
 

 
 

 

 

 السادسة التعليمية الوحدة

نتاج الفيلم الوثائقي )  (3مراحل إعداد وا 
 

 :األهداف التعليمية

 بعد دراسة هذه الوحدة التعليمية يجب على الطالب أن يكون قادرًا على أن:

نتاج الفيلم الوثائقي .1  .يشرح مرحلة الصوت في إعداد وا 
 .األصوات في الفيلمطبيعة يحدد  .2
 .أهمية الصوت في السينمايشرح  .3
 .ات المستخدمة في الفيلم الوثائقيأنواع األصو يحدد  .4
 .المونتاج ويشرح طريقة عملهيعّرف  .5
 .المونتاج عملية في السينما رّواد آراءيعدد  .6
 .الفيلم الوثائقيأهمية المونتاج وأساليبه في يشرح  .7
 .وسائل وصل اللقطات في المونتاجيحدد  .8
 .ارات الواجب اتباعها في المونتاجالقواعد واالعتبيعدد  .9

 .وظائف المونتاجيعدد  .11
 يشرح مرحلة المكساج. .11
 يشرح مرحلة الدوبالج. .12
 يشرح مرحلة اإلخراج السينمائي الوثائقي. .13
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 العناصر:

 حادي عشر: الصوت.

 ثاني عشر: المونتاج.

 )مزج األصوات(.ثالث عشر: المكساج 

 رابع عشر: الدوبالج.

 السينمائي الوثائقي.خامس عشر: اإلخراج 

 

نتاج إعداد مراحل  :الوثائقي الفيلم وا 

 الموضوع. –أواًل: تحديد واختيار الفكرة 

 .ثانيًا: تحديد الهدف األساسي

 وخصائصه.: تحديد الجمهور ثالثاً 

 .: كتابة النصرابعاً 

 خامسًا: البحث العلمي وجمع المعلومات.

 )إعداد المعالجة(. : المعالجةسادساً 

 .السيناريو :سابعاً 

 .ثامنًا: التعليق

 .تاسعًا: المقابلة

 .عاشرًا: التصوير
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 حادي عشر: الصوت
يشكل الصوت العنصر الثاني من عناصر الوحدة 
األساسية للفيلم السينمائي، ويشمل اللغة اللفظية 

والتعليق )الحوار( والمؤثرات الصوتية والموسيقا 
، وعناصر شريط الصوت والمونولوج الداخلي والصمت

تندمج جميعًا بطريقة متكاملة لتكّون الصوت في هذه 
الصور المتحركة حيث يمكن استخدام الصوت بحسب 

ًا إبداعيًا يزيد من استخدام - كما رأينا سابقاً  - لورينتز
التأثير اإلقناعي للفيلم، ويضاعف من مصداقيته بما 

 يحقق أهدافه.

 
 

 األصوات في الفيلم:طبيعة 

وهذه  األصوات الطبيعية: .1
األصوات يمكن إدراكها في 
الطبيعة ذاتها مثل أصوات 
الرياح، والرعد والمطر، 
واألمواج والماء الجاري، 
وتغريد الطيور وصراخ 

 الحيوانات المختلفة.. إلخ.
 

وهي تلك األصوات التي يصدرها البشر، أو التي يشارك البشر في صنعها  األصوات البشرية: .2
 )الحوار، الضجة، الموسيقا والموسيقا التصويرية، المؤثرات.. إلخ(.
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 أهمية الصوت في السينما:

 تعود أهمية الصوت في السينما إلى العوامل التالية:

 طر واألمواج، وبكاء طفل(.الصوت يزيد اإلحساس بالواقعية )أصوات الرياح والرعد، والم .1
 الصوت يفسِّر الصورة. .2
الصوت يربط بين الصور المتتابعة والَمشاِهد المتقطعة، فبينما يستطيع المتفرج أن ينقل عينيه بين  .3

أشياء مختلفة، فإن أذنيه تسمعان الصوت نفسه، وهكذا فإذا كانت عدسة التصوير تقوم بالتقطيع، فإن 
 الميكروفون يقوم بالربط.

 وت يزود بالمعلومات التي قد تتخطى اإلطار المحدود لموضوع الفيلم.الص .4
 الصوت يساعد الحدث ال يعيق تطوَره وتقدمه وال يبطئ من سرعته. .5

وشريط الصوت  ،يمكن استخدام األصوات مع بعضها أو بصورة مستقلة بشكل واقعي أو بشكل تعبيري
بعضها، وأهم هذه األشرطة هو الذي يتم تسجيله  النهائي يتكون من األشرطة السابقة حيث يتم مزجها مع

في أثناء تنفيذ الفيلم مصاحبًا للتصوير أي التسجيل المباشر مثل شخصية في الفيلم تتحدث عن شيء ما 
أو آلة تعمل وتصدر صوتًا معينًا، أما الموسيقا أو األغاني فُتسّجل قبل أو بعد التصوير وُتركَّب على 

 الصورة عند المونتاج.

ومن المهم أن تكون األصوات منسجمة ومتزامنة مع الصور أي أن تنطلق هذه األصوات في اللحظة 
 نفسها التي تنطلق فيها الحركة وتتوافق معها.

 

 أنواع األصوات المستخدمة في الفيلم الوثائقي:

 المؤثرات الصوتية: .أ
 تعريف المؤثرات الصوتية:

ُتعرض على الشاشة، أي األصوات التي تمثل كل ما يحيط المؤثرات الصوتية هي أصوات األحداث التي 
بنا في حياتنا اليومية من أصوات سيارات في الشوارع أو أبواب ُتغلق أو هواتف تدق أو بواخر أو 
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حيوانات أليفة أو شرسة أو إطالق رصاصة أو فرملة سيارة، وغير ذلك مما يعّبر عن حقيقة المكان الذي 
فيه الممثل، وقد تأتي هذه األصوات من مكان آخر بعيد عما ُيعرض على يدور فيه الحدث أو يتحرك 

الشاشة أو من خارج الشاشة مثل صوت سفينة تأتي من بعيد بينما تعرض الشاشة الناس على الشاطئ 
 أو صوت قطار قادم في حين يرى المشاهد أمامه تجمعًا للمسافرين المنتظرين في المحطة.

 أهمية المؤثرات الصوتية:

لمؤثرات الصوتية أهمية كبيرة حيث تساعد على ازدياد إحساس المتفرج بالمشهد وما يدور فيه، وهي تقدم ل
 وتقول له ما ال يراه، وتعطيه معلومات أكثر مما يمكنه رؤيته.

إن جزءًا كبيرًا من المؤثرات الصوتية يمكن أن ُيسمى الضجة، فأي حركة يصحبها غالبًا نوع من 
ي أال نرى على الشاشة طائرة تقلع من دون أن نسمع هدير محركاتها، وعليه يمكن الصخب، ومن البديه

للضجة أن تميز وتحدد المكان التي يجري فيه الحدث وزمانه، وكما هو الصوت والمؤثرات الصوتية، فإن 
 الربط من أهم وظائف الضجة.

لتحكم فيها لو أنها ُسجلت مع وتضاف المؤثرات الصوتية إلى الفيلم بعد االنتهاء منه حيث من الصعب ا
 الحوار.

 

 الموسيقا: .ب
الموسيقا والمؤثرات الصوتية في الفيلم ليست إضافة بسيطة إلى الصورة، ولكنها عنصر مهم من عناصر 
الفيلم السينمائي ألنها تعبر تعبيرًا قويًا واضحًا عن حوادث الفيلم، وهي عامل مهم يمد الفيلم بالعواطف 

األساسي للتصاعد الدرامي بحيث يشعر المتفرج أنها جزء ال يتجزأ من الفيلم فهي  المصاحبة أو اإليقاع
 تساعده على مزيد من التركيز والتفاعل مع المادة التي يشاهدها.

عامل مساعد في التعبير عن المواقف وسير األحداث، فمن خاللها يستطيع  -أيضًا  -والموسيقا هي 
ويستطيع إدراك مشاعر شخصياته، والمتفرج يستوعب الموسيقا  المتفرج أن يتعايش مع أحداث الفيلم

التصويرية والمؤثرات الصوتية ال شعوريًا، وبالرغم من أن المؤلف الموسيقي أو المخرج الذي يختار 
 الموسيقا يستطيع أن يلفت المتفرج إلى وجودها، إال أنها إذا غابت شعر المتفرج بغيابها بشكل الفت.
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سيقا مصدرًا للمعلومات في الفيلم، لكن المعلومات التي تنقلها ليست مباشرة كما في ويمكن اعتبار المو 
 القصة أو الصورة، فهي تعبر عن المعلومات في ُبعد ثالث أي باألحاسيس والعواطف واألجواء.

وكان الناقد السينمائي بول روثا يرى أنه من الضروري أن ُيفَسح المجال للموسيقا كي تسيطر على 
ة في بعض األحيان، وعلى الرغم من ذلك كله فإن كثيرًا من المخرجين مازالوا يستخدمون الموسيقا الصور 

 كنوع من المعادل الحرفي للصورة، وهي موسيقا وصفية أكثر منها تعبيرية.

أما الموسيقا في السينما الوثائقية، فهي تشكل إحدى مفردات التعبير التي يمكن اإلبداع في استخدامها 
بواسطة المخرجين الجيدين، ويجب أال تكون الموسيقا بدياًل عن أي شيء في الفيلم، ومهمتها هي ربط 

 الَمشاهد ببعضها وخلق جو مناسب.

 

 وظائف الموسيقا في السينما:

في السينما عمومًا والسينما من أهم وظائف الموسيقا 
 الوثائقية بشكل خاص:

 تحرك األحداث وتدفعها لألمام. .1
 األجزاء المختلفة للحوار.تربط بين  .2
 تربط بين األفكار ووجهات النظر. .3
 تكثف التطورات الفكرية وتنقلها للمشاهد. .4
 العاطفية. –ّعم القيم اإلنسانية تد .5
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 أنواع الموسيقا في الفيلم الوثائقي:

 موسيقا مصاحبة للكلمات: .1
مقطوعة  لرقصة أو دبكة ما، أوأن تكون موسيقا  أي أنها تكون لحنًا لكلمات أغنية ما أو لقصيدة ما، أو

 موسيقية ُمؤلَّفة سابقًا.

 موسيقا تصويرية: .2
شريط الصوت، غير أنها ليست جزءًا من القصة فال أحد يستشير الموسيقا التصويرية هي جزء من 

مؤلفي الموسيقا عند كتابة السيناريو، وهي تصويرية ألنها تالزم تصوير الشخصية أو الحدث، وبذلك 
الموسيقا التصويرية القدرة وقوة السبر والكشف عن أفكار وعواطف الممثلين في الفيلم الروائي تمتلك 

 والشخصيات وتصرفاتها وعواطفها في الفيلم الوثائقي.

وبالرغم من أن الموسيقا التصويرية قلياًل ما ُتؤلَّف خصيصًا للفيلم الوثائقي إال أنها إضافة جليلة ومهمة 
ر مهم من عناصر الفيلم؛ ألنها تعبر تعبيرًا قويًا وواضحًا عن حوادث الفيلم، إلى الصورة، وهي عنص

حيث يشعر المشاهد أنها جزء ال يتجزأ من الفيلم وال يمكن فصلها عنه، فهي أيضًا تعبير عن الحالة 
ثيرة للفرح النفسية في أجزاء الفيلم المختلفة، فتؤثر في األذن كما تؤثر الصورة في العين، فأجزاء الفيلم الم

والبهجة يجب أن تصاحبها موسيقا تصويرية مرحة وسلسة وانسيابية، والعكس في اللقطات والَمشاهد 
الحزينة التي يجب أن تصاحبها موسيقا رصينة وحزينة.. وهكذا، ويضاف إلى ذلك أن التحول واالنتقال 

ة يهيمن عليها السكون واالرتخاء من نغمة سريعة مليئة بالحيوية واالندفاع والحماسة إلى نغمة أخرى بطيئ
 وبالعكس هو ما ُيسبغ اإليقاع والتنوع على الفيلم وما يمنحه االنسجام والتآلف.  
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 سمات الموسيقا التصويرية في الفيلم الوثائقي:

أن تكون مناسبة لتفسير الموقف الدرامي الذي  .1
 ترافقه.

أال تجذب جودتها انتباه المشاهد عن متابعة أحداث  .2
 الفيلم.

ة مصاحبة بال تكون مجرد خلفية موسيقية جّذاأ .3
للصورة والتعليق أو الحوار، ألن ذلك يجعلها بعيدة 
ومنعزلة عن فكرة وموضوع الفيلم وبالتالي غير 

 مؤثرة.
أن تساعد على مزيد من التأثير والدعم لموضوع  .4

 الفيلم.
 

 

 مالحظات أندريه تاركوفسكي حول استخدام الموسيقا في السينما:

بعض المالحظات التي أبداها أندريه هذه 
تاركوفسكي حول استخدام الموسيقا في السينما 

 بشكل عام:

يمكن استخدام الموسيقا من أجل إحداث  .1
  تحريف ضروري للمادة البصرية في إدراك 

الجمهور لجعلها أكثر كثافة وثقاًل أو أكثر خفة واحتمااًل، وأكثر شفافية، وأكثر لطفًا أو على العكس.. 
 أكثر خشونة.

توظيف الموسيقا يمكن للمخرج أن يحث انفعاالت الجمهور في اتجاه معين، وأن يوسع نطاق ب .2
 إدراكهم للصورة البصرية أن معنى الشيء ال يتغير، لكن الشيء نفسه يتخذ مظهرًا جديدًا.

 لية للمشهد.عندما تكون الموسيقا موظفة على نحو الئق فإنها تملك القدرة على تغيير النبرة االنفعا .3
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يجب أن تكون الموسيقا متحدة تمامًا مع الصورة البصرية بحيث إذا تم انتزاعها من جزء معين فإن  .4
 الصورة لن تكون ضعيفة في فكرتها وتأثيرها فحسب بل ستكون مختلفة نوعيًا.

 الموسيقا لم تكن أبدًا توضيحًا مسطحًا لما يحدث على الشاشة، بل هي محسوسة كنوع من التعبير .5
العاطفي حول األشياء المعروضة من أجل دفع الجمهور إلى رؤية الصورة بالطريقة التي يريدها 

 المخرج.
الموسيقا في السينما هي جزء طبيعي من عالمنا الرنان، جزء من الحياة اإلنسانية، مع ذلك ممكن  .6

 قا.جدًا في فيلم كامل ومتماسك يتحقق بمتانة واتساق تام أال يكون فيه موضع للموسي
من أجل جعل الصورة السينمائية موثوقة على نحو جدير بالتصديق في تناغمها الكلي، ربما ينبغي      

التنازل عن الموسيقا وعدم استخدامها، فالعالم الذي يتحول عن طريق السينما، والعالم الذي يتحول 
ذا كان ال عالم منظمًا على نحو عن طريق الموسيقا، هما متوازيان ومتعارضان مع بعضهما بعضًا، وا 

 الئق في الفيلم فإنه يكون موسيقيًا في جوهره وماهيته، وتلك هي الموسيقا الحقيقية للسينما.

على النغمات الموسيقية أن توصل حقيقة أن الواقع مشروط، وفي الوقت نفسه أن تُنتج حاالت ذهنية  .7
 دقيقة وتولد أصوات العالم الداخلي لشخص ما.

 

 التعليق: .ج
نتاجه.وقد   تحدثنا عن ذلك آنفًا ضمن المراحل الرئيسة إلعداد الفيلم الوثائقي وا 
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 الحوار: .د
لحوار هو عنصر من العناصر التي تنضوي تحت ا

مفهوم الصوت ويتم اللجوء إليه في بعض األفالم حسب 
 أنواعها وأشكالها وحسب الموضوعات المطروحة.

وجد حوار مكتوب إذ ال تفي الفيلم الوثائقي ال يوجد 
شخصية في واقعنا تحفظ عن ظهر قلب ما يجب أن 
تقوله في أي مناسبة، وال توجد أيضًا الشخصيات التي 
تشبه أجهزة التسجيل الصوتي كما يحدث في كثير من 

 ، وعلى األفالم المسماة بسذاجة أفالمًا تسجيلية أو وثائقية
 

ان أي شيء من أهمية الصورة بل على خالف ما ُيقال، ال يتسبب وجود الحوار في الفيلم الوثائقي بفقد
يمنح  -إضافًة إلى العناصر األخرى كالصمت والمؤثرات الصوتية والموسيقا وغيرها  -العكس، فالحوار 

 الصورة السينمائية مزيدًا من العمق والحيوية كوحدة من وظائف الحوار في السينما.

 

 الصمت: .ه
النظر إلى إن الصمت في العمل السمعي البصري الناطق يجذب 

أي مساحة صامتة في الفيلم نفسه مثل الوقوف المطلق للعمل، و 
أو  على وْشك الحدوثمعلق  بوجود شيء ماتعطي عادًة إحساسًا 
، والصمت يدل على الغياب أو الخطر أو على وشك االنفجار

القلق أو الموت أو االحترام، وقد يدل السكوت المفاجئ على فكرة 
صورة المتحركة، ويمكن التأكيد على أن أو معنى جديد لمضمون ال

الصوت والصورة ال يمثالن إذًا شيئين متجانسين بل منفصلين 
ويتكامالن في تجسيد الفكرة العامة، فلهما قوانين تحكمهما ولكنهما 

 للتعبير عن الدالالت والرموز الفكرية المرتبطة بالفكر.يتكامالن 
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، وقد استخدم بعض المخرجين الصمت كوسيلة سيريالية والعالم الخالي من األصوات عالم غير حقيقي
وخصوصية الرؤية السينمائية للحظة الصمت يمكن أن تصل إلى درجة لإليحاء بحاالت الغرابة والحلم، 

فالصمت إذًا هو لحظات مهمة على شريط صوت الفيلم الوثائقي قد تؤدي دورًا دراميًا ، عالية من التأثير
 قويًا.

 

 لي:المونولوج الداخ .و
ُيستخَدم للتعبير عن أحاسيس داخلية و 

بصوت مرتفع، وهذه الوسيلة قلَّ 
استخدامها نتيجة للتطور التكنولوجي 
والصناعي الذي ساعد على زيادة 

  إمكانات الكاميرا في التقاط الزوايا 

تقان، وفي مدرسة سينما الحقيقة يقوم األشخا ص المتعددة التي تعبر عن المواقف واألحداث بسهولة وا 
الحقيقيون بتقديم المعلومات على شريط الصوت بينما شريط الصورة يقدم معلومات أخرى مرئية، وهو نوع 

 من المونولوج أيضًا.

 

 ثاني عشر: المونتاج

وسيتم التركيز الذي يلعب دورًا أساسيًا ومهمًا في الفيلم الوثائقي، سنتحدث مطواًل وبالتفصيل عن المونتاج 
فالفيلم الوثائقي هو العالقة المونتاجية بين األحداث على بعض الجوانب فيه لما لهذه المرحلة من أهمية، 

 الواقعية المعاصرة والفكرة، وهذا يعني أن للمونتاج دورًا مؤثرًا وخالقًا في بناء الفيلم الوثائقي.

س عند التصوير بإدارة المخرج والثانية تتم عند ويمكن القول إن هناك عمليتين لإلخراج: األولى ُتمارَ 
ُيعد المونتاج عملية إخراج ثانية للفيلم، فإما أن يساعد على إنجازه بأكمل المونتاج بإشراف المونتير، إذًا 

 وجه أو يعمَل على االنتقاص من شكله ومضمونه.
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 :وطريقة عمله تعريف المونتاج .أ

كلمة فرنسية، وتعني  Montageلمونتاج ا
ويتم داخل حجرة مغلقة ، Editingباإلنجليزية 

الفنية وأكثرها  -تنتهي فيها سلسلة العمليات التقنية 
وهي تقطيُع حيوية في صنع الفيلم السينمائي، 

وترتيُب ثم تركيُب لقطاِت ومشاهِد الفيلم المصورة 
وفق شروط معينة للتابع وللزمن، ويشتمل المونتاج 

ب حرفي وجانب فني، ويعتمد على عملية على جان
بناء مضمون اللقطة وربطها مع اللقطات األخرى 

 وهي عملية بناء المشاهد دراميًا.

ولكي تتم عملية بناء سلسلة صور علينا قيادة 
 تكوينها، ويتم ذلك في طريقة قفز أو انتقال من 

 

ذ تنشأ في نقاط ت ماس هذه الصور فجوات يلزم صورة إلى أخرى وجعل كل صورة جزءًا من الكل، وا 
 المكانية. -حشوها عن طريق إيحاءات قادرة على استكمال استمرارية الحركة الزمانية 

ويمكن القيام بالمونتاج السينمائي إما بالطريقة القديمة 
فمازال المونتاج السالب يحتفظ  -أي القّص واللصق 

يتّم بطريقة اللصق اليدوّي باستخدام آلة المافيوال والذي 
 –في مختبرات خاصة عن طريق تقنيين متخصصين 

أو بالطريقة الحديثة أي المونتاج اإللكتروني 
االفتراضي عن طريق الكمبيوتر واألجهزة المساِعدة 
والذي يتسع استخدامه يومًا بعد آخر حتى من ِقَبل 

 المتخصصين.
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ون، فهو عبارة عن إظهار لعملية يرى أندريه تاركوفسكي أن المونتاج موجود في كل نوع من أنواع الفن
االنتقاء من قبل الفنان إذ ال يوجد أي فن على اإلطالق من دون عمليتي االنتقاء والتوحيد، وهو عملية 
وصل المقاطع واألجزاء المعبأة بالزمن بدرجة كثافة واحدة أو مختلفة وتوحيد يعطي إحساسًا جيدًا بجريان 

 الزمن.

نما تبدأ قبل التصوير، فهناك من المخرجين المبدعين َمن نظريًا، ال تبدأ عملية المون تاج عند التقطيع، وا 
يحدد بدقة التصور والتركيبة النهائية للمونتاج قبل البدء بعمليات التصوير، وحين االنتهاء من التصوير 

تجميل الفيلم ال يستغرق المونتاج وقتًا طوياًل، وهكذا فالمونتاج بالنسبة لبعضهم عبارة عن مرحلة أساسية ل
 وتحسينه.

عمليًا وماديًا، تبدأ مرحلة المونتاج بعد اكتمال مرحلة التصوير؛ ألن المخرج يمتلك المادة المصوَّرة 
 والصوت ويقوم ببناء عمله.

  آراء رّواد السينما في عملية المونتاج: .ب
 فيرتوف: .1

بما أن عملية المونتاج تصب في بناء الفيلم فإنها 
بموازاة عملية بناء مراحل الفيلم يمكن ويجب أن تبدأ 

المتعددة، وعلى هذا تبدأ فكرة المونتاج منذ محاولة 
على فكرة الفيلم الفنية األساسية وتستمر معها  العثور

وُتوازيها ومن ثم تصاحبها إلى زمن إنجاز عملية الفيلم 
: ال  Vertovفالمونتاج على حد قول فيرتوفالنهائية، 

يتوقف منذ المالحظة األولى وحتى النسخة النهائية 
فيما اعتبر العديد من الوثائقيين الرواد اآلخرين للفيلم، 

المونتاج بمثابة البناء األساسي للفيلم وأكدوا أن الفيلم 
 روبرت غرفة المونتاج برأي الوثائقي ُيصنع في 

 

 يغا فيرتوف.وأن المونتاج هو أساس الفن السينمائي حسب دز فالهرتي، 
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 وب فوس:ب .2
لصاق كادر بآخر ا لمونتاج ال يعني مجرد تركيب وا 

 - حتى النهاية، بل هو فن إبداعي تفكيري، وهو
ليس مجرد لصق لقطتين من  -بوب فوس بحسب 

،  Continuityالفيلم معًا مع مراعاة قواعد التتابع
ولكن أين وكيف ومتى يتم التقطيع، ويعتمد في المقام 

لوب الفيلم ككل، فالقطع الناعم في األول على أس
 .موقف معين قد ُيعد قطعًا خشنًا في موقف آخر

 

 

 يغل:س .3
أن المونتاج ليس مجرد عملية تقطيع يرى سيغل 

كما يتصور  -وتوصيل وتجميع اللقطات المصورة 
نما هو عملية تركيب خالق لجزئيات  -بعضهم  وا 

الفيلم من حيث تكوين األفكار والمعاني واألحاسيس 
والمشاعر واإليقاع والحركة وكذلك تحقيق الوحدة الفنية 

 للفيلم.
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 غريرسون: .1
يقول غريرسون مشيرًا إلى قدرات المونتاج: أصبح 
بإمكاننا أن نتحكم في رتابة األحداث ونموها وذلك 
باإليقاع السريع أو البطيء حسب طبيعة الموضوع، 
وكذلك أصبح بوسعنا أن نجمع التفاصيل مع بعضها 

يالت جماعية أو نسجل اللقطات المتقاطعة في تشك
المتداخلة، كما نستطيع أن نبدع صورًا لتهيئة الجو 
المناسب للحركة أو الشاعرية في التعبيرية، ومن ناحية 
أخرى نستطيع بوضع اللقطات المتناقضة أن نفجر 

 األفكار في أذهان النظارة، كما نستطيع ترتيب 
 

 ر الدرامي المطلوب.اللقطات المتناقضة بصورة تحقق األث

 

 :يزنشتاينإ .2
أما إيزنشتاين فبقي ُيذّكر بدور المونتاج باعتباره الكل 
في عملية خلق الفيلم، هذا الكل الذي عبر عنه جيل 
دولوز بقوله: هذا الكل بالتحديد، هو موضوع المونتاج 
من بدايته إلى نهايته، فإن شيئًا ما قد تغير، إنه هذا 

الديمومة، والذي يبدو أنه من الكل، هذا الزمن، هذه 
غير الممكن اإلمساك به إال على نحو غير مباشر 

 قياسًا إلى الصورة الحركية التي تعبر عنه.

، لدى بعض الوثائقيين في الوقت نفسه لكن
  ن هذه اآلراء حول والمختصين رأٌي مخالف ُمفاده أ

المونتاج مبالٌغ فيها على الرغم من أهمية المونتاج وما فيه من تأثير كبير في بناء وتكوين الفيلم، وفي 
بازان أن المونتاج في حاالت كثيرة يمكن أن يحطم فعاًل التأثير الذي يقدمه المشهد يعتقد هذا السياق 
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م بالقطع يحدث نوع من االنفصال في المشاعر حتى والسيما في مجال العالقات الحميمة، فبمجرد القيا
 ولو كان ذلك عن طريق استخدام اللقطات المكّبرة.

 

 أهمية المونتاج في الفيلم: .ج
وال شك في أن قيمة  المخرجون مختلفون على أشياء كثيرة إال المونتاج فهو المرحلة اإلبداعية الخالقة،

اللغة التي يتحدث بها المخرج إلى جمهوره حيث فهو  الفيلم تعتمد إلى حد كبير على قيمة المونتاج،
، وهو بالمجمل اللغة التي تعبِّر عن فكر صانعي اللقطة تمثل الكلمات ومجموعة اللقطات تمثل الجمل

المونتير القدرة واإلمكانية ألن يعمل وهذا يمنح الفيلم والعاملين فيه عاكسًا اتجاهاتهم وميوَلهم للموضوع، 
فمن بين أصابع المونتير ى صياغة المادة المصورة وتشكيلها وتوجيهها وفق رغبته، وبحرية مطلقة عل

فباستطاعة المونتير أن يجعل من العمل ، أن يخرج الفيلم مشوهًا كسيحًا أو قويًا مترابطًا وناجحاً  يمكن
عماًل الذي ساهمت فيه العناصر الفنية األخرى من ممثلين ومصّورين وعمال إضاءة وصوت وغيرهم 

بل إّن في قدرته أن  بارعًا تبرز فيه مجهوداتهم الكبيرة التي بذلوها إلخراج هذا العمل في أجمل وجه
يضيف إلى هذا أبعادًا أخرى تمنح العمل أصالة وجودة، كما في قدرته أن ُيفسد ويشّوه هذه المجهودات 

 وكأنها لم تكن.

سيعرض فيه الواقع ألن مهمته ليست مجرد ويجب على المخرج أن يحدد الطريقة أو األسلوب الذي 
فإن أساليب حكاية يرغب في أن يقولها لمن يشاء، ولكل مخرج طريقته الخاصة في صياغة الواقع، وعليه 

بناء وتكوين الفيلم الوثائقي هي أكثر تعقيدًا من األفالم الروائية، حيث يتم التمثيل بالمعدات الموجودة وال 
وظيفة بالغية، وهنا نجد فنًا بارعًا تتم ممارسته من جانب السينمائي الوثائقي  يكون للمونتاج غالبًا سوى

 أو المونتير للتأكد من القدرة على إدراك وجود عالقة معينة أو معنى معين.
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 أساليب المونتاج في الفيلم الوثائقي: .د
 ناك أسلوبان يستخدمهما مخرجو األفالم الوثائقية:ه

 األسلوب التحليلي: .1
خالله يقوم المخرج بتركيب اللقطات التي تراعي ومن 

استمرارية الحدث وتدفَقه في بنية الزمان والمكان، وينتج 
عن هذا التدفق مستوى إدراكي عند الُمشاهد، صورة 
على الشاشة متدفقة وصوت منساب على الشريط 
ما لقاء مع شخص  ما موسيقا وا  الصوتي، إما تعليق وا 

 بعض اإلنسيرتاتأو يكتفي بوضع  نرى صورته،
Inserts ويستخدم هذا  ،التي ُأخَذت من الموقع نفسه

  األسلوب أكثُر مخرجي األفالم الوثائقية.

هي لقطات أو مشاهد منوعة يمكن اإلفادة منها في المونتاج يستخدمها المونتير  Insertsواإلنسيرتات 
ذي نحاوره في كالمه، ويمكن للتقطيع أو تغطية العيوب اإلخراجية أو للقطع إذا استرسل الشخص ال

يجاد نوع من الحركة واإليقاع وتجنب الملل الذي قد يصيب المشاهد من  استخدامها لكسر الجمود وا 
 متابعة لقطة واحدة أو مشهد واحد مستمر على الشاشة لفترة طويلة.

 ألسلوب المركب:ا .2
ث وال يراعي التسلسل الزمني وفي وفي هذا األسلوب يكون اإلبداع، وفيه ال يراعي المخرج استمرارية الحد

 أحيان كثيرة يتسم بالنقص، فهو يعتمد على اختيار أجزاء من الحالة أو الحدث.

كل أسلوب من هذه األساليب يوّلد تأثيرًا مختلفًا من حيث الفهم واإلدراك لدى المشاهدين، كما يخدم كل 
ين هذين األسلوبين في بناء فيلمه معتمدًا منهما أهدافًا وغايات معينة، وصانع الفيلم يمزج بشكل واٍع ب

 على تصورات وأهداف مسبقة.

إذًا، المونتاج وسيلة بيد صانع الفيلم يمكن من خاللها أن يمنح عمله الخصوصية التي يريد، فيمكن 
لقيادته في وصف الحدث أن تكون بشكل حاد أو ناعم أو عرضه بشكل مكثف أو مسَهب أو تقديمي أو 

مباشر، وكل أسلوب من هذه األساليب يتطلب أسلوبًا معينًا من المونتاج ونقصد به  بشكل تعبيري أو
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التباين بالنسبة للزمان والمكان، ومن الناحية العملية نادرًا ما نجد مخرجًا يتبنى أسلوبًا معينًا بل يستخدم 
 هدافًا فيلمية.أكثر من أسلوب مونتاجي ليحُصل على أسلوب يخلق للُمشاهد التأثير المطلوب ويحقق أ

 

 :وسائل وصل اللقطات في المونتاج .ه
 القطع: .1

  هو وصل اللقطة مباشرة باللقطة التالية لها.

 الظهور واالختفاء التدريجي: .2
هو ظهور الصورة على الشاشة تدريجيًا واختفاؤها تدريجيًا كذلك، ففي الظهور التدريجي تكون الشاشة 

تمامًا، ويحدث العكس في االختفاء التدريجي حيث تبدأ معتمة ثم تبدأ الصورة في الظهور حتى تتضح 
الصورة في التعتيم حتى تظلم الشاشة تمامًا، وتحدث عملية الظهور أو االختفاء التدريجي في ثانية أو 

 ثانيتين.

 :المزج .3
ية هو مزج نهاية لقطة مع بداية لقطة أخرى، وفيها تبدأ اللقطة األولى في الظهور بينما تبدأ اللقطة الثان

في االختفاء تدريجيًا، وللمزج استخدامات عديدة، فهو يستخدم لتمثيل مولد فكرة من فكرة أخرى، أو لبيان 
ارتباط أحداث المشهد التالي مع المشهد األول، أو إلعطاء اإلحساس باالنتقال من جزء من أجزاء المشهد 

 إلى جزء آخر.

 المسح: .4
يبدأ من جانب من جوانب الشاشة فيتالشى المشهد األول ومعناه أن يبدأ مشهد في مسح مشهد آخر، وقد 

 بينما يحل محله المشهد التالي بالتدريج حتى يمأل الشاشة.
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 القواعد واالعتبارات الواجب اتباعها في المونتاج: .و
يجب على كل شخص يعمل في السينما عمومًا والوثائقية خاصًة أن يكون لديه على األقل بعض المعرفة 

فراد فريق العمل وعلى وجه الخصوص كاتب السيناريو والمخرج والمصور، هؤالء يتوجب لعمل ونظام أ
 عليهم امتالك المعرفة الكاملة بعملية المونتاج.

وبما أن المخرج هو أهم شخص يعمل في السينما، فثمة العديد من القواعد واالعتبارات التي ينبغي أن يلم 
المسؤول عن عملية التركيب والتوليف حيث يملي تعليماته على الفني بها فيما يتعلق بالمونتاج باعتباره 
 لينفذها حرفيًا، ومن هذه القواعد:

معرفة أنواع اللقطات ووظائفها ومعرفة قواعد االنتقال من لقطة إلى أخرى، ومن مشهد إلى آخر  .1
 وكيفية تنفيذ ذلك.

 توليف المشهد.ترك الفيلم يروي من القصة الوثائقية ما يستطيع وذلك عند  .2
 بدء المشهد وانتهاؤه بلقطة موسعة. .3
االنتباه بشدة إلى أن اللقطات القريبة المتتابعة تؤدي إلى استغراق المشاهد في الموضوع وزيادة  .4

مشاركته، والعكس صحيح عند استخدام اللقطات الشاملة المتعاقبة والتي تدفع المشاِهد إلى التشتت 
 م.واالبتعاد عن جوهر موضوع الفيل

االهتمام واالختيار الجيد للقطات الفيلم يؤدي إلى تكثيف الوقت وضغطه عند المباشرة بعملية  .5
  المونتاج.

 

 وظائف المونتاج: .ز
الجمع بين الزمان الماضي والحاضر وذلك باستخدام األرشيف الفيلمي، وأيضًا العودة إلى الزمان  .1

 والمكان الذي نريد.
 المقاطع المصورة.توحيد وتوصيل الزمن المثبت في  .2
خلق صورة أو صور ذهنية ناتجة عن طريقة وصل وتركيب اللقطات والمشاهد وتتابعها بحيث يقوم  .3

المشاهد بتخليق هذه الصور ألشياء ال يراها على الشاشة في صورتها الكاملة وربما كانت هذه 
 األشياء أماكن أو أحداثًا.
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افة واحدة أو مختلفة وتوحيد يعطي إحساسًا جيدًا وصل المقاطع واألجزاء المعبأة بالزمن بدرجة كث .4
 بجريان الزمن.

ظهار اإلبداع الشخصي للمؤلف. .5  الكشف عن الرؤية الفنية واإلبداعية لمحتوى الفيلم وا 
الكشف عن المنطق في تحليل األفالم أو البرامج، وعكس االتجاهات واألفكار باعتبار المونتاج  .6

 وسيلة تعبيرية.
وذلك لخلق إحساس أو جو معين  -حسب هارمسورز  –ينة في عقل الجمهور خلق صورة ذهنية مع .7

من خالل سلسلة من اللقطات الموجودة ذات انطباع ُتعَرض واحدًة تلو األخرى بسرعة ومن دون 
 ترتيب منطقي واضح.

 

 )مزج األصوات(ثالث عشر: المكساج 

المكساج أو مزج األصوات في السينما الوثائقية هو آخر خطوة في مجال عمليات التسجيل الصوتي، 
ويتم فيه مزج أشرطة الصوت المختلفة على شريط واحد يتم طبعه في النهاية بجوار الصور على شريط 

المؤثرات الصوتية بعد االنتهاء من تسجيل التعليق والحوار و النسخة "االستاندرد"، وعملية المكساج تأتي 
نهائيًا والوصول إلى الصورة النهائية المطلوبة لمشاهد الفيلم عملية المونتاج بعد إال والموسيقا، وال تتم 

بعد جمع األصوات على شريط واحد يقوم مونتير بعملية المونتاج ارتباطًا وثيقًا، و  عملية المكساجوترتبط 
ب والتناسق بينهما على جهاز المونتاج حيث يبدأ عادة الفيلم بضبط الشرائح الصوتية وتحقيق التناس

بشريط الحوار والمقابلة ثم شريط المؤثرات الصوتية ثم شريط التعليق وأخيرًا شريط الموسيقا، وتتم عملية 
الضبط والتنسيق بحيث ال يحدث أي تداخل بين كل هذه األصوات، وهذا يتطلب قدرًا من الحرفية والدقة 

مزج بين كل هذه األصوات على شريط واحد )الماستر( يقوم المونتير مع المخرج واليقظة، وعند ال
ومهندس الصوت بتحديد درجة ارتفاع الصوت عند كل مرحلة، فعلى سبيل المثال في المرحلة 
المخصصة للمقابلة الشخصية والحوار ال يوجد تعليق وتكون الموسيقا خفيفة في الخلفية، وعند وجود 

ينة فإنه عادة يتم مزجها بشكل خفيف لتكون إما في خلفية الحوار أو في خلفية مؤثرات صوتية مع
 التعليق.

ويمكن اللجوء إلى أجهزة التنقية الصوتية من أجل التخلص من أي شوشرة صوتية َتضر بنقاء صوت 
الحوار في اللقطة، ويستعين بعض المخرجين بأكثر من شريط صوتي للمزج يتضمن كل منها مادة 
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لى جانب متابعة درجة نقاء الصوت أيضًا في كل مرحلة يجب التأكد من صوتية  معينة خاصة بالفيلم، وا 
 إجراء أكثر من بروفة لعملية المزج بين األصوات قبل تسجيلها بصفة نهائية.

 

 رابع عشر: الدوبالج

وهو كما يذكر معجم الفن السينمائي 
إعادة التسجيل  –االزدواج  –اإلنطاق 

وهي الكلمات البديلة لكلمة دوبالج 
Doublage  عملية إعادة تسجيل  

الحوار أو التعليق بعد ترجمته من لغة الفيلم األصلية إلى لغة أخرى، والكلمة الدارجة هي الدبلجة أو 
ن عليه أن يجعلوا األفالم الناطقة باللغات األجنبية ناطقة باللغة المحلية الدوبالج، ومهمة الدوبالج والقائمي

التي ُتعرض فيها هذه األفالم بهدف تسهيل فهم هذه األفالم مما يوسع دائرة انتشارها، ويوفر على 
 الجماهير مشقة متابعة الترجمة المطبوعة على الشريط، أو عدم القدرة على المتابعة إذا كانوا أّميين.

 عشر: االخراج السينمائي الوثائقيخامس 

يشمل معظم عمليات إنتاج الفيلم من االستعدادات األولية وعمليات التحضير إلى إنتاج  مصطلحاإلخراج 
 النسخة النهائية للفيلم الصالح للعرض مرورًا بمختلف عمليات ومراحل اإلعداد والتنفيذ.

ي السيناريو إلى صورة في اللقطات والَمشاهد وتجميع واإلخراج هو عمل إبداعي أساسه تحويل الكلمة ف
وتركيب مجموعة هذه الصور المعبرة في سلسلة متكاملة ومترابطة وذات قيمة إبداعية فكرية وجمالية، هذا 

الذي ُيعّبر عن مدى وكيفية تصّور المخرج للنص األدبي أو السينمائي الذي يرغب  -العمل اإلبداعي 
ُينجزه المخرج عن طريق وضع خطة تتضمن آراءه وأفكاره وتصوراته وطرَقه  -في تحويله إلى فيلم 

الخاصة لتنظيم وبناء الفيلم محدِّدًا وشارحًا شكل وأسلوَب إخراج الفيلم ودفعه إلى الوجود، ويعتمد في كل 
ذلك على طاقم عمل وعلى خطة الستخدام األدوات واألجهزة التقنية المالئمة كي يحول ما هو مكتوب 

 السيناريو( إلى ما هو مرئي ومسموع )الشريط أو الفيلم(.)
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على بذل الجهد والوقت  المهنية واإلدارة والقيادة، وهو قادر –والمخرج الناجح يجمع بين المعرفة التقنية 
والعمل المتواصل، فالمخرج باختصار هو كل شيء في الفيلم، وصحيح أن تاريخ السينما والتجربة أثبتا 

إخراج األفالم الوثائقية قد يؤهل مخرجين روائيين جيدين والعكس طبعًا غير صحيح، إال أن أن العمل في 
 إخراج األفالم الوثائقية ليس مجرد طريق للوصول إلى إخراج األفالم الروائية بل هو مهنة وفن قائٌم بذاته.

 

 المخرج الوثائقي: .أ
نتاجه، حيث تبدأ مهامه منذ أول لحظة بعد يشارك المخرج الوثائقي في جميع مراحل إعداد الفيلم  وا 

اختيار فكرة الفيلم واالتفاق عليها وقبل كتابة السيناريو، فهو يشترك في مرحلة البحث وجمع المعلومات 
ومرحلة كتابة النص ما لم يكن هو نفسه المسؤول عنهما، وهو الذي يقوم بكتابة المعالجة النهائية أو 

الذي يتضمن جميع لقطات ومشاهد الفيلم مع شرح مفّصل لكل االعتبارات السيناريو التنفيذي المفصل 
 الفنية والتقنية.

وكثيرًا ما يكون مخرج الفيلم الوثائقي هو مصوره أيضًا، وفي هذه الحالة ُيطلق عليه اسم المخرج المصور 
مجال التصوير،  حيث يجمع بين إمكاناته وخبرته الفنية في اإلخراج وبين إتقانه وممارسته العملية في

 والمخرج المصّور يوجد بكثرة في مجال إنتاج األفالم الوثائقية.

طواًل وعرضًا، يمنًة  -والسالح الرئيس الذي يملكه المخرج الوثائقي هو آلة الكاميرا التي تتحرك حولها 
 لتسجل ما يريد المخرج من الحقائق واألحداث. -ويسرًة 

في مجال معين ألن ذلك يؤدي إلى كبت إمكاناته الفنية وليس على كل مخرج وثائقي أن يتخصص 
وتحجيم حساسيته التي تساعده على اختيار موضوعات مختلفة لها أهميتها في المجتمع والسيما أن 
المطلوب من مخرج الفيلم الوثائقي هو تقديم دراما الطبيعة ودراما الحياة اليومية باستخدام عناصر واقعية 

 مي مؤلف.خالية من أي عنصر درا

 

 المخرج الوثائقي:أسلوب عمل  .ب
بوجود هذا الكم الهائل والمتنوع من األحداث والمشكالت والقضايا التي تحيط به في كل وقت، على 
المخرج الوثائقي في أثناء القيام بعمله أن ينتقَي مما حوله من أشكال وحقائق مختلفة ما هو مهم، أي 
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نية التي يريد التعبير عنها وتكون مؤثرة وذات قيمة، فليس كل العناصر التي يرى أنها تعكس فكرته الف
 حدث أو مشكلة أو كل عنصر من عناصر الحياة قاباًل للطرح والمعالجة السينمائية.

وال بد للمخرج من دراسة متعمقة ومتأنية وشاملة لكل ما يريد أن يعالجه ويقدمه إلى المشاهد، واإللمام 
شباعه بالحقائق والمعلومات والبيانات الضرورية، مع تجنب إغراق  بجميع جوانب الموضوع المطروح وا 

العمل بالتفاصيل الثانوية الدقيقة حتى يحافظ العمل على معناه وغايته األساسية، إذًا عليه تفهم العنصر 
األساسي الذي سوف يستخدمه في عمله والتعرف عليه تمامًا إن كان هذا العنصر شخصًا أو حدثًا أو 

ذا كان إنسانًا مشكلة  أو مكانًا: فإذا كان حدثًا فعليه أن يعرف جوهره وظاهره وارتباَط كل عناصره، وا 
ذا كان  فعليه أن يعرف شخصيته ومكوناتها المختلفة وعالقاتها باآلخرين وخلفياتها الثقافية وبيئتها، وا 

مدى حجمها وأهميتها مشكلة فعليه أن يعرف عناصرها االجتماعية والدوَر الذي تشكله في المجتمع و 
وخطورتها، فكل حقيقة أو ظاهرة يمكن أن ُينظر إليها من جوانب عدة مختلفة تتالءم وشعور الفنان 

حساسه، وكذلك مع طبيعة الجمهور  المستهدف ومع الهدف من الفيلم.  وا 

ي وال بد له من أن يستعين باستشارة المتخصصين في كل جانب من جوانب الحياة التي يتعرض لها ف
 فيلمه وأال يكتفي بمعلوماته وبياناته وأفكاره الشخصية عن الموضوع الذي يعالجه.

وللنجاح في أسلوب عمله، على المخرج الوثائقي أن يتعايش ويلتحم في أثناء عملية اإلبداع الفني مع 
 .حركة المجتمع وديناميكية حركة الحياة بكل جوانبها االقتصادية والثقافية واالجتماعية.. إلخ

المخرج الوثائقي هي مدى تدخل العامل الذاتي لشخصية أسلوب عمل ومن المشكالت التي تعترض 
 -المخرج في أثناء القيام بعمله الفني، فعلى اعتبار أن المخرج هو القوة المبدعة للعمل الفني الوثائقي 

ثبات شخصيته في -حسب غريرسون  أثناء معالجة  فقد يكرس كل إمكاناته ومواهبه في تحقيق ذاته وا 
ويبتعد عن موضوعه وعن الموضوع أماًل في إرضاء نفسه وتحقيق طموحه فيغرق الفيلم في ذاتية مخرجه 

 موضوعيته.
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 صفات المخرج الوثائقي: .ج
 ن يمتلك شخصّية قيادية.أ .1
أن يمتلك مقدرة كافية على التعامل مع األدوات  .2

 والتقنيات السينمائية.
يعيش فيه أن يكون واعيًا بالمجتمع الذي  .3

ومدركًا للبيئة المحيطة به وعارفًا بالقضية التي 
  يدافع عنها.

حس أن يتمتع بمستوى عاٍل من الثقافة ولديه  .4
نسانية قوية وعفوية.مرهف و   حاسة فنية وا 

أن يكون له أسلوبه الخاص في العمل يميزه  .5
  عن غيره من المخرجين.

جب أن يعبر عنه بمنتهى الصدق واألمانة أن ينخرط ويندمج في المجتمع الذي يعيش فيه والذي ي .6
 وبنظرة مبدعة وخالقة.

 أن يكون أكثر عمومية وشموليًة في تفكيره من المخرج الروائي. .7
أن يكون قادرًا على اختيار مادة فيلمه وتحديد موضوعه، وقادرًا على توصيل فكرته ومعلومته إلى  .8

 الجمهور المستهدف.
 هي معالجة موضوع الفيلم بشكل موضوعي ورؤية فنية مبدعة. أن يتواضع في إبراز ذاته ألن مهمته .9

أن يتمكن من إخراج فيلم جيد بميزانية محدودة مع يقينه بعدم إمكانية زيادتها مهما كانت  .11
 الظروف.

 أن يمتلك القناعة المطلقة بالعمل في عالم السينما الوثائقية بكل صعوباته ومشكالته. .11
أشكال النبذ وعدم االكتراث التي قد يلقاها من المجتمع والتي  أن يكون حليمًا وصبورًا لتحمل كل .12

تعكسها نظرة االستهانة واإلهمال من المجتمع للفيلم الوثائقي مقارنة بالفيلم الروائي الذي يحظى بكل 
 االهتمام والشهرة.
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 الخالصة

مراحل إعداد مراحل التعليق والمقابلة والتصوير من بعد المراحل التي ذكرناه في الوحدة الخامسة وهي 
نتاج الفيلم الوثائقي الصوت الذي يزيد اإلحساس بالواقعية ويفسِّر الصورة ويزود ، تأتي مرحلة وا 

يتكون الصوت من المؤثرات الصوتية والموسيقا والتعليق والحوار بين شخصيات الواقع بالمعلومات، حيث 
فالفيلم الوثائقي هو العالقة المونتاج الذي يلعب دورًا أساسيًا ومهمًا، ، ثم ندخل في عملية والصمت

المونتاجية بين األحداث الواقعية المعاصرة والفكرة، وهذا يعني أن للمونتاج دورًا مؤثرًا وخالقًا في بناء 
 الفيلم الوثائقي.

مزج أشرطة الصوت  وتشكل مرحلة المكساج آخر خطوة في مجال عمليات التسجيل الصوتي، ويتم فيها
بعد االنتهاء من تسجيل التعليق والحوار والمؤثرات الصوتية والموسيقا وال تتم المختلفة على شريط واحد 

إلى الدوبالج لجعل األفالم الوثائقية الناطقة بلغات األجنبية ويمكن اللجوء نهائيًا، عملية المونتاج بعد إال 
إن مرحلة اإلخراج السينمائي الوثائقي ليست األخيرة،  ذه األفالم.ناطقة باللغة المحلية التي ُتعرض فيها ه

بل تبدأ منذ اللحظة األولى للتفكير بتحديد فكرة الفيلم، وهي تشمل معظم عمليات إنتاج الفيلم، من 
االستعدادات األولية وعمليات التحضير إلى إنتاج النسخة النهائية للفيلم الصالح للعرض مرورًا بمختلف 

 ومراحل اإلعداد والتنفيذ. عمليات
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 تمارينال

 اختر اإلجابة الصحيحة:
نتاج الفيلم التسجيلي:هي مرحلة يمكن  .1  االستغناء عنها عند إعداد وا 
A. المقابلة. 
B. .التعليق 
C. وضع الموسيقا. 
D. كل اإلجابات صحيحة.  
 

 . كل اإلجابات صحيحةD: اإلجابة الصحيحة

 

 آخر خطوة في مجال عمليات التسجيل الصوتي: .2
A. .المكساج 
B. .الدوبالج 
C. .المونتاج 
D.  اإلجابتانC وA .صحيحتان 
 

 كساج.الم. A اإلجابة الصحيحة:
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 المخرج الوثائقي:أسلوب عمل من المشكالت التي تعترض  .3
A. .مدى تدخل العامل الذاتي لشخصية المخرج في أثناء القيام بعمله الفني 
B. .مدى تدخل العامل الموضوعي لشخصية المخرج في أثناء القيام بعمله الفني 
C.  الفني.مدى تدخل العامل الواقعي لشخصية المخرج في أثناء القيام بعمله 
D. .مدى تدخل العامل الذاتي لشخصية المخرج قبل القيام بعمله الفني 
  

 مدى تدخل العامل الذاتي لشخصية المخرج في أثناء القيام بعمله الفني.. Aاإلجابة الصحيحة: 

 


