
العمل الصحفي ومعايير األخبار 



افتتاحية للدرس/أسئلة

؟بناء نشرة االخباريتمكيف. 1

على أية اسس يعتمد املحررون في ادخال اخبار . 2
معينة الى نشرة االخبار او الى الصحيفة  وعدم 

ادراج اخبار اخرى ؟

ها األخبار التي سيتم ستشمنيتم اختيار كيف . 3
نشرة االخبار او الصحيفة؟

طريقة؟ةوبأياألخبار كيف يتم التعامل مع . 4

درج . 5
ُ
نشرةضمن كل األخبار هل يمكن أن ت

اخبار او ضمن صحيفة ؟

تعالوا 

نشاهد هذا 
الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=4yxG75fMtRA
https://www.youtube.com/watch?v=4yxG75fMtRA


فيلم قصير من اليوتيوب–معايير األخبار 

https://www.youtube.com/watch?v=-fxSRziPKa4


منهتتكونالذياألساسيالصحفيالعنصرهوالخبر

.الصحيفة

اريةإخبمعلوماتللقارئنقليأنالصحفيخبرباليفترض

.ومفهومةبطالقة،وواضحةدقيقةبطريقةأولية

ويتم،مراجعتهتتمالذيالحدثتفاصيلللقراءالخبريُبلغ

أورأيإبداءدون،الحقائقعرضخاللمنعنهاإلبالغ

.(الموضوعية)المراسلمنانطباع

تاحواالفتالعنوانوعلىإخباريةمعلوماتعلىالخبريعتمد

علىاألخبارعنصروضعسيتم.والنهايةالمقالةونص

يةاليومالجريدةفياألخبارقسمفيأو/واألولىالصفحة

.اهميتهبحسب

ما هي االخبار ؟ 



خبر /نشر مقال/عشر معياًرا إلدراجهنالك اثنا
المصطلحات )عرض توضيحي -في صحيفة 

(األساسية للدرس



عامل المفاجأة

او وقوعفي بعض األحيان ، تساعد حقيقة •

ان يدخل غير عادي في/ حدث نادر حدوث

ة ان احتمال ظهور األخبار المفاجئ. للنشرة

في نشرات األخبار أكبر من أي حدث عادي
.آخر



( الضخامة)عظمة الحدث 

ا  بارزالحدثكانكلّما

الحجمناحيةمن

ة  نسبوالعظمةوالكمية

كانكلّماأخرىألحداث

فيظهورهاحتمال

.أكبراألخبارنشرة



عامل الزمن

كلّما كان موعد الحدث مالئم 

لّما لموعد بّث وسائل اإلعالم ك
. ظهوره أكبركان احتمال



الوضوح

كلّما كان الحدث أكثر وضوحا 

ومعلوماته وافية زاد احتمال 
ظهوره في األخبار



السلبيةعامل

ائجنتللحدثكانكلّما

انككلّماأكثرسلبية

فيظهورهاحتمال

.أكبرالنشرة



الُمالئمة لتوقعات الجمهور 

يع األحداث الغير منطقية الّتي ال يستط

قت أكبر العقل البشرّي استيعابها تحتاج لو

للّدخول لنشرات األخبار

الحدث الذي يناسب ما نعرفه ونتوقعه 

هناك فرصة أكبر للدخول في-مسبقًا 
اإلصدار



عامل االستمرارية

عندما تبدأ وسائل 

اإلعالم في تغطية 

فإنها تميل-حدث ما 

إلى االستمرار في 

التعامل معه لعدة 
.أيام



(التشكيل/ التركيب)مبنى األخبار 

ود في محاولة لتجنب الملل محرر األخبار ي

مهورهتقديم أخبار متنوعة وبعّدة مجاالت لج
أجل التنويع والتسلية 



قرب جغرافي وثقافي

قريباالحدثكانكلّما

 ً ً أوجغرافيا منثقافيا

ماكلّ اإلعالموسيلةجمهور

بر،أكاإلخباريةقيمتهكانت

األخبارفيظهورهواحتمال

.أكبر



عامل التطّرق للبشر

مستهلكيأوالجمهور

ومعنيونبشرهماألخبار

قتتعلّ مواضيعبسماع

همحياتوتخاطببالنّاس،

ةزاويمنالقصة.اليومية

إثارةأكثرشخصية

.القارئأوللمشاهد



األحداث المتعلّقة بالّدول العظمى

المهّمة األحداث المتعلّقة بالّدول الكبيرة و

لّق حداث تتعأمقارنة معتُعطى أفضلية 
.بدول صغيرة أقل أهمية



أحداث ُمتعلّقة بشخصيات مرموقة 
(النّخبة)ومشهورة

الخبركانكلّما

ير،بالمشاهمتعلّق

احتمالكانكلّما

األخبارفيظهوره

.أكبر



הצגה בפני התלמידים את הכותרות הראשיות של  

שלושת האתרים החדשותיים המרכזיים בארץ 

Ynet.co.il

Haaretz.co.il

Nrg.co.il

http://www.ynet.co.il/
http://www.haaretz.co.il/
http://www.nrg.co.il/


סיכום ודיון

הצגת המטלה 
( ום'ראה את הרוג)


