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 وسائل االنتقال:

لك ال من لقطة اىل أخرى سواء كان ذيعتمد املونتاج يف أبسط صورة األساسية على االنتق

لى شريط أخوذة من كامريا أيضا، أم من عاالنتقال يتم من لقطة مأخوذة من كامريا اىل أخرى م

در الصور اى االنرتنت أو غريها من مص                                              حيتوي مواد  أرشيفية أو صورا  ثابتة مأخوذة من عل

 التلفزيونية، فوسائل االنتقال متعددة:

 CUTالقطع -1

غيري فوري من فهي عبارة عن تع وقت ممكن، وهي الوسيلة االعتيادية لالنتقال بني لقطتني بأسر

لعني البشرية                             روزا  للعني، فهي تشبه طبيعة ا                                             صورة إىل أخرى وهي الوسيلة األكثر شيوعا  واالقل ب

توضيح هنا قطع يف األساس يف توضيح حدث ما والإىل أخرى، ويستخدم اليف انتقاهلا من لقطة 

اقة وأقل ان، والقطع هو الشكل األكثر أنين أن تظهر احلدث اىل الناظر واضحا بقدر اإلمكعي

 ومرور الوقت. تصنعا للجمع بني لقطتني يعطي انطباع باالستمرارية

 MIX / Dissolve املزج -2

درجيي اىل ى نبغي االنتقال هلا يصحبها ظهور تلصورة بصورة أخرتدرجيي  اختفاءوهي عملية 

الل إحالل لية ربط بني لقطتني يتكون من خاللقطة األخرى، والتعريف األكثر أمجاال له هو )عم

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

 وهنالك نوعان من املزج:

لفرتة طويلة  د الصورتان متداخلتان على الشاشةر طويل الزمن أي يبقى تواجمزج مالزم الظهو-1

 ضوح .وحسب احلاجة املوضوعية منها وبدرجة حمسوبة من الو

     يا .التكن مساحة تواجده طويلة زمنمزج سريع ومالمح ظهور تكون عند االنتقال فقط و -2



 (Fade in & Fade Out) االختفاء والظهور التدرجيي-3

رجيي تكون الشاشة                                  اختفاؤها تدرجييا ، ففي الظهور التدووهو ظهور الصورة على الشاشة تدرجييا 

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

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

 (Wipe) املسح-4

ها وهي طريقة متثل يف ت يالحظها املتفرج جمجرد رؤياليت ويعترب املسح اكثر وسائل االنتقال

لقطة ورة اللقطة الثانية صورة الإحالل صورة مكان صورة أخرى، وحيدث ذلك حني متسح ص

املركز  اىل ، او من                              ون رأسيا، أو افقيا ، أو مائال األوىل، وميكن أن يظهر املسح من أي اجتاه، فقد يك

 ثل الدائرة أو املربع وغريها.، كما ميكن استخدام أشكال أخرى للمسح ماخلارج 

 طرق االنتقاالت األخرى-5

النتقال من رد يف الطرق السابقة للمونتاج باتعترب بعض االشكال املعتمدة يف االنتقال غري ما و

ت اشكال تقال بني لقطة ولقطة، وقد تغرياألشياء احلديثة اليت دخلت ضمن حدود استخدام االن

وجهه عاد أو مكعب يكون كل وجه من أتلك االلية فمنها ما كان شكلة جمسم أي ثالثي االب

ظيم الذي يبتغيه د ان تدور يف حقل الشاشة وحسب التنالشاشة بع متألل صورة معينة ميكن ان حيم

نة وغريها زاء صغرية كل جزء فيه لقطة معياملنفذ، ومنه ما كان على شكل تقسيم الشاشة اىل أج

 ها:الكثري من االستخدامات يف خمتلف أنواع الربامج من

 ري للمشهد.سالربامج الوثائقية لتضيف شيء من التف -1

 الشاشة . عطي مواضيع حمددة يف ان واحد داخلت ألنهااالخبار والربامج السياسية  -2

 الربامج املنوعة  -3

 برامج االطفال -4


