
 تاریخ سینما
 

 (1878)ادوارد مایبریج 
 

 
(  اولین دوربین فیلمبرداری)سینماتوگراف  ۱۸۹۵برادران لومیر در سال 

 را اختراع کردند
 

 1895: دوره سینمای صامت
 1927:دوره سینمای ناطق
 1930: دوره سینمای رنگی

 آبی و رابی: اولین فیلم صامت ایران
 

 دختر لر:اولین فیلم ناطق ایران



 اصطالحات سینمایی
کار بدون وقفه دوربین. پالن کوچک ترین واحد یک فیلم است:پالن 

 
باشد که از چند   یک بخش یا فصل از فیلم که دارای یک موضوع :سکانس

 پالن بوجود می آید



 اصطالحات سینمایی

میزانسن به چیدن عناصر جلوی دوربین فیلمبرداری از قبیل :میزانسن
 .بازیگران وحرکت دوربین گفته می شود

 
 
 
 
 
 

دکوپاژ: 
محل استقرار دوربین در صحنه، نوع نورپردازی، اندازه تصویر، زاویه دوربین، نوع 
حرکت دوربین، تعداد تصاویری که برای نمایش یک موقعیت الزم است، نوع 

اتصال نماها به یکدیگر، هر صدایی که قرار است در صحنه شنیده شود 
و باقی جزئیاتی است که به فرایند تصویری ( هر صدایی غیر از دیالوگ ها)

 .مربوط می شود( سناریو)شدن فیلمنامه 



 اصطالحات سینمایی

به صدای روی فیلم که گوینده ومنبع آن :نریشن
 .دیده نمی شود ، گفتار یا نریشن می گویند

 
 

 



 اصطالحات سینمایی

ارجاع به گذشته یا پس نگاه ویا بازگشت به : فالش بک
گذشته را باقطع نمایش زمان حال روایی فیلم، فالش بک 

 .می گویند
 

و فالش فوروارد قطع زمان حال داستان : فالش فوروارد
 .فیلم و ارجاع به آینده است

 
آشکار شدن تدریجی تصویر در ابتدای نما: فید اوت. 

 
محو تدریجی تصویر که به . برعکس فید این: فید این

 .آهستگی توی سیاهی می رود
 



 اصطالحات سینمایی
به تصاویری گفته می شود که در زمان ساخت فیلم، :جلوه های ویژه میدانی

این صحنه ها به صورت واقعی و رئال کار می شوند . ساخت آن ها مشکل باشد
و همٔه آن ها توسط بدلکاران، هنرمندان، فیلمبرداران و تعدادی متخصصان مواد 

 منفجره و ماکت سازی اجرا شده و با خود دوربین ها ضبط می شوند
 
 
 
 
 
 
 

واقعی از محیط -واقع ترکیبی از نماهای واقعی و تصاویر غیر:جلوه های بصری
است و به دلیل اینکه ساخت محیط واقعی به آن شکل، غیرعملی، گران و 

خطرناک است از جلوه های بصری مانند شبیه سازی کامپیوتری استفاده 
 میشود

 



 اصطالحات سینمایی

مثال (  نمای بسته که تصویری درشتی از موضوع می باشد)   کلوز آپ
 یک انسان ازشانه تا نوک سر

 
  مثال نمای انسان از کمر تا نوک  ( نمای متوسط )  مدیوم شات

  .سر
 

مثال انسان تمام قد بهمراه   .(یا نمای باز یا نمای دور)  النگ شات
 .کمی از محیط اطراف آن



 اصطالحات سینمایی
 

 سبکهای بازیگری
 

نوعی سبک بازیگری است که در آن  :(استانیسالوسکی) متد اکتینگ
هنرمند خود را به جای کاراکتر داستان قرار می دهد و مدتی با آن 

در این شیوه بازیگر با استفاده از خاطرات و تجربیات . زندگی می کند
حسی و احساسی برگرفته از زندگی و تجربیات حقیقی اش، تجربیات 
حسی و احساسی کامالً موازی و واقعی را برای کاراکتر روی صحنه 

 .خلق می کند
 .است« واقعی»او بازیگر نیست، بازی نمی کند، او کامال 

 
 (:بیگانه سازی)برشت

مخاطب با اثر همزاد پنداری نکرده و با این فاصله ایجاد شده می توان با 
 .دید انتقادی تری به اثر و روایت نگاه کرد



 انواع ژانرهای سینمایی
در آن کاراکترهای فیلم در چارچوبی واقعی با مشکالت احساسی روبرو   :درام

 می شوند و به موضوعات غمگین میپردازد
داستانی با محوریت کاراکترها و موقعیتهایی که برای خنداندن مخاطب طراحی  :کمدی

 .می شوند
 داستانهایی بر پایه واقعیت های تاریخی و یا اشخاص حقیقی :زندگینامه/ تاریخی 
داستانهایی شامل کشمکش و درگیری های فیزیکی سریع و مداوم : حادثه ای. 
داستانهایی از جستجو و سفرهای سخت در سرزمین های ناشناخته :ماجراجویی 
هدف اصلی چنین داستانهایی جستجو و رسیدن به عشقهایی رمانتیک  :عاشقانه

 .است
شامل شکست و تلفات عظیم است و در آن بدبختی ها به تصویر درمیاید:تراژدی 
داستانهایی از زاویه دید پلیس یا جنایتکار که محوریت اصلی داستان فعالیتهای  :جنایی

 .جنایت آمیز می باشد
 داستانهایی با یک هدف اصلی، میخکوب کردن مخاطب روی صندلی (:دلهره)تریلر 
داستانهایی با کاراکترها و اجزای صحنه غیرممکن در دنیایی که می شناسیم،  :فانتزی

 مملو از اجزای داستانی افسانه ای
داستانهایی که اولویت آنها در خشونت فیزیکی شدید است و اجزای آن با  :وحشت

 .جستجو در ریشه بدترین ترسهای انسان شکل می گیرند
چه کسی و چرا این : داستانهایی با محوریت یک سوال اصلی :کاراگاهی/معمایی

 کار را انجام داده است؟
داستانهایی که اجزای آنها از پیش بینی و تخیل علم در آینده بشر  :علمی تخیلی

 ریشه میگیرد
داستانهایی با محوریت پدیده جنگ و یا در لوکیشنهای جنگ زده :جنگی 
 روایت تهییج کننده افسانه های کهن و حماسه های ملل :افسانه ای/ حماسی 

 



 موسیقی



 ژانر عاشقانه

 

 

 سرگذشت آدل هوگو
 شبهای روشن متفقین

 دکتر ژیواگو

 

 آبی گرمترین رنگ است گتسبی بزرگ
 



 ژانر جنایی



 ژانر سیاسی

 

 

 

 



 ژانر جنگی



 ژانر اجتماعی



 ژانر درام

  در آن کاراکترهای فیلم در چارچوبی واقعی با مشکالت احساسی
 روبرو می شوند و به موضوعات غمگین میپردازد



 ژانر روانشناسی



 ژانر کمدی



 ژانر فانتزی



 ژانر انیمیشن



 ژانر وحشت



 ژانر مذهبی



 ژانر تاریخی



Thriller  ژانر هیجان انگیز 
 

شمال از شمال غربی 
 هفت– SEVEN 

سرگیجه 
فارگو 



(پلیسی)ژانر معمایی   

جزیره شاتر 

روانی 

بلوار مالهند 



 سایر ژانرها

خوب بد زشت،به خاطر یک مشت دالر:وسترن 
سریع و خشن:اکشن 
اژدها وارد میشود:رزمی 

باد صبا:مستند 


