
مبنى الفیلم ومركباتھ 
فیلم "كتاب/ فتى األدغال"



الّدرس األول 
والثّاني 



ھل تعرفون من في الّصورة؟ 



 ھیا نتعرف على فیلم "كتاب األدغال"

ماذا تعرفون عن فیلم "كتاب األدغال؟ •
من شاھد الفیلم؟ •
أین شاھدت الفیلم؟ •
مع من شاھدت الفیلم؟ •
من یرید ان یحكي لنا قصة الفیلم؟ •



 لنشاھد قصة الفیلم "كتاب األدغال 



قبل ان نتعرف على مصطلح "قصة" 

                                                     

                                    
ماذا 

 رأینا؟ 
كیف شعرت 
خالل مشاھدة 

الفیلم؟ 

ما ھي 
رسالة 
الفیلم؟ 



ماذا نعني بكلمة قصة؟ 

القّصة ھي مجموعة من األحداث عن شخصیة أو أكثر. •

 یرویھا راٍو وفق (َحسب) ترتیب زمني. •

وترابط وتسلسل بصورة مشّوقة. •

ُمستعمالً الّسرد والحوار.•



الربط بین تعریف القصة وقصة "كتاب األدغال"



الحوار 
ھو نقل الحدیث وعرض األحداث بلسان الّشخصیّات من خالل •

مخاطبة أحدھم اآلخر. 



الّزمان و المكان
أین حدثت القصة؟ •

في الغابة، تم التنقل •
بالغابة من مكان الى 
آخر حسب الحادثة 
وربطھا الزمني مع 

القصة وتطورھا. 

االنتقال من مكان آلخر •
یخبرنا عن حدوث شيء 

ما. 

ممكن ربط المكان مع •
اسم الفیلم "كتاب 

 األدغال" 



المكان یعبر عن مشاعر الشخصیة (مكان جمیل او مكان كئیب) 



الزمن: 
یجب أن یكون متسلسال یبدأ من نقطة معینة ثم یسیر إلى األمام •

حتى تنتھي القّصة. 



الّدرس الثّالث



ھیا لنتذكر ھویة الفیلم 
• The Jungle ) :اسم الفیلم: كتاب األدغال باإلنجلیزیة

 (Book

شركة اإلنتاج: دیزني•

سنة اإلنتاج:  عام 1967،•

رقم الفیلم: ھو یعتبر الفیلم ال 19 لشركة دیزني، وھو •
أیضا اخر فیلم انتجھ والت دیزني شخصیا قبل وفاتھ أثناء 

عمل الفیلم. 

 وھو مأخوذ من روایة لرودیارد كبلینغ مسماة بنفس •
االسم. 

ویحتوي الفیلم على العدید من االغاني الكالسیكیة •
لألطفال ومنھا " نفسي أكون إنسان " وغیرھا.



 ھیا لنسمع ألغنیة "نفسي أكون انسان" 



الشخصیات 
من ھم الشخصیات بفیلم "كتاب األدغال"؟ 



أي شخصیة من الشخصیات بفیلم "كتاب األدغال" ھي 
الشخصیة المھمة بالفیلم؟ 

لماذا شخصیة ماوغلي ھي الشخصیة المھمة؟ 



البطل
ھو الشخصیة المركزیة الرئیسیة التي تدور الروایة حولھ•

ھي الّتي تقوم بالّدور الّرئیسي في األحداث، بحیث تدور حولھا أغلب •

أحداث القّصة. 

 تظھر أكثر من الّشخصیات األخرى. •

المغزى مستمّد من خالل تصرفاتھا، نتعرف على صفاتھا الداخلیة •

والخارجیة وال یمكننا االستغناء عنھا. 



اذا ماوغلي ھو الشخصیة المركزیة بالفیلم، أي شخصیات 
حسب رایكم تأتي من بعده. 

بالو باغیرا 



الّشخصیّات الثانویة:

ھي شخصیات مساعدة للشخصیّة الّرئیسیة، بحیث تشترك •

وتحتك مع الّشخصیّة الّرئیسیّة بأغلب أحداث القّصة



ماذا عن باقي الشخصیات؟ 



الّشخصیّات الجانبیة  (الفرعیّة):
اشتراكھا مع الّشخصیّة الّرئیسیّة قلیل جًدا•



الّدرس الّرابع والخامس



ھیا نتذكر احداث الفیلم سویا



الحبكة: 
ھي البناء التي تسیر علیھ أحداث القّصة، فھي مجموعة الحوادث •

مرتبة ترتیبا زمنیا، یقع التّأكید فیھا على األسباب والنتائج، وتتابع 

األحداث یوصل إلى نتیجة قصصیة تخضع لصراع ما وتعمل على 

شّد القارئ. 



تعالوا نفكر سوا
ھل من الممكن البدء الفیلم من اآلخر؟ •

بنفع مثال ابدل بین االحداث؟ یعني شریخان یظھر في بدایة الفیلم؟ •

بنفع ابدل لقاء ماوغلي مع البنت وأضعھ في البدایة؟ •

اذا كیف ما الحظتم ان الفیلم مرتب بترتیب معین من اجل الحفاظ •

على بناء الحبكة. 

السؤال ھنا: ما ھي ترتیب مراحل الحبكة؟ •



  مراحل الحبكة (البناء): 



بدایة فیلم "كتاب األدغال" 



المقطع الثاني 



ماذا أخبرنا او حدثنا مقطع البدایة؟ 

المقّدمة (البدایة):

من خاللھا نعرف ما سیأتي، وھي تعیّن مكان وزمان الحوادث •
والّشخصیّة.



الفیلم مبني من عدة أحداث او حوادث  وكل حدث یطور  القصة 
أكثر



ھیا نشاھد المقطعین ونفكر ماذا حصل؟ 



المقطع الثاني 



ذروة (العقدة / األزمة):

ھي المرحلة األكثر تعقیًدا في تطور األحداث. •

وھي النقطة الحاسمة المشحونة التي تحتاج إلى تفجیر، فبعد تركیب •
األحداث نصل إلى لحظة معقّدة وال بّد بعدھا من الكشف والتنویر، 

ھي نقطة التّحّول في القّصة وتعتبر بدایة تمھّد للحل. •

الّذروة لیس لھا مكان محدد في البناء األدبي فقد تكون في وسطھ أو •
في خاتمتھ.



ماذا تتوقعون نھایة فیلم "كتاب األدغال"؟ 



النّھایة 


