هل هو يتطلع باشتياق الى العشاء؟ 

 ماذا كانت أفضل وجبة حصل عليها؟ 

 ماذا يطبخ؟ 

 كيف يعمل الطعام؟ 

  من أين اشترى المكونات؟ 

 

 .صّور عائلتك وهو يتناولون وجبة العشاء

 .األسئلةأثناء تناولهم للطعام، اسأل مزيداً من 

 هل هم يستمتعون بالطعام؟ 
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  هل سوف يخرجون بعد ذلك؟ 

 

 

 الوحدة السادسة والعشرون

 

 متابعة   ("الجيرة)تلفزيون الحي "   :تمرين

 .يتابع الطالب مواضيعهم لمدة ثالث ساعات

 على الكاميرا: الطالب الثالث  .المنتج: الطالب الثاني  .المخرج: الطالب األول

 

 ("الجيرة)تلفزيون الحي "   :تمرين مونتاج

 (. دقيقة 2)يعمل الطالب المونتاج لحلقتين، مدتهما دقيقتان 

 ".العائلة تتناول العشاء"يطلب من الطالب التفكير بفيلم 

 . يتم تشجيعهم على تصوير فيلم إضافي إذا شعروا بأن تلفزيونهم الواقعي يمكن أن يكون مفيداً 

 

 

 

 

 

 الوحدة السابعة والعشرون

 . مشاهدة جميع األفالم من العائلة تتناول العشاء   :ر المعلمتحضي

 .تحديد أقوى األفالم    

 .يعرض المعلمون مجموعة مختارة من أفضل األفالم  :العرض على الشاشة

 

/ من هي أقوى شخصية؟ بم : يناقش الطالب كيفية عمل المونتاج لهذا الفيلم :المناقشة

 بمن كان الجمهور أكثر اهتماماً؟

 

 "صّور عائلتك وهو يتناولون وجبة العشاء" :تمرين مونتاج

 

 (. دقيقة 2)يعمل الطالب المونتاج لحلقتين، مدتهما دقيقتان 

 

 "تقديم العائلة"  :تمرين

 . يصور الطالب عروضاً لعروض تلفزيون الواقع

 

 . هذه الى األفالميضيفون 
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 (. voice-overs) التعليقصوت يقوم الطالب بالتسجيل وإضافة 

 

 .يضيفون الشكر والشعارات

 

 . يحّملون األفالم النهائية


