
أنواع الكتابة الصحفية



أنواع الكتابة الصحفية

Mentimeterفعالية للطالب في تطبيق

اكتبوا ما هي أنواع الكتابة الصحفية التي تعرفونها

.Mentimeterمرفق رابط فلم تعليمات إنشاء النشاط في تطبيق

https://youtu.be/1psdR1IPqH_

امام يعرض المعلم الردودMentimeterبعد انهاء الطالب للنشاط بواسطه تطبيق

.أنواع الكتابة الصحفية ويستنجون التعريفالطالب ومعا  يصنفوا

https://youtu.be/1psdR1_HqPI
https://youtu.be/1psdR1_HqPI




الكتابة الصحفية

و ألكترونية هي الكتابة التي تنشر على صفحات الصحف المختلفة سواء كانت يومية أو أسبوعية أ

هنالك وهي أنواع مختلفة، فهنالك األخبار السياسية أو الثقافية أو اإلقتصادية أو اإلجتماعية و

بعض التحقيقات الصحفية وهنالك المقابالت مع بعض األشخاص الذين لهم بصمات واضحة في

ية والمقابالت الصحف. الحقول على إختالف أنواعها وأخيرا هنالك المقاالت على إختالف أنواعه

ورسوم الكاريكاتير

فلم أنواع الكتابه الصحافة 

https://youtu.be/On7UMLdu0z8


االلكترونيه/فعالية مميزات الصحافه المكتوبه

ما هي المميزات التي يجب أن تميز :على كل طالب أن يجيب على السؤال

Padletمن خالل تطبيق  االلكترونيه؟/الصحافه المكتوبه

مناقشة السؤال مع الطالب

Padletمرفق رابط فلم تعليمات إنشاء النشاط في تطبيق  

https://youtu.be/gUgljdyNp34

https://youtu.be/gUgljdyNp34
https://youtu.be/gUgljdyNp34


:سمات الكتابة الجيدة

الثة لكي ، وأيا كان الهدف منها فإنها يجب أن ال تخلو من صفات ث(وظيفية أم إبداعية)مهما تكن نوعية الكتابة 

.بالموضوعالتكامل واإلحكام واإلحساس: يمكن أن يقال عنها بأنها كتابة جيدة؛ وهذه الصفات هي

المقدمةنسجموتالمضمونعنالعنوانيعبربحيثمتناغمةبطريقةومتكاملةموجودةالكتابةعناصرجميعتكونأنالتكامليعني

قولهتبالكايريدماالموضوعجسميشرحوأنومقبولةمنطقيةبطريقةالحجمحيثمنوحتىلهالتقديمحيثمنالنصجسم

.موضوعهفيالكاتبكتبماتلخصالتيالخاتمةإلىيصلحتى،وانسجامومنطقيةبوضوح

شرحتأنيجبرئيسيةأفكارهناكأنبمعنىمعالجة؛منيستحقماالعملفيجزءأوجانبكلإعطاءبهفيقصداإلحكامأما

.الضروريةاألمثلةوسوقوالتوضيحالشرحفيالكاملحقهاوتأخذبالتفصيل

.ثالحدمعالتعايشخاللمنأحيانامفرداتهومعرفةالكتابةلموضوعالصادقةالمعايشةبالموضوعباإلحساسويقصد

ةااللكترونيالصحافهميزاتفلم

https://youtu.be/EM2Ry6QKLEA
https://youtu.be/EM2Ry6QKLEA


الكتابة الصحفية

Mentimeterفعالية للطالب في تطبيق

اكتبوا ما هي  المصطلحات في الكتابة الصحفية  التي تعلمتها في درس اليوم



مهمة 

كثر اختاروا مضمون إعالمي يعرض  نوع واحد من انواع الكتابة الصحفية التي ترون انها اال

. أهمية في العمل الصحفي

ارسل المضمون اإلعالمي من خالل رابط جوجل درايف



الدرس الثاني

عرض المهمة من الدرس السابق●

الخبر، التقرير، المقال: شرح أنواع الكتابة الثالث●

تلخيص الدرس من خالل نقاش حول مصطلحات●

.انواع الكتابه الصحفيه



عرض المواد التي شاركها الطالب

همية في مضمون إعالمي يعرض  نوع واحد من انواع الكتابة الصحفية التي ترون انها االكثر أ

. العمل الصحفي

ارسل المضمون اإلعالمي من خالل رابط جوجل درايف



الخبر الصحفي

ن، هو النص املكتوب، والذي يهتم بنقل حدث، أو مجموعة من األحداث، حول ش يء معي

غة في ومن املهم أن يتصف باملصداقية، واملوضوعية، أي ال يحمل الكثير من املبال

عتمد عليها، أو الوصف، أو إضافة كلمات، وُجمل قد تسبب تغيير الفكرة الرئيسية التي ي

تاب األخبار الصحفية، بكتابة النصوص التي ت. تجعله غير واقعي
ُ
لقى متابعة كبيرة يهتم ك

، كلما تمكن من تأدية د
ً
وره من قبل القراء، وكلما كان محتوى الخبر الصحفي مهما

باملهارات يجب أن يتميز كاتب األخبار الصحفية،. اإلخباري، واإلعالمي بأسلوب صحيح

ناسبة، وفي بعض الكافية، التي تؤهله لكتابة النصوص املميزة، حتى يقوم بعمله بطريقة م

لوب كتابة األحيان يتحكم محتوى الخبر الصحفي، بطبيعة كتابته، لذلك لكل خبر أس

 
ً
كتب حول مواضيع سياسية، أو اقتص: خاصة فيه، فمثال

ُ
ادية، تمتاز النصوص التي ت

: عامة، مثلبطبيعتها الجدية؛ ألنها تطرح قضايا مهمة، وتختلف عن نصوص القضايا ال

.الدراسات االجتماعية، وغيرها من األنواع األخرى، لنصوص األخبار الصحفية

http://www.youtube.com/watch?v=Y-vEj2_Du0k


:مبنى الخبر الصحفي

تلخيص جوهر الخبر أو تسليط الضوء على: عنوان جذاب. 1

.التفاصيل املركزية بطريقة تجذب القارئ 

الذي يضيف تفاصيل ويحفز لقراءة املزيد -العنوان الفرعي .2

(االخبار األقل أهمية/ غالبا ما يتم التنازل عن العنوان الفرعي في االخبار القصيرة )

مقدمة او افتتاحية مثيرة لالهتمام.3

محتوى الخبر-أخيرا . 4

:اسئلة امليمات الخمسة-على الخبر ان يجيب على خمسة اسئلة 



كتابه الخبر

http://www.youtube.com/watch?v=j9fpOS1leU8
http://www.youtube.com/watch?v=YUtUrBk9OJs


التقرير املوسع.

ركتها يصوره فن يقع بين الخبر والتحقيق، ويقدم مجموعة من املعارف واملعلومات حول الوقائع في سيرها وح"

".مكتبهالصحفي من خالل معايشته للحدث، أي أنه ليس تقريرا ذهنيا أنشأه املحرر من بنات أفكاره في

ظروف ويكون عادة مصحوبا بالصور املوضوعية أو الشخصية أو الرسوم التوضيحية أو البيانية، وكل ال{

املحيطة بالحدث وقصص قريبة أو لها عالقة بنفس الحدث، 

ا بأسلوب سردي وبطريقة أعمق ممل عليه في األخبار، التقار 
ً
ير املوسعة هو عادة خبر موسع والذي يصف حدث

.  ال تتركز على األحداث نفسها، بل على قصص شخصيات معينة املتعلقة بالحدث

صيص املزيد تم إعداد التقرير للقارئ الذي يرغب في تخ. وفي التطورات التي أدت إلى الحدث ونتائج هذا الحدث

.يجيب التقرير املوسع ايضا اسئلة امليمات الخمسة. من الوقت للقراءة والتعمق بالحدث



كيف تكتب تقرير

http://www.youtube.com/watch?v=SOCoHnatmcE
http://www.youtube.com/watch?v=MsW9wvi3uAg


مقال الراي

ما هو المقال الصحفي{
.هو االداة الرئيسية للتعبير عن الرأيالمقال•  {
.المقال هو أداة الصحفي التي يعبر بها عن سياسة الصحيفة وعن آراء بعض كتابها في األحداث الجارية{

ا إلى القارئ والسامع نقاًل المقال نوع من النثر الفني يتم عرض موضوع معين بشكل متسلسل مترابط يبين فكرة المؤلف وينقله• {
.ممتعًا ومؤثراً 

اهم ما يميز لغة المقال هو السهولة والبساطة والوضوح، فتكون لغما هو المقال الصحفي{
لكاتب التاثير على القارئ  ا ايتم التعمق في املقال وتناول مواضيع بطريقة غير موضوعية ولكن بطريقة تعكس رأي الكاتب الشخص ي وفي اساليب كتابة  مختلفة يحاول خالله

.في اسلوب عاطفي واحيانا في اسلوب منطقي, إلقناعه بقبول موقف الكاتب 

الوصول إلى االستنتاجات التي قبلا  على كاتب املقال أن يكون ضليًعا في الحقائق ، وبالتالي يجب عليه أن يفحص بيانات املعلومات التي يستند إليها و صدقها  ودراستها جيد

.يجب كتابتها



الكتابة الصحفية/تلخيص الدرس 

Mentimeterفعالية للطالب في تطبيق

اكتبوا ما هي  المصطلحات في انواع الكتابة  الصحفية  التي تعلمتها في درس اليوم



الدرس الثالث

تقسيم الصف لمجموعات، كل مجموعة تبحث ●

.عن أنواع الكتابة الصحفية في الشبكه

إدارة نقاش في الصف●

.نكتب معا مقال حول قضيه ●



البحث عن أنواع الكتابة: مهمة صفيه●

تقسم المعلمة الطالب إلى مجموعات، تدخلهم لغرف في ●

منظومة الزوم 

على كل مجموعة أن تعمل من خالل عارضة مشتركه في ●

تعلمها الدرايف على البحث على انواع الكتابة الصحفيه التي

في الدرس

ه بعد العودة من غرف الزوم تعرض كل مجموعة انواع الكتاب●

.الصحفيه التي قامت باختيارها امام الطالب



مهمة 

.تشارك المعلمة جميع الطالب رابط جوجل درايف من خالل عارضة مشتركة

:كل طالب عليه أن يكتب مقال قصير من خالل اإلرشادات التالية

…اقتصادي /ثقافي/رياضي/فني/ديني/اختار أن تكتب عن موضوع اجتماعي1.

اكتب لماذا يهمك أن تكتب عن هذا الموضوع2.

اكتب كيف يؤثر  وينعكس هذا الموضوع على حياتنا 3.

اختار صورة تعرض هذا الموضوع4.

كيف تعرض الدراسات هذا الموضوع5.

النصائح التي تقترحها لمعالجه هذا الموضوع/ االقتراحات/ما هي الحلول6.



فعالية تلخيصية للموضوع انواع الكتابه الصحفيه

اذا كنت صحفي عن اي موضوع كنت:على كل طالب أن يجيب على السؤال

Padletمن خالل تطبيق  كمقال ولماذا ؟/كخبر/ستكتب كتقرير

مناقشة السؤال مع الطالب

Padletمرفق رابط فلم تعليمات إنشاء النشاط في تطبيق  

https://youtu.be/gUgljdyNp34

https://youtu.be/gUgljdyNp34
https://youtu.be/gUgljdyNp34



