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ليلدلا اذه  نع 

ةلاـقنلا فـتاوهلاو  رتويبـمكلا  ةزهجأو  ويدــيفلا  تاريماـك  رفوـت  قاـطن  حبــصأ 
، كلذ عمو  قباس . تقو  يأ  نم  ريثكب  ربكأ  ريهامجلا  نيب  نآلا  ويديفلاب  ةمعدملا 

ضعب تـنكمت  دــقو  ربــكأ ، ًايدــحت  لــثمت  نأ  ويدــيفلا  ريرحت  ةــيلمعل  نــكمي 
مالفألا عانـص  دـحأب  ةناعتـسالا  قيرط  نع  كـلذ  ىلع  بلغتلا  نم  تاـعومجملا 

امبر نيعوطتملا ( صاخـشألا  دحأل  نكمي  ًانكمم ، كلذ  نكي  مل  اذإو  نيررحملاو .
ةحاـتملا رداـصملاو  ليلدـلا  اذـه  مادختـساب  ويدـيفلا  ريرحت  ةـيفيك  مـلعت  تنأ )

. نسحتلاو ةبرجتلل  تقولا  ضعبو  اهيلع  لوصحلا  لهسي  يتلا  ىرخألا 

رييغتلل ةادأك  ويديفلا 
نع ةـلاسر  ليـصوت  ةـقيرط  ةـفرعم  دـيري  صخـش  يأ  ىلإ  هجوم  ليلدـلا  اذـه 

ةنيعم ةـعومجم  امبر  وأ  ملاعلا  رابخإ  يف  بغرت  دـق  ويديفلا . مادختسا  قيرط 
، ضرغلاب يوق  سح  تاذ  ةيسايس  وأ  ةيعامتجا  ةعومجم  لثمت  دق  كتصق . نع 

ةلاقم ميدقت  يف  بغرت  دـق  ربكأ . روهمجب  لاـصتالا  لواـحي  ًادرف  نوكت  دـق  وأ 
فقومب يعولا  عفرل  يقيـسوم  ويدـيف  لـمع  وأ  نيعم  ثدـح  قيثوت  وأ  ةـيرابخإ 

1. ام

دقو ، (Internews Europe " ) بوروي زوينرتنإ  ةعومجم " ليلدلا  اذـه  لومت 
" جنيـشت روف  ويدـيف  ةكبــشل " عــمجت  لوأ  دــنع  ليلدــلا  اذــه  ةركف  ترهظ 

طيطخت عـمجتلا  كـلذ  فادـهأ  نيب  نـم  ناـكو  (. video4change / V4C)
. رييغتلا لجأ  نم  ويديفلا  مادختساب  ةصاخلا  رداصملا  ءاشنإو 

ليلدلا اذه  هيطغي  امو ال  هيطغي  ام 
يف كلذ ، عمو  ويديفلا . لمع  نع  لماك  ليلد  ميدقت  ىلإ  ليلدـلا  اذـه  فدـهي  ال 

تاينقتلا ضعب  ةيطغت  الإ  انعسي  ويديفلا ال  ريرحت  جمارب  مادختسا  ةقيرط  ةيطغت 
يف ويديفلا  ريرحت  ةـيلمع  دـعاست  نأ  نكميو  مالفألا . ةعانـصب  ةصاخلا  ليحلاو 

ويديفلا تاطقلل  وج  ةفاضإو  ةصق  ميظنتو  ويديفلا  ةدامل  بسانم  قايس  نيوكت 

كب صاـخلا  ويدـيفلا  لـمع  ءارو  بابـسألاو  راـكفألا  ةـيطغتب  زاـجيإب  موقن  اـمك 
ةعومجم نم  ًءزج  ليلدلا  اذه  لكشي  روهمجلا . ىلإ  لوصولاو  ويديفلا  ليمحتو 

ويديفلا تادـعم  مادختـسال  هيلإ  جاتحت  ام  كل  مدـقت  ويدـيفلا  لوح  عسوأ  رداصم 
ليـصفتلاب عوضوم  ةـيطغت  نم  نكمتن  امدـنع ال  ريثأت . ثادحإو  كتـصق  ةياورل 

لصف ىلع  ةرظن  قلأ  رداصملا  هذه  ىلع  روثعللو  ىرخأ . رداصمب  هطبر  لواحن 
. ويديفلا ريرحتل  ةمدقم  لصفو  ؟  دعب اذام 
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انرتخا ةفلتخم ، تاغل  ىلإ  هتمجرت  فدهب  ليلدلا  اذـه  ةباتك  تمت  دق  ه  نأ ثيح 
، اهعم لمعلل  ةلمتكم  ويديف  عيراشمو  اهليزنت  نكمي  ويديف  رداصم  نيمـضت  مدع 
. قحال رادصإ  يف  اهنيمضتب  موقن  دقو  ًاديفم  نوكي  دق  كلذ  نأ  كردن  كلذ ، عمو 

كنكمي ًايتاذ  ملعتت  تنك  اذإو  ةفرعملا . رداصم  دحأ  ةروص  يف  ليلدلا  اذه  َمّمُص 
ليلدلا نم  ةيبيرجتلا  ءازجألا  قيبطتو  ةـيطخ  ةـقيرطب  ليلدـلا  لوصف  لوانت 
ظحالت دق  ويدـيف . ةـطقل  ريرحتل  اهيلإ  جاتحت  يتلا  تاـينقتلاو  تاراـهملا  ملعتل 

ةلصاومو لمعلا  يف  عورشلاو  ةمدقم  ليلدلا : اذهل  ةيسيئر  لوصف  ةثالث  دوجو 
لك يف  رركتت  ويدـيفلا  ريرحت  ةـيلمع  نم  رـصانع  كانه  ملعتلا  معدـلو  لمعلا ،
ديعن ةرم  لك  يف  مهفلاو  قمعلا  نم  دـيزم  ةـفاضإ  ىلإ  كلذـب  فدـهنو  لـصف ،

. عوضوم يأ  ضرع  اهيف 

نع تامولعملا  نم  دـيزمل  ؟  دعب اذام  لـصف  ىلع  ةرظن  قلأ  ًاـملعم  تنك  اذإ 
. ميلعتلا رداصم  نم  ردصمك  ليلدلا  اذه  مادختسا 

؟ همادختسا يغبني  ويديفلا  ريرحت  جمارب  يأ 
، ويديفلا ريرحت  جمارب  رايتخا  دنع  رابتعالا  يف  اهعـضو  متي  ةدـيدع  لماوع  كانه 
هب حـصنن  يذـلاو  ويدـيفلا  ريرحتل   Kdenlive جمانرب ليلدـلا  اذـه  مدختـسيو 
نأ كردـن  ةريـصقلا . مـالفألا  ةعانــص  لاـجم  يف  نيئدـتبملا  لـمعو  مـيلعتلل 

نيعتي يتلا  رداـصملا  يف  لـماك  لكـشب  نومكحتي  ـال  نيبردـملاو  تاـعومجملا 
فيكتلا ةلوهــسب  مـستن  نأ  بـجي  ناــيحألا  بــلغأ  يفو  اهمادختـسا . مهيلع 
ويدـيفلا ريرحت  تاراـهم  ميلعتو  ملعت  يف  اـهعبتن  يتلا  ةـقيرطلا  يف  ةـيعقاولاو 

. مالفألا ةعانصو 

ريرحت تاينقت  لوح  ةـماع  ةرظن  ميدـقتل  ويدـيفلا  ريرحتل  ليلدـلا  اذـه  عضو  مت 
ةفرعملا لـيوحت  نكميو  ةمدختـسملا . جـماربلا  نع  رظنلا  ضغب  ويدـيفلا  ماـخ 
مادختسا ىلإ  فدهنو  ىرخأ . ريرحت  تاقيبطت  مادختـسا  ىلإ  اهيف  كرتشن  يتلا 

نكمي يتلا  ةـفلتخملا  لمعلا  قرطو  تاـقيبطتلا  نيب  ةـكرتشملا  تاحلطـصملا 
ليوحت مسا  تـحت  ماـسقأ  جاردإـب  اـنمق  ًاـمئالم  ناـك  ىتـمو  اهراركت . ًاـضيأ 

يف هتملعت  امم  ةدافتـسالا  نع  تاـمولعملا  نم  ًادـيزم  مدـقت  يتلاو  كتاراهم 
Windows Movie Maker) ركيم يفوـم  زودــنيو  لــثم  ىرخأ  جــمارب 

(. Final Cut Pro) ورب تك  لانيافو  ( Premiere) رييموربو

ليلدلا اذه  ةباتك  لوح 
سولف ةسـسؤم  نم  سيروم  انآو  زوف  كيام  لبق  نم  باتكلا  اذـه  ةـباتك  تمت 

v4c ةكبــش نـم  تاــقيلعتو  هيجوـت  تـحت  ( FLOSS Manuals) زلويناـم
. كوينويشو فيتسو  ريرف  يميج  صخألابو 
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ةـصاخ ويدـيف  رداصم  انمدختـسا  ليلدـلا ، اذـه  يف  ةـشاشلا  تاطقلل  ةبـسنلاب 
Tactical Tech ةـيكيتكتلا ( تاـينقتلا  ةـمظنم  اهتمدـق  تاـمولعملا  طاـشنب 

ىلع ركشلاب  ةمظنملل  مدقتنو  2. يعادبإ عاشم  ةصخر  بجومب  ( Collective
. ميظعلا ردصملا  اذه 

يف انتدـعاسم  ىلع  كعجــشنو  ةـيح  ةـقيثوك  ليلدـلا  اذـه  ءاـــقب  ىلع  صرحن 
سولف ةسـسؤم  ربع  انب  لاصتالا  ءاجرلا  تاحارتقا ، كيدـل  تناـك  اذإ  هنيسحت .

نم ةــفلؤم  ةســسؤم  يهو  ، (FLOSS Manuals Community) زلويناـم
تاـيجمربلا نع  ةـباتكلاو  ميلعتلاو  مادختـسالاب  موـقت  نـيينف  نـيملعمو  باـتك 

4. لاصتالا ةحفص  ربع  وأ   3 ةماعلا ديربلا  ةمئاق  ربع  لاصتالا  كنكمي  ةرحلا .

 

http://en.flossmanuals.net/videoproduction/ch001_authour- نم سبتقم   1
/^ credits

^http://archive.informationactivism.org/en/credits2

^http://lists.flossmanuals.net/listinfo.cgi/pr-flossmanuals.net 3

^http://www.flossmanuals.org/contact 4
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Kdenlive جمانرب بيصنت 
ةمظنأ همادختسال عم  هريوطت  دقو مت  ويديفلا  ريرحت  ةمظنأ  دحأ   Kdenlive جمانرب  لكشي 

راتخيو وتنبوأو . ريوكـالس  يزوس و  نبوأو  وتنجو  اروديفو  لـمشتو نايبد  سكنيل  ليـغشتلا 

رـهشألا ىلإ دح ًارظن هنأل  وتنبوأ  ليـغشتلا  مـاظن   Kdenlive جمانرب  بـيصنتل  ليلدلا  اـذه 

(. Kdenlive عمتجم  ًامعد نم لبق  لضفألاو  ريبك (

وتنبوأ ليغشتلا  ماظن  ىلع   Kdenlive جمانرب بيصنت  بيرجت :
جماــنرب وـفلؤم  اــنربخي  تاــيجمربلا  زكرم  يف  ةخــسنلا  بيــصنت  نـم  ًالدــب 
ةيمـسرلا تاعدوتــسملا  يف   Kdenlive جـمانرب خــسن  نأـب "  Kdenlive

يذلا  Kdenlive جـمانرب نم  يـضارتفالا  رادـصإلا  نأ  ينعي  اـمم  ةكلهتسم "
لوصحلا بعـصيسو  هتنايـص  دـعي  مل  وتنبوأ  تايجمرب  زكرم  يف  هتيؤر  كـنكمي 
ةيفاـضإلا تاوـطخلا  ذاـختا  رمـألا  قحتـسي  كلذـلو  اهنأـشب . ةدـعاسملا  ىلع 

. ليدب ردصم  نم   Kdenlive جمانرب بيصنتل 
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راسي ىلعأ   Dash Home ـةنوقيأ  ىلع  رقنلـاب  ًـالوأ  مق  ، Kdenlive جمانرب  بـيصنتل 

 .Software Centre بتكاو  ةشاشلا 

 

Edit > Software Sources رتخا وتنبوأ و تايجمرب  زكرم  ةنوقيأ  رقنا 

.Other Software لودج رقنا 

 

. ةذفانلا هذه  لفسأ   Add رز رقنا 

 

APT line - ppa:sunab/kdenliverelease ثـحم يف  يلي  اــم  بـتك 
.Add Source رقناو

.Reload رقناو جمانربلا  ردصم  قالغإب  مق 

بتكا تاــيجمربلا . زكرم  يف   Kdenlive جـمانرب بيــصنت  كـنكمي  نـآلاو 
. ثحبلا عبرم  راسي  ىلعأ  يف   Kdenlive

.Install رز رقنا  مث   Kendlive لخدم رقنا 

.. قيبطتلا بيصنت  ظحالتسو  كب  ةصاخلا  فرشملا  رورم  ةملك  بتكا 

ىلع رقنلا  قيرط  نع  هليغـشت  اـننكمي   Kdenlive جمانرب بيـصنت  دـعب  نآلاو 
.Kdenlive ةنوقيأ ىلع  رقنلاو   Kdenlive ةباتكو  Dash Home ةنوقيأ
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رماوألا رطس  قيرط  نع  بيصنت  لا
نع بيـصنتلا  ةلواحم  ذئنيح  كيلع  يغبني  كيلع  هالعأ  تاداشرإلا  قبطنت  مل  اذإ 

. رماوألا رطس  قيرط 

يلي ام  ةباتكو  ةيفرط  ةطحم  حتفب  مق 

sudo add-apt-repository ppa:sunab/kdenliverelease &&
sudo apt-get update && sudo apt-get install kdenlive

جمانرب ةخسن  بيـصنت  متي  نأ  يغبنيو  كب  ةصاخلا  فرـشملا  رورم  ةملك  بتكا 
 . لضفأ ةقيرطب  اهتنايص  متت  يتلا   Kdenlive

ىلوألا ةرملل   Kdenlive جمانرب ليغشت 
جلاعم ةـشاش  كمامأ  رهظتـس  ىلوألا  ةرملل   Kdenlive جمانرب ليغـشت  دنع 

. دادعإلا

Next رقنا  . MLT كرحم ليصافتب  ىلوألا  ةشاشلا  كربخت 
 

 

. اهبيصنت مت  يتلا  ويديفلاو  توصلا  زيمرت  جماربو  غيصب  ةيلاتلا  ةشاشلا  انربخت 

.Next رقن

 

عون فرعت  مل  اذإ  يئاوشع  رايعم  رايتخا  وأ  ويديفلا  فلمل  رايعم  رايتخاب  مق 
 .Next رقنا هل . الخ  نم  لمعتس  يذلا  ويديفلا 

  .Default folder لمعلل يضارتفا  دلجم  رايتخاب  مق 

ةيمقر ويديف  ةطرشأ  نم  طاقتلالا  يونت  تنك  اذإ  طاقتلالا  زاهج  رايتخاب  مق 
  . ةهباشم ةطرشأ  وأ  ( DV)

دق ىرخأ  تاودأ  دوجو  نم  دكأتلل  كماظن  صحفب  ةريخألا  دادـعإلا  ةـشاش  موقت 
ةديفم . نوكت 

دحاو ويديف  فلم  عم  لمعلا   
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حتفا ويدـيفلا : ريرحت  جـمارب  عم  يلي  امب  مايقلا  لوألا  ماـقملا  يف  كـيلع  نيعتي 
كلذ نوكي  دق  ديدج . ويديف  فلم  يف  هعـضو  ًءزج  هنم  عطقتـساو  ويدـيف  فلم 

يلصألا ماخلا  ناك  اذإ  ةمهلم  ماخ  ةدام  وأ  يويح  ويديف  ليلدب  ةكراشملل  ًاديفم 
وأ هتيقب ، لهاجتو  هنم  ريصق  ءزجب  ةكراشملا  طقف  ديرت  امبر  رييغت . ىلإ  ةجاحب 

رطخلل لمعلا  ءالمز  ضرعي  نأ  نكمي  ويديفلا  نم  ءزج  ةلازإ  كيلع  نيعتي  امبر 
فلم عم  لمعلا  تايـساسأ  صخليو  كـلذ  قيقحت  ةـيفيك  لـصفلا  اذـه  حـضويس 

. ويديف

دادعإلا تاوطخ  ىطختنس  كلذل  ًايـساسأو ، ًاعيرـس  نوكيل  لصفلا  اذه  عضو  مت 
، كلذ عمو  ةيـصصختلا . ويديفلا  ريرحت  ةغل  مدختـسن  نلو  ةدـيجلا  ةـسرامملاو 

اذإ كلذل  ةروكذـملا ، تاوطخلل  ربكأ  ليـصفتب  حرـش  ىلع  ىرخأ  لوصف  يوتحت 
. ةءارقلا يف  يضملا  لواح  رمألاب  تقلع 

ةياغلل عيرسلا  ريرحتلا  بيرجت :
ىلإ كب  صاخلا  ويدـيفلا  فلم  ليوحتب  لـعفلاب  تمق  كـنأ  ةـمهملا  هذـه  ضرتفت 
هذه يف  ويديفلا ( ريرحت  جمارب  دحأ  بيـصنتب  تمقو  كب  صاخلا  رتويبمكلا  زاهج 

(. Kdenlive جمانرب مدختسن  ةلاحلا 

كب صاخلا  ويدـيفلا  فلم  بلجب  مق  ةيداعلا . ةقيرطلاب   Kdenlive جمانرب أدبا 
. ايلعلا ةمئاقلا  يف   Project > Add Clip ىلع رقنلا  قيرط  نع 
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عورشملا ةرجش  مسق  يف  كـلذ  دـعب  كـب  ةـصاخلا  ويدـيفلا  ةـطقل  رهظتس 
. ةشاشلا راسي  ىلعأ  يف   Project Tree

قرغتست نأ  ةليوطلا  تاطقلل  نكمي  كب ( ةصاخلا  ويديفلا  ةطقل  بلج  درجمب 
يف  Timeline ينمزلا لسلستلا  ىلإ  اهبحس  كيلع  يغبني  تقولا )! ضعب 

Track ويديف 1 ) راسم ( لوأ  مدختسا  ررحملا –  ةذفان  نم  لفسألا  فصنلا 
(. (Video 1

Project عورــشملا ةــشاش  ةذــفان  مدختـــسا  كلذـــب ، كــمايق  درجمب 
ويديفلل فلخلل  ريرمتلا  مامألل و ريرمتلا  ليغشتلاب و مايقلل   Monitor

يف  position indicator عـضولا رـشؤم  نأ  نـم  دــكأت  كب . صاـخلا 
رشؤم مادختسا  ًاديفم  نوكي  دق  ويديفلا : ليغشت  عم  كرحتي  ينمزلا  لسلـستلا 

. ةطقل ةيأ  رييغت  وأ  صقب  موقت  ىتم  نأشب  كهيجوتل  عضولا 

ةطقللا ريصقت 
بوغرملا لوطلا  ىلإ  ةطقللا  بحـس  كنكمي  ةـطقللا ، ةياهن ) وأ  ةيادب ( ةـلازإل 

مهـسلا روـهظ  رظتناو  ةـطقللا ، ةياـهن ) وأ  ةــيادب ( ىلإ  سواـملا  كـيرحتب  مـق 
زكرملا وحن  ةـطقللا  فرط  عفدـب  موقت  امنيب  رقنلا  تابث  عم  رقنا  مث  رـضخألا ،

رييغت ءارجإ  ديرت  يتلا  ةطقنلا  دنع  فقوت  ويدـيفلا  ليغـشتب  تمق  اذإ  كنأ  ظحال 
بحس كيلع  نيعتي  يتلا  ةطقنلا  ديدحتل  عضولا  رـشؤم  مادختـسا  كنكميو  اهيف ،

. اهيلإ ةطقللا  فرط 

فصتنملا نم  عطقم  ةلازإ 
Razor مادختـسا قيرط  نع  هداعبتـسا  كيلع  نيعتي  ةطقللا  نم  عطقم  ةـلازإل 

. ررحملا ةذفان  نم  يلفسلا  ءزجلا  يف  تاودألا  طيرش  يف  عقت  يتلا  ، tool

ديرت يذلا  ناكملا  رقناو  تاودألا  بيضق  نم   Razor tool رايتخاب مق 
.. كلذ يف  تبغر  اذإ  ليلدك  عضولا  رشؤم  مادختسا  قيرط  نع  هعطق ،

طغضا اهتلازإ . يف  بغرت  يتلا  ةقطنملا  ةياهن  ديدحت  كيلع  نيعتي  كلذ  دعب 
بغرت يتلا  عطقملا  ةياهن  ةطقن  ىلإ  لصت  ىتح  رشؤملا  جيردتب  مق  / ليغشت

رخآ  صق  لمعل   Razor tool مدختساو اهعطق ، يف 

ىلإ ةدوعلا  كيلع  ًالوأ ، هفذح . كنكميو  ويديفلا  نم  عطقم  لزعب  نآلا  تمق  دقل 
: تاودألا طيرش  يف   selection tool رايتخالا ةادأ 

حاتفم ىلع  طغـضاو  هتلازإ  يف  بغرت  يذلا  ةـطقللا  نم  ءزجلا  رايتخاب  مق  مث 
. ينمزلا لسلستلا  يف  ةغراف  ةحاسم  نآلا  ىرتس  حيتافملا . ةحول  ىلع  فذح 

بحسو رقن  كنكمي  هتلازإ –  كيلع  نيعتي  ءيش  لك  ةلازإب  كمايق  نم  ًاديج  دكأت 
. كلذ ىلإ  تجتحا  اذإ  صقلا  عضو  ليدعتل  ًانيمي  وأ  ًاراسي  صقلا  فارطأ 
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تاطقللا عيمجت 
ةروص يف  عمجتت  ثيحب  ةدم  رصقألا  تاطقللا  طاقـسإو  بحـسب  مق  كلذ ، دعب 

ينمزلا لسلستلا  ةيادب  نم  أدبت  ةطقل  لوأ  نأ  نم  دكأتو  ةليوط ، ةدحاو  ةطقل 
دكأتلل  Project Monitor عورشملا ةشاش  يف  هتمرب  رمألا  ةدـهاشم  كنكمي 

، ميدقتلا ةريخألاو ، ةيلاتلا  ةوطخلل  نكمي  كلذ –  تدرأ  اذإ  ىرخأ  ةرم  رمألا  نم 
ذيفنت يف  تقوـلا  لالغتــسا  لـضفألا  نـم  كلذــل  تقوـلا  ضعب  قرغتــست  نأ 

. عرسأ ةروصب  تاوطخلا 

كعورشم ميدقت  ريدصت  /
هليمحت وأ  ويدـيف  لغـشم  ةطـساوب  هليغـشت  نكمي  ويدـيف  لمعل  نآلا  زهاج  تنأ 

. ريبكلا  Render ميدقت رز  رقنا  ًالوأ ، تنرتنإلا . ةكبش  ىلإ 

 

لوح ةـظحالم  عضوب  مقو   Output file جارخإلا فلم  مسا  راـيتخاب  مق 
كرتاو ، MPEG-4 Profile راـيتخاب مق  هيف . هظفح  متيـس  يذـلا  ناـكملا 

. رييغت نود  ىرخألا  تادادعإلا 

Render to File فلملل ميدقت  رقنا 

عيزوتلاو ةنياعملا 
نع كلذو  رمألا ، ةحص  نم  دكأتلل  ةرظن  قلأ  ديدج ! ويديف  لمعب  نآلا  تمق  دقل 
هيلإ هميدقتب  تمق  يذلا  ناكملا  يف  دوجوملا  ديدجلا  فلملا  ىلع  روثعلا  قيرط 

. ايديملا لغشم  مادختساب  هليغشتب  مقو 

. بوغرملا وحنلا  ىلع  هب  ةكراشملا  وأ  هليمحت  كنكمي  ويديفلل ، كتنياعم  درجمب 

صخلم
ةراهم هذهو  ةطاـسبلاو : ةعرـسلاب  مستت  ريرحت  ةـيلمع  بـيرجتلا  اذـه  رهظأ 

عمو يويح . رمأ  ةعرـسلاو  راظتنالا  رابخألا  عيطتـست  ًاـنايحأ ال  هنأ  ثيح  ةـمهم 
ءيـشلا ضعب  رومـألا  ريـس  ءاـطبإ  يف  بغرت  دـق  كلذـب ، كـمايق  درجمب  كـلذ ،

ماـخ مليفو  ةيـصخش  تـالباقم  ةـفاضإ  كـنكمي  ًادـيقعت . رثـكأ  عـطقم  ريرحتو 
جازم نيوكت  وأ  ةـصق  ةـياور  ىلع  كدـعاست  يتلا  تاودـألا  مادختـساو  يفاـضإ 

. كلذب موقت  فيك  باتكلا  اذه  ءازجأ  ةيقب  كربختس  نيعم .
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.4
ويديفلا ريرحتل  ةمدقم 

ويدـيف لمع  ءاـشنإل  ويدـيف  روص  عم  لـمعلا  ةـينقتو  ةـيلمع  وه  ويدـيفلا  ريرحت 
ةفرعم ىلع  ويدـيفلا  لـمعل  ةيــساسألا  ةـيرظنلا  مـهف  كدــعاسيس  لمتكم .

. ويديفلا ريرحتل  اهمادختسا  كنكمي  يتلا  ةينفلا  رصانعلا 

سانلا ناكو  ةرم . لوأل  مالفألا  ترهظ  امدـنع  ريرحتلل  تاـينقت  كاـنه  نكت  مل 
يف صق  يأ  نود  عنـصم  يف  لاـمعل  ةطيــسب  دـهاشم  ةـيؤر  دـنع  نوشهدـني 

ليبسلا يتوصلا  ريرحتلاو  صقلا  حبصأ  نآلا ، امأ  ىقيسوم . ليغشت  وأ  ريوصتلا 
. ةثيدحلا مالفألا  ةغل  وحن 

وأ نويزفلتلا  ةدـهاشم  ىلع  اهيف  تدـتعا  ةـئيب  يف  لـفط  تأـشن  دـق  تنك  اذإ 
تاينقت ددع  نم  شهدنتـسو  ويديفلا ، ةغل  نم  ًاردق  فرعت  لعفلاب  كنإف  مالفألا 

. ةيهيدب ةروصب  لعفلاب  اهفرعت  يتلا  صصقلل  ةيرصبلا  ةياورلاو  صصقلا  ةياور 

صصقلا ةياور 
ًالمع وأ  ًايقئاثو  ًامليف  وأ  ًاـيرابخإ  ًاريرقت  تناـك  ءاوس  ويدـيفلا ، يف  ةـصق  درـسل 

: ةيلاتلا ةلئسألا  ىلع  كب  صاخلا  ويديفلا  دري  نأ  بجي  ًايبدأ ،

؟ ةصقلا هلوح  رودت  نم 

؟ ثدح اذام 

؟ ثدح ىتم 

؟ ثدح نيأ 

؟ ثدح اذامل 

يف ًاضيأ  بغرت  دـق  امك  . Five Ws ةيزيلجنإلا ةغللاب  ةلئـسألا  هذه  ىلع  قلطي 
. ثدح فيك  لاؤس  جاردإ 

مث ةصقلا ، تايصخشو  ثادحألا  عوقو  نامزو  ناكم  ديدحتب  ةداع  صـصقلا  أدبت 
ةرارـش ةراـثإ  درجمب  ةـصقلا  ءارو  ةيـساسألا  بابـسألا  جاردإـب  صـصقلا  موقت 

لواحيـس يتلا  اماردـلا  وأ  ةـهجاوملا  وأ  عارـصلا  نم  عون  ةداع  كانه  مامتهالا .
لكشلا حضوي  ةـصقلا . ةياهنب  اهلح  ام  ةقيرطب  ررحملا ) وأ  مدقملا  صاصقلا (

1. ةصقلل يماردلا  ءانبلا  ( 1)

ةروصب ةدوجوم  ةياهنلاو  فصتنملاو  ةيادبلاب  ةصاخلا  عطاقملا  هذـه  نوكت  امنيب 
يف ةداع  ةدوجوم  نوكت  ليوط ، يقئاـثو  مليف  وأ  يئاور  مليف  يف  ًاـحوضو  رثكأ 

نيمضت يف  ريرحتلا  بولسأ  نم  ءزج  نمكيو  ةريصق . تناك  امهم  صصقلا  لك 
. ريصق ريرقت  ةروص  يف  رصانعلا  هذه  لك 

صصقلا ةياورب  ةصاخلا  رداصملا 
ةروصملا مهعوفدو  دوهشلا  قودنص  نم  جنيشت  روف  ويديف  ةكبش  جهانم  يوتحت 

1. صصقلا ةياور  لوح  ةعئار  رداصم  ىلع  ويديفلاب 

ةروص يف  ويديفلا  ءاشنإ  ىلإ  انب  ةصاخلا  ويدـيفلا  تاودأ  قودنـص  مسق  ىعـسي 
ىلع تابيردـتو  ةـياغلل  ةريثملاو  ةـلاعفلا  رداصملا  ضعب  اـهلو  ةـيعامج  ةـيلمع 

لمشتو رخآلا ؛ ولت  ًالصف  ةيلاتلا  ةلئسألا  حرطيو   2. كلذب مايقلا 

؟ اذاملو هليصوت  ديرت  يذلا  ام 

؟ كتركف ويديفلا  لقنيس  فيك 

؟ ةعومجم ةروص  يف  لمعتس  فيك 

وأ ًايقئاثو  ًامليف  تناك  ءاوس  كتـصق ، ءاـنب  ةـيفيك  لوح  ميهاـفم  كاـنه  نأ  اـمك 
. ًايئاور ًامليف 

ةصقلا ةياور  ةيلمع  فشكتـست  ةعئارلا  تابيردتلا  ضعب   Insight Share ىدل
لبق نم  اهـضرف  نم  ًالدب  ةعامجلا  اهدوقت  ةيعامج  ةيكراشت  ةـيلمع  ةروص  يف 

. يكراشتلا ويديفلل  ةـصقلا  ةـحول  بولـسأ  ةيـساسألا  مهتابيردـت  نمو  ملعم .
عوضوم هيجوت  بنجت  ىلإ  فدـهي  ءاشنإلا  ةـيلمع  نع  قسنملا  بيغي  ـال  اـمنيبو 

. ةصقلا
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ةصقلل ةيرصبلا  ةياورلا 
ةداعإ انيلع  نيعتي  ويدـيف  ريرحت  جـمانربو  ويدـيف  ماـخ  مادختـساب  ةـصق  ةـياورل 

نع نكل  ةيعيبط ، ةروصب  عقاولا  رـشبلا  ضوخي  اهلالخ  نم  يتلا  ةقيرطلا  ءاشنإ 
اننكمي ةياغلل  ةـساسح  انناذآو  انييعأ  نألو  ةيعانطصا . تاينقت  مادختـسا  قيرط 
انلوقعل نكميو  انمامأ  ضورعملا  دهشملاب  ةصاخلا  ليصافتلا  نم  ديدعلا  طاقتلا 

حيحص رمألاو  دهشملاب . ًاطابترا  رثكألا  اهنأب  رعشي  يتلا  ليـصافتلا  ىلع  زيكرتلا 
تامولعم انلـصت  دق  امنيبف  ةقوطنملا ، تامولعملل  ةبـسنلاب  ةنيعم  ةجردل  ًاضيأ 
. انل ةموهفم  ةصق  ةروص  يف  اهبيترتل  ةعرسب  انلوقع  لمعت  ةبترم ، ريغ 

ةيلمع ءاشنإ  ةداعإب  ويديفلا  عانـصل  حمـست  تاينقت  اهل  ةصقلل  ةيرـصبلا  ةياورلا 
ةفلتخم عاوـنأ  مادختـسا  لـالخ  نم  يـسيئر  لكـشب  كـلذ  مـتيو  ةـصق ، عـيمجت 

. اهبيترتو تاطقللا  هيوتحت  ام  رايتخاو  ويديفلا  تاطقلل 

كمليف ةءارقل  كروهمج  بذجا 
رظناو مالفألا  نم  ريثكلا  دهاش  كروهمجب . لاصتالا  ينعي  ةثيدحلا  تاينقتلا  مهف 

ميتـعتلا هنيبـي  يذـلا  اـمو  دـهاشملا  يهتنت  فيك  دهاـشملا . صق  ةــقيرط  يف 
؟ ءيطبلا نابوذلا  وأ  ةءاضإلل  يجيردتلا 

ةصقلل ًاوج  قلخا 
ريصقلا عيرسلا  صقلاف  كمليفب . روعـشلا  ةجرد  ريغت  نأ  ريرحتلا  طامنأل  نكمي 

لاكـشألاو ةليوطلا  تاطقللا  حمـست  امنيب  ًاعيرـسو ، ًارتوتم  ًاراسم  مليفلا  حنمي 
. دهاشملل حايترالل  روهمجلل  ةرتفب  دهاشملا  لصاوف  نيب  ةئيطبلا 

ريرحتلا ماهوأ  مدختسا 
ةرئاط توص  درجم  ماهوأ ، لمع  ىلإ  يدؤت  نأ  ةرهاـملا  ريرحتلا  ةـيلمعل  نكمي 

امك ةطقللا . جراخ  لعفلاب  ةـيحورم  ةرئاـط  دوجوب  ماـهيإلا  ىلإ  يدؤي  ةـيحورم 
ةلباقم لوح  ريرحتلا  كنكميو  لكاشملا  فيطلت  ىلع  ريرحتلا  دـعاسي  نأ  نكمي 

. ةياغلل ةريغص  ءازجأ  صق  قيرط  نع  ةبعص 

ةددعتم اريماك  اياوز  مدختسا 

دهـشملا ريوصت  كنكمي  دـحاو ، دهـشمل  بناـج  نم  رثكأ  راـهظإ  ىلإ  تجتحا  اذإ 
. ريرحتلا ةيلمع  لالخ  اياوزلا  كلت  نيب  صقلاو  ةفلتخم  اياوز  نم  تارم  ةدع 

22
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" جاتنوملا ةينقت " فشكتسا 

روهمجلا لواحي  ريرحتلا . لاـمعأ  لـك  هتحت  جردـنت  يذـلا  لـصألا  وه  جاـتنوملا 
تاوصألاو روصلا  نم  يناعملا  ىلع  لوصحلاو  هتدـهاشم  دـنع  كـمليف  ريـسفت 

دحأ اـهيقلي  ةـملك  جزمب  تمق  لاـثملا ، لـيبس  ىلع  اذإو ، اهـضرعب . كمايق  دنع 
يـسايسلا نأ  ضرتـفملا  نمف  برحلل ، روص  اـهعبتي  توص ، نودـب  نييـسايسلا 

نيتروـص نـم  دــيدج  ىنعم  قـلخ  ىلإ  جاـتنوملا  يدؤـي  برحلا . نـع  ثدـحتي 
تمق اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلع  ةقيرطلا ، هذهب  روهمجلا  هيجوت  كنكمي  نيتلصفنم .

روهمجلا ضرتفيسو  عراوشلا  دحأ  يف  ناريسي  نيصخشل  ةلصفنم  روص  ضرعب 
4. رمألا ةياهن  يف  نايقتليس  نيصخشلا  نأ 

ةصقلل ةيرصبلا  ةياورلا  يف  رداصملا 
نكل لماك  لكـشب  تاعوضوملا  هذه  ةيطغتل  ليلدلا  اذه  يف  تقولا  انيدل  سيل 
ةياور رـصانع  نع  تنرتنـإلا  ةكبـش  ىلع  ةـعئارلا  رداـصملا  نـم  دـيدعلا  كاـنه 

ةفلتخملا عاونـألا  يلاـتلا  حرــشلا  حـضويو  ويدـيفلا . لـمع  تاـينقتو  صـصقلا 
ةيمالعإلا داوملا  جاتنإ  لوح  يف " يت  دلروو  لومس  ليلد " نم  ويديفلا  تاطقلل 

5. نامأو ةمالسب 

^ /
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لضفأبو هالعأ . ةروكذملا  جاتنوملا  ةينقت  ىلع  صصقلل  ةيرـصبلا  ةياورلا  دمتعت 
كرتشم فرعو  ةغل  مادختـسا  صـصقلا  ةياور  نم  عونلا  اذـهل  نكمي  نوكي ، ام 

ىلإ يدؤـي  نأ  ةـيناكمإ  وـهف  جاـتنوملل  يبلـسلا  بناـجلا  اـمأ  ةلاسر . ليـصوتل 
. ويديفلا لمعل  ةنرم  ريغ  ةيمداقت  ةقيرط 

تاطقللا عاونأ  ليجست  بيرجت :
، لامعألل حرملا  سابتقالا  يف  ردـق  ربكأب  ًابلاغ  صـصقلا  ةـياور  فارعأ  حـضتت 

تانالعإلاو ةيقئاثولا  مالفألل  دـئاز  لكـشب  ةمدختـسملا  فارعألا  دـيلقت  مت  دـقف 
هذهل نكميو  يديموك . ريثأت  ىلع  لوصحلل  رابخألا  ريراقتو  ةيهيفرتلا  ضورعلاو 

. امنيسلاو نويزفلتلا  ةغل  ميلعت  وأ  ملعت  دنع  ةديفم  رداصم  نوكت  نأ  لامعألا 

ًاريرقت مدــقت  فـيك  ركورب  يلراـشت  ةراـبع " مادختــساب  تنرتنـإلا  يف  ثـحبا 
ةدهاشمل ( Charlie Brooker How to Report the News " ) ًايرابخإ

. ةيرابخإلا ريراقتلا  يف  ةمدختسملا  ةفلتخملا  تاطقللا  عاونأل  لاثم 

عاونأل ةمئاق  لمعب  مق  ةيقئاثولا . مالفألاو  ةيرابخإلا  ريراقتلا  ضعب  دهاش  نآلاو 
اذام اهمادختسا ؟ ةجرد  يه  ام  اهمادختسا . بيترتو  ةمدختسملا  تاطقللا 

متي قلعم  وأ  رابخألا  عيذمل  بحاصم  توص  كانه  له  ريرقتلا ؟ يف  ًاضيأ  ثدحي 
راكفألا ريسفتل  تاموسرلا  مدختست  له  ويديفلا ؟ مليف  ةبحاصمل  همادختسا 

لثم ةلئسأ  حرط  كدعاسيس  ةبرقملا ؟ تاطقللا  مادختسا  متي  ىتم  ةقلطملا ؟
امدنع ديج  لكشب  ويديفلا  ريراقت  ءانب  ةداعإل  تاظحالم  نيودتو  ةلئسألا  هذه 

 . ويديفلا ريرحت  جمارب  مادختساب  كسفنب  ريراقتلا  هذه  ءانب  يف  أدبت 

 

http://www.witness .org/how-to/curriculum/introductionstorytelling 1

/^ http://toolkit.witness.org

^http://en.flossmanuals.net/video-production 2

^http://insightshare.org/resources/pv-handbook 3

يار ليشيم  انب –  ةصاخلا  ويديفلا  تاودأ  قودنص  نم  داوملا   4

/^ http://en.flossmanuals.net/video-production/ch001_authourcredits

 http://smallworldnews.tv/guide 5
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لمعلا يف  عورشلا 
دحاو راسم  ريرحت   .5

ويديفلا تارثؤمل  ةمدقم   .6
ةددعتملا تاراسملا  ريرحتل  ةمدقم   .7

توصلا ريرحتل  ةمدقم   .8
كلمع ريدصتو  ظفح   .9
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.5
دحاو راسم  ريرحت 

جماربل ةيساسألا  تايلمعلاو  تاودألاو  بناوجلا  ىلإ  ًالخدم  لصفلا  اذه  مدقي 
. ويديفلا ريرحت 

لمعلا بناوجل  ةماع  ةرظن 

: يهو ويديفلا  ررحمل  ةيساسأ  بناوج  ةثالث  كانه 

رداصملا بناج   .1
ةشاشلا بناج   .2

ينمزلا لسلستلا   .3
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عورشملا ةرجشو  رداصملا  بناج 
عورشملا ةرجش  مسا  بناـجلا  اذـه  يف  يـساسألا  ضرعلا  اذـه  ىلع  قلطي 

، كعورـشم يف  ةدوجوملا  تاـفلملا  ةـفاكب  ةـمئاق  مدـقيو  ، Project Tree
يف ىرخألا  لوادجلل  ةبـسنلابو  كب  ةصاخلا  ويديفلا  تاطقل  لاثملا ، ليبس  ىلع 

ةمزح تارثؤملا Effects List و ةمئاق  لاثملا  ليبس  ىلع  مسقلا ، اذـه 
يف اـهلوانت  متي  ، Transition لاقتنالا تارثؤملا Effects Stack و

. ىرخأ لوصف 

عورشملا ةشاشو  تاطقللا  ةشاش  ةشاشلا : بناج 
ةرجش ىلإ  كب  ةصاخلا  تاطقللا  ةفاضإب  كمايق  درجمب  تاطقللا : ةشاش 

ةـصاخلا تاطقللا  ةـشاش  يف  اهتنياعم  كنكمي   Project Tree عورشملا
بغرت يتلا  يلصألا  كمليف  نم  ءازجألا  رايتخال  يـساسألا  ناكملا  وه  اذهو  كب .

. ديدجلا ويديفلا  يف  اهعضو  يف 

ةنياعمب اهلالخ  نم  موقت  يتلا  ةادألا  يه  عورشملا  ةشاش   : عورشملا ةشاش 
اهنم نوكتي  يتلاو  كـب ، صاـخلا   Timeline ينمزلا لسلـستلا  يف  تاـطقللا 

تاودأ اهبو  تاـطقللا  ةـشاشل  ةـبراقم  يهو  رمـألا ، ةـياهن  يف  دـيدجلا  ويدـيفلا 
RewindوPause و Play لاـــثملا ، لـــيبس  ىلع  ةـــهباشم ، مـــكحت 

.Forwardو

ويديفلاو توصلا  تاراسم  ينمزلا : لسلستلا 
بيترتـب هلـالخ  نم  موقت  يذـلا  ءزجلا  وـه   Timeline ينمزلا لسلستلا 

ةدـم حيـضوتب  يوـلعلا  ءزجلا  يف  ماـقرألا  موـقت  ديدـج . ويدـيف  لمعل  كتاطقل 
ينعي اذـهو  يلي 00:00:00:00 ، اـمك  رـسيألا  ءزجلا  حـضوي  يناوثلاب : ويديفلا 

. ويديفلا ةيادب 

Video tracks ويدـيفلا تاراسم  ىلإ  ينمزلا  لسلــــستلا  مـــسقني 
اذه يف  رخآلا . قوف  دـحاو  ةـبترم  ، Audio tracks توصلا تاراـسم  و

Video 1 1 ويديف ىلعألا –  راسملا  مادختساب  يفتكنس  مسقلا ،

 WMM لـثم ىرخـألا ، ويدـيفلا  ريرحت  جــمارب  موـقت   : كتاراهم لـيوحت 
بناوجلا هذهل  ءيشلا  ضعب  ةفلتخم  تاحلطصم  مادختساب  Premiere / FCP

. ةهباشتم اهفئاظو  نإف  كلذ  عمو  تاودألاو ،

ريرحتلل ةديفم  تاودأ 
 

جمانرب يف  ةعرـسب . ريرحتلا  ىلع  كدعاست  يتلا  ةدـيفملا  تاودألا  ضعب  كانه 
ءزجلا يف  تاودألا  طيرـش  يف  تاودـألا  هذـه  ىلع  روثعلا  كـنكمي  ، kdenlive

. ررحملا ةذفان  نم  يلفسلا 
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كيرحتو رايتخاب  رشؤملا ) مهس   ) Selection tool رايتخالا ةادأ  كل  حمست 
هذهو كب . صاخلا   Timeline ينمزلا لسلـستلا  يف  ةدـح  ىلع  لك  تاطقل 

. ةيضارتفالا ةادألا  يه 

ىلع ةعرـسب : ةطقللا  صقب  صقم ) لكـش  ىلع   ) Razor tool كل حمـست 
امك ءازجأ . ةدـع  ىلإ  ةـطقللا  ميـسقت  وأ  ةـقطنم  ةـلازإ  كنكمي  لاثملا ، ليبس 
ىلع سواـملا  نم  نميـألا  بناـجلا  رقن  قيرط  نع  كـلذ  قـيقحت  ًاـضيأ  كـنكمي 

.Cut Clip ةطقللا صق  رايتخاو  ةطقللا 

لقنب نميـألا ) هجاوملا  مهـسلا   ) Spacer tool ةدـعابملا ةادأ  كـل  حمــست 
ةطقلل ةـحاسم  لمعل  ينمزلا  لسلـستلا  يف  تاـطقللا  نم  ةريبك  تاـعومجم 

. راسيلا ىلع  ةديدج 

نأ الإ  تاقيبطتلا  فالتخاب  تاودـألا  فـالتخا  نم  مغرلاـب   : كتاراهم ليوحت 
selection tool نيب و هباشت  كاـنه  صخـألابو  اهنيب . هباشت  هجوأ  كاـنه 

.spacer toolوrazor tool

دحاو راسمب  ويديف  ءاشنإ  بيرجت :
ويديف تالباقم  ةثالث  نم  دحاو  راسمب  ويدـيف  ءاشنإب  موقتـس  ةـمهملا  هذـه  يف 

امك ةلباـقم . لـك  نم  نييتوص  نيعطقم  لـقألا  ىلع  مادختـسا  كـيلع  نيعتيس 
كب صاخلا  ررحملا  ءازجأ  دحأ  نم  ويديفلا  بايـسنا  ةقيرط  ةـعباتم  كيلع  نيعتي 

Project عورشملا ةرجش  نم  ريرحتلا : ةــيلمع  لـالخ  يلاـتلا  ءزجلا  ىلإ 
لسلستلا ىلإ  مـــث  ، Clip Monitor تاـطقللا ةـشاش  ىلإ   Tree
.Project Monitor عورشملا ةشاش  ينمزلا Timeline و

دادعإلا
. دلجملا سفن  يف  يلصألا  ويديفلا  تافلم  ةفاك  دوجو  نم  دكأت  ًالوأ 

عورشم لمعل   File > New رقناو كب  صاخلا  ويدـيفلا  ررحم  حـتفا  نـآلاو 
Project folder عورـشملا دـلجم  دادـعإ  نـم  دـكأت  ديدج :  Project

. كب ةصاخلا  ويديفلا  تافلم  هيف  دوجوملا  دلجملا  سفن  نوكيل  كب  صاخلا 

نع كلذـب  مايقلا  كـنكمي  عورـشملا . ىلإ  كـتاطقل  بلج  كـيلع  نـيعتي  نـآلاو 
ةرجش يف  اهطاقسإو   Project File عورشملا فلم  نم  اهبحس  قيرط 

.Project Tree عورشملا

ًامسا رتخاو   File > Save As رقنا عورـشملا : فلم  ظفحا  كـلذ ، دـعب 
نكمي : Project Folder عورشملا دلجم  دادعإ  نع  كلذ  فلتخي  ًابسانم .

نم ديدعلا  ، Project files عورشملا تافلم  نم  ديدعلا  كيدـل  نوكي  نأ 
.Project folder عورشملا دلجم  سفن  يف  ةفلتخملا ، ريرحتلا  تايلمع 

ةديدج ةطقل  لمع 
ةديدج ةـطقل  لمع  كيلع  نيعتي  ًالوأ –  ريرحتلا . ةـيلمع  ءارجإل  زهاج  نآلا  تنأ 

عورشملا ةرجش  يف  ىلوـألا  ةـطقللا  رقنا  كب . ةـصاخلا  ردـصملا  ةداملا  نم 
.Clip Monitor تاطقللا ةشاش  يف  رهظتسو  كب  ةصاخلا   Project Tree

 

نع وأ  ، Play / Pause فاقيإ ليغشت  / رز  مادختـساب  مليفلا  ضرعتس 
. تافاسملا بيضق  ىلع  طغضلا  قيرط 
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حيتافملا ةـحول  ىلع  j و l وأ ًاـضيأ ،  Rewind و Forward رارزأ مدختـسا 
. ريثأتلا سفن  ىلع  لوصحلل 

ليغشتلا سأر  وـه  ثلثملا  اذـه  ريغـص : دوـسأ  ثلثم  ويدـيفلا  تحت  دـجوي 
كنكمي اهدـهاشن . يتلا  ةـطقللا  نم  ًءزج  انل  حـضوي  يذـلا   Playing Head

Playing Head ليغـشتلا سأر  بحــس  قـيرط  نـع  ماــمألل  يطختلا 
. نيميلل وأ  راسيلل 

نيعتي ديدجلا  ويديفلا  يف  اهمادختـسال  كب  ةصاخلا  ةـطقللا  نم  ةـقطنم  رايتخال 
رقنا كلذـب ، مايقللو  ةياهن .) ةيادب   ) out point و in point رايتخا كـيلع 

Set zone start ةقطنملا ةيادب  ديدحت  لجأ  نم  ساوقـألا  رارزأ  ىلع 
.Set zone end ةقطنملا ةياهن  ديدحت  وأ 

ريثأتلا : سفن  ىلع  لوصحلل  حيتافملا  ةـحول  تاراصتخا  مادختـسا  كنكمي  امك 
نوللاب ةزيمم  اهرايتخاب  تمق  يتلا  ةـقطنملا  دجتـس  نآلاو  ةياهنلل . o و ةيادبلل 

. رضخألا

ةديدج ةطقل  لمعب  موقي  يذـلا  ينمزلا ( لسلـستلا  ىلإ  رايتخالا  اذه  ةـفاضإل 
هبحساو كب  ةصاخلا   Clip Monitor تاطقللا ةشاش  يف  ويدـيفلا  رقنا 
حيتافملا ةحول  راصتخا  مادختسا  كنكمي  امك  كب . صاخلا  ينمزلا  لسلستلا  يف 

v

نع ثـحباو  ةيادبلا ) ينمزلا ( لسلـستلا  راـسي  ىــصقأ  ىلإ  كـتطقل  بحــسا 
حضويو هالعأ : مهسب  يـسأر  طخ  ، position indicator عضولا رشؤم 

نكي مل  اذإو  هدهاشت . يذلا  ينمزلا  لسلستلا  نم  ءزجلا  كلذ  رـشؤملا  اذه  كل 
لــسلستلا ةـيادب  يف  لـعفلاب   position indicator عـضولا رــشؤم 

تيقوتلا ةءارق  نوكت  ىتح  راـسيلا  ىـصقأ  ىلإ  هبحـساو  ثلثملا  رقنا  ينمزلا ،
.00:00:00:00

ةديدجلا كتطقل  ضرعتسا 
عورشملا ةشاش  يف  ديدجلا  ويديفلل  ينمزلا  لسلستلا  ةنياعمب  مق 

تاطقللا ةشاش  عم  تاشاشلا  ةقطنم  يف  دجوتو  : Project Monitor
اذإ  Project Monitor عورشملا ةشاش  لودج  رقنا  : Clip Monitor

. . لعفلاب هرايتخا  مت  دق  نكي  مل 

  

position indicator عضولا رـشؤم  ىرتس  : play ليغشت رز  رقنا 
كتطقل ىرتس  ينمزلا –  لسلـستلا  ليغـشت  عم  نيميلا  ىلإ  راسيلا  نم  كرحتي 

.Project Monitor عورشملا ةشاش  يف  ةديدجلا 
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ةطقللا طبض 
قيرط نع  لوطلا  رييغت  كنكمي  بسانملا ، لوطلاب  ةديدجلا  ةطقللا  نكت  مل  اذإ 

. ًانيمي وأ  ًاراسي  ةطقللا  فرط  بحس 

طبـضو ةـطقللا  ىلع  جودزملا  رقنلاـب  مق  عيفرلا ، طبـضلا  تاـيلمع  نم  لـكل 
. ًاديدحت رثكأ  لكشب  ةطقللا 

راركتلا
نع ينمزلا  لسلـستلا  ىلإ  ىرخأ  ةديدج  تاطقل  نع 5  لقي  ام ال  ةـفاضإب  مق 

ةزجوم لمج  رايتخا  لواح  طبضلاو . ضارعتسالاو  ءاشنإلا  ةيلمع  راركت  قيرط 
ىلع بيردـتلا  ىلع  كـلذ  كدـعاسيس  ةيتوص :)" عطاـقم  )" لاـع  ريثأــت  تاذ 

. ةقيقد ةروصب  ةددحملا  تيقوتلا  تايلمع 

بيترتلا ةداعإ 
نع اهبيترت  ةداعإب  مق  ةديدجلا ، تاطقللا  نم  ديدعلا  ءاشنإب  تمق  نأ  دعب  نآلاو 

ةدعابملا / رايتخالا تاودأ  سواملا و مدختـسا  فلتخم . بيترتـب  اهبحـس  قيرط 
قيرط نع  تاوـجفلا  ةـلازإب  كـمايق  نـم  دـكأت  . selection/spacer tools

. ًاعم تاطقللا  طغض 

Project Monitor عورشملا ةشاش  يف  ةفلتخملا  تابيترتلا  ضرعتـسا 
. كب صاخلا  ويديفلا  نع  ًايضار  نوكت  ىتح 

حيتافملا ةحول  تاراصتخا  مادختساب  ريرحتلا  ةيلمع  ءارجإ  لواح   : ةحيصن
ريرحتلا تاينقت  ميلعت  ىلع  ًاديج  ًابيردت  ًاضيأ  كلذ  نوكي  نأ  نكمي  طقف :

.  . ةطيسبلا
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.6
ويديفلا تارثؤمل  ةمدقم 

ديرت دق  ةديدج ، تاطقل  لمع  يف  عورـشلاو  ماخلا  داوملا  بلجب  كمايق  درجمب 
بلغأ يف  ةــعاربلاب  تارثؤـملا  مـستت  . Effects تارثؤـملا ضعب  مادختــسا 

ريغ وأ  ًاـحيبق  وأ  ًاـشوشم  ويدـيفلا  نوكي  نأ  نكمي  اهنودـب  كـلذ  عـمو  اهصاوخ :
. لاعف

ءانبو كب  صاـخلا  ويدـيفلا  ريـس  ةعرـس  يف  مكحتلل  تارثؤملا  مادختـسا  نكمي 
ظحالي نل  كلذ  عمو  ةـماه –  فئاـظو  هذـهو  بوغرملا ، جازملا  نيوكتو  درـسلا 
يدؤـت ـالأ  بجي  ديج . لكــشب  ةـعوضوملا  تارثؤـملا  قـالطإلا  ىلع  روـهمجلا 

. ويديفلا ىوتحم  نع  دهاشملا  تيتشت  ىلإ  ًادبأ  تارثؤملا 

يجيردتلا ميتعتلا  ةيساسألا  تارثؤملا  دحأ  مادختسا  لوح  ريصق  ليلد  يلي  اميف 
.Fade to Black ةءاضإلل

ةءاضإلل يجيردتلا  ميتعتلا  ةفاضإ  بيرجت :
ءطبب يجيردتلا  ميتعتلاب  كلذ  متي  . Fade to Black ةءاضإلل يجيردتلا  ميتعتلا 

. ًامامت ءادوس  ةشاشلا  ريصت  ىتح  ويديفلا  ةروصل 

هتظحـالم مدـع  نم  مغرلاـب  ةدـيدع ، تارم  رثؤملا  كـلذ  تدـهاش  دـق  نوكتس 
ىلع درسلا . ضرغل  وأ  ةينف  ضارغأل  رثؤملا  اذه  مادختسا  نكميو  يوق . لكشب 

: لاثملا ليبس 

ويديفلا ريس  ةعرس  ءاطبإ  قيرط  نع 

تقولا رورم  ىلإ  ةراشإلا  قيرط  نع 

دهاشملا دحأ  ةياهن  يف  ًايجيردت  توصلا  يشالت  عم  كارتشالاب 

قيوشتلاو اماردلا  ىلإ  فيضي  نأ  ءيطبلا  ميتعتلل  نكمي 

دهاشملا نيب  عطقلا  ءافخإل 

ةطقل ىلإ   Fade to Black ةءاـضإلل  يجيردـتلا  ميتعتلا  ةـفاضإل 
رتخاو  Effects List تارثؤملا ةمئاق  يف  " fade" نع ثحبا  ويدـيفلا ،

.Fade to Black ةءاضإلل يجيردتلا  ميتعتلا 

ءزجلا يف  هطقـسأو   Effects List تارثؤملا ةمئاق  نم  رثؤملا  بحـسا 
. ينمزلا لسلستلا  يف  ةطقللا  نم  يولعلا 
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رثؤم حـضوت   Effect Stack تارثؤـملا ةـمزح  ةذــفان  نأ  نـآلا  ىرتـس 
.Fade to Black ةءاضإلل يجيردتلا  ميتعتلا 

نع ميتعتلا ) ةيادبل  ةطقللا  ةياهن  لبق  ةيناث  مك  ميتعتلا ( لوط  ليدعت  كنكمي 
Effect تارثؤملا ةمزح  يف   Duration ةدملا رشؤم  لقن  قيرط 

.Stack

Project عورـشملا ةـشاش  يف  اهــضرعتساو  ميتـعتلا  ةدـم  ليدـعتب  مـق 
. ةبسانم ودبت  اهنأب  رعشت  ىتح   Monitor

24



ًاريـصق ناك  اذإ  نكل  ًاـتهابو ، ًاـظوحلم  حبـصيس  مزـاللا ، نع  ميتعتلا  لاـط  اذإ 
نأ ميتعتلل  يلاـثملا  لوطلل  نكمي  ةبيرغ . ةيئوض  ةراشإ  لثم  ودبي  دـق  ةـياغلل ،

ةطقللا يف  نيعتي  دق  ةريـصق ، ةطقللا  تناك  اذإ  ةطقللا : لوط  بسح  فلتخي 
نم ردقب  عتمتت  كنإف  ةليوط  ةطقللا  تناك  اذإ  كلذ ، عمو  ًاضيأ ، ةريصق  نوكت  نأ 

. ًاليلق ربكأ  ةيرحلا 

:Fade From Black ةءاضإلل يجيردتلا  عوطسلا 
كلذ لمعيـسو  ةطقللا ، ةـيادب  يف  ةءاضإلل  يجيردـت  عوطـس  لمع  ًاضيأ  كنكمي 
سفن يه  كلذ  تاوطخو  يمارد . ريثأت  ثادحإل  ربكأ  ءطبب  ويدـيفلا  ميدـقت  ىلع 

يجيردتلا عوطـسلا  راـتخت  كــنأ  ءانثتــساب  هــالعأ ، ةروكذــملا  تاوـطخلا 
ميتعتلا نم  ًالدـب  تارثؤـملا  ةـمئاق  نـم   Fade from Black ةءاضإلل 

Fade to Black ةءاضإلل يجيردتلا 
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.7
ةددعتملا تاراسملا  ريرحتل  ةمدقم 

ميتعت ةيفيكو  دحاو  راسم  يف  بولطملا  بيترتلاب  تاطقللا  بيترت  ةيفيك  انعبات 
تاراسم يف  تاطقل  بيترت  عم  لماعتنـس  نآلاو  ًايجيردت . اهعوطسو  ةءاضإلا 

Multi-track editing ةددـعتم تاراسم  ريرحت  كـلذ  ىلع  قلطن  ةددـعتم – 
تارثؤـم لوـح  ىرخأ  لوـصف  لواـنتت  اـمك  عوضوملل . ةـمدقم  لـصفلا  اذـهو 

. ةددعتملا تاراسملا  ريرحت  عوضوم  ويديفلاو  توصلا 

ةددعتملا تاراسملا  مهف 
ةينف بابسأل  يساسأ  لكـشب  ةددعتملا  تاراسملا  ريرحت  ةيلمع  مادختـسا  متي 
تدرأ اذإ  كلذـل  راـسملا  سفن  يف  ناـكملا  سفن  يف  نيتطقل  عضو  نكمي  ـالو 
تاقبط لمع  كيلع  نيعتي  لاثملا ، لـيبس  ىلع  ويدـيفلا ، ىلإ  ىقيـسوم  ةـفاضإ 

دنع ةيميظنت . بابـسأل  ةددـعتملا  تاراسملا  ريرحت  ءارجإ  متي  امك  تاراسملل .
ىقيـسوم لاثملا ، ليبس  ىلع  ةـيمالعإلا ، داوملا  نم  ةـفلتخم  عاونأ  عم  لـمعلا 
مادختـسا لهـسألا  نم  ةـفلتخم ، رداـصم  نم  تاهويدـيفو  ةـبحاصم  تاوـصأو 

. ةيمالعإلا داوملا  عاونأ  نم  عون  لكل  فلتخم  راسم 

ةديدج تاراسم  ةفاضإ 
ويدـيف تاراسم  ةدـع  كب  صاـخلا  ريرحتلا  جـمانرب  كـل  حـيتي  نأ  لـمتحملا  نم 

Project > Tracks > مادختـسا قيرط  نع  ديزملا  ةـفاضإ  كنكميو  ًايئاقلت .
راـسم ىلع  سواـملا  نم  نميـألا  رزلاـب  رقنلا  قيرط  نع  وأ   Insert Tracks

.Insert track راسم لاخدإ  رايتخاو  راسملا ، مسا  نم  بيرق  دوجوم ،

راـيخ راـيتخا  كـيلع  نيعتي  لـصفلا ، اذـه  يف  طاـشنلا  ىلع  بـيرجتلل  ةبـسنلاب 
قوف ويدـيفلا  تاراسم  عضو  داتعملا  نمو  . Video track ويديفلا راسم 

.Audio tracks توصلا تاراسم 

؟ يئرم راسم  يأ 
ءزجلا يف  دوجوملا  راسملا  نم  تايوتحملا  طقف  ىرتس  ةيعيبط ، ةروصب 

ىوتحم طقف  ىرتس  راسملا 1 و2 ، يف  تاطقل  كيدل  تناك  اذإ  كلذل ، ىلعألا .
راسملا 2 ىوتحم  ىظحي  ًاغراف ، راسملا 1  ناك  اذإ  كلذ ، عمو  لوألا . راسملا 
، هاندأ لكشلا  يف  راسملا 1 . ىوتحم  نم  ًالدب  ًايئرم  نوكيسو  ةيولوألاب  ذئنيح 

لالخ ةيئرم  نوكتس  يتلا  ويديفلا  ةطقل  ىلإ  يجسفنبلا  نوللاب  قطانملا  ريشت 
.. ليغشتلا ةداعإ 

اذإ لاـثملا ، لـيبس  ىلع  ةدـعاقلا ، هذـه  اـهيف  ريغتت  يتلا  تـالاحلا  ضعب  كاـنه 
ىلع ةدـعاقلا  هذـه  يرـست  اـمك ال  . Transitions تـالوحتلا تمدختـسا 

Audio توـصلا تارثؤـم  مادختــساب  توـصلا  مـتك  مـت  اذإ  ــالإ  توصلا :
. ًاعم تاوصألا  لك  ليغشت  متيس   Effects

Transitions تالوحتلا
تاطقللا نيب  طبرلا " لمعب " تالوحتلا  انل  حمست 

حـضوت تاطقل  نيب  عطقلا  دـنع  لاـثملا ، لـيبس  ىلع  ًاـشيوشت –  لقألا 
ًاهباشم ًاعقوم 

ًابلقتم ودبي  دق  تاطقللا  نيب  رييغتلا  ناك  اذإ  ةعارب –  رثكألا 

تقولا رورم  ىلإ  ةراشإلا  تدرأ  اذإ  لاثملا  ليبس  ىلع  ةيدرسلا  –

تالوحتلا دـعت  ةـفلتخملا ، تاقيبطتلا  نيب  تالوحتلا  قيبطت  ةـقيرط  عونتت  اـمنيب 
رثؤم مادختــسا  مـتي  لاـثملا ، لــيبس  ىلع  ةياـغلل . ةيــسايق  اـهتاذ  دـح  يف 
ةفاـك ىلع  عـساو  لكــشب   Dissolve Effect يجيردــتلا لاـقتنالا 
. دوويلوه تاهويديف  ىلإ  ةيلزنملا  تاهويديفلا  نم  ويديفلا ، لمع  تايوتسم 

 

ةئجافملا تالوحتلا 
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ةرهاظم صوصخب  نيطشانلا  دحأ  عم  ةلباقم  لاثملا ، ليبس  ىلع  كيدل ، ناك  اذإ 
ويدـيف نيب  جزملا  كنكمي  ًاضيأ ، ةرهاظملاب  ةـصاخلا  ماخلا  داوملا  ضعب  ةثيدح و

روهمجلا قيوشت  نم  كلذ  ديزيـسو  ةرهاظملاب ، ةصاخلا  ماخلا  ةداملاو  ةلباقملا 
امك ةـلباقملا –  فيــض  عـم  فطاـعتلا  ىلع  مهتدـعاسمو  ويدــيفلا  ةدــهاشمل 

. درسلا ةيقادصم  نم  فيضيس 

ةئجافملا تالوحتلا  نم  ةلـسلس  ذيفنت  قيرط  نع  رثؤملا  اذـه  لمع  كنكمي 
ماخلا ةداـملاب  أدـبت  ثيح  ، Cutbacks ئجافملا عوجرلا  Cutaways و

، ةرهاظملاب ةـصاخلا  ماخلا  ةداملا  ىلإ  ئجافملا  لوحتلا  مث  ةـلباقملاب  ةـصاخلا 
نم ةـهرب  دـعب  ًاـقحال  ىرخأ  ةرم  ةـلباقملا  فيــض  ىلإ  ئجاـفملا  عوـجرلا  مـث 

. تقولا

عم ةلباقملا  فيض  توص  رمتسي  نأ  نكمي  ةددعتم ، تاراسم  كمادختسال  ًارظن 
. يفارتحاو يرث  ويديف  لمعل  درس  ةروص  يف  ةرهاظملا  ويديف  ىلعأ  وأ 

ئجافم عوجرو  ئجافم  لوحت  لمع  ةيبيرجت : ةمهم 
نوكتس ينمزلا . لسلستلا  يف  يناثلا  راسملا  يف  ةلباقملا  ةطقل  بحـسب  أدبا 

. ويديفلا ءازجأ  بلغأ  يف  ةيئرم  ةطقللا  هذه 
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ةشاش مادختــساب  ةرهاــظملا ، ةــيناثلا ، ةــطقللاب  ةــصاخلا  ةداــملا  ضرعا 
اذهو ئجافملا ، لوحتلل  همادختـسال  ًاعطقم  ددح  . Clip Monitor تاطقللا

. ةريصق ةرتفل  طقف  ًايئرم  نوكيس  يذلا  ءزجلا  وه 

ديدحت رارزأ  مادختـــساب  ئجاــفملا  لوــحتلا  ةــطقلل  ةــياهنو  ةـــيادب  رتــخا 
سوق لكـش  ذخأت  يتلا   Set zone start/end عطقملا ةـياهن  / ةيادب

(. oو i راصتخالا حيتافم  وأ  )

ىلإ  Clip Monitor تاطقللا ةشاش  ةذفان  نم  ةديدجلا  ةطقللا  بحـسا 
مث ( v راـصتخالا حاـتفم  مدختـسا  وأ  ينمزلا ( لسلـــستلا  يف  لوألا  راـسملا 

يذـلا ةـلباقملاب  صاخلا  ءزجلا  ىلعأ  عضوملا  ىلإ  اهكيرحتل  سواـملا  مدختـسا 
. هنم ئجافملا  لوحتلا  ديرت 

Project Monitor عورـشملا ةشاش  يف  ىرخأ  ةرم  عـطقملا  دــهاش 
سواملاب ئجاـفملا  لوحتلا  عضوم  دـيدحت  دـعأ  عطقملا . ودبي  فيك  ةدـهاشمل 

. ةرورضلا دنع 

ئجافم لوحت  ىلإ  لاقتنا  ةفاضإ  بيرجت :
لوـحتلا ىلإ   Dissolve transition يجيردـت لاـقتنا  ةـفاضإ  لواـح 

جمانرب يف  كلذـب  ماـيقلل  ىلوـألا . ةـمهملا  يف  هلمعب  تـمق  يذـلا  ئجاـفملا 
رسيألا بناجلا  لوح  موحت  امدنع  رهظي  يذلا  رضخألا  مهـسلا  رقنا  ، kdenlive

ايلعلا ةطقللا  ىلع  سواملا  نم  نميألا  رزلا  رقنا  وأ  ايلعلا ، ةطقللا  نم  يلفسلا 
.Add Transition > Dissolve رتخاو
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لوط عبرملا  اذه  ددحيو  ةطقللا . فرط  يف  رفـصأ  عبرم  روهظ  نآلا  ظحالتس 
دهاشتـس ثيح  ةيادبلا ، نم  يجيردتلا ، لاقتنالا  ةيلمع  اهقرغتـستس  يتلا  ةدملا 

نم نكمتت  نل  ثيح  ةـياهنلا ، ىلإ  ةرهاظملاب ، ةـصاخلا  ةداملا  نم  يأ  ةبوعـصب 
(. طقف ةرهاظملا  ةلباقملاب ( ةصاخلا  ةداملا  ةدهاشم 

Project Monitor عورشملا ةشاش  يف  كب  ةصاخلا  ةداملا  ضرعتـسا 
عبرملا فارطأ  بحس  قيرط  نع  كلذب  مق  لوحتلا ، ةدم  ليدعت  ىلإ  تجتحا  اذإ 

رصقأ وأ  لوطأ  لوحتلا  ةدم  لعجل  رفصألا 

ةرملا هذه  يفو  ةـيناث ،  Dissolve يجيردت لاقتنا  ةفاضإب  مق  كلذ ، دـعب 
. ةقيرطلا سفنب  ئجافملا  لوحتلا  ةياهن  يف 

Transitions تالوحتلا ةـمئاق  يف  ددــحم  يــسكعلا  عـبرملا  نأ  ظــحال 
. ةرملا هذه   Menu

راسملا 2 يف  ةطقللا  يف  ًايجيردت  ةـلقتنم  راسملا 1  يف  ةطقللا  نأ  ينعي  اذـه 
سيل نكل  يئاقلت  لكـشب  ةداع  كلذ  لمعيو  لوألا . يجيردتلا  لاقتنالا  سكع  – 
. رايخلا اذه  رييغت  لواح  ءيشلا ، ضعب  ًابيرغ  يجيردتلا  لاقتنالا  ادب  اذإ  ًامئاد :

بغرت يذلا  راسملا  وأ  لوحتلا و/ عون  رييغت  ًاضيأ  كـنكمي  لاـقتنالا  عوضوم  يف 
ريغ تاطقللا  تناك  اذإ  فدـهلا  راـسملا  رييغت  كـيلع  نيعتي  دـقو  هيلإ . لوحتلا 

. ةمخاتم تاقبط  يف  ةعوضوم 
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توصلا  ريرحتل  ةمدقم 
، دـهاشملا هابتناب  ظافتحالا  كناكمإب  ناك  اذإ  ام  ددـحي  لـماع  مهأ  توصلا  ربتعي 

عمو كلذ . دعب  ثدـحي  ام  فشتكيل  ةدوجلا  فيعـض  ويدـيفلا  لمتحي  دـهاشملاف 
ويديفلا لعجي  ثيحب  ةياغلل  ًالخادتم  نوكي  نأ  ةدوجلا  ءيس  توصلل  نكمي  كلذ ،

وأ تامخــضملا  تاذ  مــالفألا  تايفــصت  يف  ةــصاخو  ةدــهاشملل  لــباق  ريغ 
. ةدوجلا ةئيس  توصلا  تاودأ  وأ  تاعامسلا 

ةيــسفن تـالاح  ىلع  ًاـثعابو  ًـاليمج  نوـكي  نأ  كتاهويدـيف  يف  توـصلل  نـكمي 
توصلا نودـب  ويدـيفلا  مادختـساب  ةـنكمم  ريغ  ةـيعامج  سيـساحأو  رعاشمو 
. ديج توص  ىلع  لوصحلا  ىلع  كدعاست  يتلا  حئاصنلا  ضعب  يلي  اميفو 

نينيعلا بوصعم  رابتخا 

ىلع طـقف  زكري  ثيحب  ويدـيفلا  هل  ردأو  هينيع  قلغي  نأ  اـم  صخـش  نم  بلطا 
ركف ةـصقلا  نم  ةـيويح  ءازجأ  هتاف  اذإ  كلذ . دعب  هباعيتسا  نم  دـكأتو  توصلا ،

ةـصقلا لعجل  بحاصم  توص  جاردإل  وأ  راوحلا  ضعب  جاردإل  ريرحتلا  ةداعإ  يف 
. ًاحوضو رثكأ 

 

ظفلا توصلا  نع  ثحبا 

ةفقو دجوت  الو  ةليوط ، ةلباقم  نم  طقف  دـحاو  ءزج  مادختـساو  عطقلا  ترأ  اذإ 
يف ظف " عطق " ثدـحي  ةـئجافم ، ةروصب  مـالكلا  ىهتنا  وأ  راوحلا  يف  ةحـضاو 

هبنجت بجيو  مليفلا  بايسنا  ىلع  يلعف  لكـشب  رثؤي  نأ  كلذل  نكميو  توصلا .
ةءاضإلل يجيردتلا  ميتعتلا  مادختساب  لضفأ  لوحتلا  لعج  نم  نكمتت  دق  ًامامت .

رخآلا لحلا  لثمتيو  ةيسيئرلا . تاراطإلا  مادختـساب  توصلل  ينأتملا  ريرحتلا  وأ 
. ةطقللا كلت  جاردإ  مدعب  بعص  رارق  ذاختا  يف 
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ظفلا توصلا  بنجت 
لمجلا نيب  فقوتلاو  ءطبب  ثدحتلا  ةلباقملا  فويـض  نم  بلطت  نأ  دـيفملا  نم 

لعجيـسو مهنم  لكب  ةـصاخلا  لـمجلا  لخادـت  بنجت  ىلع  كـلذ  مهدعاسيـس  – 
ةفقو راوحلا  ريدـم  كرت  نم  دـكأتلا  ًاضيأ  لواـح  ةلوهـس . رثكأ  ريرحتلا  ةيلمع 
يذـلا تقولا  سفن  يف  ثدـحتلا  بنجتي  همأو  دـيدج ، لاؤس  حرط  لبق  ةـتقؤم 

ءاضوضلا لفاغت  ةـياغلل  لهـسلا  نم  رمـألا ، ةـقيقح  يف  فيـضلا . هيف  ثدحتي 
ليحتسملا نم  كلذ ، عمو  ةلباقملا : ءارجإ  دنع  فطاعتلا  وأ  قافتالا  نع  ةجتانلا 

ريرحتلا ةيلمع  ءانثأ  لكاشملا  نم  عونلا  اذه  حالصإ  ًابيرقت 

اهمدختـساو ةـبحاصملا  تاوصـألا  نم  بساـنملا  ردـقلا  مدختـسا 
ًاديج

ثيح ةـيميلعتلاو ، ةـيتامولعملا  مالفألا  يف  ةـعئاش  ةـينقت  ةـبحاصملا  تاوصـألا 
وأ تاـكرحل  ةـيمليف  ةداـم  ةـشاشلا  ضرعت  اـمنيب  قلعملا  توص  طـقف  عمـست 
نأ نكميو  ةصقلا  رابخإل  ةـياغلل  رـشابم  عونلا  اذـهو  تامولعم . حـضوت  موسر 

. تالباقملا يف  تاقيلعتلاو  مليفلا  ةطقل  قايس  ميدقتل  ًاديفم  نوكي 

نيذلا رابخألا  ولسارم  اهمدختسي  يتلا  ةيسيئرلا  ةينقتلا  يه  ةبحاصملا  تاوصألا 
مهيلع نيعتي  نيذلا  ةـيقئاثولا  مالفألا  عانـصو  قيـض  يئاهن  دـعوم  قفو  نولمعي 

. نيفلتخملا فويضلا  تاقيلعت  نيب  ةيئاور  طباور  نيوكت 

مدعف ةبحاصملا ، تاوصألاب  ةصاخ  ىرخأ  تاعوضومب  ماملإلا  انيلع  نيعتي 
. ميلعلا برلا " توص  ةوق " مهحنمت  دق  بحاصملا  توصلا  ةيصخش  ةدهاشم 

عم لخادتي  دق  ًاضيأ  نكل  ويديفلل  ةيحالصلا " حنمل " كلذ  مادختسا  نكميو 
 . كتلاسر

توصلا تاراسم  نع 
عورـشم لكل  ةليلق  توص  تاراسم  ريرحتلا  جـمانرب  كحنمي  نأ  لـمتحملا  نم 

project > مادختسا قيرط  نع  ديزملا  ةفاضإ  ًامئاد  كنكمي  يسايق . لكشب 
سواملا نم  نميألا  بناـجلا  ىلع  رقنلاـب  وأ   tracks > insert tracks
.I رايتخاو راسملا  مسا  نم  بيرق  دوجوم  راسم  ىلع  nsert Track

رمـألا نوكي  ـال  طـقف ، ويدـيفلاب  ىلعـألا  راـسملا  ةدـهاشم  يعيبطلا  نم  اـمنيب 
تاراسم لـك  عامـس  اـننكمي  ةيـضارتفا  ةروـصبف  توـصلل ، ةبــسنلاب  ًاـحيحص 

نأ ركذت  توصلا . رييغت  وأ  راسملا  توص  متكب  اـنمق  اذإ  ـالإ  يواـستلاب  توصلا 
دعاوقلا سفن  قبطنتو  توص  ىلع  ًاضيأ  يوتحتـس  ويديفلا  تاراسم  نم  دـيدعلا 

. ًاضيأ انه 

عورشم ىلإ  ىقيسوم  ةفاضإ  بيرجت :
نأ ًاضيأ  نكميو  ويديفلا  ةريتو  طبـض  يف  ىقيـسوملا  ةـفاضإ  دـعاست  نأ  نكمي 

عاشم ةصخر  ىلع  ةلصاحلا  ىقيـسوملا  دعتو  نيدهاشملا . زيكرت  ىلع  ظفاحت 
نم دـيدعلا  كانهو  ةيناجم . اهبلغأو  اـهيلع  لوصحلل  ىقيـسوم  لهـسأ  يعادـبإ 

ةيـسنجلا بسح  ةفنـصم  ىقيـسوملاو  توـصلا  نع  ةـعئارلا  ثحبلا  تاـكرحم 
1. يعادبإلا عاشملاب  ةصاخلا  ينورتكلإلا  عقوملا  ىلع  جازملاو 

، كلذ دعب  كب . صاخلا  عورـشملا  دـلجم  ىلإ  اهتفاضإو  اهبحت  ةـينغأ  لـيزنتب  مق 
ةطقل ةفاضإ  ةـنوقيأ  ىلع  رقنلا  قـيرط  نـع  عورـشملا  ةرجـش  يف  اـهعض 

.Add Clip

وه كـيلع  اـم  لـك  ًاـبيرقت ، ةيقيـسوملا  ةـعطقلا  ءازجأ  لـك  مادختـسا  تدرأ  اذ 
. توصلا راسم  ىلإ  عورشملا  ةرجش  نم  اهبحس 

ًالوأ مق  ذئنيح  ىقيسوملا ، راسم  نم  ريغص  ءزج  مادختسا  طقف  تدرأ  اذإ 
تاطقللا ةشاش  يف  اهضرعتساو  اهمادختسا  ديرت  يتلا  ةينغألا  ىلع  رقنلاب 

رايتخاب مق  همادختسا  ديرت  يذلا  ءزجلا  ىلع  روثعلا  دنع  . Clip Monitor
Set Zone و Set Zone start رارزأ مادختساب  ةياهنلاو  ةيادبلا 

  . ةعبرم ساوقأ  لكش  ىلع  end

ًالوأ مق  ذئنيح  ىقيسوملا ، راسم  نم  ريغص  ءزج  مادختسا  طقف  تدرأ  اذإ 
تاطقللا ةشاش  يف  اهضرعتساو  اهمادختسا  ديرت  يتلا  ةينغألا  ىلع  رقنلاب 

رايتخاب مق  همادختسا  ديرت  يذلا  ءزجلا  ىلع  روثعلا  دنع  . Clip Monitor
Set Zone و Set Zone start رارزأ مادختساب  ةياهنلاو  ةيادبلا 

.. ةعبرم ساوقأ  لكش  ىلع  end

توصلا ليدعت 

gain باستكا " مساب " ًاضيأ  فرعي  ىقيسوملا ، توص  ليدعت  كيلع  نيعتي  دق 
اميف مالكلا . نع  ةياغلل  ةعفترم  ةـيفلخ  ىقيـسوم  عضو  ةـعئاشلا  ءاطخألا  نم 

رداصم نم  توصلل  ةحيحـصلا  تايوتـسملا  دادعإب  ةـصاخلا  حـئاصنلا  ضعب  يلي 
. ةفلتخم

ضرع ةمئاق  يف  اهرايتخا  قيرط  نع  توصلا  ةراشإ  ةشاش  نيكمتب  مق 
 .View

نأ ظحالتـس  عورـشملا ، ةـشاش  يف  ينمزلا  لسلـستلا  ليغـشتب  كـمايق  عـم 
. ضفخنتو ولعت  توصلا  ةراشإ 
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لكـشلا قوف  رمحـألا ، ءزجلا  يف  لخدـي  نأ  بجي  توصلا  ضاـفخناو  وـلع  عـم 
صاخلا توصلا  ىوتسم  ديدحت  كنكمي  توصلا . ءوسيو  هوشت  ثدحي  الإو   0db

نع -12db و ولعي  توصلا  لعجت  الأ  ذئنيح  لواح  دكأتم  ريغ  تنك  اذإ  نكل  كب ،
نيب -12db و-6 يورذـلا  ليوحتلا  ءارجإلا  كـلذ  ىلع  قلطي  طسوتمك .  db 6

ءازجألل ةـصاخو  " headroom" هـيلع قـلطي  اـمب  كـلذ  كـل  حمــسيو  . db
0db ىوتـسم زواـجت  نود  توصلا  وـلعي  نأ  نكمي  ثيح  ويدـيفلا  نم  ةـبخاصلا 

. توصلل هوشتلا  ثدحيو 

تارثؤـم دـحأ  مادختـساب  موقنـس  ىقيـسوملا  ةـطقل  توـص  ىوتـسم  ليدـعتل 
.audio correction توصلا حيحصت  ةئف  يف  عقيو  توصلا ،

بتكا عورشملا . ةقطنم  يف   Effects List تارثؤملا ةمئاق  لودج  رقنا 
لباقلا توصلا ( رثؤم  نع  ثحبلل  يولعلا  ءزجلا  يف  عبرملا  يف  ' Volume'

.( ةيسيئر تاراطإ  عضول 

راسم يف  ةطقللا  ىلإ   Effects List تارثؤملا ةمئاق  نم  رثؤملا  بحسا 
. كب صاخلا  ىقيسوملا 

 

. كب ةصاخلا   Effect Stack تارثؤملا ةمزح  يف  رهظي  رثؤملا  ىرتس 

كيرحت قيرط  نع  هلمكأـب  ىقيـسوملا  راـسم  توـص  ليدـعت  ةـطاسبب  كـنكمي 
. عبرملا يف  مقر  ةباتك  قيرط  نع  وأ  ًانيمي ، وأ  ًاراسي  رشؤملا 

رعشت ىتح  اهضارعتساب  كمايق  دعب  ةطقللا  توص  ىوتسم  طبض  ةداعإ  كنكمي 
. ىوتسملا نع  اضرلاب 

 

 

http://creativecommons.org/music-communities 1

^http://creativecommons.org/record-labels
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.9
كلمع ريدصتو  ظفح 

كانه ًاقحال ، هيلع  لمعلاو  هظفح  وأ  هتكراشم  دـيرن  عورـشم  ءاـشنإب  اـنمق  اذإ 
ريدـصت يناثلاو  انعورـشم  ظفح  لوألا  امهب . ماـيقلا  ىلإ  اــنيلع  نـيعتي  نارمأ 

ناهباشتم نالمع  ناذهو  هتكراشمو . هضارعتـسال  ويديف  فلم  ىلإ  عورـشملا 
. نالصفنم امهنكل 

فلم ريدصتو  كعورشم  ظفح  نيب  قرفلا 
ةقيرطب لمعلا  ظفح  نع  ثدحتن  اننإف  ويديف  عورـشم  ظفح  نع  ثدحتن  امدنع 

ىرخأ لوصف  يف  انثدحت  دقو  ًاقحال . هيف  رييغت  ءارجإو  هيلإ  ةدوعلاب  انل  حمستس 
هذه ىلع  ةـظفاحملل  تارثؤـملا : مادختـساو  ةددـعتملا  تاراـسملا  ريرحت  نع 

هحتفل ويدـيف  عورـشم  فلم  ظفح  انيلع  نيعتي  اـهئارجإب ، اـنمق  يتلا  تارييغتلا 
. ًاقحال

ىلع هعضوب  لاثملا ، ليبس  ىلع  انب ، صاخلا  ويديفلا  عورشم  ةكراشم  اندرأ  اذإ 
هـضرع نكمي  دحاو  ويديف  فلم  ىلإ  انلمع  ريدـصت  ذـئنيح  انيلع  بجي  تنرتنإلا ،
جمارب ويديفلا  ليغـشت  تاقيبطت  لمـشتو  ويديفلا . ليغـشت  تاقيبطت  دـحأ  ىلع 

هذهل نكمي  . window movie playerوmplayer و  VLC player لثم
اهنكل ال ويدـيفلا  تافلمل  ةـفلتخملا  عاونألا  نم  دـيدعلا  ليغـشت  ًابلاغ  تاقيبطتلا 
وأ ريدصت  ةيلمعلا  هذه  ىلع  قلطي  ويديفلا . عيراشم  تافلم  ليغـشت  نم  نكمتت 

. ميدقت ًانايحأ 

يف كلمع  ميدقتو  ظفحل  ةفلتخم  غيـصب  ةفلتخملا  ويدـيفلا  ريرحت  جـمارب  مستت 
ملعتنـس لاثملا  اذه  يف  تايـساسألا . سفن  قبطنت  كلذ ، عمو  عورـشم ، لكش 
دادــتماب يهتنيو  . kdenlive ويدـــيف عورـــشم  فــلم  ىلع  اــنفلم  ظــفح 

Premiere جمانرب لثم  جماربب  جـمانربلا  اذـه  ةـنراقم  اننكمي   – kdenlive.
مدختسي يذلا   Final Cut Pro جمانرب وأ   prj. تافلملا دادتما  مدختسي  يذلا 

fcp. تافلملا دادتما 

ويدـيفلا تاـفلم  نيب  قرفلاو  تاـفلملا  عاوـنأو  عيراـشملا  نع  دـيزملا  مـلعتنس 
مـسقلا اذه  يف  موقنس  ليلدلا . اذـه  نم  ىرخأ  لوصف  يف  ويدـيفلا  عيراشمو 

، ًاقحال ىرخأ  ةرم  همادختسال   kdenlive. فلم ةروص  يف  انعورـشم  ظفحب 
يف ةـياهنلا  يفو  تنرتنـإلا  ربع  ةـكراشملل  ةدوجلا  فيعض   mp4 ةروـص يفو 

. مالفألا ضرع  يف  همادختسال  ةدوجلا  ةيلاع   mp4 ةروص

عورشم فلم  ظفح  بيرجت :
تقو عرـسأ  يف  هب  موقت  نأ  بجي  ءيـش  كب  ةصاخلا  عورـشملا  تافلم  ظفح 

ريغ نمف  مظتنم  لكـشب  كـلمع  ظـفحب  تمق  اذإ  ةـقيرطلا  هذـهب  هئاشنإ . دعب 
. يئابرهكلا رايتلا  عطقنا  وأ  رتويبمكلا  لطعت  اذإ  كلمع  دقفت  نأ  لمتحملا 

File > Save ةـمئاقلا نم  رايتخاب  مق  ةرم ، لوـأل  عورـشملا  فلم  ظـفحل 
.As

 

يضارتفالا  project folder عورـشملا دـلجم  يف  فـلملا  ظــفحب  مـق 
. انل حرتقملا 

 

كنادقف مدع  نم  دكأتلل  عيراشملا  نع  ديزملا  ىلع  فرعتلا  ةديجلا  راكفألا  نم 
يف ويديفلا  عيراشم  مهف  نع  ديزملا  ىلع  فرعت  كلذـب  مايقللو  ًاضرع . كلمعل 

. ليلدلا اذه  نم  كلذب  قلعتملا  لصفلا 
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ويديف تافلم  ىلإ  ويديفلا  عيراشم  ميدقت  لوح 
، عورـشملا فلم  ظفحب  ًالوأ  مق  ةكراشملل ، زهاج  عورـشم  كيدل  نوكي  امدـنع 

كب صاخلا  ررحملا  نم  يولعلا  ءزجلا  يف   Render ميدقت رز  ىلع  رقنا  مث 

نأشب تارايخلا  نم  ديدعلا  كيلع  ضرعتس   Render ميدقت رز  ىلع  رقنلا  دعب 
نيب تارايخلا  هذه  ضرع  ةقيرط  فلتختو  اهؤاشنإ . كنكمي  يتلا  تافلملا  عون 

تاقيبطتو طسبأ  هلعجل  تارايتخالا  ديقي  اهضعبف  ةفلتخملا ، ويديفلا  تاقيبطت 
 . ةنورملا نم  ًاريبك  ًاردق  كحنمت  ىرخأ 
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تاليكشتلا ًاضيأ  اهيلع  قلطي  ةقبسم ( تادادعإ  ًابلاغ  ميدقتلا  تارايخ  كل  مدقت 
عم لاحلا  وه  اذهو  كلذ . ىلإ  ةـجاحلا  دـنع  اهرييغت  نم  نكمتت  يتلاو  ةيبناجلا )
هب ماـيقلا  اـنيلع  نـيعتي  اـم  لـكب  ماــيقلا  نـم  نـكمتن  نأ  يغبني  . Kdenlive
يف ةقبسملا  تادادعإلا  نإف  كلذ ، عمو  ةحاتملا . ةيبناجلا  تاليكشتلا  مادختساب 

كلذل اهيلع ، لصحن  نأ  نيعتي  يتلا  جـئاتنلا  انل  مدـقت  وأ ال  لمعت  نايحألا ال  ضعب 
. اهرييغت ةيفيك  ةفرعم  بسانملا  نم 

 

ةهجوـلا راـيخ  مادختـسا  اـننكمي  ةـفلتخم  ةقبـسم  تادادـعإو  تاراـيخ  راـيتخال 
: يلي امم  دحاو  رايتخال   Destination

. ًالامتكا رثكألا  ريدصتلل  تارايخلا  ةعومجم  فلملا : ميدقت 

رهظت ثيحب  كيدل  ةلضفملا  ريدصتلا  تادادعإ  ظفح  نكمملا  نم  تالضفملا :
. انه

. يد يف  يد  عم  ةقفاوتم  ةغيص  يف  ظفحلا   : يد يف  يد 

. طقف عورشملاب  توصلا  ظفح  طقف : توص 

. ويديفلا ةكراشم  عقاوم  ضعبل  ةنسحم  ةغيص  يف  ظفحلا  بيولا : عقاوم 

وأ  Windows Movie Player يف ةنــــسحم   : ايدـيملا تالغـشم 
.Quicktime Player

. ةفشرألل ةبسانم  ةدوجلا  ةيلاع  تافلم  يتيلاوك : ياه   / Lossless

ةلاـقنلا فـتاوهلل  ةبــسانم  رغــصأ  مـجح  تاذ  تاـفلم   : ةلاقنلا ةزهجـألا 
. ةينورتكلإلا تاحوللاو 
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ريغص ويديف  فلم  ميدقت   : بيرجت
ءزج لسرن  فيك  ملعتنو  تنرتنإلا  ىلع  هتكراشمل  ريغـص  فلم  ءاشنإب  موقنس 
يف عورـشملا  نع  ًايـضار  نوكت  امدنع  جارخإلا . فلم  راـبتخال  عورـشملا  نم 

.Render ميدقت رز  رقنا  ينمزلا  لسلستلا 

ةقبسملا تادادعإلا  دحأ  مدختـسنس  ةعيرـسلا ، ةكراشملل  ريغـص  فلم  ءاشنإل 
نم  Mobile Device لاقن زاـهج  راـيتخاب  مـق  ةلاقنلا . ةزهجـألا  دـحأل 

. ةلدسنملا ةمئاقلا  نم   Destination ةهجولا

 

رتخاو رـسيألا  يبناجلا  ليكـشتلا  ةذـفان  يف   Android ديوردنأ راـيتخاب  مق 
. نميألا يبناجلا  ليكشتلا  ةذفان  يف   x 320 700k 480

 

يف هظفح  ناكمب  ةظحالم  نودو  ًابسانم  ًامسا  فدهتـسملا  جارخإلا  فلم  حنما 
رييغت نودب   Render to File فلم ىلإ  ميدقت  رقناو  جارخإلا  فلم  عبرم 

. ىرخأ تادادعإ  ةيأ 

ايديم لغشم  يف  هحتفاو  هيف  فلملا  ظفح  مت  يذلا  دلجملا  فشكتسا  نآلاو 
مجحب 1 ًايبسن  ًاريغص  ًافلم  نوكي  نأ  بجي  ةلاحلا  هذه  يف  . VLC لثم

ىلع ةكراشملل  ةياغلل  بسانم  مجح  وهو  ويديفلا  نم  ناوث  لكل 10  تياباجيم 
نم رغصأ  فلملا  مجح  لعجل  ةزيم  كانه  تناك  اذإ  ىرخأ  قرطب  وأ  تنرتنإلا 

.e. كلذ
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ةليدب ةقيرط  ءاطخألا  / فاشكتس 
، اهركذ مت  يتلا  ةقيرطلا  مادختساب  فلملا  ليغشت  نم  ام  ببـسل  نكمتت  مل  اذإ 

يبناج ليكشت  راتخن  نل  هاندأ . تادادعإلاب  ةجلاعملا  لواح  فلملا . ةئيهت  كيلعف 
تادادـعإلا ليدـعتب  موقنـس  كلذ  نم  ًالدـبو  ريغـص ، فلم  ءاشنإل  ًاقبـسم  دـعم 

.MPEG-4 يضارتفالا يبناجلا  ليكشتلل 

Render عورـشملا ميدـقت  لودـج  يف  ةــيلاتلا  تادادــعإلا  راـيتخاب  مـق 
.Render ميدقت رز  ىلع  رقنلا  دعب   Project

ألماو  MPEG-4 راـيتخاب مـق  راـسيلا ، ىلع  ةـيبناجلا  تاليكـشتلا  ةـمئاق  يف 
هاندأ ةحضوملا  ةشاشلا  ةطقلو  تادادعإلا  عم  قفاوتتل  ةغيصلاب  ةصاخلا  ميقلا 
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فلم ميدقت   : ةهجولا

بسانم فلم  مسا  جارخإلا : فلم 

700 : ويديف تارتب 

128 : توصلا تارتب 

ددحم  : توصلا ريدصت 

[320 ددحم [480 ×   : سايقلا ةداعإ 

ىقتنم  : لماك عورشم 

نع ايديم . لغـشم  يف  جارخإلا  ويدـيف  فلم  نم  دـكأت  فلم . ىلإ  ميدـقت  رقنا 
ريغـص فلم  ءاشنإل  ةـبولطملا  تادادـعإلا  سكعب  موقن  هالعأ  ميقلا  ألم  قيرط 
ددرتب تنرتنإلاب  لاصتا  ربع  ةعرـسب  ةكراشملاب  وأ  فتاه  ىلع  هنيزختل  بسانم 

. ضفخنم قاطن 

نأ بجي  ةفلتخم  ويديف  ريرحت  جمارب  مدختست  تنك  اذإ  كتفرعم : عيزوت 
فلم ريدصتل  هالعأ  ةروكذملا  تادادعإلل  ةهباشم  تادادعإ  مادختسا  نم  نكمتت 

  . ضرغلا اذهل 

عورشملا فلم  نم  رابتخا  عطقم  ريدصت  بيرجت :
ويدـيفلا عورـشم  ميدـقت  ةـيلمعل  نكمي  ذـئنيح  لـيوط  عورـشم  انيدـل  ناـك  اذإ 

يتلا ريدصتلا  تادادعإو  يبناجلا  ليكشتلا  نأ  نم  دكأتللو  ًاليوط . ًاتقو  ّردصملا 
. رابتخاك عورشملا  نم  طقف  ءزج  ميدقت  اننكمي  ةبسانم  اهمدختسن 

صاـخلا ينمزلا  لسلــستلا  نـم  ةــقطنم  راـيتخا  اـنيلع  نـيعتي  كلذــب  ماـيقلل 
ريبك ردق  اهب  دجوي  يتلا  ةقطنملا  يه  رابتخالل  ةبـسانملا  ةقطنملاو  عورشملاب .

. ةكرحلا نم 

يتلا ءارضخلا  ةقطنملا  ىلع  رقنلا  قيرط  نع  ةيناث  وأ 30  ناوث  رايتخاب 10  مق 
. يناوثلاو قئاقدلاب  تقولا  لفسأو  ينمزلا  لسلستلا  ولعت 

كرحت ةـنوقيأ  رهظت  نأ  بـجي  ءارــضخلا  ةـقطنملا  فرط  لوـح  موـحت  امدـنع 
. تقولا

 

When you hover over the edge of the green area a time shift icon
.should appear

 

مجح ليدـعتل  ًاـنيمي  وأ  ًاراـسي  هـكرحو  لفــسأل  رقنلا  تاـبث  عـم  سواـملا  رقنا 
. اهرايتخاب موقت  يتلا  ةقطنملا 

ديدـحت نم  دـكأتلا  عم  كفلم   Render ميدقتل هالعأ  تاـميلعتلا  عاـبتاب  مق 
ىلإ ميدقت  ىلع  رقنلا  لبق   Selected Zone ةاقتنملا ةقطنملا  رايخ 

.Render to File فلم

ويدـيفلا فلم  حفـصتل   file manager تاـفلملا ريدـم  مدختـسا  نـآلاو 
ايديم لغشم  قيرط  نع  فلملا  ضرعتسا  فلملا . مجح  نم  دـكأتو  كب  صاخلا 
ةيلاع ةدوجلا  نأ  نم  دكأتلل  كب  صاخلا  يساسألا  ايديملا  لغـشم  وأ   VLC لثم
رايتخا دعي  تنرتنإلا .) ىلع  ةـنياعملا  مالفألا ، ضورع  ضرغلا ( اذـهل  يفكي  امب 

باستحا كلذ  دعب  ةلوهسب  كنكمي  ثيح  ةبـسانم ، ةدم  ةيناث  ناوث و30  ةدم 10 
مجحب فلم  ىلإ  ةيناث  ةقطنم 30  تلوحت  اذإ  يئاهنلا . ويديفلا  فلم  مجح  ىدم 

ةروص يف  ثـالثلا  قئاقدـلا  يذ  كعورـشم  زيمرت  متيـس  ذـئنيح  تياـباجيم ،  5
. تياباجيم مجحب 30  ويديف  فلم 
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ويديفلا عيراشم  مهف   .10
مهفو ويدـيفلا  عيراـشم  عـم  لـمعلا  لوـح  ةعيرــسلا  حـئاصنلا  ضعب  يلي  اـميف 

1. ويديفلا ريرحت  عيراشم  لمع  ةقيرط 

نيأ نآلاو  وه " نوئدتبملا  هحرطي  لاؤس  رهـشأ   : كتافلم ريدـت  فيك  ملعت 
فيك ملعتب  طابحإلا  نم  تاعاس  بنجت  ؟ "! ىرخأ ةرم  ةطقللا  كلت  ظفحب  انمق 

! تافلملاب كب  صاخلا  رتويبمكلا  ظفتحي  نيأو 

ىلع اــهئارجإب  موـقت  يتـلا  تارييغتلا   ": فلتملا ريغ  ريرحتلا " مــهفا 
لظيو ةيلـصألا . ةـطقللا  ىلع  رثؤت  ينمزلا ال  لسلـستلا  يف  ويدـيفلا  تاـطقل 

Project Tree عورـشملا ةرجش  بلــصلا و صرقلا  يف  كلذـك  لاـحلا 
كتردق مدـع  نأشب  قلقت  كلذـل ال  . clip monitor تاطقللا ةشاش  ةذـفانو 

ةطقللاـب ىرخأ  ةرم  أدــبت  نأ  ًاــمئاد  كــنكميف  ءيــش ، يأ  نـع  عجارتـلا  ىلع 
. ةيلصألا

ريرحتلا ببسب   : ةيرذجلا تادلجملا  لالخ  نم  كتافلم  دجت  فيك  ملعت 
نود بلصلا  صرقلا  ىلع  يلصألا  ويديفلا  فلم  لظي  هالعأ ) رظنا  فلتملا ( ريغ 

امك ىرخأ  ةرم  هبلجب  تمق  اذإ  ريرحتلا . جمانرب  نم  هحسمب  تمق  ول  ىتح  رثأت 
. رثأتي مل  فلملا  دجتس  توص  فلم  وأ  ةروص  عم  لعفت 

هنادـقف رطخ  لمحت  وأ  ةـمظتنم  ةروصب  كلمع  ظفح  ركذـت   : كلمع ظفحا 
ىلإ لفـسألا  ىلإ  ريرمتلاـب  مـقو  راسيلا ) ىلعأ  تاـفلملا ( ةـمئاق  ىلإ  بـهذا 
اذهو كمدقت . ءانثأ  ريرحتلا  نم  ةدـيدع  خـسن  ءاشنإ  كلذ  دـعب  كنكمي  ظفح ." "
ةديدع تاكرح  لمع  نأب  زيمتي  ريرحت  بولسأ  برجت  نأ  تدرأ  اذإ  لوانتملا  يف 

. مدقألا ةخسنلا  عاجرتسا  ًامئاد  كنكميف  ًايفاك ، نوكي  نل  عجارتلا " ةفيظول "

: مالفألا تاطقلو  عيراشملا  تافلم  نيب  قرفلا  ملعت 

يف بلـصلا . صرقلا  ىلع  هـنيزخت  مـتي  هطاـقتلاب  موـقت  يذـلا  ويدـيفلا  مـليف 
قيرط نع  ينمزلا  لسلستلا  ىلع  ًاعم  مليفلا  تاطقلب  ظافتحالا  متي  جمانربلا ،
ةيفيك لوح  رتويبمكلا  هجويو  تاطقللا  لك  ىلإ  كـلذ  ريـشيو  عورشملا . فلم 
كتافلم ليوحتب  تمق  اذإ  مهم  كمليف ( . نم  ءاهتنالا  امهيلك  نم  جاتحت  اهليغشت .

(. رخآ رتويبمك  ىلإ 

عورشملا تافلم  ةقطنم  يف  تافلمل  كداقتفا  ىلإ  ريشت  تانوقيأ  ىرت  دق  امك 

ببسي دق  تافلم  ةعـضب  يف  ىتح  ولو  حيحـصلا  اهناكم  يف  ءايـشألا  عضو  مدع 
لك ميظنتل  ةيعرف  تادـلجم  ءاشنإ  دـيفملا  نمو  ويديفلا . ءاشنإ  ةـيلمعل  ًابيرخت 

. كب ةصاخلا  ايديملا 

ويديفلا تافلم  ةرادإو  كعورشم  دادعإ  بيرجت :

. كعورشم أدبتل   File > New رايتخاب مق 

ءاشنإب مق  عورـشملا . تادادعإ  يف  عورـشملا  دـلجم  دادـعإ  رييغتب  مق  نآلاو 
. عورشملا اذهل  ديدج  دلجم 
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صنلا عبرم  نيمي  ىلع   New Folder ديدج دلجم  ةنوقيأ  رقنا  كلذب ، مايقلل 
يلي ام  نمضتيو  عوضوملاب  طبتري  ًامسا  دلجملا  حنما  عورشملا . دلجمب  صاخلا 
مـسا يف  اهعـضت  يتلا  تامولعملا  تداز  اـملكو  عقوملاو . خـيراتلاو  عوضوملا 

. ًاقحال هيلع  روثعلا  ةلوهس  تداز  دلجملا 

 

. ويديفلل يليكشتلا  بناجلا  يف  هيلع  لمعت  يذلا  ويديفلا  عون  رايتخاب  مق 

 

اذـه يف  ًاـقحال  ويدـيفلا  عاونأـب  صاـخلا  ءزجلا  أرقا  ذـئنيح  ًادـكأتم  نـكت  مـل  اذإ 
Kdenlive جمانرب موقي  نأ  نكميو  يليكـشت . بناج  يأ  رايتخاب  مق  وأ  لصفلا 

تاـفلم ةـفاضإب  موقت  امدـنع  حيحـصلا  عونلا  ىلإ  يليكـشتلا  بناـجلا  ثيدـحتب 
. عورشملا ىلإ  ويديفلا 

هحنمو هظفحب  موـقن  نأ  بجي  ناونع . نودب  نوكي  كعورـشم  حتف  متي  امدـنع 
. ًامسا

.File > Save As رايتخاب مق 

Project عورشملا دلجم  يف  كعورشم  ظفح  وه  يضارتفالا  دادعإلا 
مسالا بتكا  عورشملا . ءاشنإ  دنع  هدادعإب  موقت  يذلا  حرتقملا   Folder

ًاهباشم عورشملا  مسا  لعجا  . Name مسالا عبرم  يف  كعورشمل  ىقتنملا 
.. هرايتخاب تمق  يذلا  عورشملا  دلجم  مسال 

بيضقلا يف  عورـشملا  مسا  نآلا  رهظي  نأ  بجي  . Save ظفح رز  رقنا  مـث 
ىلع كـلمع  ءاـنثأ  تارييغتلا  ظــفح  ةلوهــسب  كــنكمي  قيبــطتلا . ىلعأ  يف 

رز ىلع  رقنلاـب  ةـمئاقلا ، نم   File > Save راـيتخا قيرط  نع  عورـشملا 
Cntl + راصتخالا حـيتافم  مادختـسا  قيرط  نع  وأ  قيبطتلا ، ىلعأ  يف  ظفحلا 

.s

 

ويديفلا عورشم  فلم  ىلإ  ويديف  تاطقل  ةفاضإ 
دلجم لخاد  ويديفلا  عورـشم  يف  اهمدختـسن  يتلا  ةفلتخملا  تافلملا  عاونأ  عض 

مدختـسنس لاثملا  اذـه  يف  تافلملا . ةرادإ  جمارب  دـحأ  مادختـساب  عورـشملا 
. وتنبوأ ماظن  يف   Nautilus سوليتون جمانرب 

ةرادإ جـمانرب  نوكي  نأ  لـمتحملا  نم  زودـنيو  ماـظن  يف  كتاراهم : ليوحت 
نم ءزجك  يتأي  يذـلا   File Explorer ررولبـسكإ لياف  وه  ىقتنملا  تاـفلملا 

.Finder ردنياف جمانرب  كام  ماظن  يفو  ليغشتلا ، ماظن 

.Unity Dash يف  Home دلجم قيبطت  رقنا 

 

. كب صاخلا  عورشملا  دلجم  يف  تادلجملا  ضعب  لعفلاب  كانه  نأ  ظحالت  دق 

 

اهلخاد تافلملاو  تادلجملا  هذه  ءاشنإب  انب  صاخلا  ويدـيفلا  ريرحت  جـمانرب  موقي 
فرعتو ويديفلا ، تافلمل  ةرغصم  روص  ضرع  لثم  ةينورتكلإلا  تايلمعلا  ضعبل 

.titlesوthumbs و proxy مساب

تانايبلا نم  نكمم  ردق  ربكأب  ظفتحا  تابثإلل  ةبولطم  ةيمليفلا  ةداملا  تناك  اذإ 
. ةينعملا ويديفلا  تاطقلل  صوصخم  دلجم  ءاشنإب  مق  تافلملا . ءانبو  ةيلصألا 

 

صاخلا فتاهلا  وأ  اريماكلا  نم  اهمادختـسا  ديرت  يتلا  ويديفلا  تافلم  خـسنب  مق 
. ديدجلا دلجملا  اذه  ىلإ  تافلملا  هذه  هب  دجوت  رخآ  ناكم  يأ  نم  وأ  كب 

فتاوهلاو بلصلا  صرقلاب  ( camcorders) ويديفلا تاريماك  تالجـسم  موقت 
نم ةلـسلس  نع  ةرابع  تاـفلم  ءامـسأ  ءاـشنإب  ًاـيئاقلت  ةـيمقرلا  تاريماـكلاو 
دنع ويدـيفلا  تافلم  ةيمـست  ةداـعإ  مهملا  نم  نوكي  دـقو  فورحلاو . ماقرألا 

ًامـسا ويدـيف  فلم  مسا  حـنم  قيرط  نع  راركتلا  بنجتل  كعورـشم  ىلإ  اهبلج 
. ًاديرف

 

دعأ عورشملا  دلجم  لخاد  ديدجلا  دلجملا  ىلإ  تافلملا  خسنب  موقت  امدنع 
مسالا نم  ءزجك  فلملل  يلصألا  مسالاب  ظافتحالا  نم  دكأت  نكل  اهتيمست 

مادختسالل ًامهم  يلصألا  فلملا  مسا  نم  قتشملا  مسالا  نوكي  دق  ديدجلا .
خيراتلاب ةصاخلا  ليصافتلا  فضأ  تابثإك . كب  ةصاخلا  ةيمليفلا  ةداملل  ينوناقلا 

 . روصملا ًابسانم ، ناك  اذإ  طاشنلاو و ، ناكملاو 

توصلا  تاـفلم  لـكو  ةـيقاب  روص  ةـيأ  خـسنل  هـالعأ  ةروكذـملا  ةـيلمعلا  ررك 
دلجم يف  رخآ  ديدج  دلجم  لخاد  كعورشمل  اهمادختـسا  ديرت  يتلا  ىقيـسوملا 

.Project Folder عورشملا

ديرت يتـلا  تاـطقللا  تادـلجم  بحـسب  موقنـس  دـلجملا  ءاـنب  ىلع  ةـظفاحملل 
ةرجش ةـــقطنم  ىلإ   Nautilus سوـليتون تاــفلم  ريدــم  نـم  اــهتفاضإ 

. كب صاخلا  ويديفلا  عورشم  نم   Project Tree عورشملا
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ودبيـس الإو  قيرطلا  هذهب  ةبولطملا  تافلملاو  تادلجملا  لك  بلجب  موقت  امدنع 
. هالعأ ةشاشلا  ةطقلب  حضوملا  لكشلا  لثم  عورشملا 

  

 

 

نم ررحم   1
http://en.flossmanuals.net/videoproduction/ch034_working-with- عقوم

video-clips/ Credits

 /^ http://en.flossmanua ls.net/video-production/ch001_authourcredits
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نيوانعلاو روصلا  مادختسا   .11
يف أدـبت  نأ  كـنكمي  ةددـعتملا ، تاراـسملا  ريرحت  تايــساسأ  مـهفت  نأ  درجمب 
لثم تاـمولعملا ، لـالحإ  كـنكميو  روـصلا  يلاـتتو  نيواـنعلا  يلاـتت  مادختــسا 
ًاقرط تاراهملا  هذه  مدـقتو  ويدـيفلا . تاطقل  ةـمدقم  يف  ءامـسألاو  عقاوملا 

صاخلا ويديفلا  لعجتـسو  كروهمج  ىلإ  تامولعملا  ليـصوتل  ةطيـسبو  ةعيرس 
. ةيفارتحا رثكأ  ودبي  كب 

ةهباشتم نيوانعلاو  روصلا  نأ  الإ  ةـشاشلا  ىلع  ةـفلتخم  ودـبت  اهنأ  نم  مغرلاـب 
: اهنأ ثيح  نم 

ةهباشتم قرطب  عيراشملا  ىلإ  فاضت 

ةيفافشلا رصانع  ىلع  ًابلاغ  يوتحت 

ويديفلا تاطقل  يف  اهجاردإ  نكمي  تامولعمو ال  ًاراكفأ  مدقت 

ةيزاودرإلا روصلا  ةفاضإو  صيخرتلا 
نأ ةدـيجلا  راكفألا  نمف  ةـيقئاثولا ، داوملاو  مـالفألا  نم  ريثكلا  لـمعب  تمق  اذإ 

ةياهن يف  ماع ) لكشب  اهعـضوب ( موقت  ةيـسايق  ةروـص  ، " زاودرإ كيدـل " نوكي 
ةيأب ةصاخلا  تاراعشلا  / ءامسألا مادختسا  كنكمي  امك  هتياهن . نع  هيونتلل  مليفلا 

. كتدعاسمب تماق  ىرخأ  تاسسؤم 

ويدـيفلا رـشنب  هبجومب  موقت  يذـلا  صيخرتلا  ركذـت  ةـلحرملا  هذـه  يف  هنأ  امك 
قاطنو ةدـيعب  ةـفاسم  ىلإ  كب  صاخلا  ويدـيفلا  لاـقتنا  تدرأ  اذإو  كب . صاخلا 

كانه يعادـبإ . عاشم  ةـصخر  مادختـسا  وه  هب  موقت  ءيـش  لضفأ  نإف  عساو ،
. تنرتنإلا ةكبش  ىلع  صيخارتلا  هذه  نع  تامولعملا  نم  ريثكلا 

Ken Burns زنريب نيك  رثؤم  بيرجت :
متيي ريغصت  / ريبـكتو كـيرحت  رثؤم  نع  ةراـبع  Ken Burns زنريب نــيك  رثؤـم 
اهيف حورلا  ثـعبيو  ، (sti l l  images (sti l ls ةـتباثلا روصلا  يف  همادختـسا 

: رثؤملا اذه  ءاشنإل  ويديفلا . تاطقل  لثم  اهمادختسا  نكمي  ثيحب 

ةروصلا نأ  نم  دـكأت  اهيلع . لمعت  يتلا  ةـلباقملاب  ةـطبترم  ةروص  راـيتخاب  مق 
اذهل ةبسنلاب  كب . صاخلا  عورشملا  / ويديفلاب ةـصاخلا  ةـشاشلا  مجح  نم  ربكأ 

يلاوـح 1000 ضرعب  ةروـصلا  نوـكت  نأ  بـجي  لـسكب ، ضرعب 720  ويدـيفلا 
. لسكب

نع ثحبا  ينمزلا . لسلستلا  ىلإ  مث  كعورشم ، ىلإ  ةروصلا  ةفاضإب  مق 
ةصاخلا  Effects List تارثؤملا ةمئاق  يف   Pan and Zoom رثؤم

 . ينمزلا لسلستلا  يف  ةروصلا  ةطقل  ىلإ  رثؤملا  بحسب  مق  كب .

Show / Hide رز رقنا   Project Monitor عورـشملا ةشاش  تحت 
. ريرحتلا ماظن  ضرعل   edit mode

ةشاش يف  ةروصلا  لوح  رفـصأ  راـطإ  راـهظإب  نـآلا  ةـشاشلا  موقت  نأ  بجي 
يف تارايخلا  ضعب  كاـنه  نوكت  نأ  بجيو   Project Monitor عورشملا

.Effects Stack تارثؤملا ةمزح 

Project عورشملا ةشاش  نيمي  ىلع  ريغصتلا ( / ريبكتلا رشؤم  كيرحتب  مق 
. ويديفلا لوح  ةحاسم  ةظحالم  كنكمي  ىتح  لفسأل  ( Monitor

رييغتو ىلع 00:00  تارثؤـملا  ةـمزح  يف  يـسيئرلا  راـطإلا  طبـض  نم  دـكأت 
ماظن يف  رفـصألا  راطإلا  عسوت  ظحالتس  ىلإ 130 .% ةروصلا   Size مجح

:Project Monitor عورشملا ةشاش  نم  ريرحتلا 

نم يولعلا  نميألا  بناجلا  ةيؤر  طقف  كنكمي  ثيحب  رفصألا  راطإلا  بحـسب  مق 
. ةروصلا

Effects تارثؤملا ةمزح  يف  يـسيئرلا  راطإلا  رـشؤم  كيرحتب  مق  نآلاو 
. نميألا بناجلا  ىتح   Stack

.Add keyframe يسيئر راطإ  ةفاضإ  رز  رقنا 
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يف تادادعإلا  عم  قباطتت  ثيحب  ، X & Y تادادعإ مجحلا ، رييغتب  مق  كلذ ، دعب 
(. ةيزاودرإلا ةروصلا  فصتنم  يف  هاندأ ( ةشاشلا  ةطقل 

Project عورـشملا ةـشاش  يف  ةــيزاودرإلا  ةروـصلا  ليغــشتب  تـمق  اذإ 
دعتبت ثيح  ةروـصلا ، كرحت  ظـحالت  نأ  بجي  ةـياهنلل  ةـيادبلا  نـم   Monitor

ليغـشت عم  روـصلا  نم  دـيزملا  نع  فـشكتل  نيميلل  ىلعـأل  كرحتتو  ةروـصلا 
. ويديفلا

، ةديدع قرطب  روصلا  كيرحتو  ريغصتو  ريبكتل  بولسألا  سفن  مادختـسا  كنكمي 
كلذ ريغب  ةدــماك  ةــيزاودرإ  روـص  نـم  لـيمج  ويدــيف  يلاـتت  ىلع  لوـصحلاو 

Pan and Zoom ريغصتلا / ريبكتلاو كيرحتلا  رثؤم  نأ  اـمك  بولسألا .
. ليمج ركش  هيجوت  وأ  يحاتتفا  يلاتت  ءاشنإل  ديفم 

ةيفاضإ ةوطخ 
زنريب نيك  رثؤم  نيب  جزملاو  ئجافم  لوحت  لكش  يف  كروص  مادختسا  لواح   

يف . Dissolve Transition يجيردتلا لاقتنالا  ken burns و
: يلاتلا وحنلا  ىلع  ودبيس  ينمزلا  لسلستلا 

 : يلاتلا وحنلا  ىلع  ودبيس   Project Monitor عورشملا ةشاش  يفو 

:And in your Project Monitor it will look like this

ثدحتم ديدحت  بيرجت :
قيرط نع  ناونع ، مادختـساب  فويـضلا  دحأ  ديدحتب  موقتـس  ةمهملا ، هذـه  يف 

ثيدحلا فيـضلا  أدـبي  امدـنع  ناوث  عضبل  ةسـسؤملا  / بـصنملاو مسالا  ضرع 
. فيضلا اهلصوي  يتلا  ةلاسرلا  ىلع  زيكرتلا  لظي  كلذبو  طيسبو  عيرس  رمألا 

Project Tree عورشملا ةرجش  ىلع  سواملا  نم  نميألا  بناـجلا  رقنا  ًـالوأ ،
.Add Title Clip رايتخاب مقو 

.Title Clip ررحم ةذفان  نآلا  ظحالتس 

ضرعلا ةحيرــش  ةـيفلخ  نأ  ينعي  اذــهف  ءاـضيبو ، ةــيدامر  تاـعبرم  تـيأر  اذإ 
ةيمليفلا ةداملا  ةـيؤر  انيلع  نيعتيـس  اننأل  ةـمهملا  هذـهل  بسانم  وهو  ةـفافش ،

ميتعت ةجرد  رييغت  كيلع  نيعتي  ةيفافـش ، ظحالت  مل  اذإ  ناونعلا . لفسأ  ويديفلل 
. رفص ىلإ   Background ةيفلخلا
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لك ظـحالت  مل  اذإ  . T رز ىلع  رقنلا  قـيرط  نع  صنلا  ءاـشنإب  مق  كـلذ ، دـعب 
ىلإ نيوانعلا  ررحم  ةذفان  ةعـسوت  لواح  هاندأ ، ةروصلا  يف  ةـضورعملا  رارزألا 

. ةلماك ةشاش 
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كانه نوكي  دق ال  فيضلا  – مسا  بتكاو  ةفافشلا  ةقطنملا  ىلع  ةطقن  يأ  رقنا 
. ةيانعب ءايشألا  ةءارق  ةعجارمب  مق  كلذل  يئالمإ  ققدم 

هكيرحتب مقو  مئاوقلا ، مادختـسا  قيرط  نع  صنلا  نوـلو  مجح  ليدـعت  كـنكمي 
رقنلا قـيرط  نع  دـيدج ( صن  عبرم  مدختـسا  طاقسإلاو . بحـسلا  قيرط  نع 

. ةديدج ةرابع  وأ  رطس  لكل  ىرخأ ) ةرم   T ىلع
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. صنلا فلخ  لظلا  ضعب  فضأ  طمنلاو ، ةيؤرلا  نيسحتل  كلذ ، دعب 

 

Add ليطتـسم ةفاضإ  ةادأ  ىلع  رقنلا  قـيرط  نـع  كلذـب  ماـيقلا  كـنكمي 
Rectangle

كلذ رييغت  كنكميو  لبق . نم  ًامدختسم  ناك  يذلا  نوللاب  لظلا  ةفاضإ  متتس 
مادختسا قيرط  نع  ميتعتلا ، ةجرد  ليدعتو  ةمئالم  رثكأ  رخآ  نول  ىلإ  نوللا 

 .Select Color نوللا رايتخا  راوح 

نأ نم  ًالدب  صنلا ،  below لفسأ نوكيل  لظلا  طبـض  كيلع  نيعتي  دـق  امك 
Lower object to bottom رز ىلع  رقنلا  كـنكمي  صنلا . ىلعأ  نوكي 

. كلذب مايقلل 

سفن مدختست  نأ  بجي  كل . قوري  طمن  ىلإ  لوصولل  لـظلا  مجح  عم  لـماعت 
. كب صاخلا  ويديفلا  يف  ةهباشتملا  نيوانعلا  لكل  طيطختلا 

ررحم ةذفان  حـتف  ةداعإ  كيلع  نيعتي  دـق  ظفح . رقنا  اـضرلاب  رعـشت  نأ  درجمب 
رعشت امدنع  تارم . ةدع  ظفحلاو  ليدـعتلل   Title Clip ناونعلا ةـطقل 

نم اهبحـس  قيرط  نع  ويدـيفلا  ىلإ  اـهتفاضإب  مق  ناونعلا ، ةـطقل  نع  اـضرلاب 
سيلو ناونعلا ( ةطقل  ىلعأ  راسم  ىلإ   Project Tree عورشملا ةرجش 

(. لفسأ

لاقتنالاب دصقيو  ًايئاقلت .  Composite بكرم لاقتنا  رهظي  نأ  بجي 
( ناونعلا ةطقل  ةيفلخ  لاثملا ، ليبس  ىلع  ةفافشلا ( قطانملا  لك  نأ  بكرملا 

لكشلا يفو  ددحملا . / مخاتملا ىوتسملا  نم  ةيمليفلا  ةداملا  ضرعب  حمستس 
راسملاب بكرملا  لاقتنالا  طبتريو  ةيئرم . ةيجسفنبلا  قطانملا  لك  هاندأ ،

 . نييئرم يناثلا  راسملاو  لوألا  راسملا  نوكي  كلذل  يناثلا ،

ةدع لالخ  نم  ةيفافـشلا  ىلع  هقيبطت  متي  ثيحب  بكرملا  رثؤم  طبـض  كنكمي 
بكرملا رثؤـم  طـبتري  ثـيح  ءزجلا ، اذــه  يف  لاــثملا  لــيبس  ىلع  تاقبط .

. ثلاثلا راسملاب 

بغرت يذــلا  راـسملا  دــيدحت  ةداـعإ  لواـح  بـكرملا ، لاـقتنالا  لـمعي  مـل  اذإ 
.Transition لاقتنالا ةمئاق  يف  هفادهتسا 

 

تيقوـتلا طبـضب  مقو  عورـشملا  ةـشاش  يف  ناوـنعلا  ضارعتـساب  مق  ًاريخأو ،
هتءارقل ةيفاك  ةدمل  ةشاشلا  ىلع  صنلا  ىقبي  نأ  بجيو  بولطملا . وحنلا  ىلع 

: يلاتلا وحنلا  ىلع  ودبي  نأ  بجي  نيترم . هقطنو  ًالماك 

لاقتناو يلوأ   dissolve يجيردـت لاـقتنا  ةـفاضإب  مق  يوق ، لكـشب  ءاـهنإلل 
ةعاربلا ةـفاضإ  ىلإ  كلذ  يدؤيو  ناونعلا . رـشؤمل  يئاهن   dissolve يجيردت

. ةسالسلاو
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.12
ةمدقتملا ويديفلا  تارثؤم 

ةءاضإلل يجيردتلا  ميتعتلا  انملعت  دـحاو  راسم  ريرحتب  صاخلا  لصفلا  يف 
ةريبك ةعونتم  ةعومجم  نيب  نم  دحاوو  يساسأ  رثؤم  وهو   Fade to Black

. ةدهاشملا ىلع  ثعاب  ويديف  لمعل  اهمادختسا  كنكمي 

ةيئرملا ريغ  ةفيفطلا  / تارثؤملا 
لمـشتو ويدـيفلا ، تارثؤم  نم  دـيدعلا  ةـظحالم  نم  دـهاشملا  نكمتي  ـالأ  بجي 

ميتعت لاثملا  ليبس  ىلع  . Fade to Black ةءاضإلل  يجيردتلا  ميتعتلا 
اهميمصت متي  تارثؤملا  هذهو  ةطقل . ةيأب  ةصاخلا  ناولألا  نزاوت  ليدعتو  عطقو 

ليبس ىلع  ريرحتلا ، وأ  ليجـستلا  ةيلمع  نع  جتنت  يتلا  لكاشملا  حالـصإل  ًابلاغ 
ريغلا تارييغتلا  وأ  ةـيمليفلا  ةداـملا  بساـنت  مدـع  وأ  بلقتملا  عـطقلا  لاـثملا 
رييغت ىلإ  تارثؤـملا  هذـه  يدؤـت  اـمنيب  كلذــل ، نوـللا –  يف  ةــئجافملا  / ةببحم

. ةيعيبط ودبت  نأ  ةقيقحلا  يف  بجي  ، " ةيعانطصا ةقيرطب " ويديفلا 

ةررحملا ريغ  ةيمليفلا  ةداملا  تناك  نوللا . حيحصت  تارثؤم  دحأل  لاثم  ىلعألاب 
مت نيميلا ، ىلع  يعيبط . ريغ  ودبي  رضخألا  نولل  لظ  نع  ةرابع  راسيلا ) ىلع  )

. رثؤملا اذه  روهمجلا  ظحالي  نل  ًامامت : ًايعيبط  ودبيو  نوللا  حيحصت 

درسلا تارثؤم 
ًابلاغ ظحالت  دق  ىوقأ . درـس  ءاـشنإل  ةدـيفم  نوكت  نأ  تارثؤملا  ضعبل  نكمي 
ىلع ثدـحي  اـم  بحاـصملا  توصلا  فـصي  اـمنيب  ةـيمليف  ةداـم  فـقوتو  ءطـب 

ةداملا نم  ةـنيعم  ةـقطنم  نوكت  دـق  امك  ةيفلخ . تامولعم  مدـقي  وأ  ةـشاشلا 
لوح ةرئاد  عضو  نكمي  لاثملا ، ليبس  ىلع  ًاضيأ ، يدام  لكشب  ةزيمم  ةيمليفلا 
هذـه ةـظحالم  متت  ـال  هنأ  نـم  مغرلاـب  هاـندأ .) ةروـصلا  رظنا  ءادـتعا ( حـالس 

ةداـملل شيوـشتلا ، نـم  ًالدـب  حوـضوو ، ةيبايـسنا  فيــضت  اـهنأ  ـالإ  تارثؤـملا ،
. ةيمليفلا

ةيعادبإلاو ةعتمملا  تارثؤملا 
نم دـيدعلا  كاـنه  ربكأ ، ةروصب  هتظحـالم  نكمي  ءيـش  مادختـسا  ديرت  امدنع 

مدـع نم  دـكأت  كـلذ ، عمو  اـهنيب ، نم  راـيتخالل  ةـيعادبإلاو  ةـعتمملا  تارثؤـملا 
ةيلمع يف  بلاغلا  حململا  وه  ًابلاغ ) لقأ ( ردق  مادختساف  رمألا –  يف  كطارفإ 

تاهويدـيفلا يف  تارثؤملا  هذـه  مادختـسا  ًايلاثم  نوكي  اـمبرو  ويديفلا . ريرحت 
ويديف جزم  وأ  ةلفح  ويديفل  ةيمليف  ةدام  لاثملا  ليبس  ىلع  ةيلافتحالا ،

 

يئاقلتلا بجحلا  رثؤمب  ويديفلا  بجح  بيرجت :

ةيوه ةـيامحل  ويدـيفلا  نم  ةـقطنم  ءافخإ  يف  اهيف  بغرت  ةدـيدع  تاقوأ  كاـنه 
اذه تدـهاش  دـق  نوكت  نأ  لمتحملا  نم  ةجعزم . ةروص  هيوـمت  وأ  عباـت  / ليمز

. لبق نم  رثؤملا 

ةادأ اـهنوك  ىلإ  ةــفاضإلاب  ةيواسأم ، ةادأ  نوـكي  نأ  يئاــقلتلا  بـجحلل  نـكمي 
، لاثملا ليبس  ىلع  ةعزفملا . وأ  ةرطخلا  ويديفلا  ةعيبط  ديعت  نأ  نكمي  ةيلمع :

يدؤي نأ  نكمي  فنعلا –  وأ  بيذعتلا و/ روص  وحن  سانلا  ةيـساسح  ضافخنا  عم 
نع ًاضيأ ، ةفوشكملا . روصلا  نم  ربكأ  ريثأت  ثادحإ  ىلإ  ةـجعزم  ةروص  ءافخإ 
يف نحن  لوقت " نيطـشانلا ، دحأ  ةيوه  ةيامح  ىلإ  ةجاحلل  هابتنالا  بذـج  قيرط 

موقت فيك  ةمهملا  هذه  كل  حضوتس  هب ." نمؤن  ام  لجأ  نم  براحن  اـننأل  رطخ 
. يئاقلت بجح  ءاشنإب 

نع ثحبا  مث  داتعملاك ، ينمزلا  لسلـستلا  يف  كب  ةـصاخلا  ةـطقللا  عض  ًـالوأ ،
رثؤملا طاقسإو  بحسب  مق  . Effect List تارثؤملا ةمئاق  يف  بجح " "

. كب ةصاخلا  ةطقللا  يف 

ًاضيأ كنكميو   Effects Stack تارثؤملا ةمزح  يف  رثؤملا  نآلا  ظحالتس 
:Project Monitor عورشملا ةشاش  يف  رفصأ  ًاعبرم  ةظحالم 

ةمزح يف  X/Y axis و (H) عافترالاو  (W) ضرعلا تاراوح  مادختسا  كنكمي 
امب مايقلل  كـلذ ، عمو  بجحلا ، عضوم  دـيدحتل   Effects Stack تارثؤملا

بجحلا كيرحت  / مجح ةداـعإو  رفـصألا  عبرملا  بحـسب  مق  كـلذ  نم  طـسبأ  وه 
. ًايودي
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هبحسو رفـصألا  عبرملا  فصتنم  يف  رقنلا  قيرط  نع  بجحلا  كيرحتب  مق  ًالوأ ،
. اهبجح ديرت  يتلا  ةقطنملا  يف  هطاقسإو 

يتلا ةداملا  هاجت  رفصلأ  عبرملاب  تارـشؤملا  بحـسب  مق  بجحلا ، مجح  ةداعإل 
. طقف ةبوغرملا  ةقطنملا  ةيطغت  متت  ىتح  اهبجحب  موقت 

. اضرلاب رعشت  ىتح  بجحلا  مجح  ةداعإو  عضوم  ديدحت  ةداعإ  يف  رمتسا 

Project عورــشملا ةـشاش  يف  بـجحلا  نياـعو  ويدـيفلا  ليغــشتب  مـق 
. كلذل ةرورض  كانه  تناك  اذإ  تاليدعتلا  نم  ديزملاب  مق  . Monitor

هذه يف  ويديفلا : نم  طقف  دحاو  ءزج  ىلع  بجحلا  ذـيفنت  يف  طقف  بغرت  دـق 
مق مث  بولطملا  عـطقملا  صقل   Razor tool ةادأ مادختـسا  كنكمي  ةلاحلا ،

. ويديفلا ةيقب  نم  بجحلا  فذحب 

تاـطقللا راـيتخاب  مق  اـهبجح ، يف  بغرت  يتـلا  ةـقطنملا  لزعب  كـمايق  درجمب 
Effects تارثؤملا ةمزح  يف   x رز رقناو  ىرخــألا ، وـلت  ةرم  ةــيقبتملا 

. طقف ةبولطملا  ةطقللا  ىلع  بجحلا  رثؤم  ذيفنتل   Stack

يتلا صقلا  تايلمع  نوكت  نأ  بجي  اـمنيب  كب . صاخلا  ويديفلا  ضرعتـسا  نآلاو 
. بسانملا عطقملا  ىلع  طقف  بجحلا  رثؤم  يرسيس  ةيئرم  ريغ  اهب  تمق 
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مهف ةبوعـص  تداز  اـملك  اـهئافخإب  موقت  يتـلا  ةـحاسملا  تداز  اـملك  هنأ  ركذـت 
ةفاك ةـيطغت  نم  دـكأتلا  كيلع  نيعتي  تقولا  سفن  يفو  هدهاشي : امل  دهاشملا 

. ةبولطملا ليصافتلا 

حضوت امنيب  ىلوألا ، ةطقللا  يف  دئاز  مجحب  بجح  دجوي  هالعأ ، لاثملا  يف 
كلذ عمو  ليلقلا . نع  وأ  ريثكلا  نع  فشكلا  نيب  ًاديج  ًانزاوت  ةيناثلا  ةطقللا 

نم ةأرملا  ىلع  فرعتلا  نكمي  ةياغلل –  اليئض  ًا  ردق بجحت  ةثلاثلا  ةروصلاف 
كنكمي اهمف : الإ  ةريخألا  ةروصلا  بجحت  ال  رعشلا . وأ  هجولا  لكش  لالخ 

، لاثملا ليبس  ىلع  ةلمج ، وأ  ةملك  ءافخإ  تدرأ  اذإ  ةقيرطلا  كلت  مادختسا 
عامس نكمي  ريغص ال  بجحو  هيبنت " توص " مادختسا  قيرط  نع  مسا .

. هافشلا ةءارق  وأ  ةلمجلا  / ةملكلا

اذـه يف  حـضوملا  يئاـقلتلا  بجحلا  رثؤـمل  دودـح  كاـنه  كتاراهم : لـيوحت 
كنكمي ىرخـألا  ويدـيفلا  ريرحت  جـمارب  يف  ويدـيفلا . عم  كرحتي  ـال  هنـأل  مسقلا 
راـطإلا ةـيطغت  متت  فدـهلا . سفن  قـيقحتل  ةـكرحلل  يـسيئر  راـطإ  مادختـسا 

.Ken Burns زنريب نيك  رثؤمب  قلعتملا  مسقلا  يف  ةكرحلل  يسيئرلا 

بجحلا دعب  ام 
ركف ًارتتـسم ، لظي  نأ  يف  بغري  صخـش  عم  ةـلباقم  ءارجإل  ططخت  تنك  اذإ 

(. لاثم ىلع  لوصحلل  هاندأ  رظنا  هتيوه ( ءافخإل  ةءاضإلا  تارثؤم  مادختسا  يف 
نكمي كـلذ ، عمو  ، " ًافلس ةططخمريغلا  ةيمليفلا " ةداملل  ًادـيفم  بجحلا  ربتعي 

كلذل تقولا  عستي  امدنع  ةيلاعف  / ةيبذاج رثكأ  تاينقت  مادختسا 
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مدقتملا توصلا  ريرحت   .13
ديدعلا كانه  ةفلتخم . عاونأ  نم  تاوصأل  ةلـصفنم  تاراسم  مادختـسا  كـنكمي 

تايوتسم ىلع  ةفلتخملا  ويديفلا  تاطقل  يوتحت  دق  كلذب . مايقلل  بابسألا  نم 
يف كدـعاسي  دـق  ةـفلتخم  تاراسم  يف  اهميظنت  قيرط  نعو  ةـفلتخم ، توص 

تاوصـألا وأ  ةــيتوصلا  عطاـقملا  بـيترت  ًاـضيأ  كـنكمي  اـمك  ةيلاعفب . اهليدـعت 
ميظنتل ةقيرطك  ةفلتخم  تاراسم  يف  تاطقلل  ةفلتخملا  عاونألا  وأ  ةـبحاصملا 

. كب صاخلا  ويديفلا  عورشم 

ةبعص ةيلمعلاو  عاطتـسملا . ردق  يعيبطلل  برقأ  ودبي  ويدـيفلا  لعج  وه  انفدـه 
ةيتوصلا تاطقللا  نم  دـيدعلا  عم  لـمعلاب  رمـألا  قلعتي  امدـنع  صاـخ  لكـشب 
ةدعاسملل توصلا  تايوتسم  عم  ةيسيئرلا  تاراطإلاو  ميتعتلا  مادختـسا  اننكمي 

. عاطتسملا ردق  ةسلس  عامتسالا  ةبرجت  لعج  يف 

يف لوخدلا  يف  كعورشمل  ديج  توص  ىلع  لوصحلا  ءارو  رسلا  نمكي 
. كلذب مايقلا  ىلع  كتدعاسمل  نييبيرجت  نيبيردت  يلي  اميف  ليصافتلا .

ةيتوص رداصمل  ةفلتخم  تاراسم  مادختسا  بيرجت :
ةفلتخم

لهست ةقيرطب  توصلا  بيترت  نع  ةماع  ةرظن  يبيرجتلا  بيردتلا  اذه  كل  مدقي 
. يلاتلا تاراسملا  ءانب  مدختسيو  هعم ، لمعلا 

حيحص توصب  تاطقللا  توصلا 1 : راسم 

اهتيوقت نيعتي  يتلا  أدهألا  تاطقللا  توصلا 2 : راسم 

يقيسوم راسم  توصلا 3 : راسم 

اهيف نيعتي  يتلا  ةئجافملا  تالوحتلل  ةمدختسملا  تاطقللا  توصلا 4 : راسم 
توصلا متك 

ةعبرأ ءاـشنإب  مق  تاوطخلا . هذـه  عبتا  هالعأ  طـيطختلا  لـثم  طـيطخت  قيقحتل 
نميألا بناجلا  رقنا  . Timeline ينمزلا لسلستلا  يف  ةـيتوص  تاراسم 

ينمزلا لسلستلا  راـسي  ىلع  راــسملا  سأر  عـطقم  ىلع  سواــملا  نـم 
.Insert Track راسم ةفاضإ  رايتخاب  مقو   Timeline

دوجوم يتوص  راسم  رخآ  دعب  يتوص  راسم  ةـفاضإب  صاخلا  رايخلا  رايتخاب  مق 
Audio 2 2 توصلا راسم  دعب  ةلاحلا  هذه  يف 

ةعبرأ ىلإ  جاــتحن  ةيفاـك . توـص  تاراـسم  ىلع  لـصحت  ىتـح  ةــيلمعلا  ررك 
. توص تاراسم 

. تاطقللا توصل  يئاقلتلا  ميسقتلل  لفسألاب  تاودألا  طيرش  يف  رايخلا  رقنا 
 . اهديرن يتلا  ةقيرطلاب  تاراسملا  بيترت  يف  كلذ  كدعاسيس 

يف لفـسألاب  ويدـيفلا  راـسم  ىلإ  حيحـص  توص  ىوتـسمب  ةـطقل  ةـفاضإب  مق 
 . ةيداعلا ةقيرطلاب  ينمزلا  لسلستلا 

نآلا هضرع  نكميو  ًايئاقلت  ةطقللا  نم  توصلاب  صاخلا  ءزجلا  لصفني  نأ  بجي 
.Audio 1 1 توصلا راسم  يف 

 

نع Audio 3 3 توصلا راسم  ىلإ  ةيقيسوم  ةطقل  ةفاضإب  مق  كلذ ، دعب 
. راسملا ىلإ  ةرشابم  اهبحس  قيرط 

نأ دجت  دق  ينمزلا . لسلـستلا  ىلإ  ًءوده  رثكأ  ةطقل  نم  عطقم  ةفاضإب  مق  مث 
ةطقل يف  وه  امك  Audio 1 1 توصلا راسم  ىلإ  ًايئاقلت  هتفاضإ  مت  توصلا 

. هاندأ ةشاشلا 

 

راسي لفـسأ  يف   Lock Track راسملا  لفق  ةـنوقيأ  رقنا  كـلذ ، بنجتل 
كلذ يف  ءيـش  يأ  فاقيإب  كـلذ  موقيو  . Audio 1 1 توصلا راسم  سأر 

. راسملا ىلإ  ءيش  يأ  ةفاضإ  وأ  كرحتلا  نم  راسملا 

. لفق ةروص  ضرعب  نآلا  ةنوقيألا  موقت  نأ  بجي 

ةرملا هذهو  ىرخأ . ةرم  ويديفلا  راسم  لفـسأل  ةئداهلا  ةـطقللا  بحـسا  نآلاو 
.Audio 2 2 توصلا راسم  يف  توصلا  ةطقل  رهظت  نأ  بجي 
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مدختـست ىرخألا  ويديفلا  ريرحت  جمارب  نأ  ةـفرعم  ردـجت  كتاراهم : ليوحت 
عمو تاطقل . ةفاضإ  دنع  تاراسملا  مادختسا  اهيف  متيو  مكحتلل  ةفلتخم  ًاقرط 

ءارجإ عنمل  راـسم  يأ   locking لفق بولـسأ  جماربلا  بلغأ  مدختـست  كلذ ،
. هيلع تارييغت 

Audio 4 4 توصلا راسم  دحاو ، توص  راسم  مدختـسن  نأ  ديرن  ًاماتخو ،
لوحتلا ءارجـإل  توـصلا  مادختـسا  دـيرن  ـال  تاـطقلل . ئجاـفم  لوحت  ءارجـإل 

اذـه نع  توصلا  متكب  موقنـس  كلذ  قيقحتل  قالطإلا : ىلع  تاطقلل  ئجاـفملا 
نيعتي ينمزلا ، لسلـستلا  ىلإ  ئجافم  لوحت  تاذ  تاطقل  ةفاضإ  لبق  راسملا .
مايقلل . Audio 4 4 توصلا راسم  ىلعأ  توصلا  تاراسم  قالغإ  ىلإ  انيلع 

. هاندأ ةشاشلا  ةطقل  يف  ةحضوملا  سأرلا  يف  تادادعإلا  عبتا  كلذب ،
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راسم و ةقلغم   Audio Tracks 1-3 توصلا 3-1  تاراسم  ىرت  اـمك 
ىلإ ويديف  تاطقل  ةـفاضإب  انمايق  عم  توصلا . موتكم   Audio 4 4 توصلا

Audio 4 4 توصلا راسم  يف  توصلا  رهظي  نأ  بجي  ينمزلا  لسلـستلا 
. ليغشتلا ةداعإ  ءانثأ  اهعمسن  نل  كلذلو  موتكملا 

درجمبو اهب . توصلا  ةراشإ  عفر  نيعتي  يتلا  توصلا  تاراسم  نآلا  حضاولا  نم 
ىلع هذـيفنتو  هخــسن  كـنكمي  تاـطقللا ، ىدــحإ  ىلع  رثؤـملا  ذــيفنتب  كـمايق 

مدختـساو رثؤملا  تاذ  ةـطقللا  رايتخاب  مق  كلذـب ، ماـيقللو  ىرخألا . تاطقللا 
نأ بجي  يتلا  تاطقللا  ةفاك  رايتخاب  مق  هخسنل .  Ctrl + C راصتخالا حيتافم 

Paste رتخاو سواملا  نم  نميـألا  بناـجلاب  رقنا  رثؤملا . سفن  ىلع  يوـتحت 
.>Paste Effects

ىلع ةردقلا  اهب  رفوتت  ويديفلا  ريرحت  جمارب  ضعبل  ةبسنلاب  كتاراهم : ليوحت 
مادختـسا قيرط  نع  راسم  يأ  يف  تاطقللا  ةفاك  ىلع  توصلا  تارييغت  ذيفنت 

". يتوص جزم  زاهج  وأ " هلمكأب ، راسملل  توصلا  رشؤم 

مادختــساب توــصلل  فــيفطلا  ليدــعتلا  بيرجت :
ةيسيئرلا تاراطإلا 

تاراطإلا مدختـسنس  يقيـسوملا  راـسملا  توـص  ىوتـسم  يف  ماـتلا  مكحتلل 
نم ةـيتوص  عطاـقم  لادبتـساب  موقنس  توـصلا . رثؤـم  يف  مكحتلل  ةيسيئرلا 

ويديفلا 1 راسم  ىقيسومب ( روصو  ( Video 2 2 ويديفلا راسم  ةلباقم (
توصلا ةيلاع  ىقيـسوملا  أدبن  (. Audio 1 1 توصلا راسم  Video 1 و

. ئداهلاو يلاعلا  نيب  لدابتلاب  موقن  مث  ءودهلا  ىلإ  لوحتتو 

 

ىقيسوملا راسم  ىلإ   Volume Keyframable رثؤم  ةفاضإب  مق  أدـبتل ،
. ةيداعلا ةقيرطلاب 

 

لسلستلا ليغشت  ةيادب  يف   playing head ليغشتلا سأر  نأ  نم  دـكأت 
Effect تارثؤملا ةمزح  يف  ةريغصلا  ةعاسلا  زمر  رقنا  ةرشابم . ينمزلا 

.Stack

 

نييـسيئر نيراطإ  دوجو   Effects Stack تارثؤملا ةمزح  يف  ىرتـس 
. لعفلاب

position 00:00:00:00 عـــضوم يف  يـــــسيئر  راــــطإ  كاـــــنه 
و ةطقللا ، ةياهن  يف  رخآلا  يـسيئرلا  راطإلاو  ةطقللا ، ةـيادب  ، 00:00:00:00

طخ كانه  يضارتفا . لكشب  ىلع 100  امهيلكب  طوبضم   ( توصلا باستكا (
تاراـطإلا لـثمت  ةريغـص  ءاـقرز  ةـعبرم  قيدانـصو  توصلا  لـثمي  عـيفر  ضيبأ 

. ةيسيئرلا

توصلا طخ  ىلع  جودزملا  رقنلا  قيرط  نع  دـيدج  يـسيئر  راـطإ  ةـفاضإب  مق 
ديدج يسيئر  راطإ  ءاشنإ  ىرتس  ويديفلا . يف  ةيناث  ىلإ  ةيناث  فصن  نيب  ضيبألا 

تارثؤملا ةمزح  يف 

دئاز رز  ىلع  رقنلا  قـيرط  نع  دـيدج  يـسيئر  راـطإ  ءاـشنإ  ًاـضيأ  كـنكمي  اـمك 
ةمزح نم   ( ةيسيئر تاراطإ  عضول  لباقلا  توصلا ( ءزج  يف  رـضخألا 

يف يسيئرلا  راطإلا  عضو  ىلإ  كلذ  يدؤيسو  . Effects Stack تارثؤملا
. ةيلاحلا ةيسيئرلا  تاراطإلا  نيب  فصتنملا 

يف ةـيلاتلا  ماقرألا  عبرم  لـخدأ  نييلوألا . نييـسيئرلا  نيراـطإلا  توص  ليدـعت 
.Effect Stack تارثؤملا ةمزح 

0 لوألا : يسيئرلا  راطإلا 

100 يناثلا : يسيئرلا  راطإلا 
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راطإلاو ةميدقلا  ةيـسيئرلا  تاراطإلا  نيب  ةسالـسو  ءطبب  راسملا  توص  لقتني 
ديدـجلا يــسيئرلا  راـطإلاب  صاـخلا  راـيخلا  ليدـعت  كـنكمي  ديدجلا . يـسيئرلا 

هرقن قـيرط  نـع  وأ  قباـطملا  ماـقرألا  قودنـص  رييغت  قـيرط  نـع  نيتـقيرطب 
. ينمزلا لسلستلا  يف  هبحسو 

.. هاندأ حضوملا  لكشلا  لثامتل  ةيسيئرلا  تاراطإلا  نم  ديزملا  ةفاضإب  مق 

 

لمعب مق  مث  سواملا  مادختـسا  قيرط  نع  ةيـسيئرلا  تاراطإلا  ةـفاضإ  لواح 
ىرخأ ةرم  عمتسا  . Effects Stack تارثؤملا ةمزح  يف  طيـسب  ليدعت 

مث ةـيمليفلا ، ةداملاو  ةـيلاعلا  ىقيـسوملا  نيب  اـهلدابت  عم  توصلا  تارييغت  ىلإ 
ةـسلس تالاقتنالا  ودـبت  ىتح  تادادـعإلا  رييغتب  مق  ةئداه . ىقيـسومب  تالباقم 

. ىقيسوملا نع  ًاحضاو  مالكلا  ودبيو 

ىرخأ تارثؤم  ىلع  ةيـسيئرلا  تاراطإلا  ذيفنت  ًاضيأ  نكمي  كتاراهم : ليوحت 
مادختـسا متي  امك  . pan and zoom لمـشتو  Kdenlive جــمانرب يف 

فلتخت كلذ ، عمو  ةمدقتملا ، ويديفلا  ريرحت  جمارب  ةفاك  يف  ةيسيئرلا  تاراطإلا 
تاوـطخلا ذـيفنتل  تنرتنـإلا  ىلع  ةدـعاسملا  نع  ثـحبا  كلذـل  ًاـمامت  ةـيلمعلا 

. قيبطت لكل  ةددحملا 
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ويديف جزم  ءاشنإ   .14
روص ًابلاغو  توصلاو  ويديفلا  نم  ةددعتم  تافلم  ذخأ  ةقيرط  نع  ةرابع  جزملا 
مت يتلا  ةـيمليفلا  ةداملا  ذخأب " ًابلاغ  ةـيلمعلا  هذـه  موقتو  ًاعم . اهجزمو  ةـتباث 

مستت ًامامت . دـيدج  ءيـش  لمعل  تايوتحملا  جزمو  تنرتنإلا  نم  اهيلع " روثعلا 
ةماـع ةرظن  ميدـقتل  ةـقيرط  نوـكت  دـقو  ةريـصق  اـهنأب  ةداـع  جزملا  تاـيلمع 

. ىرخأ رداصم  نم  ديزملا  ىلع  روثعلا  ىلإ  سانلا  وعدي  عوضوم  لوح  ةعيرس 

تارثؤملا نم  ريثـكلا  مدختـست  نأ  ًاـضيأ  تاهويدـيفلا  جزم  ةـيلمعل  نكمي  اـمك 
نفيتس لوقي  يداع . ويدـيفل  ةـيمليفلا  ةداملا  ىلع  ةـيويحلا  ءافـضإب  ةـصاخلا 

:Guerri l la News ةكبش نم  لاشرام ،

زيمملا لكـشلا  نـم  يتأـي  يذـلا  ويديفلا " شدـخ  بولـسأ  مدختـسن "
نم ًاريبـك  ًاردـق  مدختــسن  اـمك  ًاباـهذو ... ةـئيج  ةناوطـسألا  كـيرحتل 

ةداملا ًاـبلاغ  ةــيمليفلا ( ةداــملا  صيلقتب  موـقنو  بيكرتــلا ، تارثؤــم 
( ةفلات ودبت  وأ  ءيـس ، لكـشب  اهريوصت  مت  دق  نوكت  دـق  يتلا  ةـيمليفلا 

. اهلوح كرحتم  جذومنب  اهليكشتب  موقنو 

ىوتسم ىلع  ةرقومو و" ةيداع  ريغ  اهلعجل  ةـيمالعإلا  ةداملا  ةـئيهت  قيرط  نع 
لوصولا يديلقت  لكشب  بعصي  ريهامج  فادهتـسا  نكمملا  نم  عراشلا " لجر 

. مهيلإ
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ةينوناقلا رومألاو  ةيمليفلا  ةداملا  عيمجت 
لكب ةصاخلا  رـشنلاو  عبطلا  قوقح  صيلخت  ىلع  لوصحلا  ةـيلمع  كلهتـست  دـق 
عيزوت نم  نكمتت  دـق  لاملاو . تقولا  نم  ريثكلا  ةمدختـسملا  ةـيمليفلا  ةداملا 

وأ لداعلا " مادختسالا  ماكحأ " نم  عافتنالا  كـنكميو  كمـسا ، ركذ  نود  كـمليف 
ةبوعص كتكرـش  تدجو  اذإ   1. رـشنلاو عبطلا  قوقح  نوناقب  لداعلا " لماعتلا  "
جاتنإ ةعومجم  عم  ةكارـش  يـضاقت  دق  يمـسر ، لكـشب  ويدـيف  جزم  لمع  يف 

. رغصأ يمالعأ 

ةداـعإ نم  عونلا  اذـه  ىلع  يعادـبإلا  عاـشملاب  توصلاو  ويدـيفلا  عجـشت  ًاـضيأ 
يعادبإلا عاشملا  لامعأ  نع  ثحبلاب  كل  حمـسي  ثحب  كرحم  كانه  مادختسالا .

http://search.creativecommons.org انه  -

http://archive.org عقوم ربع  فيشرألاب  ةديفم  ةيمليف  ةدام  دجت  دق  امك 

 

ويديف جزم  ءانب 
قيرط نع  اهرـسك ، متي  ةدوجوم  دعاوق  ةيأ  نإف  ويديفلا ، جزم  ةـعيبط  ببـسب 

اذه مادختسا  كنكمي  ًاثعاب . كلمع  لعجتل  اهليدعتو  ةـيلاحلا  تاعارتخالاب  ثبعلا 
. هرييغتل طيسب  ساسأك  ءانبلا 

كب صاخلا  ىوتحملا  رايتخا 
. كب صاخلا  ىوتحملا  رايتخا  نأشب  ةعيرسلا  حئاصنلا  ضعب  يلي  اميف 

بساني يذلا  راسملا  ةـهكنب  يتوص  ساسأك  يلآ  توص  راـسم  مدختسا 
. كتلاسر

ديفت نأ  ةـيتوصلا  ىقيـسوملا  وأ  زاـجلا  وأ  بوـه  بهلا  ىقيـسومل  نكمي 
ىقيـسوم قوف  ةقوطنم  ةيتوص  عطاقم  مادختساب  تمق  اذإ  ديج  لكـشب 

ةيفلخلا
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هيلإ يمرت  يذلا  فدـهلا  حـضوت  يتلا  تالباقملا  نم  ةلـسلس  رايتخاب  مق 
عورشملاب ماعلا  روعشلل  فويضلا  ةربن  بسانتو 

ءارو امو  رابخألا  تارـشنو  ريوصتلا  ءاطخأ  ةعئاشلا : تاطقللا  مدختسا 
. ربكأ ةروصب  ةداج  تاطقل  نيبو  اهنيب  ةنراقملل  سيلاوكلا 

لكشب نراقم  وأ  عوضوملاـب  طـبترم  باذـج  ةـيفلخ  ويدــيف  ىلع  رثـعا 
. رخآ ويديف  ىلع  هعزوو  ويديفلا  نم  توصلا  عزنا  يعادبإ .

ةطقل يلي  اميف  تافلملا . نم  ديدعلا  ىلع  ويديفلا  جزم  عورشم  يوتحيس 
  . ويديفلا جزم  ءانب  نم  ءزج  حرشل  همادختسا  اننكمي  طسبم  عورشمل  ةشاش 

بيترتلاب ةيتوصلا  عطاقملاو  ىقيسوملا  عمج 
يف 1  ةيتوص  عطاقمل  يسيئرلا  درسلا  مدختسن  هاندأ  لاثملا  يف 

راـسم يف  يقيـسوم  يلآ  راـسمو  ، Audio 1 1 توصلا راـسم  Video 1 و
لوح ىرخألا  ويدـيفلاو  توصلا  تاراسم  لـك  رودتـسو   Audio 2 2 توصلا

. يساسألا ءانبلا 

نم دـيزملا  ةـفاضإ  يف  أدـبا  مـث  ًـالوأ  ةيـسيئرلا  رـصانعلا  تيقوـت  دـيدحتب  مـق 
. ويديفلا جزم  بيلاسأ 

ويديفلا جزم  بيلاسأ  ةفاضإ 
تارثؤم ذيفنتل  ويديفلا  جزم  تايلمع  يف  ًاريثك  ةـيلاتلا  بيلاسألا  مادختـسا  متي 

. كب ةصاخلا  ةيمليفلا  ةداملا  عم  اهبرج  ةعونتم .

ةيرصبلا تارثؤملل  توصلا  ةمءاوم 
عم بساــنتي  توـص  ىلع  روـثعلا  نـم  نـكمتت  دــق  ةيرــصبلا  تارثؤـملا  عــم 

اليباـكأ تاوصأ  مادختـساب  ًاـبلاغ  ةيقيـسوملا  جزملا  تاـيلمع  موقت  كعورشم .
ةداـملا ءاـطبإو  عيرـستو  ريرحت  يف  كـتاراهم  مدختـسا  جيزملا . ىلإ  ةـفاضإلل 

مق نونغي . اوناك  ول  امك  نودبي  صاخشألا  لعجل  اهلالغتـسا  قيرط  نع  ةيمليفلا 
ويديفلاو توصلا  ةـطقل  رايتخا  قيرط  نع  يلـصألا  ويدـيفلا  نم  توصلا  ةـلازإب 

Ungroup Clips ىلع رقنلاو 

يف هتلازإل . فذـح  طغـضاو  ةـطقللا  نم  طقف  توصلا  راـيتخا  نـآلا  عيطتـست 
يف ثدحتي  ام  صخـشل  ويديف  راسم  ةـظحالم  عيطتـسن  هاندأ  ةـشاشلا  ةـطقل 

Audio 1 1 توصلا راسم  يف  يلآ  راسم  ، Video 2 2 ويديفلا راسم 
.Audio 2 2 توصلا راسم  يف  اليباكأ  راسمو 
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ًاباهذو ةئيج  هكرحو  ينمزلا  لسلستلاب  ةياغلل  قيصل  لكشب  ةروصلا  ريبكتب  مق 
تاوصأ نيب  ةمءاوملاب  مق  اهمف . قالغإو  حتفب  ةيـصخشلا  موقت  ىتم  ةظحالمل 

لجأ نم  نينثا ، ىلإ  مسقنم  انه  اليباكأ  توص  نأ  ةـظحالم  كنكمي  ةكرحلا . كلت 
. اهمف قالغإو  حتفب  ةيصخشلا  هيف  موقت  يذلا  تقولل  لضفأ  ةروصب  هتمءاوم 

ةعرس ليدعتب  انمق  اذإ  ةقد  رثكأ  ةروصب  ويديفلاو  توصلا  نيب  ةمءاوملا  كنكمي 
مءاوتتل اهديدمتل  ويديفلا  ةطقل  ءاطبإب  موقن  هاندأ  ةـشاشلا  ةـطقل  يف  ويديفلا .

. ءانغلا راسم  عم 

 

ويديفلا تاطقل  ةعرس  رييغت 
ةقيرط ىلع  ريبك  لكـشب  رثؤي  نأ  ةـيمليفلا  ةداملا  ءاطبإو  عيرـستل  ًاضيأ  نكمي 

ةدوج حـنمي  نأ  ةـيمليفلا  ةداملا  ءاطبإل  نكمي  ةيمليفلا . ةداـملل  روهمجلا  كاردإ 
ةيديموك ودبت  اهلعجي  نأ  ةيمليفلا  ةداملا  عيرـستل  نكميو  ةيمليفلا  ةداملل  ةيلاع 

. ةبعرم وأ 
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راطإ لخاد  راطإ  بيكرت 
راطإ بيلاسأ  مادختـسا  كنكمي  ةلباقملاب  ةصاخلا  ةيمليفلا  ةداملا  ةيويح  ةداعإل 

تارثؤم تايفلخ  ىلع  فيـضلاب  ةـصاخلا  ةداملا  عضو  قيرط  نع  راطإ ، لـخاد 
. ةيلصألا ةداملا  مجح  ليلقتل   Pan and Zoom رثؤم مدختسا  ةفلتخم .

ويديفلا راسم  ىلع  ةكرحتم  بحسل  ويديف  راسم  ةظحالم  اننكمي  لاثملا  يف 
ةينقتلا ىلع  قلطي  . Video 1 1 ويديفلا راسم  يف  ةلباقمو   Video 2 2

. بيكرتلا مسا  انه  ةمدختسملا  ةيسيئرلا 

نع هذـيفنت  نكمي  نولم  دـح  ةـفاضإ  قيرط  نع  راطإلا  لكـش  نيـسحت  اـننكمي 
. دح ةروص  يف  ويديف  ةقبط  وأ  ةنولم  ةطقل  ةفاضإ  قيرط 

تاقبط نم  دـيدعلاو  بيكرتلا  مادختـسا  دـنع  نكمم  وه  امل  ةـهكن  كـلذ  يطعي 
. ةفلتخملا ىرخألا  ليحلاو  روصلاو  ويديفلا 

ةيمليفلا ةداملا  كيرحتو  ريبكت 
لوـح هـكيرحتو  ةـيمليفلا  ةداـملا  راـطإ  مـجح  رييغت  ةــعئاشلا  بيلاـسألا  نـم 

جمانرب يف  ةكرحلا . ةفاضإ  عم  نكل  بيكرتلا  بولـسأ  مدختـسي  امك  ةشاشلا ،
كيرحتل ةيسيئرلا  تاراطإلاو   Pan and Zoom رثؤم مدختست   Kdenlive

. ةتباثلا روصلاو  ويديفلا 

ئجافملا عطقلاو  ةيتوصلا  عطاقملل  عيرسلا  عطقلا 
اهعيمجت مت  ةياغلل  ةريصق  ةيتوص  عطاقم  ىلع  ًابلاغ  لصحتس  جزملا  ةيلمع  يف 

امبر يديموكلا . ريثأتلا  نم  عون  ًابلاغ  كلذل  نوكيـسو  رخآلا . دعب  دحاو  ةعرسب 
ءاهنإب مهنم  لك  موقي  امبر  وأ  ًابيرقت . ءيشلا  سفن  نولوقي  نيثدحتملا  لك  ناك 

اهعيمجتب ماق  دـق  ررحملا  ناك  ول  ىتح  درـسلا  مهوب  يحوي  اـمم  رخـآلا ، ةـلمج 
1. انه ةلثمألا  ضعب  كانه  ًاعم .

ةفورعملا ةيمالعإلا  تاحلطصملا  ءاشنإ  ةداعإ 
ضعب ءاـشنإ  ةداـعإ  قـيرط  نـع  كروـهمج  تاــطابترا  ىلإ  دانتــسالا  كــنكمي 

. دئاسلا مالعإلا  رهاظم " "

نيوانع ءاشنإ  كـنكمي  ةيرابخإ . ةانق  نم  ةـتباث  ةروص  ذـخ  لاـثملا  لـيبس  ىلع 
وأ  GIMP جـمانرب يف  اـهئاشنإب  موقت  يتـلا  روصلا  بلج  قـيرط  نع  ةـهباشم 

. ةهباشم جمارب 

رثؤم ذيفنت  ًاضيأ  كنكمي  كلذ ، عمو  تقولا ، نم  ريثكلا  ةيلمعلا  هذه  قرغتست  دق 
كلذ نم  ًالدب  نيوانعلاو  ناولألا  بلاوقب  ةدـيدش  ةعرـسب  ةبـسانم  ةروصب  دـيج 

. ةيفارتحا رثكأ  ودبت  اهلعجل  بلاوقلل  تاجردت  ةفاضإب  مق 

تارثؤملا نم  ديزملاو  تالاقتنالاو  تارثؤملا 
امدنع ةداملا  ةطاسب  ىلع  ةظفاحملا  لضفألا  نم  ةيقئاثولا  مالفألا  يف  امنيب 
! جزملا تايلمع  ىلع  رمألا  سفن  يرسي  امنيب ال  تارثؤملاب ، رمألا  قلعتي 

مامتهاب ظافتحالا  فدهلاف  تارثؤملا ! نم  ديزملاو  تارثؤملا  تارثؤملا ،
 . دهاشملا

 

 ^http://en.wikipedia .org/wiki/Fa ir_use 1

http://www.youtube.com/watch? رظنا  نيرخآلا  ثيدح  ءاهنإو  ئجافملا  عطقلل  ةلثمأل   1
 ^v=3HhP23M53Yc
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هتفشرأو كلمعب  ةكراشملا   .15
ًاـصاخ ًاليلد  قحتـسي  عوضوم  كب  ةصاخلا  ويديفلا  عيراشم  ةفـشرأ  ةـيلمع  ّنإ 
ءاشنإ ىلع  لـمعتو  عوضوملا  اذـه  يف  ةـعئار  رداـصمب  سنتيو  ةـعومجم  عتمتت 

1. اهنم ديزملا 
ىلإ لوصولا  حـنمو  ةـظفاحملاو  فصولاو  ميظنتلاو  عـيمجتلا  ينعت  ةفـشرألا  "

ةعومجم ددحتو  ىرخأ ." ةميق  وأ  ةيفاقث  وأ  ةيخيرات  وأ  ةـيتابثإ  ةـميق  تاذ  داوم 
: يلاتلا وحنلا  ىلع  ةفشرألا  تامادختسا  ضعب  سنتيو 

 

كب صاخلا  ويديفلا  نم  ةثدحم  وأ  ةليدب  خسن  ءاشنإ 
لبقتسملا يف  كب  ةصاخلا  ويديفلاب  ةياعدلا  تالمح  يف 

ةينوناقلا تاءارجإلا  يف  تابثإك 
ناسنإلا قوقح  نع  نيرخآ  نيعفادم  لبق  نم 

كعوضوم نع  ريراقت  مدقت  يتلا  رابخألا  تاسسؤم  لبق  نم 
ةيخيراتلا انتركاذ  نم  ءزج  يثحب ؛ وأ  يميلعت  ردصمك 

ميظنتلاو ةلاصألا  نيب  نزاو 
ةفـشرألا نييـسيئر ، نيلاجم  ىلإ  هـالعأ  ةفـشرألا  تامادختـسا  ميـسقت  اـننكمي 

اتلكل ةــفلتخم  قرط  عاـبتا  اــنيلع  نـيعتي  ثـيح  ةــينفلا ، ةفــشرألاو  ةــيتابثإلا 
نم ةيلـصألا  ةداـملا  كرت  ىلإ  ةـينوناق  بابـسأل  ةفــشرألا  فدـهت  نيتقطنملا .
نم ققحتلا  ةـيلمع  ريـسيتل  عاطتـسملا  ردـقب  رثأـت  نود  فتاوهلاو  تاريماـكلا 
كب صاخلا  ةفـشرألا  لح  نأ  نم  دـكأت  ريرحتلا  ةداعإل  ةفـشرألا  دـنع  ةلاصألا .

. اهلقنو اهمادختسا  ةداعإ  لهسي  تافلم  ءاشنإب  موقيس 

وشحلاو ةفشرألا  طيسو  يف  ركف 
تاناوطسالا تللحت  اذإ  طقف . دحاو  ناكم  يف  ةفـشرألاب  مقت  ال  ًانكمم ، ناك  اذإ 

صرقلا لـشف  وأ  يار ) وــلب  يد ، يـــس  يد ، يف  يد  كب ( ةـصاخلا  ةيرـصبلا 
عقاوم يف  ةيطايتحا  ةخسن  ينعي  يذلاو  وشح " دوجو " بسانملا  نم  بلصلا ،

تاذ ةبـسانم  ةدوجب  ةبلـص  صارقأ  يف  ةفـشرألا  ةعئارلا  تارايخلا  نم  ىرخأ .
رثكأ يف  ةفـشرألاف  عونلا ، كلذ  ةـفلكت  لـمحت  نم  نكمتت  مل  اذإ  يلخاد . وشح 

. أطبأ ناك  اذإ  صخرأ ، لح  دحاو  يد  يف  يد  نم 

فيشرألاو ويديفلل  ةيفصولا  تانايبلا 
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فيشرألاو ويديفلل  ةيفصولا  تانايبلا 
ةفيعض  avi تافلم تافلملا ( بلغأ  نم  ءزجك  ةيفـصولا  تانايبلا  نيزخت  نكمي 

نم ريثكلا  ءاشنإب  كب  صاخلا  ةفـشرألا  ماظن  موقي  نأ  لمتحملا  نم  كلذ .) يف 
كب صاخلا  ويديفلا  فلم  نع  ةيصن  تانايب  لكش  ذخأت  يتلا  ةيفصولا –  تانايبلا 

نيواـنعلاو تاـيوتحملاو  ريوصتلا  ناـكم  ةيفـصولا  تاـنايبلا  كـلت  نمـضتت  دـقو 
نم دــيزملا  ىلع  روــثعلا  ناــكمو  ررحملاو  روــصملاو  رـــشانلاو  ةـــيعرفلا 
ىلإ ليبسلا  كب  صاـخلا  ويدـيفلا  عم  تاـنايبلا  هذـه  ميدـقت  ربتعيو  تامولعملا .

. يويح ليلد  ماقم  تانايبلا  هذه  موقت  ثيح  ءارجإ  ذاختا  ىلع  سانلا  ةدعاسم 

ةفشرألا نأشب  ىرخأ  حئاصن 
نم لضفأ  ةفشرألا  ضعبب  مايقلا  عزفت . ال  ةريبك . ةيلوؤسم  ةفشر  أ لا ودبت  دق 

: حئاصنلا ضعب  يلي  اميف  قالطإلا . ىلع  ةفشرألا  مدع 

يلـصألا فلملا  مساب  ظفتحا  ويدـيفلا ، تافلم  ةيمـست  ةداـعإب  تمق  اذإ 
ناونعلا يف  اريماكلا  هعضت  يذلا 

ةفشرأ ىلع  كدعاست  رداصم  اهيدل  ةكيرش  ةسـسؤم  ىلع  روثعلا  لواح 
كلمع

لعج كنكميو  كب  ةصاخلا  رـشنلا  ةيلمع  نم  ءزج  ةفـشرألا  لعج  لواح 
ليبس ىلع  ضارغألا : ةددعتم  تاهويدـيف  ءاـشنإب  موـقت  ميدـقتلا  قرط 
ويدـيف ةـكراشم  عـقوم  ىلإ  هليمحتل  ةـيلاع  ةدوجب  ويدـيف  ءاشنإ  لاـثملا 

. فيشرأ فلمك  همادختساب  كلذ  دعب  موقت 

رخآ  رتويبمك  ىلإ  كعورشم  لقن  بيرجت :
ىلإ تافلملا  لك  لقنل  لهسألا  ةقيرطلا  يجراخ  بلـص  صرق  مادختـسا  ربتعي 

رتويبمكلا زاهجب  يجراخ  بلـص  صرق  ليـصوتب  مق  كلذب  مايقلل  رخآ . رتويبمك 
عورـشملا ليلد  يف  ةدوـجوملا  تاــفلملا  لــك  خــسنب  مـقو  كــب  صاــخلا 

مهملا نم  يجراخلا . بلـصلا  صرقلا  يف  دلجم  ىلإ   project directory
عورشملا دلجم  لخاد  كعورـشم  يف  ةدوجوملا  تافلملا  لك  نوكت  نأ  ةـياغلل 

كب صاخلا   Project folder

. تقولا ضعب  اهلقن  قرغتسي  ثيحب  مجحلا  ةريبك  ويديفلا  تافلم  نوكت  دق 

نم ةخسنلا  سفن  ىلع  يوتحي  رخآ  رتويبمك  زاهجب  بلصلا  صرقلا  ليصوتب  مق 
وأ ديدجلا  رتويبمكلا  زاهج  ىلإ  عورشملا  دلجم  خسنب  مق  ويديفلا . ريرحت  جمانرب 

. كلذ تدرأ  اذإ  بلصلا  صرقلا  يف  هكرتا 

دق تـنك  اذإ  رخآ . رتويبمك  زاهج  ىلع  كـب  صاـخلا  ويدـيفلا  عورـشم  حـتفب  مق 
رتويبـمكلا يف  هباـشم  عـقوم  يف  نوـكي  ثيحب  عورـشملا  دـلجم  خـسنب  تمق 
تاهويديفلا ليلد  يف  لاثملا  ليبس  ىلع  ميدقلا –  رتويبمكلا  يف  وه  امك  ديدجلا 

ةقثبنم ةذفان  رهظت  دـق  كلذـك  نكي  مل  اذإو  ءاطخأ . نود  عورـشملا  حتفي  دق  – 
.Clip Problems تاطقللا لكاشم  لوح 

.Search Recursively رقناو عزفت ، ال  كلذ ، ثدح  اذإ 

.Ok قفاوم رقناو  كب  صاخلا  عورشملا  دلجمل  ديدجلا  عقوملا  حفصت 

. ةريغص تامالع  ىلإ  كتذفان  يف  أطخلا  تانوقيأ  لوحتت  نأ  بجي 

.OK قفاوم رز  رايخ  رقنا 

ليلد / دلجم ءاـشنإ  دــيرت  تـنك  اذإ  اـمع  لأـست  لـئاسرلا  ضعب  نـآلا  ىرت  دــق 
حيحـص لكـشب  كلذ  طبـض  ةداعإ  كلذ  دعب  ركذت  نكل  معن ، رقنا  ديدج . عورشم 

يف  Project > Project Settings > Project folder راـيخ يف 
. ةمئاقلا

لقنب ةــفرعملاو  ةــينقتلا  سفن  كــل  حمــست  نأ  بـجي  كتاراهم : لـيوحت 
نأ بجي  تالاحلا  نم  ديدعلا  يف  ويديف . ريرحت  جمانرب  يأ  مادختـساب  عيراشملا 

دلجم راـيخ  طبـض  ةداـعإ  ىلإ  رطــضت  نـل  كـنأ  ثـيح  لهــسأ  ةـيلمعلا  نوـكت 
. عورشملا
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صرقلا ةفشرأو  طغض  بيرجت :
ضعب كاـنه  ةـهباشم  صارقأ  وأ  يد  يف  يد  صارقأ  مادختـسا  ىلإ  تـجتحا  اذإ 

ىلإ عورـشملا  دلجم  طغـضب  موقنس  اهذاـختا . بجي  يتلا  ةـيفاضإلا  تاوطخلا 
تافلم لك  لقنب  اـنمق  اـننأ  نم  دـكأتلا  ةـيلمعلا  هذـه  اـنل  لهـستو  دـحاو ، فلم 

. عورشملا لقن  وأ  ةفشرأب  موقن  امدنع  عورشملا 

انيلع نيعتي  دـحاولا  صرقلا  مجح  نم  ربـكأ  طوغـضملا  فـلملا  مـجح  ناـك  اذإ 
تاوطخلا عـبتا  وـتنبوأ  ماـظن  يف  لاـثملا  اذـه  يف  طوغضملا . فلملا  ميـسقت 

. ةيلاتلا

نيب نمو  سواملا  نم  نميألا  بناـجلاب  رقن  تافلملا . ريدم  يف  دلجملا  حفـصت 
.Compress طغض رايتخاب  مق  تارايخلا 

تافلملا عاونأ  ةـمئاق  نمو  هيلع  فرعتلا  نكمي  ًامـسا  طوغـضملا  فلملا  حـنما 
.7z رايتخاب مق 

 

نم  p7zip قيبطت بيـصنت  كيلع  نيعتي  دق  ذئنيح   7z رايخ كيدـل  رفوتي  مل  اذإ 
. يلاتلا رمألا  مادختسا  قيرط  نع  وأ  تايجمربلا  زكرم 

sudo apt-get install p7zip-full

فلملا ميسقتب  مق  ظفحلل  كلذل  تياباجيج  يد 4.7  يف  يد  صرقلا  ةعس  غلبت 
. تياباجيم وأ 4600  تياباجيج  اهنم 4.5  لك  مجح  ءازجأ  ىلإ 

صارقأ يف  اهتفـشرأ  كنكمي  يتلا  تافلملاب  ةمئاق  كيدـل  نوكت  نأ  ذـئنيح  بجي 
جاتحتـس كنأ  ثيح  ًاعم  ةـنمآ  ةـقيرطب  اهظفح  نم  دـكأت  ةفلتخم . يد  يف  يد 

. ىرخأ ةرم  عورشملا  طغض  ةلازإل  ًاعم  اهيلإ 

تمت يذلا  كعورشم  ميسقتب  صاخلا  رثؤملا  سفن  كتاراهم : ليوحت 
قيرط نع  حاتم  تاناوطسا  ىلع  قرحلل  ةبسانم  ةفلتخم  تافلم  يف  هتفشرأ 

ماظن يف   7zip برج ةفلتخم  ليغشت  مظن  يف  فلتخم  جمانرب  مادختسا 
 . كام وأ  اكيك  وأ  زودنيو 

قفاوتم فلم  عون  ىلإ  كعورشم  ريدصت  بيرجت :
ءازجأ يف  كب . صاخلا  عورشملا  تافلم  ةفشرأل  تارايخلا  نم  ديدعلا  كانه 

.H.264 يبناج ليكشتب   MP4 تافلم مادختسا  انشقان  ليلدلا  نم  ىرخأ 
تارتب مدختسا  نكل  ةيلمعلا  راركت  اننكمي  فلم  ةروص  يف  انعورشم  ةفشرأل 

.. ةدوجلا نادقف  ةلق  نم  دكأتلل  ىلعأ  توصو  ويديف   BITRATE

تدرأ اذإ  كلمع . ةفـشرأل  ةبـسانم  هالعأ  ةروكذملا  تادادـعإلا  نوكت  نأ  بجي 
ةفعاضم كنكمي  ويدـيفلا  يف  ليـصافتلا  نادـقف  مدـع  ىلع  ربكأ  ردـقب  صرحلا 

: ىلإ تادادعإلا 

50000 : ويديف

500 : توص

ةيـضارتفالا تافلملا  ةيعون  يه   DV AVI تافلم  تناـك  كتاراهم : ليوحت 
رتويبــمكلا ةزهجأ  ىلع  يمقر  ويدــيف  طيرــش  ىلع  ةــيمليف  ةداــم  طاــقتلال 

تاقيبطت لك  لبق  نم  غيـصلا  ىدـحإ  ةروص  يف  ةـمعدم  لازت  الو  ةيـصخشلا ،
كانه لمعلا . ةكراشم  ًادـيج ل ًارايخ  نوكي  دـق  كلذـبو ، ًابيرقت . ويدـيفلا  ريرحت 
. ويديفلا تافلم  عاونأب  صاخلا  لصفلا  يف   DV AVI تافلم ءاشنإل  ةدعاسم 

 

 

http://www.witness.org/how-to/curriculum/documentingand-archiving- 1
^file-based-video
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.16
؟ دعب اذام 

، ليلدـلا اذـه  يف  انماهلإل  جنيـشت ) روف  ويديف   ) V4C ةكبـشل ركـشلاب  هجوـتن 
انك امدنع  انيدل  نوكي  نأ  انينمت  يذلا  ليلدـلا  ةـباتكب  انمق  دـق  نوكن  نأ  ىنمتنو 

. انسفنأب تاهويديفلا  لمع  ملعت  روط  يف 

يف ةــمهاسملا  تدرأ  اذإ  ةعسوتلا . لعفلاب  قحتـست  بناوـج  كاـنه  نأ  كردـن 
ةيديربلا تالـسارملا  ةمئاق  ىلإ  مامـضنالا  ءاجرب  ليلدلا ، اذـهل  يلاتلا  ثيدـحتلا 

ميدقتو ( FLOSS Manuals Community) زلويناـم سوـلف  ةســسؤمل 
1. كسفن

ةيبيردت ةرودب  جهنمك  ليلدلا  اذه  مادختسا 

ًاردصم ليلدلا  اذه  نوكي  نأ  ىنمتن  جهنمك  ويدـيفلا  ريرحت  ميلعتب  ًامتهم  تنك  اذإ 
. كدعاست نأ  ىنمتن  يتلا  حئاصنلا  ضعب  انيدل  كلذ . ىلع  دعاسي  ًاميق 

 : ًاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرد نـوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكي  ـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكمي نأ  ـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصف  ـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

تاحلطصملاو ميهافملا  حرش  فدهن ىلإ  دحاو . سرد  ءاقلإل  ريضحتلل  ساسأك  لصف  لك 

. لصفلا يف ةيادب 

بجي ةقيقد . اهتدم 90-60  لمع  ةشرول  ساسأك  تايوتحملا  مادختـسا  كنكمي 
تقولا يف  ةمهملا . ضرعو  راكفألا  حرـشل  ةـيفاك  ةـقيقد  نوـكت 20-10  نأ 
نيذـلا بالطلل  نكميو  ةـيبيرجتلا  ماهملا  لالخ  لـمعلا  بـالطلل  نكمي  يقبتملا 

يف لصفلا  ةـعابط  نكمي  ةبرجتلا . قيرط  نع  مهتفرعم  ةعـسوت  ًـالوأ  نوـهتني 
. ملعتلا معدل  ةعوبطم  ةخسن  ةروص 

ماق ةـيقيقح  ةـيمليف  ةداـم  عم  لـمعلا  ربتعي  اـمنيب   : كب ةـصاخلا  داوملا  دادـعإ 
نم ريثكلا  ءاشنإ  ىلإ  كلذ  يدؤي  نأ  نكمي  ًايرغم ، ًارمأ  وتلل  اـهريوصتب  بـالطلا 

حامـسلل ًافلـس  ةدعم  ةتباثلا  روصلا  تاـطقلب و ـالوأ  مهملعت  ـال  مل  تاديقعتلا .
. بيلاسألا ملعت  ىلع  زيكرتلاب  بالطلل 

ويدـيف داوم  مدـقن  مل  ليلدـلا  نم  ىلوألا  ةخـسنلا  هذـه  يف  تقولا  دويقل  ًارظن 
نم ةـيبيرجتلا  ءازجألل  اهمادختـساو  اـهليزنت  كـنكمي  عورـشم  تاـفلم  جذاـمنو 

بيلاـسألا حيـضوتل  ةبـسانملا  داوـملا  ريـضحتب  مق  ميلعتلاـب ، تمق  اذإ  ليلدلا .
كنكمي امبر  اهحالـصإو . ءاـطخألا  فاشكتـسا  يف  تقولا  ريفوـتلو  ةـفلتخملا 

FLOSS Manuals) زلويناـم سولف  ةسـسؤم  عـم  داوـملا  هذـهب  ةـكراشملا 
. ًاضيأ نيرخآ  نيملعم  ةدعاسمل  ( Community

ءاطخألا فاشكـتسا  نيعم نم  رـدق  ىلع  ينـاجم  ـجمانربب  ميلعتلا  يوتحي  كتادعم : دادعإ 

جمـاـــــــــــــــــــــــــــــنربلا ـلـــــــــــــــــــــــــــــمع  داـدــــــــــــــــــــــــــــــعإ  ىلع  لـوـــــــــــــــــــــــــــــصحلا  تقـوـــــــــــــــــــــــــــــلا يف  رامثـتــــــــــــــــــــــــــــــسا ضعب  رـاـــــــــــــــــــــــــــــكفألا  ـنـــــــــــــــــــــــــــــيب  اهحالصإوـنـــــــــــــــــــــــــــــم 

جمانربلاب يذلا بيصنتلا  ةزهاج  سكنيل  ماظن  لمع نم  ةـخسن  ىلع  لوصحلا  نكمملا  نم 

يميلعت زكرم  لقنل ، ةدحاو يف ، ةرم  رتويبمكلا  ةزهجأ  ـديدعلا نم  ىلع  هـخسن  كيلع  نيعتي 

. تارمتؤملا دحأل  ةراعتسملا  باللا بوت  ةزهجأ  وأ يف ضعب 

رخآ ويديف  ريرحت  جمانرب  ىلإ  كتاراهم  ليوحت 
ةبـستكملا ةفرعملا  طيطخت  ىلع  كتاراهم  ليوحت  ماـسقأ  كدـعاست  نأ  ىنمتن 

ماظن بيـصنت  ًامئاد  ًابـسانم  سيل  هنأ  كردن  ىرخألا . ويديفلا  ريرحت  جـمارب  يف 
لمعت تنك  اذإ  ةصاخ  اهمدختـست  يتلا  رتويبمكلا  ةزهجأ  ىلع  سكنيل  ىلع  مئاق 

ضارغـأل هيلع  لـمعت  يذـلا  رتويبمكلا  زاـهج  مدختـست  ةكيرـش  تاسـسؤم  عم 
. ىرخأ

ويديفلا لمع  ملعت  يف  مدقتلا 
يف كبالط  ديفت  وأ  كدـيفت  دـقو  اهنأشب  ملعت  نأ  دون  ىرخأ  ةـحوتفم  ةـلدأ  كانه 

. رييغتلل ةادأ  ةروص  يف  ويديفلا  مادختساو  ويديفلا  لمع  نأشب  كتفرعم  قيمعت 

" جنيشت روف  ويديف  ةكبشل " ةثيدحلا  ةلدألا 
ىلع ةثيدحلا  ةـلدألا  دـجوتو  ةكبــشلا . نـم  تنرتنـإلا  ىلع  ىرخأ  ةـلدأ  كاـنه 

. ديوردنأ ةزهجأ  يف  ويديفلا  لمعو   Secure My Video

ويديفلا لمعل  سنتيو  ةلدأ 

بناوجلا ديدعلا نم  يطغت  تاهويديفلاو  ةلدألا  ةـلسلس نم  ـةعومجم سنتيو جاتنإب  تماق 

هلوصفو ، 
2

رييغتلل ويديفلا  لمشتو باتك  تابثإلا ، ليجستو  رييغتلل  ويديفلا  مادختساب  ةصاخلا 

Video ـةـعومجمب سنتيو و  صـاـخلا  بيـولا  ـعقوم  ىلع  ينـاـجملا  ـلـيزنتلل  ةرفـوـتم 

ريـثــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلاو ويـدــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف  ىلع 23  يـوــــــتحت  تنرتـنــــــإلا  رـبــــــع  ـمــــــلعت  ردـاــــــصم  رـبــــــتعت  يـتــــــلا 
3. معدلا نم قئاثو 

سنتيو ـةعومجمب  ـةصاخلا   How To ةحـفـص  ىلع  ةرفـوتم  ردـاصملا  هـذـه  ـلـك 

http://www.witness.org/how-to
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قرطلاو يكراشتلا  ويديفلا   – Insight Share ىزغملا ةكراشم 
قوقحلا ىلع  ةمئاقلا 
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ويديفلا لمع  لوح  ةعئار  ـةلدأ   Insight share ميهافملا  ةكراشم  ةعومجم  ىـدل  رفوتت 

Participatory يكراشتلا  ويـديفلا  يـلصألا مهل ليلد  ليلـدلا  ىلع  قلطيو  يكراشتلا .

ةمئاق ةقيرط  هيلع  قلطي  ـةعباتم  ـةعومجملا ليلد  ترـدصأ  امك  Video Handbook .4

A Rights-Based Approach to Participatory يكراشتلا  ويـديفلل  قوقحلا  ىلع 

تابيردتلل ةيلمعلا  ةلثمألاو  رييغتلا  ةيرظن  ةلماك يف لك نم  ةرظن  ليلدلا  مـدقي   Video. 5

. ةعومجملاب صاخلا  عقوم بيولا  ىلع  ليزنتلل  نارفوتم  نيليلدلا  الكو  . PV

تامولعملا طاشنل  تاكيتكت  ةيكيتكتلا –  ةينقتلا 
لوح ةلدألا  نم  ديدعلا   Tactical Tech ةيكيتكتلا  ةينقتلا  ةمظنم  ىدـل  رفوتت 
بناج اهيف  ويدـيفلا  مادختـساو  عافدـلل ، ةـينقتلا  مادختـساو  تامولعملا  طاشن 

عئار ردـصمك  اهمادختــسا  نـكميو  ةيرــصبلا  ةــعاربلاب  ةــلدألا  مـستت  مهم .
6. ماهلإلاو تامولعملل 

 

 

^http://lists .flossmanuals .net/listinfo .cgi/discussflossmanuals .net 1

^http://www.witness .org/how-to/video-for-change 2

/^ http://too lkit.witness .org 3

^http://ins ightshare.org/resources/pv-handbook 4

^http://ins ightshare.org/resources/right-based-approach-to-pvtoolkit 5

^http://informationactivism.org/en 6
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.17
ويديفلا تافلمل  معدلا  بيصنت 

ةفلتخملا
ريثكب بعـصأ  يمقرلا  توصلاو  ويديفلا  تافلمل  ةـفلتخملا  عاونألا  نأشب  ملعتلا 
ةيادب دنع  ةفلتخملا . ةـينقتلا  عاوـنأو  تاـبكرملاو  تارييغتلا  ببـسب  بجي  اـمم 

عون نأشب  انيلإ  لاؤس  هيجوت  متي  ويديفلا  ريرحت  جـمارب  يف  ةرم  لوأل  عورـشم 
يف يـضارتفالا  يبناـجلا  ليكـشتلا  لـمعل  هعم  لـمعن  يذـلا  توصلاو  ويدـيفلا 

.Project Settings عورشملا تادادعإ 

ثحبا وأ  كب  صاخلا  ويديفلا  اريماك  لجسم  وأ  اريماكلا  يف  تادادعإلا  صحفا 
جمانرب انلاثم  يف  اهراتخت . نأ  يغبني  يتلا  ةغيصلا  ةفرعمل  تنرتنإلا  ىلع 

لوأ بلجن  امدنع  أطخلا ، دادعإلا  رايتخاب  انمق  اذإ  ويديفلا ، ريرحتل   Kdenlive
يبناجلا ليكشتلل  قباطم  ريغ  فلملا  ناك  اذإ  ةفرعمب  انل  حمسيس  انل  فلم 

 . تادادعإلا يف  راتخملا 

 

غيـص يف  تناكو  دـحاو  ردـصم  نم  رثكأ  نم  ةـيمليف  ةداـم  عم  لـمعت  تنك  اذإ 
، ةـفلتخملا كتاهويدـيفل  ةدوـج  ىلعأ  تاذ  تادادـعإلا  راـتخت  نأ  بجي  ةـفلتخم ،

. عورشملا لخاد  لمعتل  اهليوحتب   Kdenlive جمانرب موقي  نأ  بجيو 

: اهلباقت دق  يتلا  ةفلتخملا  تاحلطصملا  ضعب  يلي  اميف 
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ويديف تاريماك  نم   DV ةـيمليفلا ةداملا  يتأت  نأ  لمتحملا  نم  : HD وأ  DV
نم ويدـيفلا  تاـطقل  نوـكت  نأ  لـمتحملا  نمو  . miniDV ةطرـشأ عم  مدـقأ 
اهيلع قلطي  ةغيص  يف  ةثادح  رثكألا  حوضولا  ةيلاع  ويديفلا  تاريماك  تالجـسم 

.AVCHD

نيتكيرمألا يف  عئاش  لكـشب   NTSC ةغيص مدختـست  : NTSC لباقم  Pal
. ًابيرقت رخآ  ناكم  لك  يف   Pal ةغيص مدختستو 

موقيو ًاضيأ . ويديفلا  عورـشم  نم  مهم  ءزج  ةيناث ) لكل  تاراطإ   ) FpsFps: 
ءاشنإل ويدـيفلا  نم  ةـيناثلا  يف  اـهطاقتلا  متي  يتلا  ةـتباثلا  روصلا  ددع  دـيدحتب 

.fps 50-25 دودح يف  ةيمليفلا  داوملا  بلغأ  طاقتلا  متي  ةكرحتملا . روصلا 

ىلإ ةراشإلل  P و I نافرحلا مدختـسي   :Progressive وأ  Interlaced
طقتلي يذـلا  يجيردـتلا ، عونلاو  يجيردـتلاو ، كباشتملا  ويدـيفلا  يعون  فـالتخا 

لقأ تانايب  طقتلي  يذـلا  كباشتملا ، عونلا  نم  لضفأ  ًاراركت ، لقأو  رثكأ  تاـنايب 
. ًاراركت رثكأ 

رقنلا قـيرط  نـع  اـهبلجن  يتـلا  تاـفلملا  صاوـخ  يف  اــنرظن  اذإ   :Codecs
صاوخ رايتخاو   Project Tree عورـشملا  ةرجـش  يف  اهيلع  نميألا  بناـجلاب 

.Properties

 

ةفلتخملا سكيدوكلا ) زيمرتـلا ( جــمارب  نـم  دــيدعلا  دوـجو  ةــظحالم  اـننكمي 
ًابلاغ  H.264 كيدوكلا مدختـسي  لاثمك  ةيواحلا . تافلملا  لـخاد  ةمدختـسملا 

.AVCHD وأ  3gp وأ  mp4 تايواحلا يف 

اذإ ويديفلا . تافلم  عاونأ  بلغأ  لوبق  يف  ديج   Kdenlive جمانرب ماع ، لكشب 
زيمرت جمارب  بيـصنت  لوح  بيرجتلاب  صاخلا  ءزجلا  يف  رظنا  لكاشم  كتهجاو 

. اهحالصإو ءاطخألا  فاشكتساب  صاخلا  لصفلاو  ةفلتخم 

ةيراجتلا ويديفلا  ريرحت  جمارب  نم  ةثيدحلا  خسنلا  موقت  كتاراهم : ليوحت 
كيدل ناك  اذإ  كلذ ، عمو  لاّعف . لكشب  ةديدجلا  ويديفلا  غيص  ةبكاوم  ةداع ب
ذئنيحف جمانربلا  نم  ةميدق  ًاخسن  مدختست  تنك  اذإ  وأ  فولأم  ريغ  ويديف  عون 

كب ةصاخلا  ويديفلا  تافلم  ليوحتل  يجراخ  جمانرب  مادختسا  كيلع  نيعتي  دق 
ليوحتلا  ) transcoding ءارجإلا كلذ  ىلع  قلطيو  ًاعويش . رثكأ  غيص  ىلإ 

 .( رشابملا يمقرلا 
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ويدــيفلا تاـفلم  عاونـأل  معدــلا  بيــصنت  بيرجت :
توصلاو

Kdenlive جـمارب يف  ةــيفاضإلا  تاـفلملا  عاونـأل  معدــلا  بيــصنت  كـنكمي 
. ةيلاتلا تاوطخلا  ةيعيبط  ةروصب  ةيلمعلا  هذه  نمضتتو 

ويديف فلم  عم  لمعلا  ةلواحم  دنع  أطخل  ضرعتلا 

أطخلا صقانلا  / ءزجلا  ةفرعمل  أطخلا  ةلاسر  يف  ثحبلا 

رييغتل وأ  ةدـيدج  زيمرت  جماربل  معدلا  بيـصنتب  ةـصاخلا  تاوطخلا  عابتا 
نيوكتلا

 h264 توصلا لمشت  ةعونتم  زيمرت  جماربل  معدلا  بيـصنتب  موقنـس  لاثمك 
ةروصب ناـيحألا  ضعب  يف  اهبيـصنت  متي  ـال  يتـلا   pcm_s16leوmp3 و xvid
ةفشرألل ديفم   ) DVAVI فلم ىلإ  ميدقت  لواحنـس  ددـحم  لاثمكو  ةيضارتفا .

(. ىرخأ مظن  ىلإ  لقنلاو 

. يلاتلا أطخلا  هجاون  دق   DVAVI فلم ىلإ  ميدقت  انلواح  اذإ 

 

بيـصنتل هب  مايقلا  كيلع  نيعتي  ام  ةـفرعمل  ثحب  كرحم  يف  أطخلا  اذـه  لخدأ 
أطخلا ةـــلاسر  بـــتكن  ةـــلاحلا ، هذــــه  يف  ةــصقانلا . زيمرتـلا  جــمارب 

". Unsupported audio codec: pcm_s16le"

زيمرتلا جمارب  بيـصنت  نم  دـكأتلا  انم  بلطي  عقوم  ىلع  رثعن  نأ  لمتحملا  نم 
يف دادعإلا  جلاعم  ذـيفنت  انم  بلطي  دـقو  انب . صاخلا  ماـظنلا  يف  ةلـصلا  تاذ 

. زيمرتلا جمارب  دوجو  نم  دكأتلل   Kdenlive جمانرب

رطس نم   l ivbavcodec-extra-53 بيـصنتب موقن  نأ  عـقوملا  حرتـقي  دـق 
ريدصتل ةمزاللا  ةياغلل  ةديفملا  زيمرتلا  جمارب  ضعب  ىلع  كلذ  يوتحيو  رماوألا .

. ةفلتخم غيص  ىلإ  تافلملا 
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زيمرتلا جمارب  ىلع  لوصحلل  ىرخأ ، ةرم  دادعإلا  جلاعم  ذـيفنتب  كلذ  دـعب  موقن 
زيمرتلا جمارب  ةشاش  يف  ةجردم  ةيلاتلا  زيمرتلا  جمارب  ىرت  نأ  بجي  ةديدجلا .

. ةرفوتملا

libmp3lame

libxvid4

libx264

اذه لمعي  زيمرتلا ال  جـمارب  ضعبل  ةبـسنلاب   : ءاطخألل يفاضإ  فاشكتسا 
تقؤم لحك  نيوكت  فلم  ريرحت  انيلع  نيعتو  رخآ  أطخ  دوجو  ةـلاح  يف  رايخلا .

دلجم يف  يــسيئرلا ( ليلدـلا  يف  ًايودـي   kdenliverc فـلم ريرحت  كــنكمي 
( يفخم

kde/share/config/kdenliverc.

فــضأ ، [unmanaged] هــيلع قــلطي  مــسق  كاـــنه  فــلملا  ةـــياهن  يف 
kdenlive جمانرب أدبا  مث  يتوصلا . زيمرتلا  جمارب  رطـس  ىلإ   pcm_s16le

.pcm_16le أطخ يفتخي  نأ  بجي 

تارييغتلا حسمب  موقيـس  ىرخأ ، ةرم  دادعإلا  جلاعم  ذـيفنتب  كلذ  دـعب  تمق  اذإ 
.kdevliverc فلم ىلع  تمت  يتلا 
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.18
معدلاو ءاطخألا  فاشكتسا 

رومألا لمعت  كلذل ال  ئـشانو ، ثيدح  نف  رتويبمكلا  ةزهجأ  ىلع  ويدـيفلا  ريرحت 
ةصاخ ، " أطخلا وأ " ةلكشملا  ببـس  ديدحت  بعـصي  دق  ةزاتمم . ةروصب  ًامئاد 

. ًائدتبم نوكت  امدنع 

ليبس ىلع  رارمتـساب ، لطعي  كـب  صاـخلا  رتويبمكلا  زاـهج  لـعجت  ةلكـشم  عم 
لوـصولا ةركاذ  صقن  ءايــشألا –  نـم  ددــع  يأ  ببــسلا  نوـكي  دــق  لاـثملا ،

ةطقل يف  أطخ  ءيـس ، لكـشب  ةـمظنم  تافلم  صرقلا ، ةـحاسم  وأ  يئاوشعلا 
ويدـيفلا ريرحت  جـمانرب  نأ  مهف  مهملا  نم  هـسفن . ررحملا  يف  أطخ  وأ  ويدـيفلا 

، ةدعاسم ىلإ  تجتحا  اذإ  أطخ . هب  نوكي  دقو ال  ةـيلمعلا  نم  طقف  دحاو  ءزج 
. تنرتنإلا عمتجم  وه  هب  أدبتل  ناكم  لضفأف 

جماربلل ةدـعاسملا  تاعمتجم  لوح  تاظحالملا  ضعب 
ةيناجملا

كانه نأ  ةيناجم  جماربب  ويديفلا  ريرحت  ةصاخ  ويدـيفلا ، ريرحت  لوح  عئارلا  رمألا 
امع ثيدـحلا  نوقشعي  نيذلا  نيبوهوملاو  نيـصصختملا  صاخـشألا  نم  دـيدعلا 

نكامألا نم  ديدعلا  كانه  ًاضيأ ! ءيـشلا  ضعب  ضارعتـساب  امبرو  هب –  نوموقي 
ةـشدردلا لوكوتورب  قيرط  نع  تايدتنملا ، يف  ةدـعاسملا –  ىلع  لوصحلل 

كانه نوكي  دـق  لب  ينورتكلإلا . ديربلا  مئاوق  ىلع  وأ   (IRC) تنرتنـإلا ىلع 
. ةرشابملا ةدعاسملل  ةيلحم  نيمدختسم  تاعومجم  ًاضيأ 

نيئدتبملل ةعئاشلا  لكاشملا 
دق ساـنلا  نأ  يف  ةعيرــسلا  ةـيعادبإلا  ةـئيبلا  هذـهل  يبلــسلا  بناـجلا  لـثمتي 

مهمامتها ضفخني  دق  كلذـبو  ةـصاخلا  مهتاـمامتها  ىلع  ريبك  لكـشب  نوزكري 
: صخش ةدعاسمل  ءيشلا  ضعب 

ةمئالملا مدع  ببسب  نوكت ) نأ  لمتحملا  نم  ةلكشم ( هيدل 

نيرخآلا صاخشألا  نم  ديدعلا  ىلع  رثؤت  نل  ةعئاش  ريغ  ةلكشم  هيدل 

ًاينف ًاصصختم  ودبي  ال 

عمتجملا نم  ًاطشن  ًءزج  سيل 

لاحلا يف  ةلكشملا  نع  ةيفاك  ةديفم  تامولعم  مدقي  ال 

. ةيمهأ رثكألا  امه  ناتريخألا  ناتطقنلا 

72



؟ ةلكشملا رركت  نأ  نكمي  له 
هتفاضإ وأ  هرييغتب  تمق  ءيـش  نوكي  امدـنع  نايحألا  ضعب  يف  لـكاشملا  عقت 

كلذ ثودـح  لمتحملا  نمو  رارقتـسالا : مدع  يف  ببـست  ريرحتلا  ةـيلمع  ءانثأ 
نم ةلكـشم  هجاوت  امدـنع  مظنم . ريغ  عورـشملا  نوكي  امدـنع  ريبـك  لكـشب 
زاهج ليغشت  ةداعإو  ررحملا  قالغإو  كعورـشم  ظفحب  موقت  نأ  ةديجلا  راكفألا 
رمألا كعم  رركتي  نأ  ةيناكمإ  نم  دكأت  ذئنيح  ةلكشملا  ترمتـسا  اذإ  رتويبمكلا .
ليبس ىلع  ةـياغلل ، طيـسبو  دـيدج  عورـشم  لـمعب  مق  فلتخم : فـقوم  يف 

لاثملا اذـه  يف  ةلكـشملا  ترركت  اذإ  ىرتل  ةدـحاو ، ةـطقل  مادختـساب  لاثملا 
ليلقت ىلع  كلذ  كدعاسيس  ىدتنم : عقوم  يف  ةبرجتلا  هذه  جئاتن  ةـباتك  كنكمي 

. عرسأ لح  ىلع  روثعلاو  ةلكشملا  عوقو  صرف 

ةكراشملا
ةدعاسم لامتحا  ديزي  روفلا : ىلع  عمتجملا  يف  ةكراشملا  ةدـيجلا  راكفألا  نم 

لوقب أدـبت  نأ  كنكمي  ذخأي . امك  يطعي " يذلا " صخـشلل  ريبك  لكـشب  سانلا 
صاخشألا ىلإ  علطتلا  ىلع  ةظفاحملاو  ىدتنملاب  نيئدتبملا " مسق " يف  ًابحرم 

دق ملعتلل  لـئاوألا  ماـيألا  يف  ىتح  كرودـب . مهب  بيحرتلا  كنكمي  ثيحب  ددـجلا 
مهيلع ضرعا  ةـلاحلا  هذـه  يفو  ًاضيأ ، كتهجاو  ةلكـشم  مهيدـل  ًاصاخـشأ  دـجت 

!" ةلكشملا هذه  يدل  ًاضيأ  انأ  " لق  وأ  ةدعاسملا 

لك نم  يوـلعلا  ءزجلا  يف  كـب  ةـصاخلا  تايئاصحإلا " كمـسا و" نأ  ظحالتس 
هنكمي يـصخش ، لكـشب  رخآ  مدختـسم  كـفرعي  مل  اذإ  ىتـح  همدقت . عوضوم 

. عمتجملا يف  كدوهجم  ىدم  ةظحالم 

ةغللا ملعت 
ةلكـشملا حرـش  ةـيفيك  ةـفرعم  مدـع  لكاشملا  لـح  ماـمأ  قئاـع  ربكأ  ربـتعي 

لحل ةـيفاك  ةروصب  ًاينف  ةراـهملاب  نوعتمتي  نيذـلا  صاخـشألل  ةدـيفم  ةـقيرطب 
عونلا نم  فاـك  ردـق  عم  دـيج ، لكـشب  ةلكـشملا  ميدـقت  تملعت  اذإ  ةلكشملا .

ةدعاسم ىلع  لوصحلا  كنكمي  نوركفي ، ءارقلا  لعجل  تامولعملا  نم  حيحصلا 
: رابتعالا يف  اهعضول  طاقنلا  ضعب  يلي  اميف  ةياغلل . ةديج 
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عاطتسملا ردق  ةحيحصلا  تاحلطصملا  مدختسا 
ىلع ةحيحصلا . ةيساسألا  تاحلطصملا  مادختـسا  لواح  ةدعاسملا ، بلط  دنع 

، ويديف ميدقتب  موقت  امدـنع  كنأ  يف  لثمتت  كتلكـشم  تناـك  اذإ  لاـثملا ، لـيبس 
سيلو لسرأ " امدنع  لوق " كـيلع  نيعتي  ويدـيف ، نودـب  توصلا  ىلع  لـصحت 

، ةملك ةـيأ  نم  دـكأتم  ريغ  تنك  اذإ  فلتخم . عوضوم  وهو  ظفحأ – " امدنع  "
كمادختسا نيـسحت  كنكمأ  اذإ  رظناو  ثحب  كرحم  يف  كعوضوم  فصو  لواح 

. ًاليلق تاحلطصملل 

ةشاشلا تاطقل  مادختسا 
ةشاش ةطقل  طاقتلا  لواح  ةلكـشملا ، ديدحت  وأ  فصو  يف  ةبوعـص  تدجو  اذإ 

لــصاوتلا عـقاوم  مادختــساب  تنرتنـإلا  ىلإ  ةــشاشلا  ةــطقل  لـيمحت  كـنكمي 
كعوضوم يف  ةشاشلا  ةطقلب  اهطبرا  مث  روصلا  ةفاضتسا  ةمدخ  وأ  يعامتجالا 

ىدتنملاب

ىلع طغــــضلا  قــــيرط  نـــع  هــــالعأ  ةــشاشلا  ةـطقل  طاـــقتلا  مـــت 
يف ةلكـشم  حضوتو  ةطـشنلا ، ةذـفانلل  ةروص  ذـخأل   Ctrl+PrintScreen

. ةصقان ودبت  زيمرتلا  جمارب  ضعب  راوح –  ميدقت 

ريثأتلاو ببسلا  ةددحم : رومأ  نع  ثدحت 
تاذ ريغو  ةـميقع  نوكت  نأ  نكمي  ئدـتبملل  ةيليـصفت  تامولعم  لثم  ودـبي  اـم 

ببسلاب قلعتي  اميف  ثدحتلا  ةلواحم  ديفملا  نم  ًامدقت . رثكألا  مدختسملل  ةلص 
. عاطتسملا ردق  ًاددحم  نوكت  نأو  ريثأتلاو 

حبصي تارثؤملا  مدختسأ  امدنع  ًانايحأ  " لوق  نم  ًالدب  لاثملا ، ليبس  ىلع 
ررحملا لطعتي  مث  ًابيرقت  قئاقد  رشع  ةدمل  ًائيطب  ًالعف  يب  صاخلا  رتويبمكلا 

" زاهجلا ليغشت  ةداعإ  ىلإ  رطضأ  كلذل  رخآ  ءيش  يأ  لمعي  الو  يب  صاخلا 
نم ةيسيئرلا  تاراطإلا  ةمئاق  مادختسا  لواحأ  امدنع  لوقت " نأ  كنكمي 

". يب صاخلا  ررحملا  لطعتي  ، pan and zoom رثؤم
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ةنيكاملا تافصاوم 
نم ةيفاك  ةحاسم  دوجو  مدع  ببسلا  نوكي  امدنع  لكاشملا  ثدحت  ًانايحأ 

ماظن عم  لعافتلا  ببسب  وأ  صرقلا  ةحاسم  وأ  يئاوشعلا  لوصولا  ةركاذ 
رتويبمكلا نع  ةيساسألا  تامولعملا  جاردإ  مهملا  نم  كب . صاخلا  ليغشتلا 

ةشاش يف  رظنلا  لواح  اهرشنب . موقت  يتلا  تاعوضوملا  يف  كب  صاخلا 
تانايبلا هذه  نورخآ  صاخشأ  مدختسيس  تامولعملا . هذه  ةفرعمل  ماظنلا 

وأ ماظنلا  سفن  يف  ةقباطتم  جئاتنب  ةلكشملا  ةداعتسا  ةيناكمإ  نم  دكأتلل 
 . ًاضيأ ىرخأ  ةمظنأ  يف  اهعوقو  نم  دكأتلل 

دكأتلا دنع  اهمادختـسا  كنكمي  ةلكـشم ، ريرقت  جذومن  ةظحالم  لفـسألاب  كنكمي 
ماظن نأ  ةـظحالم  كنكمي  ويديفلا . ريرحت  جـمانرب  وه  ةلكـشملا  ببـس  نأ  نم 

ةقباطتم جئاتنب  ةداعتـسالا  ةيناكمإ  و ( OS versionو OS) ليغشتلا
يف ةرخأتملا  ةلحرملا  هذه  يف  ىتح  ةفرعمل ، جماربلا  يروطمل  ةمهم  ليصافت 

. لكاشملا لح  ةيلمع 

ءاطخألا قصل 
تاكرحم دحأ  يف  اهقـصلا  مث  اهخـسناو  اهرايتخاب ، مق  أطخ ، ةـلاسر  تيقلت  اذإ 

ليلد يف  امبر  ةقيرطلا ، هذهب  ةديدش  ةعرـسب  كتلكـشمل  لحلا  دجت  دق  ثحبلا .
. رخآ صخش  هرشن  ىدتنمب  عوضوم  يف  وأ  يكيو  وأ 

ىدتنملاب كب  صاخلا  عوضوملا  يف  أطخلا  قصلب  مق  هيلإ ، جاتحت  ام  دجت  مل  اذإ 
ًاحاتم كلذ  ناك  اذإ  ىدـتنملا ، يف  سابتقا  ةغيـص  يف  ءزجلا  اذـه  عضو  كنكمي 

. دوكلا قصل  نأشب  هاندأ  مسقلا  رظنا  ةياغلل ، ةليوط  ةلاسر  تناك  اذإ  ركذت ،

ةيفرطلا ةطحملاو  رماوألا  رطس 
ةطحملا نـم  رماوألا  رطس  دوك  قـصل  كـنم  نوـبلطي  ًاصاخـشأ  نأ  دـجت  اـمبر 

، دوكلا اذه  ةشدرد . / ىدتنم يف  كب  ةـصاخلا  رماوألا  رطس  ةهجاو  وأ  ةيفرطلا 
ةياغلل ةطيـسب  ةـقيرط  اـهنأ  ـالإ  رمـألا  ةـيادب  يف  ًادـقعم  ودـبي  هنأ  نم  مغرلاـب 

. ىدتنملا يف  صاخشألا  رابخإل  / كرابخإل

عوقو دـنع  كـب  صاـخلا  ويدـيفلا  ررحم  يف  دـهاشملا  فلخ  ثدـحي  اـم 
ةلكشملا
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وأ ةزهجـألا  ثيح  نم  كـب  صاـخلا  رتويبمكلا  هيلع  يوتحي  ـال  / يوتحي ام 
ةلكشملا ببس  نوكت  دق  يتلا  تادادعإلا  وأ  جماربلا 

، ركذت رمألا . نع  حـصفأ  لـبق ، نم  ةـيفرطلا  ةـطحملا  تمدختـسا  نكت  مل  اذإ 
نوكي نأ  نكمي  صاخـشألا –  نم  دـيدعلل  ةـيناث  ةـعيبط  يه  ةـيفرطلا  ةـطحملا 
ضعب هبـشي  رمألا  نإ  كيلع . بعـص  وه  اـملثم  مهيلع  ًابعـص  بوـلطملا  حرش 
ةوـطخ تاـميلعتلا  ىلع  رورملا  بلط  نم  دـكأت  ةجارد . بوكر  حرش  ءيـشلا 

. درلا ىلع  ًابيرق  لصحنس  ةوطخب – 

قصللا مظن  وأ  ةينايبلا  تاقاطبلا  دوكلا –  قصل 
code>> ةينايبلا تاقاطبلا  مدختـست  نأ  نكمي  ىدـتنملا  يف  دوك  قصل  دـنع 

(. ًايئاقلت ةينايبلا  تاقاطبلا  عضوب  موقي  دوك  رز  وأ  < ) </code

ءارقلا ىلع  لهـسي  ةقيرطب  دوكلا  رهظي  كعوضوم ، مدقت  امدنع  كنأ  ينعي  اذـه 
. ريرمتلل لباق  عبرم  لاثملا  ليبس  ىلع  ربكأ ، لكشب  اهصحف 

تاميلعتلا قصل  بجي  ، IRC لثم  ، تنرتنإلا ربع  ةشدردلا  مدختست  تنك  اذإ 
نم الدب  ةشدردلا ( ةذفان  يف  كلذ  طبر  مث  قصللا ، نب  ةمدخ  يف  ةيجمربلا 

دوكلا نأل  كلذو  . ( ةرشابم ةشدردلا  ةذفان  يف  ةيجمربلا  تاميلعتلا  ةفاك  قصل 
( ادج جعزم  وه  يذلاو  بوعشلا ( تاشاش  ألمتو  ةشدرد  لل قارغإ " و"
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