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Objectives

الملفاتاستيرادكيفيةعلىالتعرف❑

بريميرادوبيفيوالمونتاجالتحريرعلىالتعرف❑

صوتيمقطعاضافةكيفيةعلىالتعرف❑

الصورفيالتحكمكيفيةعلىالتعرف❑

األلوانفيالتحكمكيفيةعلىالتعرف❑

اهداف المحاضرة
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استيراد ملفات الفيديو في برنامج االدوبي بريمير

وهيريميرالبداخلإلىاألصليةالمادةنحضرانيجبالفيلمومونتاجتحريرفيالبدءقبل❑

أويقىموسملفاتأوالصوتمعفيديوملفاتعنعبارةوتكونللمشروعالخامالمادةتشكل

إدارةحوارلوحةفيالموادهذهوتصنيفترتيبويتم.العملخاللتجهيزهيتمماأوصور

.المشروع
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استيراد مواد المشروع

المساحةفيلديكمتوفرةلتكونالمشروعموادبجلبقم❖

المشروعإدارةلوحةإلىتوجهثم،Projectالخالية
Project

علىااليمنالماوسبزرنقرتينانقر❖

Import media to start(الوسائطاستيراد)

قم بأستيراد الملفات المطلوبة للوحة المشروع❖

استيراد ملفات الفيديو من جهاز الكمبيوتر إلى لوحة حوار إدارة المشروع

ألستيراد الملفات File -Importيمكن اختبار (مالحظة
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قومتالتيالفيديومقاطعمنمقطعكلومعاينةاستعراضيمكنك❖
دارةإحوارلوحةفيالصغيرةالمعاينةشاشةخاللمنباستيرادها
والفديمقطععلىالماوسمؤشربوضعقمفقط،Projectالمشروع
لماوسامؤشرتحريكمجردوارجاعهتقديمهيمكنحيثعليةلالطالع

.المقطعمعلوماتعلىالحصوليمكنكذلك

لمزدوجابالنقرالكاملالوضعفيمادةأيمعاينةمنأيًضايمكنككما❖
معاينةاشةشفيالمادةفتحيتمحيثالمشروعإدارةلوحةفيمباشرةعليها

ريرلتحاستخدامهايمكنالتياألزراربعضمعأوضحلعرضخارجية
.المقطع

استيراد مواد المشروع
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التحرير والمونتاج

والتيمونتاجوالالتحريرمرحلةتأتيالبريميربرنامجفيالعململفاتباستيرادقمناانبعد❖
.العديدةواإلضافاتالتحسيناتوإدخالالفيلممشاهدترتيبفيهايتم

طريقة اإلدراج المباشرة1.
وقمProjectفيالموجودالملفعلىالماوسمؤشرضع

اوسالمتحريكمعاليمينالماوسبزرالملفعلىبالضغط
الملفعلىاضغطاليدشكلالىالمؤشرشكليتحولوعندما

يفبإسقاطهوقمالملفوأسحبالضغطفياالستمرارمع
.الزمنيالشريط

Project نافذة
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التحرير والمونتاج

األيسرالجانبكانعندماالملفبإفالتقمتانكمنتأكد❖

منبدأليالزمنيالشريطفياليسارأقصىعلىالملفلحدود

ونقلههإزاحتفيمكنكأخرمكانفيأفلتهإذاولكنصفرالزمن

.والتحريكواإلمساكالضغطوهيالطريقةبنفس

انوستجدالزمنيالشريطفيالعرضمسطرةإلىانظر❖

المشهدمدةتساويالشريطمنزمنيةمدةشغلقدالمشهد

نافذةمقسفيالمعاينةشاشةفياآلنالملفهذامعاينةويمكنك

Programالعرضتشغيلزراضغط.

الشريط الزمني
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وذلكانتقائيبشكلالمادةمنمختلفةأجزاءمعاينةيمكن❖

Editالتحرير  سطرمؤشربتحريك Lineالشريطفي

علىالماوسمؤشربتحريكقمفقطTimelineالزمني

دأسوسهمشكلإلىالمؤشرشكليتحولحتىالزمنمسطرة

ويساراايمينوالتحركبالضغطاالستمرارمعاضغطثمصغير

التحريرسطراليهايشيرالتياللقطهبعرضالبرنامجسيقوم,

.Programالمعاينةنافذةفيتلقائيا

المعاينة باستخدام الشريط الزمني النتقاء لحظة معينة من المشهد

التحرير والمونتاج
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طريقة اإلدراج المتقدمة2.
طريقةموسنستخدالتحريرسطرإلىالثانيالمشهدبإدراجسنقوم❖

حبهاسثمالملفاخترالمشروعادارةلوحةمنالغرضلهذامتقدمة
Sourceتسمىوالتياليسارعلىالموجودهالمعاينةشاشةالى

يفادراجهقبلبالعملالتحكميمكنsourceالمعاينةشاشةفي❖
دالمشهمنمعينجزءتختارانيمكنكحيثالزمنيالشريط
ةإلضافمشهدينإلىالمشهدبتقطيعتقومانأوالباقيوتحذف
.بينهماالنتقاليةالمؤثرات

التحرير والمونتاج

شاشة المصدر
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تصغير وتكبير شاشة المعاينة للشريط الزمني

الزمنيريطللشالفيديوملفاتباقيإدراجفينستمرانقبل❖
اننضمنحتىوذلكالعرضمقياستصغيرإلىنحتاج
ذلكملولعبينها،مسافاتتركبدون المشاهدبإدراجنقوم

مساحةمربعواسحباالستعراضحوارلوحةاستخدم
نافذةوراقبمعالجتهاتودالتياألجزاءإلىالمرئيالعرض

Timeline.
مقياس العرض في الشريط الزمني
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قص جزء غير مرغوب فيه في احد مشاهد الفيلم

Sourceاينة على الملف حتى ينفتح في شاشة المعاضغط ضغًطا مزدوًجا في الشريط الزمني ( 1

قم بمعاينة العرض( 2

قم بتحريك المؤشر االزرق ( 3

ة حاول ان تستعين باسهم التحريك لالمام او على النقطة الصحي( 4

Mark outونقطة النهاية بأستخدام  Mark inحدد نقطة البداية باستخدام ( 5

o شاشة المعاينة انظر في الشريط الزمني ستالحظ انه تم تغيير المقطع بناءا على ماتم تنفيذه فيSource
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إدراج صوت موسيقي كخلفية للفيلم

قم بأستيراد الملف الصوتي بنفس طريقة استيراد مقاطع الفديو❖

A1قم بسحب الملف الصوتي ووضعه في طبقة الصوت االولى ❖

قم بتشغيل العرض مرة أخرى والحظ بدقة عالقة الصوت مع مشاهد الفيديو❖

ي شاشة على المقطع الصوتي في الشريط الزمني وسيظهر فاضغط نقرا مزدوجا ❖

.ويمكن التحكم به كما تم التحكم بمقاطع الفديوSourceالمعاينة 
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التحكم في مستوى الصوت

بي بريميريوجد طريقتين للتحكم في زيادة او تقليل حجم الصوت في ادو❖

توجدالصوتيالمقطعبتحديدقمTimeLineمناالولىالطريقة❖

يسراالالماوسبمؤشرعليهاالضغطيمكنالصوتيالمقطعفيمسطرة

.وتالصحجملتقليللالسفلاوالصوتحجملزيادةلالعلىوتحريك

قم بتحديد المقطع TimeLineمن الطريقة الثانية ❖

ControlEffectقم بأختبار❖
 Audio -Volumeمن ❖

وتيمكن تحديد االجزاء المطلوبة للتحكم في مسنوى الص

المسطرة في المقطع الصوتي

Effect Controls
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التحكم في الصور 

والفديويةةالصوتيالمقاطعاستيرادطريقةبنفسالصوربأستيرادقم❖

Projectالمشروعشاشةفي

فيقرتينناليسارالماوسبزرعليهابالضغطقمالصورةاستيرادبعد❖

المصدرشاشةقيلتظهرprojectشاشة

قم بسحب الصورة ووضعها في الشريط الزمني ❖

لزمني قم بالضغط عليها بزر الماوس االيسر لتحديدها في الشريط ا❖

شاشة المشروع

الشريط الزمني

تحديد الصورة في الشريط الزمني
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المصدرشاشةفيالموجودة Effectاختربعدها❑ controls

Motionاختر❑

التحكم في الصور 

Effect Controls
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امكانيةمعةالصور دورانالتحكماوالبرنامجشاشةفيالصورةتصغيراوتكبيريمكنبعدها❑
الصورةتحريك

DeleteعلىوالضغطTimeLineفيبأختيارهاصورةايحذفيمكن❑

التحكم في الصور 

وسحبهاعليهابالضغطTimelineفيالصورةبمساحةالتحكميمكن❑
ارجاعهااو

شاشة البرنامج
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TimeLineفيالفديومقطعوضعبعد❑

فصل الصوت عن الصورة 

ترواخااليمنالماوسزرواضغطالمقطعبتحديدقم❑

Unlink

Ctrl+Lاو❑
الشريط الزمني

Unlink  خيار
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Timelineفيالموجودالفديوبتحديدقم❑

Color Correction تصحيح االلوان

Colorباختيارقم❑

الشاشةيمينعلىباأللوانالتحكملوحةتظهرسوف❑
لىعالتعديلباأللوانالخاصةالتحكملوحةخاللمنيمكن❑

عاليةالاالضاءةكالسطوعبالمقطعالخاصةاالضاءةتأثيرات
وغيرهاالظلالمنخفضةاالضاءة

لوحة التحكم باأللوان
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