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 (مفردات المادة)
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 االسبوع االول

استقبال الطلبة وتعريفهم بمفردات المادة واهدافها 

 واجراءاتها 
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 مرحلة المشاهدة والعزل العاشر 11

 تطبيقات عملية الحادي عشر 11

 واشتغالها في العمل الفني وسائل االنتقال الثاني عشر 12

13 
 الثالث عشر

المبادئ االساسية الجمالية التي يراعيها المونتير 

 عملي تتابع(-تجاور-ترتيب-)أختيار

 لوحة الكالكيت الرابع عشر 14

 تطبيقات عملية  الخامس عشر 15

عشر سادسال 16  امتحان شهري  

 التوقيت والسرعة السابع عشر 17

عشر ثامنال 18  االيقاع 

عشر تاسعال 19  مشاهد الحركة والحوار 

 تطبيقات عملية العشرون 21
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والعشرون الثاني 22  المونتاج الرقمي والمؤثرات الخاصة 

والعشرون الثالث 23  التصحيح اللوني وبرامج معالجة الصورة الرقمية 

والعشرون لرابعا 24  امتحان شهري  

والعشرون الخامس 25  برامج المونتاج الرقمية 

والعشرون سادسال 26  وعناصر بنيتهتسجيل الصوت  

والعشرون سابعال 27  مميزات العمل على برامج المونتاج الرقمي 

والعشرون ثامنال 28  مونتاج الفيلم الوثائقي 
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 مراجعة شاملة لمقررات المادة  الثالثون  31
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 اجلزء األول

 مفهوم املوتتا :

مأخوذة من اللغة الفرنسية وتعين "التجميع"، وهي باألساس تعين   (Montageكلمة املونتاج )

ل املونتري التقين وما ينتج عن ذلك من عمل فين، ويقابل كلمة املونتاج يف اللغة اإلنكليزية عم

(Edit.) 

تعريف املونتاج: هو العملية اإلبداعية اليت تتم يف مرحلة ما بعد التصوير ووظيفته األساسية وضع 

ملصورة يف لقطات خمتارة ومتتابعة بأسلوب منطقي وبأطوال حمددة، خللق قصة ذات إيقاع املادة ا

لتدعيم واقعية االحداث، وذلك خللق عمل متكامل مفعم جيد مع استخدام الصوت املطلوب 

 باألحاسيس واألفكار اليت تتولد خالل املونتاج ليتفاعل معها املشاهد ويشعر بها.

اختيار وترتيب املشاهد واللقطات وطوهلا الزمين على الشاشة، حسب هو فن  -مفهوم املونتاج:

الغرض الفين املراد تكوينه وايصاله للجمهور، ومبا خيدم املوضوع الرئيسي للعمل التلفزيوني او 

 السينمائي، فضال عن إضافة اجلانب اإلبداعي للعمل التلفزيوني.

، هي تصوير سلسلة من الصور 5981مر عام كانت الفكرة الرئيسية من صناعة األفالم يف بدء اال

الثابتة بفواصل زمنية متساوية ملشهد ما، فيتم بذلك تسجيل احلركة، أي إضافة البعد الزمين 

قادرة  ، وبالتالي أصبحت5891ثم أضيف )الصوت( فيما بعد عام إىل عامل الصور الفوتوغرافية، 

التصوير املستمر للمشهد املراد تصويره ثم على النقل الواقعي للمشهد، ولقد بدأ السينمائيون ب

عرضه بدون أي تدخل أو تغيري، وشيئَا فشيئًا بدأ السينمائي يتدخل يف ترتيب اللقطات وتسلسلها 

، ثم املخرج 5891كما حدث مع )أدوين أس بورتر( يف فيلمه "سرقة القطار الكربى" الذي انتج عام 

، ل املتعمد لرتتيب لقطات الفيلم السينمائي)كريفث( فتمت على يديه أنضج حماوالت التدخ

فقد سعى اىل خلق مؤثرات درامية عن طريق ترتيب اللقطات بشكل معني ال يتطابق مع الواقع 

املنقول أو املصور ومن خالل جتاربه وافالمه القصرية والكثري قيل انه كان خيرج فلمني كل 

"كريفث" اىل حقيقة فهمه وهي انه ، وتوصل 5851-5891، اليت اخرجها بني عامي أسبوع

)الذي يروي عادة حدثًا واحدًا( اىل عدة لقطات، وتطورت هذه  يستطيع تنظيم املشهد الواحد

الطريقة فيما بعد على أيدي املخرجني الروسيني "ايزنشتاين"و"بودوفكني" وقد كانت أفالم 

، أهلامًا كبريًا للمخرجني 5851، وفيلم "التعصب" عام 5851كريفث خاصة فيلم "مولد أمة" عام 
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الروس يف العشرينات من القرن املاضي، حيث قاموا بالفعل بدراستها واستخالص قواعد املونتاج 

اليت أسسها "كريفث" ومن قاموا بتطويرها كثريًا يف افالمهم، وقد أحتل املونتاج مكانة عظيمة 

االيف  أة )أن الفن السينمائي ال يبدللغاية عند الروس، حتى ان املخرج الروسي بودفكني قال ذات مر

 .غرفة املونتاج(

 أتظمة املوتتا :

 أ: املوتتا  اخلطي )املتتالي(:

، املونتاج التلفزيونيخطي يف جمال  ور النوع االي سبق ظهوُره ظهذالوهو نوع من أنواع املونتاج 

خطي أستمر يف التواجد مع هذا النوع جنبًا اىل جنب، وقد  وحتى بعد ظهور وانتشار املونتاج اال

خطي للقطات، فاللقطة تسلسل يعتمد على  ألنهطي، مسي هذا النوع من املونتاج باملونتاج اخل

 تسلسل بسهولة كما احلال يف أسلوبميكن تغري هذا ال، وبعد التسجيل ال  1تتبعها _9تتبعها _5

املونتاج اال خطي ، الذي ميكن بعد وضع اللقطات يف التسلسل السابق نفسه أن يتم تغيري هذا 

 رد سحبها ووضعها يف املكان املرغوب.التسلسل بسهولة فائقة وبسرعة كبرية وذلك مبج

 وحدة املونتاج اخلطي:مكونات 
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 .تسجيلجهاز  -5

 .أو أكثر للعرضجهاز  -9

 .لبيان وضبط مصدر الصورةسويشر  -1

 لبيان وضبط مصدر الصوت. (Audio Mixerاملازج الصوتي )جهاز  -4

ونتاج يف جمالي الصوت والصورة وكابالت للربط بني أجهزة املوصيالت ت -1

 .األجهزةوالتحكم يف 

 .(Controller Edit) األجهزةحتكم يف وحدة  -1

 .(Digital Video Effectsاملؤثرات الرقمية )جهاز  -1

 ملشاهدة الصور من مصدرها.  (Monitorsمن الشاشات )عدد  -9

 Character Generatorعلى العمل ) هووضع اللوك الكلمات لكتابةجهاز  -8

CG). 

 لسماع الصوت من مصدره.اعات مس -59

يف  "Blackجودة الصورة ودرجة اإلضاءة ونسبة "للتحكم يف   (Wave Form)جهاز  -55

 الصورة.

 .(outلتسجيل اللقطات املستهدفة )جهاز  -59

 خلطيأجراء املونتاج على أجهزة املونتاج اطوات خ

ض املادة املصورة على شاشة من جهاز عر –كما سبق ذكره  –يتكون هذا النظام يف أبسط صوره 

مونتاج هلا مع شاشة  عمل ی(، وجهاز تسجيل اللقطات اليت جبرMonitorعرض خاصة به )

-( Monitorعرض خاصة به  ) ( والذي عن Edit Controllerبينهما  )كم وجهاز حت -

يتم  حيث( عليه التسجيل تمي یالذ« املاسرت»و  «يالاملرت)» يططريقه يتم التحكم يف الشر

، وبعد أخذ (  فريم فريمحتريكهما إىل األمام وإىل اخللف بسرعات خمتلفة، كأن يتم التحريك )

(In )( يف شريط )املاسرتRecord  ذموضع اللقطة على شريط )املاسرت( يتم أخ يمثلوالذي (In 

& Out املصور أو املادة األرشيفية املوجودة على ( للقطة املطلوب أخذها من على شريط )املاتريال )

من  يليهالقطة وما  بني كل( Transitionsإحدى الشرائط، ثم يتم حتديد وسيلة االنتقال )

هائي لتجنب وجود عدد من الفرميات بروفة للمونتاج قبل التسجيل الن عمل املمكنلقطات، و من 

 ا يتم اضافة بعض املثرات البصرية، كمين وتعديل لذل قبل التسجيل النهائبالزيادة او النقصا
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بعض  إضافةثل تغيري ألوان الصورة، أو م   (Digital Effectعلى الصورة وذلك من خالل جهاز )

 املؤثرات البصرية.

معًا مثل وضع  األصواتاملسؤولة عن مزج  (Audio Mixerٍوحدة املازج الصوتي )وهنالك 

عندما يكون منخفضًا، او اللقاءات  احد الضيوف يفصوت سيقى على التعليق الصوتي، ورفع مو

 خفضه عندما يكون عاليًا ، أو فلرتة الصوت ، أو وضع مؤثرات صوتية لبعض اللقطات.

 

 :واألتظمة متعددة املصادر خطي )غري متتالي( ملوتتا  االا

خطي يف التسعينيات من القرن املاضي، اليت تتم من خالل استخدام  ظهور أنظمة املونتاج االبدأ 

سهولة يف  األكثراألفق يف جمال املونتاج  عامل واسع أجهزة الكمبيوتر، وهو ما أدى اىل فتح

التعامل معه وأكثر انتشارًا بني أوساط العاملني واملهتمني مبجال املونتاج التلفزيوني 

ل احلاسوب الرقمي بقوة نتيجة التقدم التقين ودخواملونتاج  النوع من ظهر هذاوقد ، مائيوالسين

خطي هو  السينماتوغرايف، وبدايات القرن الواحد والعشرين أصبح املونتاج اال اإلنتاجيف جمال 

التلفزيوني عامليًا، وهذا النظام يف املونتاج ال  اإلنتاج مبجال انتشارًا بني أوساط العاملني األكثر

ت مين للقطات، مع إمكانية احلذف واإلضافة ألي عدد من اللقطايلزم املونتري بالتسلسل الز

العمل الذي يتم اجراء املونتاج له ودون أن تتأثر باقي اللقطات املوجودة يف أطار  بسهولة شديدة

 تعقيدات. أيوهذه العملية تتم بسرعة فائقة وبدون 

 (تعريفُهخطي ) االاملونتاج 

على عمليات املونتاج اليت تتم على أجهزة املونتاج  (أو املتتاليخطي ) مصطلح املونتاج االنطبق ي

 تيب العشوائي للقطات دون تعقيد.اليت متتلك خاصية البحث والرت (احلاسوبالرقمية )

 خصائص املونتاج اخلطي:

حيث يتم حتويل املعلومات املسجلة على  :حتويل املعلومات اىل أنظمة رقمية -5

لب الكومبيوتر وهو ما يعرف الشرائط املرئية اىل معلومات رقمية ختزن على القرص الص

 .(captureبعملية )

اليت توفر أمكانية البحث العشوائي السريع عن اللقطات وهذه  :العشوائيالبحث  -9

 العملية سريعة وال تستغرق اال حلظات.
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او غري املتتالي: فهو مونتاج غري متتالي الن طبيعة تنفيذ املونتاج عليه خطي  اال -1

فهو قائم  أخرىترتيبها مرة  وأعادهأي ترتيب كان عينًا للقطات ال يفرض ترتيبًا م

 لقطة. أيعلى القدرة يف تغيري مكان  باألساس

يتم من خالل  ألنهوذلك  إلكرتونيخطي هو مونتاج  املونتاج االإلكرتوني: مونتاج  -4

لتعامل ة، واتوفر السرعة يف تنفيُذ أوامر املونتاج املختلف ألنهاستخدام جهاز كومبيوتر 

ومت  السابقة، األجهزةمل يعد ميكانيكيًا مثل  األجهزةمع املعلومات، فاملونتاج على هذه 

 التغلب على املشاكل اليت كانت متواجدة يف املونتاج بسبب الظروف امليكانيكية.

تقوم على ملفات الفيديو أو عملية الضغط  -:(ضغط الصورة)االنضغاط  -1

جهاز الكومبيوتر اخلاص باملونتاج وكلما فشل مساحي أقل، على الصورة والصوت يف حيز 

 ارتفعت جودة الصورة املرئية واإلشارة الصوتية والعكس. االنضغاط

ذا مل تتم عملية املعلومات: حيث تعترب اعظم املكتبات يف العامل غري فائدة اخزن  -1

ل سهولة وهذه القوائم تصنيف دقيقة حملتواها من الكتب، حتى يتسنى احلصول عليها بك

تسجيالت أو امللفات املخزونة على احلاسوب حتتوي على عددًا من اللقطات والصور وال

شيفية واملؤثرات الصوتية حيث تتابع عملية أجراء املونتاج الصوتية واملوسيقى واملادة االر

  عليها بسهولة وبسرعة كبرية.

 

 خطي: مكونات وحدة املونتاج اال

تويه من خطي من عدد من األجهزة األساسية وهي جهاز الكومبيوتر مبا حي تتكون وحدة املونتاج اال

األساسية ملكونات وحدة املونتاج هي برامج مونتاج على اختالف أنواعها، ومن هذه األجزاء 

 كالتالي:

 جهاز الكومبيوتر: -5

، أيا كان نوعه   (Operating Systemحيتوي برنامج التشغيل اخلاص باجلهاز )

(Macintoshً( )Windowsو )م توي اجلهاز على حسب نوعه ونظام التشغيل القائحي

 Adobe)ونتاج املعليه، على أحد أنواع برامج املونتاج املختلفة، فمثاًل يعمل برنامج 

Premiereأجهزة الكومبيوتر من ( على (ً نظام التشغيلWindows ) ويوجد له نسخة

( على Final Cut Proيف حني يعمل برنامج املونتاج )( ، Appleأخرى تعمل على أجهزة )

 ( .Apple)أجهزة الكومبيوتر من نوع 
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هو املسئول عن طرق عض   (Video Cardوحيتوي جهاز الكومبيوتر على كارت الصورة )

الصورة على شاشة اجلهاز، وختتلف احجام هذه الكروت من جهاز الخر، وهي مؤثرة يف شكل 

 عرض الصورة واملسئولة عن جودة الصورة املخزنه على الكومبيوتر.

 شاشة الكومبيوتر: -9

املونتري من خالهلا مبراقبة مراحل عملية املونتاج، وأيضا تتنوع احجامها ودقة واليت يقوم 

 الوضوح فيها.

 (:Sound Cardكارت الصوت ) -1

وهو جزء خارجي يوصل جبهاز الكومبيوتر األساسي، وخيتص بدخول وخروج إشارة الصوت من 

 وإىل اجلهاز، وختتلف إمكانياته من جهاز الخر.

 (:Keyboardلكومبيوتر )لوحة األزرار اخلاصة با -4

واليت عن طريقها يتم التحكم يف عملية املونتاج بأكملها، حيث إنها حتتوي عددًا من االزرار 

 املتعلقة بتنفيذ أوامر املونتاج، واليت ختتلف من برنامج مونتاج الخر.

 وسائط التخزين: -1

عليه، وختتلف أنواع وهي الوسيط النهائي الذي يتم ختزين إشارة الصوت والصورة الرقمية 

 هذه الوسائط اختالفا كبريًا باختالف نوعيتها وسعتها.

 مميزات املونتاج االخطي:

 تستند مميزات املونتاج االخطي على عدة مسات وهي:

 أكثر سهولة يف التعامل مع املونتاج. -5

 أقل تكلفة من وحدة املونتاج اخلطي. -9

 شكل عام.توفري يف وقت املونتاج مع وجود سرعة يف األداء ب -1

أمكانية حذف أو أضافة لقطات جديدة وتغيري مواقع اللقطات بسهولة فائقة  -4

 وسرعة كبرية.

عدد كبري من املؤثرات البصرية بسرعة فائقة وأسلوب متقن ، بل إمكانية تنفيذ  -1

 وتكرار هذه املؤثرات نفسها على كل باقي اللقطات واملشاهد.

 عليه. ختزين العمل اليت يتم إجراء مونتاجسهولة  -1
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 املوسيقى(-املؤثرات-الصورة-عمل تصنيفات وخطوط )الصوت -1

حيتوي على عدد كبري من وسائل االنتقال ووسائل معاجلة الصورة وعمليات  -9

 انشاء اخلدع السينمائية.

 أكثر واسرع  أنتشارًا بني اجلمهور وخاصة اذا مت رفعة على شبكات االنرتنت. -8

 

 :(االتي)املوتتا  الفوري 

ضرورة نقل االحداث و الربامج واالخبار بصورة مباشرة ومتاشيا مع البث املباشر يف تزامننا مع 

وسائل التواصل االجتماعي يف نقل نبض احلياة ومدى مصداقيتها يف نقل االحداث االنية بدون 

عربة النقل اخلارجي   يف والربامج التلفزيونية جتريالبث املباشر لنقل االحداث ف حتريف او تزيف،

((SNG  واليت تعترب حمطة تلفزيونية متحركة حتتوي على أجهزة مصغرة للتحكم يف الصورة

، وميكن أن جتعل من أي مكان ويف كما موضح بالشكل والصوت ونقلها عرب األقمار االصطناعية

أي زمان موقعًا للتصوير واستوديو مفتوح يف اهلواء الطلق، حيث ازدادت أهمية النقل اخلارجي 

 ن الواقع.بتطور تلفزيو

 

من داخل السيطرة يف  نعرب اهليد فودور املخرج يف البث املباشر اذ يقوم  بتوجيه فريق العمل و

، فكل فرد منهم له وظيفته اخلاصة وهم يعملون معا إلظهار نتيجة العربة كما موضح بالصورة

 .من الفريق يؤثر على أداء اجلميع واحدة، وأي خلل مع أي عنصر
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أكثر من كامريا لتصوير احلدث من عدة جهات وقد يقع على عاتق  وفر يف البثتت ان جيب و

املخرج أثناء البث املباشر )املونتاج واإلخراج( من خالل القطع واالنتقال اىل لقطة الكامريا املناسبة 

، واضافة املؤثرات عليها، باإلضافة اىل اجراء عرب مكسر الصورة والصوت من جمموعة كامريات

 األنسب، ويتمثل يف كونه ح اللوني عليها لتكون مجيع الكامريات بنسق لوني واحدالتصحي

واالسرع يف حالة اذا ما كان املونتاج الرئيسي للحلقة التلفزيونية ينصب على جمرد وضع 

القطع واملزج والذي يعترب انسب استخدام اللقطات جبانب بعضها فقط، مع وضع وسائل االنتقال 

 للمونتاج اخلطي الذي يوفر السرعة.

 ما قبل املوتتا :مرحلة 

تتعدد خطوات العمل على أجهزة املونتاج االخطي، بداية من إدخال البيانات ووصواًل اىل مرحلة  

يف اخلروج النهائي للعمل الفين املمنتج يف صورته النهائية متهيدًا للعرض، وتتمثل هذه املرحلة 

املقاطع -املوسيقى-املؤثرات-)الرشز أدخال املواد املستخدمة يف املونتاج اىل جهاز الكومبيوتر

، وتعرف هذه داخل القرص الصلب للحاسوب ختزينهايتم الذي يتم العمل عليه  االرشيفية(

(، ومن بعدها عمل فولدر لكل مشهد وتسميته حسب رقم املشهد وفق Captuerالعملية ب )

  .تصويريةموسيقى تية ومؤثرات الصوالتقاصيل املستخدمة داخل املشهد من مع السكربت، 
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 املوتتا  االولي والنهائي:

املونتري يقوم بعدة مراحل يف عملية املونتاج كل هذه املراحل تصب يف العملية اإلبداعية للعمل 

 الفين، ففي املرحلة األولية للمونتاج يقوم املونتري ب:

 ، حركة، كامريا،أضاءهما حتتويه من تكوين، اليت مت عزها  وفق  اختيار اللقطات  -5

حركة ممثلني، العدسات املستخدمة، اجتاهات احلركة، الصوت، حبيث تتالئم مع ما قبلها 

 وما بعدها من لقطات.

 

ترتيب اللقطات: هنا يالحظ املونتري أن اللقطة الواحدة حتمل يف ذاتها معنى معينًا، ولكن  -9

 عاني عند ارتباطها مبا قبلها وما بعدها.ختتلف هذه امل

 النهائية للمونتاج تعول على )تتابع اللقطات(: املرحلةاما 

 :تتابع اللقطات: حيث يتوقف االنتقال من لقطة اىل أخرى على عدة عناصر أساسية وهي

 

 الدافع وراء هذا االنتقال )سواء كان مرئيًا او مسموعًا(. -أ

قطة، فمن املعروف أن كل لقطة حتمل معنى جديدًا املعلوم املطروحة يف كل ل- -ب

فال داعي هلا من األساس،  للمتلقي للمشاهد، فأذا مل حتمل اللقطة معنى يضاف

 كما أن اللقطة عندما تستويف املضمون فال بد من القطع فورًا.

حجم اللقطة: حيث ان تقسيم احلركة إىل عدة لقطات متباينة األحجام وإعادة  -ت

 جديد خيلق تدفقًا لألحداث.تركيبها من 

 التسلسل املنطقي للقطع . -ث

 تكوين اللقطة الداخلي. -ج

 سرعتها(. -اجتاهها -احلركة داخل الكادر )حركة الكامريا -ح

 زاوية الكامريا وااللتزام باخلط الوهمي. -خ

 الصوت ودوره يف سالسة القطع. -د

 اإليقاع و الشعور العام للحركة املوجودة داخل الكادر. -ذ

 إطالة الزمن أو تكثيفه.التوقيت عرب  -ر

 اللون واالضاءة. -ز
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 املوتتا  يف مرحلة التصوير

هو التصوير من اجل املونتاج، فيجب على املصور جيعل  من عملية التصوير عملية مونتاج مبدئية 

 فاملصور جيب ان يكون ملم بالعملية املونتاجيه من خالل تسلسل تدفق اللقطات وجتنب االخطاء،

عملية البدء بتسجيل اللقطة او املشهد على املونتري، من خالل  يقع الذي ليسهل العبئ الكبري

ويف حال أخطأ املمثل يف منتصف املشهد، من املمكن التوقف عند اخلطأ ووقت االنتهاء منها، 

عملية اختيار اللقطات اجليدة من  من املهام االخرى هيو، لتعديله، ومن ثم إكمال باقي املشهد

ويقع  اللقطات اجليدة،غري مرغوب فيها اليت مت تصويرها واحملافظة على الف اللقطات خالل حذ

 ضبط االضاءة ودرجة حرارة اللون لتكون الصورة جاهزة ال حتتاج تعديل، ايضًا على عاتق املصور

بهذا  باملوضوع تفيد يف عملية الربط واالنتقاالت بني اللقطات، تصوير لقطات بديلة ذات صلةو

 لية املونتاجية بالنسبة للمونتري الن املادة املصورة جاهزة للمونتاج.احلال تسهل العم

 

 مرحلة املشاهدة والعزل

( رئيسي وتسميته باسم العمل، ويوضع فيه new folderيف هذه املرحلة يتقوم املونتري بعمل )

 حسباملادة املصورة، ومن ثم عمل جمموعة من الفولدرات على عدد اللقطات وترقيمها بالتسلسل 

مكتوبة بالسيناريو، وبعدها يتم اختيار اللقطات اجليدة من بني جمموعة لقطات مصورة بعدة ما 

داخل السيناريو ووضعها داخل  )تيكات( وعند اختيار اللقطة اجليدة يتم ترقيمها حبسب تسلسلها

 الفولدر. تسلسل

 

 وسائل االتتقال واشتغاهلا يف العمل الفين

 

واملونتاج هي املعادل والعدسات وحركات الكامريا  واملشاهد اللقطاتاالنتقال بني وسائل ن ا

عادل السينمائي هي امل االنتقالألن وسائل  ،والفقرات فى اللغةواجلمل السينمائي للكلمات 

قيم أى لذا كان على املخرج السينمائي أن يستوعب مجيع أنواع عالمات الرت ،لعالمات الرتقيم

أثناء مرحلة املونتاج أو التى  اتنفيذهل ًااملونتري قرار هاى ميكن أن يتخذتوسائل األنتقال ـ سواء ال

من ثم تنفيذهم أثناء مرحلة على املخرج أختاذ قرار بشأنهم أثناء كتابة ديكوباج الفيلم و

 .تلقيالتصوير ـ إستيعابًا جيدًا لكي يتمكن من توصيل ما يريده بدقة وبأسلوب يفهمه امل



 . حممد مسري حممدم.م أستاذ املادة:                           )12)                                                                8102تقنيات املوتتا   

 

 

 االنتقال في العمل الفني يلةوس أستخدامأسباب 

  Clarificationأواَل : للتوضيح والتفسري : 

قدر ملتفرج يشاهد األحداث بشكل واضح وهى تعنى أنه على املخرج وباستعمال القطع أن جيعل ا

 ،فمثاَل يف مقابلة مع أحد الشخصيات وهو ميسك بأحد الكتب اليت قام بتأليفها يف يده  ،اإلمكان

القطع  عن طريق ،عند ذلك على املونتري مساعدة املتفرج يف قراءة عنوان هذا الكتاب بشكل واضح 

 إىل لقطة قريبة ليشاهد أسم الكتاب . 

 وهى تعنى أن على املونتري أن يزيد من تأثريIntensificationثانيَا : للتكثيف و الرتكيز : 

يرفع الكارت وهو  د تظهر لقطة عامة حلكم كرة القدمفمثال ق ،لى الشاشةاألحداث اليت تدور ع

ولكن عند القطع إىل لقطة  ،الية من احلرارة الالعب الذي أخطأ أثناء اللعب خ األمحر على

 متوسطة على احلكم قد تظهر األمر أكثر عنفَا وأكثر تركيزَا .

لو أن الشخص داخل Movement Continuity ثالثَا : للمحافظة على إستمرارية احلركة : 

 وجب القطع إىل اللقطة التالية لتكملة بقية احلركة.  ،اللقطة حترك خارج الكادر 

من املمكن التعبري  Change the Time and Placeعَا : للتغيري فى الزمان وفى املكان : راب

عن التغيري فى الزمان وفى املكان عند القطع من لقطة حتدث فى زمان ومكان ما اىل لقطة أخرى 

 حتدث فى زمان خمتلف أو فى مكان خمتلف . 

 وتتعدد وسائل االنتقال يف املونتاج ومن أهمها :

 CUT احلاد قطعال-5

وهي الوسيلة االعتيادية لالنتقال بني لقطتني بأسرع وقت ممكن، فهي عبارة عن تغيري فوري من 

صورة إىل أخرى وهي الوسيلة األكثر شيوعًا واالقل بروزًا للعني، فهي تشبه طبيعة العني البشرية 

ما والتوضيح هنا  يف انتقاهلا من لقطة إىل أخرى، ويستخدم القطع يف األساس يف توضيح حدث

يعين أن تظهر احلدث اىل الناظر واضحا بقدر اإلمكان، والقطع هو الشكل األكثر أناقة وأقل 

 تصنعا للجمع بني لقطتني يعطي انطباع باالستمرارية ومرور الوقت.
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 MIX / Dissolveاملزج  -9

تدرجيي اىل  وهي عملية اختفاء تدرجيي لصورة بصورة أخرى نبغي االنتقال هلا يصحبها ظهور

اللقطة األخرى، والتعريف األكثر أمجاال له هو )عملية ربط بني لقطتني يتكون من خالل إحالل 

 لقطة حمل أخرى بطبع عابر للصورة اليت تظهر فوق الصورة األخرى اليت تتالشي(

 وهنالك نوعان من املزج:

على الشاشة لفرتة مزج مالزم الظهور طويل الزمن أي يبقى تواجد الصورتان متداخلتان -5

 طويلة وحسب احلاجة املوضوعية منها وبدرجة حمسوبة من الوضوح .

 مزج سريع ومالمح ظهور تكون عند االنتقال فقط والتكن مساحة تواجده طويلة زمنيًا. -9

 (Fade in & Fade Outاالختفاء والظهور التدرجيي )-1

تدرجييًا، ففي الظهور التدرجيي تكون الشاشة وهو ظهور الصورة على الشاشة تدرجييا واختفاؤها 

معتمة، ثم تبدأ الصورة يف الظهور حتى تتضح متاما، وحيدث العكس يف االختفاء التدرجيي حيث 

 تبدا الصورة يف االعتام حتى تظلم الشاشة متاما واليت حتدث يف ثانية او ثانيتني.

 (Wipeاملسح )-4

يالحظها املتفرج مبجرد رؤيتها وهي طريقة متثل يف  ويعترب املسح اكثر وسائل االنتقال اليت

إحالل صورة مكان صورة أخرى، وحيدث ذلك حني متسح صورة اللقطة الثانية صورة اللقطة 

األوىل، وميكن أن يظهر املسح من أي اجتاه، فقد يكون رأسيا، أو افقيًا، أو مائاًل، او من املركز  اىل 

 خرى للمسح مثل الدائرة أو املربع وغريها.اخلارج ، كما ميكن استخدام أشكال أ

 طرق االنتقاالت األخرى-1

تعترب بعض االشكال املعتمدة يف االنتقال غري ما ورد يف الطرق السابقة للمونتاج باالنتقال من 

األشياء احلديثة اليت دخلت ضمن حدود استخدام االنتقال بني لقطة ولقطة، وقد تغريت اشكال 

كان شكلة جمسم أي ثالثي االبعاد أو مكعب يكون كل وجه من أوجهه  تلك االلية فمنها ما

حيمل صورة معينة ميكن ان متأل الشاشة بعد ان تدور يف حقل الشاشة وحسب التنظيم الذي 
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يبتغيه املنفذ، ومنه ما كان على شكل تقسيم الشاشة اىل أجزاء صغرية كل جزء فيه لقطة معينة 

 يف خمتلف أنواع الربامج منها:وغريها الكثري من االستخدامات 

 الربامج الوثائقية لتضيف شيء من التفسري للمشهد. -5

 االخبار والربامج السياسية ألنها تعطي مواضيع حمددة يف ان واحد داخل الشاشة . -9

 الربامج املنوعة  -1

 األطفالبرامج  -1

 لوحة الكالكيت

 

 الكالكيت التقليدية:لوحة -1

 

لوحة الكالكيت اخلاصة بكتابة املعلومات اخلاصة بالفيلم وباللقطات اليت يتم تصويرها، تعترب 

ي بداية تصوير، وهي عبارة عن لوحة تصور غاليت هلا دور كبري يف مراحل ما بعد ال األدواتمن اهم 

كل لقطة ويكتب عليها املعلومات اخلاصة باللقطة، وهلا ذراع ينفتح وينغلق، وحتمل هذه اللوحة 

لقطة ، رقم علبة م، اسم املخرج، تاريخ التصوير، اسم المعلومات هامة خمتلفة مثل اسم الفيل

ه املعلومات دد مرات التكرار للقطة، ومجيع هذشريط الفيلم السينمائي املستخدم يف التصوير، ع

معها يف مجيع مراحل العمل الفين يف تعطي تعريف اللقطات، وجتعلها مميزة، لسهولة التعامل 

 .الصورة والصوت بني م عمل مزامنةالفيلم، وجبانب ذلك من خالهلا يت
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 لوحة الكالكيت االلكرتونية: -9

 

جعلت اليت  اإلمكانياتتطوير لوحة الكالكيت التقليدية، وادخلت عليها تكنلوجيا بعض مت 

تعمل إلكرتونيا، وفيها شاشة لعرض ارقام فقد مت اخرتاع لوحة فتها تتم بسهولة ودقة اكثر، وظي

، حيث الكود الزمين اخلاص جبهاز تسجيل الصوت، واليت يطلق عليها لوحة الكالكيت الذكية

يتم عرض ارقام الكود الزمين على اللوحة أثناء التصوير، وعند بداية تصوير اللقطة، يتم تصوير 

دم بالذراع باللوحة يتم تثبيت أرقام الكود الزمين اليت اللوحة بالشكل التقليدي، وعندما تصط

 دة ثواني ثم يتم تكملة العد بعد ذلك.تعرض على شاشات اللوحة مل

 لالستفادة من لوحة الكالكيت اإللكرتونية:اليت جيب اتباعها اخلطوات 

 لكي تكون مجيع املعلومات واضحة. ان تكون اللوحة داخل بؤرة العدسةجيب  -5

 .، وخاصة عند غلق الذراعان تكون اللوحة بأكملها داخل حدود الكادرجيب  -9

التصوير بأكثر من كامريا جيب مراعاة ان كل كامريا تصور اللوحة كان اذا  -1

 بنفس الوضوح.

 على اللوحة بشكل جيد. اإلضاءةان تكون جيب  -4

 نطق رقم اللقطة ومرات التكرار بطريقة واضحة لتسجيلها اثناء التصوير.جيب  -1
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