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صياغة قصة متكاملة 
العناصر

 العوامل البصرية: لو كان هدفك هو اعداد تقريرعن حدث ما، فعليك تحديد الوقت والزمان بدقة ليصبح
الخبرأكثر مصداقية.

الفتات الشوارع: تساعدك الفتات الشوارع على تحديد الموقع الذي تجري فيه األحداث.

 ساعة الكاميرا: احرص على ضبط الساعة في الكاميرا بدقة. فهذا يساعدك على ترتيب اللقطات حسب
تسلسلها الزمني وعلى إضافة معلومات تجعل لصورتك مصداقية.

اللقطات المصورة المجردة غير كافية لرواية حدث ما ونقله للجمهور. حيث تضيف 
الصور معلومات عن الوقت والمكان والمشاركين في الحدث ولكن تبقى هناك بعض 

التفاصيل الواجب إضافتها  لتصبح المادة المنتجة  أكثر تأثيراً ومصداقية.
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2015آخر تحديث - مايو

 رواية القصة بعد إغالق الكاميرا:

توجه إلى الكاميرا متحدثاً:

 عند تسجيل حدث مهم عادة ما يكون لديك معلومات أكثرعن الحدث مما قد تلتقطه الكاميرا. لو كنت تصور من
مكان بعيد يصعب فيه التقاط صورة واضحة عليك إضافة تعليق صوتي تشرح فيه ما تراه للمشاهد.

 يعتبر تحدثك للكاميرا هو الوسيلة األمثل إلبراز دورك في هذا الحدث. فظهورك على الكاميرا يبرزمدى تحملك
 المسؤولية عن حقيقة ما تقوم بنقله لجمهورك. كما أن مشاعرك الحقيقية حيال الحدث ستصل لجمهورك من خالل

مشاهدتهم لتعبيراتك.

“Guide to safely and securely producing media by Small World News 
is licensed under CC BY-SA 3.0”

اذكر الزمان والمكان وال تنسى تحديد الفاعل في قصتك

اشرح هدفك من نقل هذا الحدث

انقل ما تراه للمشاهد

 اخبر مشاهدك عن مشاعرك حيال ما تشاهده بعينك

 موقع الشمس: تعطي اإلضاءة في الصورمعلومات ضمنية عن زمن الحدث. عدم ظهورظالل في الصورة
كما في الصورة المرفقة يدل على أن زمن الحدث هومنتصف النهار.

معالم رئيسية: يعتبر تصوير أي بناء أو معلم تأكيداً على حدوث الحدث في هذا الموقع.
 هناك بعض الظروف التي يشكل فيها الكشف عن الموقع خطرأعلى سالمتك الشخصية وسالمة المشاركين

 بالحدث. فال تقدم على هذه الخطوة إال لو كنت مطمئناً تماماً لعدم وجود خطر كهذا.


