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أحجام اللقطاث و أنىاعها
 اعزخذإِب ٌٍىبِ١شا ال ٠غت ثأ ٞؽبي ِٓ األؽٛاي أْ ٠ىٌّ ْٛغشد ٔمً طٛسح
ٌشٟء أِبِٙب ...ثً ٕ٠جغ ٟأْ رى٘ ْٛزٖ اٌظٛس "ٌغخ" ِمٕؼخ ِٚإصشح٠ٚ ،زٛلف
رؾم١ك رٌه ػٍِ ٝؼشفخ اٌّخشط ٌى١ف١خ ئػذاد اٌٍمطبد "ٚطٕبػزٙب" ثؾ١ش رأرٟ
ِؼجشح ِٚإصشح ِٓٚ .صُ فاْ ػٍ ٗ١أْ  ٍُ٠ئٌّبِب ً وبف١ب ً ثضالصخ ِغبالد سئ١غخ ٘:ٟ
 رؾذ٠ذ اٌٍمطخ (ِغبي اٌشؤ٠خ ٌٍىبِ١شا ً)
 صا٠ٚخ اٌىبِ١شا (اسرفبع اٌىبِ١شا)
 ؽشوخ اٌىبِ١شا

تحذيذ اللقطت
(هجال الرؤيت للكاهيرا)
 اٌٍمطخ ٘ ٟاٌٛؽذح األعبع١خ ٌٍّشٙذ ؽ١ش رغجمٙب  ٚرٍؾمٙب ٌمطبد أخش ،ٜفزىْٛ
ِغ ثؼؼٙب ٚؽذح ِزىبٍِخ.
ِ غبي سؤ٠خ اٌىبِ١شا ٘ ٛػجبسح ػٓ ِغبؽخ إٌّظش أ ٚؽذٚد اٌظٛسح أِبَ
اٌىبِ١شا٘ ٚ ،زٖ اٌّغبؽخ اٌّشئ١خ اٌّؾذدح ٌٍظٛسح اٌز ٟرٍزمطٙب اٌؼذعخٟ٘ ،
ٔفغٙب اٌز ٟعزظٙش ػٍ ٝاٌشبشخ ٠ ٚشا٘ب اٌّشب٘ذ ػٕذ ػشػٙب.
 رؾذ٠ذ اٌٍمطخ ٘ ٛرؾذ٠ذ اٌؾغُ أ ٚاٌؾ١ض اٌز ٞع١ؾزٍٗ ،أّ٠" ٚألٖ" اٌّٛػٛع ِٓ
اٌشبشخ ٚ ،اٌّذ ٜأ ٚاٌّغبفخ اٌز ٟع١ى ْٛػٍٙ١ب ػٕذ ظٛٙسٖ.

أنىاع اللقطاث
حجن اللقطت
 اٌٍمطخ اٌطٍ٠ٛخ  ، Long shotأ ٚاٌٍمطخ اٌىبٍِخ  Full Shotأ ٚإٌّظش اٌؼبَ ٟ٘ٚ ..اٌٍمطخ اٌز ٟرغطٟ
ِغبؽخ غ١ش ِؾذدح ِٓ إٌّظش.
 اٌٍمطخ اٌّزٛعطخ  Medium shotأ ٚاٌٍمطخ اٌٛاعؼخ ٌ ٟ٘ٚ ،Wide shotمطخ رشًّ رغط١خ اٌّىبْ وٍٗ.
ٌٚزا رؼشف أؽ١بٔب ً ثٍمطخ اٌزغط١خ ..أ. Cover Shot ٚ
 اٌٍمطخ اٌىج١شح  Close shotأ ٚإٌّظش اٌىج١ش ٚ ..رٛطف أؽ١بٔب ً ثأٔٙب "اٌٍمطخ اٌؼ١مخ" أ ٚاٌٍمطخ اٌّىضفخ
 . Tight shotألٔٙب اٌٍمطخ اٌز ٟرجشص اٌزفبطٚ details ً١رغزجؼذ اٌؼٕبطش األخش ٜؽٛي إٌّظش.

ٌ مطخ األشخبص "ػٕذ رظ٠ٛش إٌبط" ٠ٚغشٚ ٞطف اٌٍمطخ ػٍ ٝػٛء ػذد األشخبص ف ٟوً ِٕٙب .

أنىاع اللقطاث
حجن اللقطت بالنسبت لحجن اإلنساى
 اللقطت الطىيلت Long shot
ٚرؼشف أ٠ؼب ً ثأٔٙب اٌٍمطخ اٌجؼ١ذح أ ٚاٌطٍ٠ٛخ عذا ً  ،vista shotأvery long ٚ
ٌ ٟ٘ٚ ... shotمطخ رظٙش ٌٍّشب٘ذ أوجش لغُ ِٓ إٌّظٛس  ،ئؽالع اٌّشب٘ذ ػٍٝ
اٌّشٙذ ثأوٍّٗ ٚث١بْ اٌؼاللخ اٌز ٟرشثؾ ث ٓ١أعضائٗ اٌّخزٍفخ  .رغزخذَ وٍمطبد
افززبؽ١خ أ ٚرأع١غ١خ.
 اللقطت الوتىسطت : Medium shot
ٌ ٟ٘ٚمطخ رشوض أعبعب ً ػٍ ٝاٌؾغُ د ْٚاٌج١ئخ اٌّؾ١طخ .اٌغغُ ِ٘ ٛؾٛس
اال٘زّبَ ِٚشوضٖ ثبٌٕغجخ ٌٍّشب٘ذ.

أنىاع اللقطاث
حجن اللقطت بالنسبت لحجن اإلنساى
 اللقطت القريبت : Close shot
رؼذ ٘زٖ اٌٍمطخ ِظذسا ً ٘بِب ً ألوجش لذس ِٓ اٌزشو١ض اٌذساِ ،ٟؽ١ش رجشص سدٚد
األفؼبي اٌز ٟرؼجش ػٕٙب اٌّالِؼ ٚاألػؼبءٚ ،رىشف ثزٌه ػٓ سٚػ اٌشخظ١خ
ِٚضاعٙب ِٛٚالفٙب اٌزٕ٘١خ.

ارتفاع الكاهيرا
زاويت الكاهيرا ووجهت النظر
 اٌضا٠ٚخ اٌزٔ ٟخزبس٘ب ٌزظ٠ٛش غشع أِٛ ٚػٛع ِبّ٠ ...ىٓ أْ رغزخذَ وأداح
دساِ١خ ٘بِخ ،رإصش رأص١شا ً ِجبششا ً ف ٟاٌّشب٘ذ ٚرشىً ِٛلفٗ ٚٚعٙخ ٔظشٖ ػٍٝ
ٔؾِ ٛؼٚ ،ٓ١رغؼٍٗ ٠زؼبؽف إٔ٠ ٚفش ٠ٚ ،ؾت أ٠ ٚىشٖ ٛ٠ٚ ..افك أ٠ ٚشفغ.
 زاويت االلتقاط للكاهيرا  Camera angleأو  ٟ٘ Shooting angleصا٠ٚخ
اٌشؤ٠خ ٌٍّٕظش اٌز ٞرم َٛاٌىبِ١شا ثزظ٠ٛشٖ  ،أ ٞاالرغبٖ اٌز ٞرم َٛاٌىبِ١شا
ثبٌزظ٠ٛش ِٕٗٚ ..ثبٌزبٌ ٟفٔ ٟٙفظ اٌضا٠ٚخ اٌز٠ ٟش ٜاٌّشب٘ذ ِٕٙب إٌّظٛس "أٚ
األؽذاس".

زاويت الكاهيرا ووجهت النظر
 لقطت هستىي النظر:
رٛػغ اٌىبِ١شا فِ ٟغزِٕ ٜٛغٛة ػ ٓ١اٌشخض اٌجبٌغٌ ٟ٘ٚ ..مطخ رّضً ٚعٙخ إٌظش اٌؼبد٠خ
ف ٟسؤ٠خ األشخبص ف ٟإٌّظشٌٚ ،زٌه فٌ ٟٙمطخ راد رأص١ش دساِِ ٟؾذٚد.
 لقطت الساويت العاليت:
٠ىِ ْٛغز٘ ٜٛزٖ اٌٍمطخ فٛق ِغز ٜٛإٌظشٌٚ ،زا فاْ رٕف١ز٘ب ٠مزؼ ٟسفغ اٌىبِ١شا أ ٚخفغ
إٌّظٛس  .ف١جذ ٚطغ١شا ً أ ٚربفٙب ً أ ٚػذ ُ٠اٌمّ١خ .
 اللقطت الرأسيت:
 ٟ٘ٚاٌٍمطخ اٌزٔ ٟؾظً ػٍٙ١ب ػٕذِب ٔؼغ اٌىبِ١شا ػبٌ١خ فٛق عّذ إٌّظٛس (ؽٍمبد
اٌّظبسػخ أ ٚاٌّالػت ).

 لقطت الساويت الونخفضت:
رٛػغ آٌخ اٌزظ٠ٛش فِٛ ٟػغ ِٕخفغ ثبٌٕغجخ ٌٍشٟء اٌّشاد رظ٠ٛشٖٚ . .رزغٗ اٌىبِ١شا ئٌٝ
أػٍ .. ٝف١زٌٛذ اإلؽغبط ثأّ٘١خ "اٌشخض" أ " ٚاٌشٟء" ِٚىبٔزٗ ِٛٚلؼٗ اٌّغ١طش.

زاويت الكاهيرا ووجهت النظر
 اللقطت الوائلت:
ٚرؼشف أؽ١بٔب ً ثبٌٍمطخ إٌّؾشفخ  ،رى ْٛثٛػغ آٌخ اٌزظ٠ٛش فٚ ٟػغ ِبئً ِغ
رٛعٙٙ١ب ئٌ ٝأػٍ ٝأ ٚأعفًٔٚ .ظشا ً ألٔٙب ٌمطخ رٍفذ االٔزجبٖ ٌغشاثزٙب  ،فأٙب
رغزخذَ ف ٟؽبالد لٍٍ١خٚ ،خبطخ ػٕذ اٌشغجخ ف ٟاٌزؼج١ش ػٓ اٌؾبالد اٌزٕ٘١خ
اٌّفبعئخ (ِضً رظ٠ٛش شخض ٠ؼبٔ ِٓ ٟرأص١ش اٌّخذس).
 اللقطت الوعكىست:
 ٟ٘ٚاٌٍمطخ اٌز٠ ٟزُ رظ٠ٛش٘ب ِٓ اٌغبٔت اٌّمبثً ٌٍمطخ عبثمب ًِ .ضً اٌٍمطبد
"اٌّزطبثمخ" اٌز ٟرإخز فٛق األوزبف ف ٟثشاِظ اٌّمبثالد  ٟ٘ٚ ،ػجبسح ػٓ
ٌمطز ٓ١والّ٘ب فٛق اٌىزفِ ،ٓ١غ اٌزأو١ذ ػٍ ٝاْ رىٔٛب ِزشبثٙزبْ رّبِب ً ِٓ ؽ١ش
اٌزى. ٓ٠ٛ

تحريك رأش الكاهيرا
 ػٕذِب ٔزؾذس ػٓ "رؾش٠ه سأط اٌىبِ١شا  ، Moving the Camera headفإٔب
ٔمظذ ثزٌه ؽشوخ اٌىبِ١شا فٛق ِؾٛس٘ب ثّٕ١ب ٘ ٟصبثزخ فِ ٟىبٔٙب رّبِب ً  ،أ ٞدْٚ
رؾش٠ه اٌؾبًِ ثأ ٞؽبي ِٓ األؽٛاي ٌٍزمذَ ئٌ ٝاألِبَ أ ٚاٌخٍف أ ٚاٌغ١ش ثٙب ئٌٝ
اٌ ٓ١ّ١أ ٚاٌ١غبس أصٕبء اٌزظ٠ٛش ٠ ٛ٘ ٚ .شجٗ ئٌ ٝؽذ وج١ش رؾش٠ه سلجخ اإلٔغبْ
ثّٕ١ب ٘ٚ ٛالف فِ ٟىبٔٗ د ْٚأدٔ ٝؽشوخ ٌٍغغُ ٔفغٗ ف ٟأ ٞارغبٖ.
 الحركت األفقيت : Panorama
رى ْٛاٌؾشوخ ف ٟؽذٚد ٔظف دائشح ،أ ٚدائشح وبٍِخ  360دسعخٚ .ف ٟوً اٌؾبالد
فاْ اٌؾشوخ رىٕ١ّ٠ ْٛب ً أ ٚشّبالً ػٍ ٝػٛء ارغبٖ اٌّظٛس ٔفغٗ " ٕٗ١ّ٠أ٠ ٚغبسٖ
٘."ٛ

 الحركت الرأسيت( :االرتفاع واالنخفاض):
رزُ ثزؾش٠ه سأط اٌىبِ١شا ئٌ ٝأػٍ ٝأ ٚئٌ ٝأعفً . Tilting

تحريك الكاهيرا
 ٛ٘ ٚ رؾش٠ه اٌىبِ١شا ٔفغٙب أ ٞدفؼٙب ٚاٌغ١ش ثٙب أصٕبء اٌزظ٠ٛش.
 الحركت الوتابعت الجانبيت:
ٚرؼشف أ٠ؼب ً ثأٔٙب اٌؾشوخ اٌّظبؽجخ  Travellingأ ٚاٌّزبثؼخ ٚ ،followرزُ
ثٛػغ اٌىبِ١شا ػٍ ٝػشثخ أ ٚؽبًِ ِزؾشنٚ .رغزخذَ ٘زٖ اٌؾشوخ ٌّزبثؼخ
شخض أ" ٚغشع" ِزؾشن ٌىٓ رؾزفع ثٗ داخً ئؽبس إٌّظش ثبعزّشاس ِغ
رغ١ش األش١بء اٌّؾ١طخ.
 الحركت الوتابعت العوىديت :
ٚرزُ ثزؾش٠ه اٌىبِ١شا – أصٕبء اٌزظ٠ٛش – فزشفغ ئٌ ٝأػٍ ،ٝأ ٚرٙجؾ ئٌ ٝأعفً.

تحريك الكاهيرا
 الحركت الساحفت أو الوقتربت إلً األهام:
٠ٚطٍك ػٍٙ١ب "د ٌٟٚئْ"  ٟ٘ٚ .. Track , Truck, Dolly inؽشوخ اٌىبِ١شا
رذس٠غ١ب ً ف ٟارغبٖ إٌّظٛس أصٕبء رظ٠ٛشٖ ثؾ١ش رمً اٌّغبفخ ثّٕٙ١ب ش١ئب ً فش١ئبً٠ٚ ،زؾٛي
ؽغُ إٌّظٛس ف ٟاٌٍمطخ اٌؼبِخ (إٌّظش اٌؼبَ) ،ئٌ ٝإٌّظش اٌّزٛعؾ  ،ئٌ ٝإٌّظٛس
اٌىج١ش (اٌٍمطخ اٌمش٠جخ) د ْٚلطغ أ ٚرٛلف٘ٚ .زٖ اٌؾشوخ ِٓ اٌؾشوبد اٌٙبِخ ٚاٌّإصشح
ألٔٙب رٕزظ ٌمطبد رطبثك اٌٛالغ ،فزإوذ اإلؽغبط ثبٌذخٛي ئٌ ٝاٌّىبْ ٚرٛعٗ إٌظش ئٌٝ
ِشوض اال٘زّبَ ف.ٗ١
 الحركت الوبتعذة أو الساحفت إلً الخلف:
" ٚد ٌٍٟٚأٚد" ٚ Dolly Outفٙ١ب رزشاعغ اٌىبِ١شا رذس٠غ١ب ً أِبَ اٌّٛػٛع اٌزٞ
٠غش ٞرظ٠ٛشٖ  ،ثؾ١ش رضداد اٌّغبفخ ثؼذا ً ثّٕٙ١ب رذس٠غ١بً ِٓٚ ،صُ ٠مً ؽغُ إٌّظٛس
ش١ئب ً فش١ئب ً ف١زؾٛي ِٓ اٌٍمطخ اٌمش٠جخ أ ٚاٌىج١شح ئٌ ٝاٌٍمطخ اٌؼبِخ أ ٚاٌجؼ١ذح د ْٚلطغ أٚ
رٛلف ٟ٘ٚ .ؽشوخ ٘بِخ ف ٟرغغ١ذ اٌشؼٛس ثبٌؼضٌخ أ ٚاٌؼغضّ٠ .ىٓ اعزخذاَ ٘زٖ اٌٍمطخ
ٌٍزؼج١ش ػٓ خزبَ ؽذس ِؼ.ٓ١

تحريك الكاهيرا
 الحركت الوتأرجحت:
 ٟ٘ٚؽشوخ رٙزض فٙ١ب اٌىبِ١شا ،أ" ٚرزأسعؼ"ّ٠ٚ ،ىٓ أْ ٠زُ رٌه ثٛػغ اٌىبِ١شا فٛق
أسعٛؽخ ٚرٌه ٌزظ٠ٛش ٌمطبد ِؼٕ١خ رؼجش ػٓ ِؼبْ أ ٚؽبالد خبطخ ِضً اٌشػت أٚ
اإلؽغبط ثبٌؼ١بع أ ٚاالػطشاة ٚاٌؾ١شح أ ٚاٌمٍك أ ٚاالخزالي اٌؼمٍ.ٟ
 حركت السووم : Zoom
ف٘ ٟزٖ اٌٍمطخ ال رزؾشن اٌىبِ١شا ػٍ ٝاإلؽالقٚ ،ئْ وبٔذ اٌظٛسح إٌبرغخ رشجٗ رّبِب ً
ؽشوخ اٌىبِ١شا ئٌ ٝاألِبَ أ ٚاٌخٍف ٚ .رزُ ٘زٖ اٌٍمطخ ثٛاعطخ ػذعخ اٌض .َٚٚفف ٟؽبٌخ
االلزشاة  . Zoom inأِب ف ٟؽبي االثزؼبد ٚ .Zoom outثبٌشغُ ِٓ أْ اعزخذاَ ػذعخ
اٌض٠ َٚٚشجٗ ؽشوخ اٌىبِ١شا ئٌ ٝاألِبَ أ ٚاٌخٍف ئال أْ ٕ٘بن ثؼغ اٌفشٚق األعبع١خ
ثّٕٙ١ب ...
ِضال ،ف ٟؽبٌخ االلزشاة ٚاالثزؼبد ثزؾش٠ه اٌىبِ١شا ٠شؼش اٌّشب٘ذ ٚوأٔٗ ٘ ٛاٌز٠ ٞمزشة
ِٓ اٌّٛػٛع أ٠ ٚجزؼذ ػٕٗ ...أِب ػٕذ اعزخذاَ اٌؼذعخ ِزؼذدح اٌجؼذ اٌجإس ٞفأٗ ٠شؼش وّب
ٌ ٛوبْ اٌّٛػٛع أ ٚاٌغشع ٘ ٛاٌز٠ ٞمزشة ِٕٙب أ٠ ٚجزؼذ ػٕٗ.

تحريك الوىضىع
ٚرٕجغ اٌؾشوخ ف ٟاٌظٛسح اٌزٔ ٟشا٘ب ػٍ ٝشبشخ اٌزٍ١فض ِٓ ْٛ٠صالصخ ِظبدس
ِؾذدح :ٟ٘ ..
 ؽشوخ اٌىبِ١شا (عٛاء ثزؾش٠ه سأط اٌىبِ١شا أ ٚثزؾش٠ه اٌىبِ١شا رارٙب).
 ؽشوخ اٌّشئ١بد (األشخبص ٚاألش١بء).
 اٌؾشوخ إٌبثؼخ ِٓ رٛاٌ ٟاٌٍمطبد.

الوىضىع
تحريك
 فبٌؾشوخ اٌّظٛسح اٌزٔ ٟشا٘ب ػٍ ٝاٌشبشخ١ٌ ،غذ ِغشد ِشئ١بد أ ٚوبئٕبد رّش ٟأٚ
رزؾشن ،ثً ٘ ٟعضء أ ٚػٕظش ِٓ ػٕبطش األداء اٌفٕ٠ ،ٟزىبًِ ِغ ػٕبطش أخشٜ
(اٌؾٛاس ٚاٌّٛع١مٚ ٝاٌغشد ٚاٌزؼٍ١ك ٚاٌذ٠ىٛس ٚاٌززبثغ) ٌٍزؼج١ش ػٓ اٌّؼّ.ْٛ

 فبٌؾشوخ اٌجط١ئخ رؼٕ ٟاٌٙذٚء ٚاٌزأٔ ... ٟأ ٚاٌىغًٚ ..لذ رشِض ئٌ ٝاٌضجبد ٚاٌؾضَ ٚاٌضمخ
أ ٚاإلِؼبْ.
 اٌؾشوخ اٌّؼزذٌخ ،فأٙب رؼٕ ٟاالػزذاي ٚرجؼش ػٍ ٝاالؽّئٕبْ ٚرؼىظ اٌّظٙش اٌؼبدٞ
اٌّأٌٛف ٌطج١ؼخ األش١بء.
 اٌؾشوخ اٌغش٠ؼخ رٌٛذ اإلؽغبط ثبٌٕشبؽ اٌز٠ ٞجٍغ ؽذ اٌؾّبط  ِٓٚ ،صُ ف ٟٙرذي ػٍٝ
اٌؼٕف أ ٚاٌؾذح أ ٚاٌشزٚر ،وّب لذ رؼىظ اإلؽغبط ثبإللذاَ ٚاٌّشػ ،أ ٚاالٔمؼبع ،أٚ
اٌفشاس ٚاٌٙشٚةٚ ،ئرا صاد ِؼذٌٙب ص٠بدح وج١شح فأٙب لذ رإد ٞئٌ ٝاٌشؼٛس ثبٌزػش.

