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  تساكدوبلا
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؟كب صاخلا تساكدوبلا دعت فيك  

 ةقلحلا غيرفت .١
 

 صنلا تيقوتلا
 

0:00 
 
 بلاوقل ًاعبطو يدرسلا بلاقلل صصخم تبيركسلا ةباتك لبق نم تركذ ام لتم
 .يراوحلا بلاقلاب قبطم ريغ هنكلو يرابخإلا بلاقلا لتم اهنع يكحن مع ام ىرخأ
 ةبوتكم مالقأ سوؤر يف نوكي نكمم ،يعيبطو يوفع نوكب راوحلا ةداع
 بولطملا لتم مكحم صنل ءاقلإ يف ام نكلو ثيدحلا ميظنتل ًاقبسم
 .يدرسلا تساكدوبلاب
 

 
00:24 

 
 تالباقملا يرجن ام دعبو ثحبلا ةيلمع صلخن ام دعب ةباتكلا ةلحرمل لصونم
 اّنع ناك امل ةريخألا ةقلحلاب انفقو ام ناكم ةيلمعلا شلبتب ينعي .اهغرفناو
 .ةديدع تاغارف ىلع يوتحتب يللاو ةمظنملا ريغ تاسابتقالا نم ةعومجم
 نع يكحن حر ةقلحلا ياهب .تاغارفلا ياه دس وه تبيركسلا ةباتك نم فدهلا
 نم رتكأ ريتك لمج يف ًاعبط ..تاغارفلا دسل اهمدختسن نكمم يللا لمجلا عاونأ
 .ةرثكب اهومدختست حر يللا عاونألا ىلع زكرأ حر نكلو مهركذا حر يللا
 

 
01:01 

 
 ديدج Word Document أشنأ ينإ ،ةباتكلا ةيلمعب أدبأل هلمعا مزال ءيش لوأ
 لوألا دوماعلا :ديماوع ٤ نم نوكم لودج هيف لمعأو "تبيركسلا" هيمسا
 ىقيسوملا" عبارلاو "تقولا" ثلاثلا ،"ثدحتملا "يناثلا ،"صنلا" هيمسب
 ةصنم ىلع ىئرملا جذومنلا ىلع ةرظن اوقلت مكناكمإب .ةيتوصلا تارثؤملاو
  .ةركفلا مكدنع حضوت ىتحل ىون
 
 مهتلمع يللا تالباقملا لك نم تاسابتقالا عيمج لقنا شلبب فلملا اذهب
 ةباح ول ًالثم ينعي ..هيف اوعمسني ةلمأتم يللا بيترتلا بسحب مهبترا لواحبو
 ضيرملا ىلع هراثآ نع يكحا ام لبق ضيرملا لهأ ىلع يواميكلا راثآ نع يكحأ
 لبق فصب هطحبو هلهأ نع هيف يكحي مع وهو مدآ سابتقا دخاب ،هسفن
 لسلستلا ناك ةلباقملا لالخ ولو ىتح هسفن نع هيف يكحيب يللا سابتقالا
 ةلباقملل يلعفلا تقولاب نيموكحم شم اّنا يدرسلا بلاقلاب ولحلا ..فلتخم
 توص لخدنا نيباح اذإو .اناوه ىلع اهبيترت ديعنو ءازجألا عطقنا نكمم .اهسفن

 ًالثم ينعي .عوضوملا بسح ىلع ضعب ارو نيتوصلا بترنا نكمم ينات فيض
 مع يهو ،ةيسفنلا ةجلاعملا ريبع عم يتلباقم نم سابتقا تذخأ ينإ ضرتفنل
 سابتقا دنعل سابتقالا لقنب انا نوه ..لهألا ىلع يواميكلا راثآ نع يليكحت
  .عوضوملا سفن نع هيف يكحيب يللا مدآ
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02:23 

 
 ىتحل مدقملا نم قيلعتلا نم عونل جاتحب ريبعو مدآ توص نيب ام لاقتنالا ًاعبط
 راكفألا نيب ام طبرأ ينإ ةبتاكك يرود يجيب نوه .ةيقطنمو ةسلس ةلقنلا نوكت
 طبرب موقتب ةلمج مادختسا لالخ نم ،تالباقملا لالخ اهحرط مت يللا ةفلتخملا
 ام هباشتلا وأ فالتخالا ركذتب ةلمج بتكأ نكمم ريبعو مدآ ةلاحب ًالثم .ميهافملا
 ةلمجلا بتكا املو…"خلا ..ونا دقتعتب ريبع ةيئاصخألا ،مدآ لتم :الثم ..مهنيب
 ةناخو VO: Voice Over بتكب ثدحتملا دوماعبو صنلا دوماعب ًاعبط اهبتكب
 دعب اميف هليجست متيسو لجسم ريغ ءزجلا داه ونا ةلالدك ةيضاف اهكرتب تقولا
   .ةمدقملا وأ مدقملا لبق نم
 

 
03:14 

 
 اوضرعت ىتحل تبيرسكلاب اهوفيضتا نكمم لمج يف طبرلا لمجل ةفاضإ
 .فيضلا اهحرط ةركفل ةلمكم نوكتبو ،ثحبلا نم اهيلع اوتلصح ةنيعم ةمولعم
 يبطلا مسالا نع مدآ هيف يكحب يللا سابتقالا مدختسا ام دعب ًالثمف
 ولو اهيف ركذأ مدقملا ناسل ىلع ةلمج فيضأ نكمم ،هدخايب يللا يواميكلل

 ةلمجلا ياه دعب نكممو .اهنيب ام تاقورفلاو ةفلتخملا يواميكلا عاونأ ًاعيرس
 يواميكب ةدوجوملا ةيواميكلا داوملا نع حرشت مع يهو ريبع نم سابتقا طحأ
  ..ضيرملا ىلع ةروطخ لكشتب يللاو مدآ
 

 
03:47 

 
 نكمم لمج يف ،تامولعملا ىلع ةدمتعملا لمجلاو طبرلا لمجل ةفاضإ
 لمجلا امأ .ةركفلا ةيمهأ زيزعت نم عونك فيضلا اهحرط ةركف ديكأتل اهمدختسن
 شم نوكت نكمم اهنكلو فيضلا اهركذ رومأ ةغايص ديعتب لمج يهف ةيباينلا
 ةداعإو اهصيخلتب موقنمف ةبعشتمو ةليوط فيضلا ناسل ىلع نوكتب وأ ةمهم
  .اهتغايص
 

 
04:09 

 
 لوأب ..عمتسملا ةئيهتل اهمدختسنم ةيماتخو ةيميدقت لمج نامك يف ًاعبط
 ةركف نعو مكلاح نع مهوفرعت ،نيعمتسملاب اوبحرتا ولح ًامياد ةقلحلا
 ةيوه قلخنت ىتحل تاقلحلا لكب اهسفن نوكت لضفي ةمدقملا ياه ..تساكدوبلا

  ..هريغ نع هزيمت جمانربلل ةيعمس
 

 
04:26 

 
 مكنا دب ال ديكأو ةصقلل عيرس صيخلت وأ مكتاجاتنتسا اوركذت نكمم ةياهنلابو
  .لمعلا قيرف ءامسأ اوركذت
 

 
04:33 

 هوفرعت مزال يللا لك ةلحرملا ياهب ،ىقيسوملاو ةيتوصلا تارثؤملا صوصخب

 ثحبلا قرط نع رتكأ يكحن حر توصلا مسقب ..مهلا ةصصخم ةناخ يف ونا

 ةبولطملا تارثؤملاو ىقيسوملا داجيإل ةمدختسملا
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 صنلا / تبيركسلا .٢
 

 تارثؤملا

 ةيتوصلا

 /ىقيسوملاو

 تاظحالم

 تقولا

 ثدحتملا

 مسا/

 فلملا

  صنلا

 جمانربلا ىقيسوم
  

 ،ىسيعلا الات انا .مكيف الهسو الهأ

 نم يللا "يناطرس" تساكدوب مكلمدقب

 براجتو صصق اوعمست حر هلالخ

     .ناطرسلا ضرمب نيباصم صاخشأ

  

 
VO نكمي ناطرسلا ضرم نع عمسنم ريتك 

 عمسنم .ملاعلاب توملل ببسُم ينات هنأل

 ددع نع عمسنمو صحفلا ةيمهأ نع

 ادح فرعنم ًابيرقت انلك نكميو ىتوملا

 .ثيبخلا ضرملاه نم ىفوتا انفراعم نم

 

 ،ضرملا داه لوح ةجضلاه لك نم مغرلاب

 عم هنع ثيدحلا بنجتنم تارم ريتك

 ام هنأل ةطاسبب هيف نيباصملا صاخشألا

 نع رتستلاه .عوضوملاب مهركذنا اندب

 سفنب نكلو ةبيط ةين نم جتان ضرملا

 ىسنن انيلخي تمصلاه نكمم تقولا

 مهتاناعم ركنن وأ ،نيباصملا رعاشم

 ...ةيسفنلا

 

 اوبحب ام ًالعف نيباصم صاخشأ ريتك يف

 يف لباقملاب نكل و مهضرم نع اوكحي

 ةكراشمب نيمتهم نيرخآ ىضرم
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 مهتبرجت ونا لمأ ىلع مهصصق

 مهفل لخادملا ىدحإ نوكت ةيناسنإلا

 مدآ ..ماقرألاو ملعلا بناج ىلإ ضرملا

   صاخشألا لوده دحأ
 

 ةنسب تنك .ةنس ٢٥ يرمع ،مدآ يمسا انا مدآ ٠:١٠

 ينا ونا ونا تفشتكا امل ةعماج ىلوأ

 ةيادبلاب .)بيرغ توص( ناطرسلاب باصم

 كلقأ يدب فيك ينعي ،قدصم تنك ام

 ةلاحب تنك ينعي ..يللا لتم لتم تنك

 اولواحي يوبا و يما اودعق .نكمي راكنا

 نكمم يشا داه ونا )مثعلت( ينومهفي

 ينيفشي حر انبر وناو مدآ ينب يأل ريصي

 ..يوق لضا مزال سب

 ةيقيسوم ةحارتسا

 يناوث ٣ ةدمل

 اهيف عمسن

 ةئيطب ىقيسوم

 رمتست ..ةفيفخو

  مدقملا مالك تحت

   

 
VO مهنأل مهم ريتك هلهأ دوجو ،مدآل ةبسنلاب 

 نكمي ال يونعم عيجشت مهنم دمتسيب

 ريبع ةيسفنلا ةجِلاعملا .هضيوعت

 دكأتب مدآ ةلاح تعبات يللاو يصمحلا

 ةبوعص نامك دكأتب اهنكلو ةمولعملا ياه

 لهألا ىلع عوضوملا
 

 لالخ مهتلباق يللا يلاهألا مظعم ًاعبط ريبع  ١٣:٠٠

 مهءانبأ تايونعم اوعفري اولواحب يتنهم

 اونوكب مهسفنا ّمه ونا مغر مهونمطيو

 اونوكب رخآ ىنعمب ينعي ..نيبعترم ريتك

 ..تقولا سفنب نيتلاح اويشيعب مع

 ام ونا مهءانبأب اولوقي مع مهلاح اوعمسب

 ،طيسب عوضوملا وناو فوخب يش يف

 داه ..اوقنتخي مع اونوكب اوج نم نكلو

ةيميدقت ةلمج
 

بر ةلمج
ط
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 ىلع ريبك ريتك يسفن ءبع ببسب عارصلا

  يلاهألا
  

VO ضيرم ونا مدآ هيف فشتكا يللا مويلا 

 نكمم شمو هتركاذب روفحم ناطرسلاب

 هاسني
 

 دوعتم انا ..بعتب سساح تنك ام ًادبأ ال مدآ  ١:٠٠

 ىتحل ةنس لك ةرم ةليعلا روتكد روزأ ينا

 هدنع تحر )مثعلت( اااف ماع فشك لمعأ

 كلها عم يكحا بباح انا يللاقو ةداعلاك

 يللق اهتقوو ..نيعم عوضومب كعمو

 ام ًاعبط .ةئرلاب ناطرسب باصم ينا

 ..ركنا ينلضب مع تنك ..ةيادبلاب تقدص

 توص( ..تكحضا يلق ام لوا ركذتب ىتح

 ينوفلت طحا تيسن فسا هآ ..)نوفلت ةنر

 مع تنا هلتلقو ..تكحضف ها .تماصلاع

 مزالو يدج عوضوملا مدآ يلق ..حزمت

  ..كلاح قحلتا

 

ةيباين ةلمج
 


