
	
 
 

FILM ARABI EPISODE EXERCISES 
 
EPISODE 02: 
Exercise: Come up with a story 
 

1. Choose one of the themes that Mohamed Diab discussed in this episode, such 
as nostalgia and memory, current events and old news, people watching, 
learning from other people’s work, or going local.  

2. After you come up with a story, determine what theme is your story, based on 
what we also discussed in the episode. 

3. Then, go through the checklist and make sure your story has: 
• a problem that is "impossible" 
• a character, who has clear WANT (goal) - something he or she is moving 

towards 
• a character, who is evolving or changing or discovering something  
• a situation where cause and effect create rising action  

 
Share the theme you have chosen for your story with us on social media and hashtag 
#Film_Arabi. 
 
EPISODE 03: 
Exercise: Structure your story 
 

1. Expand the theme of the story you came up with in Episode 02. 
2. Then, take your story and dissect it into three acts as Najwa Najjar explained in 

this episode.  Keep in mind the following: 
 
ACT I 

1. What is the setup in Act I? 
2. What is the inciting incident? 
3. What is the plot point I that ends Act I? 

 
ACT II 

1. What is the confrontation or journey that your character takes in Act II? 
2. In the middle of Act II, what is the midpoint? 
3. What is plot point 2 that ends Act II? 

 



ACT III 
1. How are you going to resolve your character’s problem in Act III? 
2. What is your climax? 
3. How does your main character change? 

 
EPISODE 04: 
Exercise: Develop your main character 
 
Who is the main character in your story?  This exercise will help you know him/her 
better. 
 
Fill out the Character Development Checklist for your main character and then write a 
detailed description of your main character with backstory as Ayten Amin explained in 
the episode. 
 

1. Name 
2. Age 
3. Religion, language, ethnicity, race, nationality 
4. Appearance and physique 
5. Education 
6. Family and his/her place in the family 
7. Childhood and upbringing 
8. Residence, city, country 
9. Friends 
10. Work 
11. Goals (now, long-term, dreams) 
12. Mood, attitude, beliefs 
13. Mannerism and gestures 
14. Tastes (food, drink, arts, entertainment, sports, etc.) 
15. Relationships (important, casual, sexual, to self, to authority, to subordinates, 

social or not) 
16. Finances (rich, poor, etc.) 
17. Weakness, flaws and vulnerabilities 
18. Strength and skills 
19. Secrets 
20. Likes and aversions 

 
EPISODE 05 
Exercise: Write a scene 
 
Watch the scene from “Lilacs”, a short film by Mira Shaib that we uploaded for you and 
then rewrite the script for the scene as you imagine it but according to the formatting 
Mohamed Diab discussed in this episode. Compare your version with the original script 
we also uploaded here.  In addition to writing the dialogue, don’t forget to use scene 
headings, scene description and dialogue. 



 
The Scene 
https://youtu.be/cbIp-Nz6vhE 
 
The Original Script (in English) 
'Lilacs' Script - English 
 
Share your rewriting of the scene with us on social media and hashtag #FilmArabi. 
 
 
EPISODE 07 
Exercise: Record and analyze a soundscape 
 
Materials you will need: 

• Camera  
• Microphone 
• Headphones 

 
Step by Step: 

1. Select an outdoor space, like your neighborhood street or your balcony or a busy 
indoor space like a mall, a classroom or a store.  

2. Turn your camera on and without making any sound of your own, record two 
minutes of continuous sound in the selected environment.  

3. Then say a line of dialogue for another minute.  
4. Stop recording. 
5. Attach your microphone to the camera. 
6. Repeat steps 2 & 3 with the microphone. 
7. Listen to your recording with headphones and analyze it.  

 
Think of the things that Sara Kaddouri discussed in the episodes as you analyze the 
recordings: 

1. What sounds did you expect to hear?  
2. Were there any sounds that you were not expecting to hear? 
3. Were they sounds that were easy or difficult to identify?  
4. How did the background sound effect the dialogue?  
5. What were the difference in recording with and without the microphone? 

 
Share your results with us on social media and hashtag #FilmArabi. 
 
 
EPISODE 08 
Exercise: Film a scene using the reflectors and one without reflectors and compare 
them.   
 
Materials you will need: 



• Camera 
• Reflectors 

 
Now that you have learned from Mehdi Ashraf how to make your own reflectors, 
experiment with them. 
 
Set up your camera outdoors, and film a subject standing with her back to the sun. How 
does that look? Now put the reflect in front of her so that the reflector is reflecting the 
sunlight back at her safe? Is her face better lit?   
 
Now try it indoors. Place a subject in front of a window where half the face is lit by the 
light coming from the window and the other half isn’t. Film it. Now, place the reflector 
opposite of the dark face to reflect light from the window.  How does it look now? Is the 
face better lit? 
 
Share your rewriting of the scene with us on social media and hashtag #FilmArabi. 
 
EPISODE 11 
Exercise: Storyboard a scene 
 
Materials you will need: 

• Pencils, color pencils or pens 
• Paper 

 
Take a scene you have written and break it down into shots. Pick at least four shots and 
then divide your piece of paper into four parts.  Before you start drawing the shots, ask 
yourself these questions: 

• Where is the location? 
• What time of day?  
• How many actors are there in each shot?  
• Are they standing or moving? 

 
Then you have to determine: 
•What and who is the important subject in the scene? 
•To what part of the frame you want to bring the attention of the viewer? 
•What is the emotional impact and relationship you want to create between the subjects 
in the frame: proximity, distance, closeness, etc. 

• According to the previous questions, what kind of shot are you going to use? Is it 
going to be a wide, medium or close-up shot?  

• What is the shot’s angle? To determine whether you are going to use eye level, 
high angle or low angle depends on what you are trying to convey about the 
characters in the shot. 

 



Start drawing and be inspired by the storyboards of Shadi Abdel Salam from his film, 
The Mummy that Lara Saba discussed in this episode.   
 
Share your drawings with us on social media and hashtag #FilmArabi. 
 
 
EPISODE 12 
Exercise: Lighting with purpose 
 
Materials you will need: 

• Camera 
• Practical light, like a lamp or a window 
• Reflectors 

 
Create a scene using practical light in your house and create either a soft light or a hard 
light. By the way you are using the light try to depict the mood you are trying to convey.  
Use the points of the “circle of light” that DP Mohamed Abdel Raouf demonstrated in 
this episode. 
 
Share your results with us on social media and hashtag #FilmArabi. 
 

EPISODE 13 – 17:  EXCERCISES IN THE NEXT FIVE EPISODES ARE RELATED. 
 
EPISODE 13 
Exercise: Using the basic camera shots.   
 
Materials you will need: 

• Camera 
• Tripod (optional) 

 
Step-by-Step 

• Film streets and buildings in your neighborhood, using different sizes of shots 
that Fadi G. Haddad talked about in the episode. 

• First, establish the whole by using a wide shot.  
• Then, within the whole, focus on a particular subject or object and film using 

medium shots 
• Then, shoot that subject you focused, using close-up and extreme close-up shots 

to get more details 
• Remember to frame and compose your shots in interesting ways while keeping 

the rule of thirds in every shot 
• Save your footage. You will use it to edit in Episode 17 

 
EPISODE 14 
Exercise: Using basic camera movements 



 
Materials you will need: 

• Camera 
• Tripod (optional) 

 
Step-by-Step 

• Continue filming the streets and buildings in neighborhood, but this time we are 
going to use different camera movements as Lara Saba demonstrated in the 
episode. 

• Using a wide shot, pick a scene and pan from left to right or right to left 
• Choose an interesting building or tree or landmark on the street, and shoot it 

tilting up down 
• Focus on an object and zoom in slowly 
• Save your footage. You will use it to edit in Episode 17 

 
EPISODE 15 
Exercise: Use different camera angles 
 
Materials you will need: 

• Camera 
• Tripod (optional) 

 
Step-by-Step 

• Continue filming the streets and buildings in your neighborhood, but this time use 
different camera angles and camera placement in relation to the subject or object 
you are shooting as Ayten Amin discussed in the episode. 

• Take a shot of the building, using a low angle 
• Shoot your subject from various angles, low, high and eye level 
• Save your footage. You will use it to edit in Episode 17 

 
EPISODE 16 
Exercise: Film a shot-reverse-shot  
 
Materials you will need: 

• Camera 
• Tripod (optional) 

 
Step-by-Step 

• On the streets and buildings of your neighborhood, stage a scene with two 
subjects and film a shot reverse shot of the two conversing or looking at each 
other just like Amin Dora demonstrated in the episode. 

• Start with a wide shot of the two subjects 
• Keep your camera on one side of the 180º line and focus at an angle on one of 

your subjects 



• Then, move the focus to the other actor without crossing the 180º line 
• Repeat a couple of times using different angles 
• Make sure the subjects look like they are really engaged in the exchange and 

maintain the eye line 
• Save your footage. You will use it to edit in Episode 17 

 
EPISODE 17 
Exercise: Edit three-minute video collage of your neighborhood 
 
Materials you will need: 

• Computer 
• Editing software 

 
Step-by-Step 

• Use all the footage from episodes 13-16 to create a montage.  
• Choose the clips you like and put them together using various editing techniques 

that Mona Rabie discussed in the episode 
• For example, use different size cuts in the shot reverse shot scene 
• Use at least one dissolve 

 
Share your video with us on social media and hashtag #FilmArabi. 
 
 
EPISODES 19 and 20 
Exercise: Interview a member of your family 
 
Who cooks in your family? Your dad or your mom or is it your grandma? Interview them 
about why they love cooking and follow the advice that Tamer Eissa and Tamer Izzat 
gave us. 
 
Materials you will need: 

• Camera 
• Microphone (LAVALIER) if you have one 
• Lights (if needed) 

 
Step-by-Step 

• Write ten questions following the guidelines in the episode 
• Set up interview space and decide where you will place the camera and lights 
• Attach microphone on subject 
• Put headphones on and test your audio 
• Frame your shot 
• Begin recording 
• Begin the interview 

 



EPISODE 21 
Exercise: Film a process 
 
Now that you have interviewed the cook in your family, it is time to film them cooking. 
Follow the advice of Tamer Izzat as you film them.  We learn a lot about a subject 
filming them through a process, in this case, preparing a favorite meal. 
 
Materials you will need: 

• Camera 
• Microphone (if needed) 
• Lights (if needed) 

 
Guidelines 

• Use different shots, wide, medium and close-ups 
• Use different angles and camera placement 
• Make sure you are capturing audio even if the cook is not speaking 
• Make sure you cover the scene utilizing different types of shots.  In a process it is 

important that we see what the person is doing up close, so make sure you get 
close-ups of what they’re doing, and also of their faces as they’re doing it, so we 
can see how they feel about it! 

 
 
EPISODE 22 
Exercise: Create a paper edit based on the footage from episodes 20 and 21 and as 
explained by Najwa Najjar in the episode. 
 
Now that you have footage from an interview and a process, you want to put them 
together. However, you took a lot of coverage so now you have to organize your 
footage. 
 
Materials you will need 

• Computer 
• Editing software 
• Cards 
• Headphone 

 
 
Step-by-Step 

• Watch your footage and take notes on cards 
• Organize the cards on a wall in a fashion that allows you to tell a story about the 

cook in your family 
• Based on the organization, edit your film. 
• You can use the interview as voice over for the actual scenes of them working  
• Edit your interview 



 
Share your video with us on social media and hashtag #FilmArabi. 
 
EPISODE 24 
Check out the list of film festivals below that Amr Salama gave May and Omar.  Realize 
your Arab film and share it with the world! 
 
Film Festivals in the Arab World 
Aswan International Women Film Festival 
Beirut DC 
Beirut International Film Festival 
Beirut International Women Film Festival 
Cairo International Film Festival 
Carthage Film Festival 
Elgouna Film Festival 
Jordanian International Short Film 
Festival 
Karama Beirut – Human Rights Film 
Festival 
Lebanese Film Festival 
Marrakech International Film Festival 
NDU International Film Festival 
Oran International Film Festival 
Ouarzazate International Film Festival 
 
Arab Film Festivals Around the World 
ALFILM – Arab Film Festival Berlin, 
Germany  
ANA Contemporary Arab Cinema, USA 
Arab American National Museum Festival 
Arab Film Festival SF & LA, USA 
Arab Film Festival, Australia 
Arabian Sights Film Festival DC, USA 
Dublin Arabic Film Festival, Ireland 
Festival Cinéma Arabe, The Netherlands 
Festival du film arabe de Fameck, France 
Festival du film franco-arabe, France 
Malmö Arab Film Festival, Sweden 
Mizna Twin Cities Arab Film Festival, 
USA 
San Diego Arab Film Festival, USA 
Toronto Arab Film Festival, Canada  
	



	
 

تمارین الحلقات  
02 الحلقة  

قّصة	اختر: تمرینلا 	
	

.ألخبار القدیمةفي ھذه الحلقة، مثل الحنین والذاكرة، وا دیاب محمد عنھا متكلّ  التي والتیمات األبواب أحداختر . 1 	
.التي ناقشناھا أیًضا في الحلقة التیماتة، استناًدا إلى التیمل إلى قّصة، حّدد نوع . بعد التوصّ 2 	
:تك لدیھاثم تأكد من أن قصّ . 3 	

.مشكلة مستحیلة • 	
شخصیة لدیھا ھدف واضح تتحرك نحوه. • 	
.شخصیة تتطور أو تتغیر أو تكتشف شیئا • 	
.األحداث تصاعد حالة • 	

	
.عربي_على مواقع التواصل االجتماعي وھاشتاج #فیلماخترتھا  التية التیمك شار  

	
	

03 الحلقة 	
تكھیكلة قصّ : تمرینلا 	

	
.02 لت إلیھا في التمرین في الحلقةة التي توصّ لقصّ ل	صملخّ 	اكتب. 1 	
:مراعاة ما یأتي	مع ،ارنجّ  نجوى المخرجة لنا شرحت كما فصول ثالثة إلى مھاقسّ تك وثم خذ قصّ . 2 	

 	
لاألوّ 	الفصل 	

األول؟ الفصلفي  الشخصیة حالةما . 1 	
؟زالمحفّ حدث الما . 2 	
األول؟ الفصلاألولى التي ینتھي بھا  المحوریةنقطة الما . 3 	

	
الثاني الفصل 	

الرحلة التي تأخذھا شخصیتك في الفصل الثاني؟	ما المواجھة أو. 1 	
في منتصف الفصل الثاني، ما نقطة الوسط؟. 2 	
الثاني؟ لفصلا االثانیة التي ینتھي بھ المحوریةطة ما النق. 3 	

	
الثالث الفصل 	

كیف ستحل مشكلة شخصیتك في الفصل الثالث؟. 1 	
؟ةالرئیس الشخصیة إلیھا تصل التيما الذروة . 2 	
كیف تتغیر شخصیتك الرئیسة؟. 3 	

	
04 الحلقة 	
طّور شخصیتك الرئیسة: التمرین 	

	
.التمرین على معرفتھا بشكل أفضل	ھذا سیساعدك	تك؟من الشخصیة الرئیسة في قصّ  	

	
.أمین آیتن لنا وصفتھا كما	امأل قائمة تطویر الشخصیة الرئیسة الخاصة بفیلمك، ثم اكتب وصًفا مفصًال للشخصیة 	



	
.االسم. 1 	
.العمر. 2 	
الدین، اللغة، العرق، العرق، الجنسیة.. 3 	
.المظھر واللیاقة البدنیة. 4 	
.التعلیم. 5 	
ھ فیھا.األسرة ومكان. 6 	
الطفولة والتنشئة.. 7 	
اإلقامة، المدینة، البلد.. 8 	
.األصدقاء. 9 	

.العمل. 10 	
.)اآلن، على المدى الطویل، واألحالم( األھداف. 11 	
.المزاج، والموقف، والمعتقدات. 12 	
.التصرف واإلیماءات. 13 	
.)الطعام والشراب والفنون والترفیھ والریاضة، وما إلى ذلك( األذواق. 14 	
.)غیرھا	مھّمة، غیر رسمیة، جنسیة، ذاتیة، اجتماعیة أو( العالقات. 15 	
.الشئون المالیة – 16 	
عیوب ونقاط ضعف..17 	
.القوة والمھارات. 18 	
.أسرار. 19 	
.تكرھھا وأشیاء تحبھا أشیاء. 20 	

	
05 الحلقة 	
اكتب مشھًدا: التمرین 	

	
 تتخیلھ كما المشھد نص	ةكتاب بإعادة قم، والذي تم تحمیلھ لكشعیب  رامی اللبنانیة للمخرجة" لیلك"المشھد من الفیلم القصیر  شاھد
باإلضافة إلى كتابة . في ھذه الحلقة، وقارن عملك بالسیناریو األصلي الذي حملناه على الصفحة دیاب محمدھ الذي ناقش نظاموفًقا لل

.والوصف والسیناریوتنَس استخدام العناوین 	الحوار، ال 	
	

المشھد 	
https://youtu.be/cbIp-Nz6vhE 

السیناریو األصلي 	
النصي  

 
.عربي_النص على مواقع التواصل االجتماعي وھاشتاج #فیلم	ةكتاب إعادةشارك  	

	
07 الحلقة 	
صوتي مشھدتسجیل وتحلیل : التمرین 	

	
:المواد التي ستحتاج إلیھا 	

آلة تصویر • 	
میكروفون • 	
اعات الرأسسمّ  • 	

	
:خطوة بخطوة 	



.، أو متجرمدرسة في فصلداخلي مزدحم مثل مركز تجاري، أو  مكان	خارجي، مثل شارع الحي أو الشرفة أو مكاند حدّ . 1 	
.رتھاخت الذي مكانلالمستمر في ت الصواقیقتَین من دبتسجیل وا لكامیرا. قم بتشغیل 2 	
.لدقیقة أُخرى متكلّ ثم . 3 	
.أغلق التسجیل. 4 	
.رفق المیكروفون بالكامیراأ. 5 	
.مع المیكروفون 3و 2 كرر الخطوات. 6 	
.لتحلیلھا عنھااستمع إلى التسجیل مع سّماعات . 7 	

	
:أثناء تحلیل التسجیل وريقدّ  ساره الصوت مھندسة عنھا ثتتحدّ  التيشیاء األ تذكر 	
ما األصوات التي كنت تتوقع أن تسمعھا؟. 1 	
ع سماعھا؟ھل ھناك أي أصوات لم تكن تتوق. 2 	
ھل كانت أصواًتا سھلة أو یصعب تحدیدھا؟. 3 	
الصوت في الخلفیة في الحوار؟	كیف أّثر. 4 	
ما الفرق بین التسجیل مع وبدون المیكروفون؟. 5 	

	
.عربي_فیلم#شارك نتائجك معنا على مواقع التواصل االجتماعي وھاشتاج   

	
08الحلقة  	
.اآلخر بدون عاكسات وقارنھاقم بتصویر مشھد باستخدام العاكسات و: التمرین 	

	
:المواد التي ستحتاج إلیھا 	

آلة تصویر• 	
العاكسات• 	

	
.ة صنع العاكسات الخاصة بك، قم بتجربتھاكیفیّ  مھدي أشرف	نم	اآلن بعد أن تعلمت 	

	
بحیث  ؟ اآلن ضع العاكس أمامھا، الصورةكیف تبدو   .ظھرھا إلى الشمس وتقف زمیلة أو زمیلالھواء الطلق، قم بتصویر  في

ھل وجھھا مضاء بشكل أفضل؟ .وجھھا علىیعكس ضوء الشمس  	
	

بالضوء القادم من النافذة والنصف اآلخر لیس  وجھھاأمام نافذة، حیث یضيء نصف  زمیلة أو زمیًال ضع . بھ في الداخلاآلن جرّ 
بدو اآلن؟ ھل الوجھ مضاء بشكل كیف ی  .الوجھ علىالوجھ المظلم لیعكس الضوء من النافذة  أمامضع العاكس ثم صوره،   .كذلك

أفضل؟    	
	

.عربي_فیلم#شارك نتائجك معنا على مواقع التواصل االجتماعي وھاشتاج  	
	

11 الحلقة 	
."المومیاء" الشھیر فیلمھ تصویر قبلالسالم  عبد شادي فعل كما كنصّ  من	مشھداً  ارسم: التمرین  

	
:إلیھا ستحتاج التي المواد 	
.أقالم	أو	ةنملوّ 	أقالم	أو رصاص أقالم• 	
.ورق• 	

	
 رسم في تبدأ أن قبل. أجزاء أربعة إلى الورق قطعة قسم ثم ،األقل على لقطات أربع اختر. لقطات إلى واقسمھ كتبتھ مشھًدا خذ

:األسئلة ھذه نفسك اسأل اللقطات، 	
موقع؟الأین • 	



الیوم؟ من وقت أي في• 	
لقطة؟ كلي ف كم ممثًال • 	
یتحركون؟ أو یقفون ھم ھل• 	

	
:تحدید علیك ثم 	
المشھد؟ في المھم الموضوعما • 	
المشاھد؟ انتباه جذب ترید اإلطار من جزء أي إلى• 	
؟ذلك إلى وما المسافة، القرب،: اإلطار في الموضوعات بین إنشاءھا ترید التي والعالقة العاطفي	التأثیرما • 	
قریبة؟	أو متوسطة أو سعةوا لقطة ستكون ھل ستستخدمھا؟ التي اللقطات نوع ما السابقة، لألسئلة طبًقا• 	
 قولھ تحاول	ما على تعتمد المنخفضة الزاویة	أو العالیة الزاویة فإن العین، مستوى ستستخدم كنت إذا ما لتحدید اللقطة؟ زاویةما •
.اللقطة في الشخصیات عن 	

	
.عربي_وھاشتاج #فیلم االجتماعیة عالماإل وسائل على معنا مشاركتھا في تتردد ال. بالرسم	ابدأ 	

	
	  	12			الحلقة
.نمعیّ  لھدف اإلضاءة: التمرین  

	
:إلیھا ستحتاج التي	المواد 	
.تصویر لةآ	• 	
.نافذة	أو مصباح مثل ضوء	• 	
.العاكسات	• 	

	
 .المشھد في نقلھا تحاول التي المزاجیة الحالة حسب اا قاسیً ضوءً  أو رقیًقاا ضوءً  واخلق ،منزلك من مصباح باستخدام مشھًدا التقط
.الرؤوف عبد محمد التصویر مدیر عنھا ثتحدّ  التي الضوء دائرة طنقا	استخدم  

 
.عربي_شارك نتائجك معنا على مواقع التواصل االجتماعي وھاشتاج #فیلم  

	
	

صلة ذات التالیة الخمسة الحلقات في التمارین: 17 - 13 الحلقات  
	

13 الحلقة 	
األساسیة الكامیرا لقطات استخدام: التمرین 	

	
:إلیھا تاجستح التي المواد 	
.تصویر لةآ• 	
.)اختیاري( القوائم ثالثي حامل• 	

	
بخطوة خطوة 	
.حداد. ج فادي المخرج عنھا متكلّ  التي	تللقطاا	من مختلفة أحجام	امباستخد ،منطقتك	في	لمبانيواارع لشوا رصوّ 	• 	
.واسعة لقطة باستخدام قم ،أوًال 	• 	
.متوسطة تلقطا واستخدم نمعیّ  كائن	أو نمعیّ  موضوع على زركّ  ثم	• 	
.التفاصیل من مزید على للحصول قرب عن لقطات باستخدام علیھ، ركزت الذي الموضوع ھذا تصویر یمكنك ذلك،	بعد	• 	
.لقطة كل في الثلث بقاعدة االحتفاظ مع لالھتمام مثیرة بطرق لقطاتك تأطیر تذّكر	• 	
.17 الحلقة في اھتستخدم سوف. لقطاتك احفظ	• 	

	



14 الحلقة 	
األساسیة الكامیرا حركات داماستخ: تمرینال 	

	
:إلیھا ستحتاج التي المواد 	
.تصویر لةآ	• 	
.)اختیاري( القوائم ثالثي حامل	• 	

	
بخطوة خطوة 	
.سابا الرا المخرجة عنھا متتكلّ  كما	مختلفة كامیرا حركات ستخدمست المرة ھذه لكن الحي، في والمباني الشوارع	تصویر واصل	• 	
.)pan( الیسار إلى الیمین أومن الیمین إلى الیسار من وتحرك ھًدامش اختر عریضة، لقطة مستخدا	• 	
ال حركةمستخدًما  وصوره الشارع، في لالھتمام مثیًرا معلًما أو شجرة أو مبنى اختر	• -tilt. 	
ال حركةمستخدًما  كائن على زركّ 	• -zoom. 	
.17 الحلقة في اھتستخدم سوف. لقطاتك احفظ	• 	

	
15 الحلقة 	

   مختلفة زوایا استخداماالتمرین: 
	

:إلیھا ستحتاج التي المواد 	
.تصویر لةآ	• 	
.)اختیاري( القوائم ثالثي حامل	• 	

	
بخطوة خطوة 	
 بالنسبة الكامیرا بوضع روفكّ  للكامیرا مختلفة زوایا استخدم المرة ھذه ولكن منطقتك، في والمباني الشوارع تصویر في استمر	•
.أمین آیتن المخرجة لنا شرحت كما	تصویرهب تقوم الذي الشيء أو الموضوع إلى 	

	
.منخفضة زاویة باستخدام للمبنى لقطة التقط	• 	
.العین زاویةو ،ةعالی زاویةو ،ةمنخفض زاویة الزوایا، مختلف من لموضوعك لقطة التقط	• 	
.17 الحلقة في اھتستخدم سوف. لقطاتك احفظ	• 	

 
 

16 الحلقة 	
رساألمو أو عكسیة لقطة بتصویر قم: التمرین 	

	
:إلیھا ستحتاج التي المواد 	
.تصویر لةآ	• 	
.)اختیاري( القوائم ثالثي حامل	• 	

	
بخطوة خطوة 	
 إلى نظرانی ناالشخص حیث عكسیة لقطة بتصویر وقم كزمالئ مع مشھد بتنظیم قم فیھ، تعیش الذي الحي ومباني شوارع في	•

	. ةرّ د أمین المخرج ایاھا مناعلّ  التي التقنیات واستخدم	البعض بعضھما 	
	

.ینالشخصیتَ  من واسعة بلقطة ابدأ	• 	
.الشخصیات إحدى علی یةزاوب زوركّ  ) جةدر 180 (	الوھمي طلخا نم دحوا بجان علی رابکامی ظحتفا • 	
.جة )در 180 ( الوھميط لخا عبور دون اآلخر الممثل إلى التركیز انقل ثم • 	
.مختلفة زوایا باستخدام اتمرّ  ةعدّ  ركرّ  • 	



.العین خط على وحافظ	الحوار في بالفعل تشارك وكأنھا تبدو الشخصیات أن من دتأكّ  • 	
.17 الحلقة في	لتحریرل تستخدم سوف. لقطاتك احفظ • 	

	
17 الحلقة 	
منطقتك من دقائق ثالث مدتھا مجموعة ریبتصو قم: التمرین 	

	
:إلیھا ستحتاج التي المواد 	
.الكمبیوتر	• 	
.المونتاج برنامج	• 	

	
بخطوة خطوة 	
13 حلقاتالا في بتصویرھ قمتالتي  اللقطات كل استخدم • .مونتاجال في 16- 	
.الحلقة ھذه في ربیع منى المونتیرة ھاتناقش التي المختلفة المونتاج تقنیات باستخدام بتجمیعھا وقم ،تعجبك التي المقاطع اختر • 	
.األمورس مستخدا ل،لمثاا سبیل على • 	
.اللقطات من مختلفة أحجام ماستخد • 	

	
.عربي_مواقع التواصل االجتماعي وھاشتاج #فیلم وسائل على	یدیوڤال شارك  	

	
	 19	-	20 ینالحلقتَ 
عائلتك أفراد أحد بمقابلة قم: التمرین 	

	
ین المخرجَ  ایاھا اعطنا التي بالنصائح واتبع للطبخ ھمحبّ  سبب حول معھم مقابلة جرتك؟ اجدّ  أم كأمّ  أم والدك عائلتك؟ في یطبخ من

.تعزّ  رتامو تامر عیسى 	
	

:إلیھا ستحتاج التي	المواد 	
.تصویر لةآ	•  
.واحدة لدیك كان	إذاwireless)	(	المیكروفون	• 	
.)األمر لزم إذا( أضواء	• 	

	
بخطوة خطوة 	
.الحلقة في اإلرشادات باتباع أسئلة عشرة اكتب	• 	
.واألضواء الكامیرا فیھ ستضع الذي المكان وحدد، للمقابلة مساحة بإعداد قم	• 	
.لشخصا على لمیكروفونا رفقا	• 	
.بك الخاص الصوت رواختب ،الرأس سماعات ضع	• 	
.قطتكلل إطاًرا ضع	• 	
.التسجیل ابدأ	• 	
.المقابلة ابدأ	•  

 
	21	الحلقة 	
 التي النصائح واتبع المفضلة طبختھ یطبخ تقابلھ الذي والشخصاجر مقابلة  .المطبخ فيقم بتصویر من یطبخ في عائلتك : التمرین
 ً .المفضلة وجبتھا إعداد الحالة ھذه وفي عملھا؛ في تصویرھا خالل من الشخصیة عن الكثیر نتعلم. تعزّ  تامر المخرج ایاھا اعطنا 	

	
:التي ستحتاج إلیھا	المواد 	
.آلة تصویر	•  
كان لدیك واحدة.	إذاwireless)	(	المیكروفون	• 	



.)إذا لزم األمر( أضواء	• 	
	

خطوة بخطوة 	
اإلرشادات في الحلقة.باتباع 	أخرىعشرة أسئلة  أعد	• 	
.للمقابلة، وحدد المكان الذي ستضع فیھ الكامیرا واألضواء المطبخقم بإعداد 	• 	
.لشخصارفق المیكروفون على ا	• 	
.ضع سماعات الرأس، واختبر الصوت الخاص بك	• 	
.ضع إطاًرا للقطتك	• 	
.ابدأ التسجیل	• 	
ابدأ المقابلة.	• 	

	
	

22 الحلقة 	
  	.الحلقة في ارنجّ  نجوى المخرجة تحوضّ 	وكما ،21و 20 الحلقتین من لقطات إلى یستند ورقي مونتاجب قم: تمرینال

	
.تنظیماو تجمیعھا فعلیك مقابلة من لقطات على حصلت أن بعد اآلن 	

	
ستحتاجھا التي المواد 	
.الكمبیوتر • 	
.المونتاج برنامج • 	
.بطاقات • 	
.سماعة • 	

 
بخطوة خطوة 	
.البطاقات لىع المالحظات نودوّ  لقطاتك شاھد	• 	
.عائلتك في ةالطّباخ أو اخالطبّ  عن قصة بروایة لك تسمح بطریقة حائط على البطاقات بترتیب قم	• 	
.بك الخاص الفیلم مونتاجب قم ،بھ قمت الذي الترتیب على بناء	• 	
.تطھي ھي أو یطھي وھو مشھد على مةالمتكلّ  أو مللمتكلّ  يوتص تعلیق دامستخا كیمکن	• 	
	 للمقابلة المونتاج ضع	•

	
.عربي_على مواقع التواصل االجتماعي وھاشتاج #فیلم معنا المقابلة یدیوڤ شارك  

	
24 الحلقة 	
.العربیة األفالم مھرجانات قائمة  

 
.العالم مع وشاركوھا العربیة أفالمكم حققوا	.وعمر يمَ ل سالمة عمرو مھاقدّ  التي العربیة األفالم مھرجانات قائمة ھي ھذه  

 
العربي العالم في ائیةسینم مھرجانات 	

	مھرجان أسوان الدولي ألفالم المرأة
	بیروت دي سي

	مھرجان بیروت الدولي للسینما
	مھرجان بیروت الدولي للمرأة

 مھرجان القاھرة السینمائي الدولي
 مھرجان قرطاج السینمائي
 مھرجان الجونة السینمائي



 مھرجان األردن الدولي لألفالم القصیرة
 الكرامة بیروت - مھرجان أفالم حقوق اإلنسان

 مھرجان الفیلم اللبناني
  المھرجان الدولي للفیلم بمراكش

 مھرجان جامعة سیدة اللویزة الدولي
  مھرجان وھران الدولي للفیلم العربي
 مھرجان ورزازات السینمائي الدولي

	
العالم حول العربیة األفالم مھرجانات 	

	مھرجان الفیلم العربي برلین
	أنا ، مھرجان السینما العربیة المعاصرة ، أمریكا
	مھرجان المتحف العربي األمریكي القومي للسینما

	مھرجان الفیلم العربي ، أمریكا
	مھرجان الفیلم العربي ، أسترالیا

	مھرجان المشاھد العرب السینمائیة ، أمریكا
	مھرجان دبلن لألفالم العربیة ، أیرلندا

	مھرجان سینما العرب ، ھولندا
	مھرجان فامك للفیلم العربي ، فرنسا

	مھرجان الفیلم العربي الفرنسي ، فرنسا
	مھرجان مالمو للسینما العربیة ، السوید

	میزنا  توین سیتیز ، مھرجان األفالم العربیة ، أمریكا
	مھرجان سان دییغو للسینما العربیة ، أمریكا

	مھرجان تورونتو لألفالم العربیة ، كندا
	

 


