
 

  أوىل جذع مشرتكالسنة             

  .فهي عبارة عن قرص �ا جمموعة من الصور

  .و هي آلة عندما نشاهد من خالهلا يتخيل لنا أن الصور تتحرك

ـــــــوميري حيـــــــث فتحـــــــت ا2ـــــــال مـــــــن األجـــــــل ظهـــــــور الســـــــينما  .اخرتعهـــــــا اإلخـــــــوة ل

:"  

جـــــاء الفـــــيلم األول تســـــجيليا بلقطـــــة واحـــــدة يصـــــور وصـــــول قطـــــار إىل حمطـــــة، حيـــــث كـــــان أول فـــــيلم 

يعــــض و كــــان Qملقهــــى الكبــــري بفرنســــا، أمــــا الفــــيلم الثــــاين فبــــدأت تظهــــر معــــه مالمــــح القصــــة حيــــث 

ـــــــزرع فيـــــــأيت طفـــــــل و يضـــــــع رجلـــــــه علـــــــى خرطـــــــوم املـــــــاء دور أن يـــــــراه  صـــــــور لنـــــــا بســـــــتاين يســـــــقى ال

اء و يبــــــدأ الرجــــــل Qلنظــــــر إىل اخلرطــــــوم ، يقــــــوم الطفــــــل ^بعــــــاد رجلــــــه فيخــــــرج 
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-تلمسان–جامعة أيب بكر بلقايد   

 كلية اآلداب و اللغات

 قسم الفنون

 

            السينما الصامتة: مقياس          األول

  :األجهزة اليت مهدت لظهور السينما

فهي عبارة عن قرص �ا جمموعة من الصور هو آلة تعتمد على الرؤية،

و هي آلة عندما نشاهد من خالهلا يتخيل لنا أن الصور تتحرك

ـــــــوميري حيـــــــث فتحـــــــت ا2ـــــــال مـــــــن األجـــــــل ظهـــــــور الســـــــينما اخرتعهـــــــا اإلخـــــــوة ل

":البستاين"و فيلم " وصول القطار إىل احملطة"مقارنة بني فيلمي 

جـــــاء الفـــــيلم األول تســـــجيليا بلقطـــــة واحـــــدة يصـــــور وصـــــول قطـــــار إىل حمطـــــة، حيـــــث كـــــان أول فـــــيلم 

يعــــض و كــــان Qملقهــــى الكبــــري بفرنســــا، أمــــا الفــــيلم الثــــاين فبــــدأت تظهــــر معــــه مالمــــح القصــــة حيــــث 

ـــــــزرع فيـــــــأيت طفـــــــل و يضـــــــع رجلـــــــه علـــــــى خرطـــــــوم املـــــــاء دور أن يـــــــراه  صـــــــور لنـــــــا بســـــــتاين يســـــــقى ال

اء و يبــــــدأ الرجــــــل Qلنظــــــر إىل اخلرطــــــوم ، يقــــــوم الطفــــــل ^بعــــــاد رجلــــــه فيخــــــرج البســــــتاين، ينقطــــــع املــــــ

األولامتحان السداسي 

 االجابة النموذجية:

األجهزة اليت مهدت لظهور السينما/1

هو آلة تعتمد على الرؤية،: بينوسكوب*

و هي آلة عندما نشاهد من خالهلا يتخيل لنا أن الصور تتحرك: عجلة الشيطان*

ـــــــوميري حيـــــــث فتحـــــــت ا2ـــــــال مـــــــن األجـــــــل ظهـــــــور الســـــــينما: ســـــــينماتغراف* اخرتعهـــــــا اإلخـــــــوة ل

  )نقاط6(

  

مقارنة بني فيلمي /2

جـــــاء الفـــــيلم األول تســـــجيليا بلقطـــــة واحـــــدة يصـــــور وصـــــول قطـــــار إىل حمطـــــة، حيـــــث كـــــان أول فـــــيلم 

يعــــض و كــــان Qملقهــــى الكبــــري بفرنســــا، أمــــا الفــــيلم الثــــاين فبــــدأت تظهــــر معــــه مالمــــح القصــــة حيــــث 

ـــــــزرع فيـــــــأيت طفـــــــل و يضـــــــع رجلـــــــه علـــــــى خرطـــــــوم املـــــــاء دور أن يـــــــراه  صـــــــور لنـــــــا بســـــــتاين يســـــــقى ال

البســــــتاين، ينقطــــــع املــــــ



2 

 

و نــــوع مــــن احلركــــة املــــاء يف وجــــه الرجــــل، فنشــــاهد مــــن خــــالل الفــــيلم بعــــض الكوميــــدf و التشــــويق 

  )نقاط 6( .أي قصة بين عليها الفيلم

  : مسامهة هوليوود يف تطور السينما/3

تقـــــع  الـــــوالfت املتحـــــدة األمريكيـــــة يف كاليفورنيـــــا اليـــــةيف و  مقاطعـــــة لـــــوس أجنلـــــوس هـــــي منطقـــــة يف

ســـــــبب شـــــــهرsا وجـــــــود اســـــــتوديوهات .لـــــــوس أجنلـــــــوس بـــــــني الغـــــــرب والشـــــــمال الغـــــــريب ملركـــــــز مدينـــــــة

. الســــــينما والنجــــــوم العــــــامليني فيهــــــا، تعــــــد املركــــــز التــــــارخيي للســــــنيما األمريكيــــــة واملمثلــــــني األمــــــريكيني

ـــــــوالfت املتحـــــــدة غالبـــــــا ككنايـــــــة» هوليـــــــوود«تســـــــتخدم كلمـــــــة  تبـــــــدأ قصـــــــة ظهـــــــور  .للســـــــينما يف ال

، عنــــــدما بــــــرز كــــــوخ صــــــغري مشــــــيد مــــــن الطــــــني يف  1853هوليــــــوود علــــــى وجــــــه البســــــيطة يف ســــــنة

ـــــوQألول مـــــن اســـــتخدم االســـــم  صـــــبار منطقـــــة يكثـــــر فيهـــــا . ج.هـــــو الســـــيد هــــــ" هوليـــــوود "يســـــمى ن

  ."أبو هوليوود"وهو بذلك يستحق لقب  H. J. Whitley وايتلي

كـــــان للحـــــرب العامليـــــة األوىل أثـــــر علـــــى مـــــوازين القـــــوى للســـــنيما عـــــرب العـــــامل، فقـــــد قـــــام العديـــــد مـــــن 

املخـــــــــرجني و املمثلـــــــــني يف أورQ Qلســـــــــفر إىل أمريكـــــــــا ، فأمريكـــــــــا أرادت أن جتـــــــــل لنفســـــــــها مكانـــــــــة 

  )نقاط 8(. خاصة

 


