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أجب عن األسئمة التالية:

 15درجة

السؤال األول:

ضح اشارة صح امام االجابة الصحيحة وخطاء ام االجابة الخاطئة
 .1العمود الصحفي يعبر عن التجربة الذاتية لمكاتب( )
 .2من وظائف المقال التحميمي عرض وشرح وتفسير وتحميل األعمال األدبية الفنية والعممية والكشف عن أبعادىا ودالالتيا المختمفة()
 .3المقال التحميمي يتميز عن كل من المقال االفتتاحي والعمود الصحفي بكبر حجم مساحتو في الصحيفة( )
 .4خاتمة المقال العمودي فيى تضم خالصة وجية نظر الكاتب عن القضية والموضوع المطروح( )
 .5العمود الصحفي يقوم عمى تطبيق القاعدة الذىبية في الصحافة  “ :أكبر كمية من المعاني والمعمومات في أقل قدر ممكن من
األلفاظ والكممات “( )
 .6المقال النقدي يقوم بتقييم شكل ومضمون العمل الفني واألدبي والعممي وذلك بالكشف عن جوانبو اإليجابية والسمبية( )
 .7المقال العمودي يختمف عن المقال االفتتاحي في الحجم والمساحة والمكان الثابت  ،وىو ال ُيعبر عن سياسة الصحيفة ( )
 .8المقال النقدي يربط بين الواقع الحاضر والماضي ليستنتج أحداث المستقبل وغالباً ما يكون أسبوعياً وليس لو حجم معين ولكنو قد
يحتل مساحة صفحة كاممة من الجريدة( )

 .9يجب عمى الكاتب الصحفي إعطاء اإلجابات المتسرعة أو غير الدقيقة في العنوان ،واال كان ذلك مدعاة لفقدان الخبر مصداقيتو()
ئيسيا يغطي الزاوية الرئيسية وعنو ًانا
 .10يمجأ بعض المحررين في حالة األخبار المركبة إلى كتابة أكثر من عنوان كأن يكتب عنو ًانا ر ً
تمييديا يغطي فيو إحدى الزوايا األقل أىمية في الخبر( ).
ً
 .11يقوم تحرير الخبر وفقا لقالب اليرم المعتدل عمى السرد التتابعي لألحداث من بدايتيا إلى نيايتيا( )
 .12العنوان الفاقد لمجاذبية ال يشجع المتمقي عمى متابعة الخبر ،لذا ،البد من اختيار موضوع العنوان وصياغتو بدقة ( )
 .13في بعض الحاالت تفرض طبيعة الخبر وتعدد زواياه عمى المحرر كتابة ثالثة عناوين لمخبر الواحد ،أحدىما تمييدي والثاني
رئيسي والثالث تكميمي أو ثانوي ( ).

 .14في قالب اليرم المعتدل يبدأ الخبر بالتفاصيل األقل أىمية ثم يتدرج بعد ذلك ليذكر التفاصيل األكثر أىمية حتى يفاجأ القارر في
النياية بأىم ما في الخبر أو نتيجتو وذلك في خاتمة الخبر( )
 .15المقال االفتتاحي ال يوقع باسم كاتبة ( )
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السؤال الثاني:

20

درجات

بين يديك معمومات رئيسة وردت في المقال االفتتاحي لجريدة القدس الفمسطينية "حديث القدس " ،الذي حمل عنوان " :االعتداء عمى
ونشر في عددىا الصادر يوم األحد الموافق  6تشرين أول/أكتوبر 2013م  ،باالستعانة بالمعمومات اآلتية اكتب مقاالً افتتاحياً وفق
الشجر"ُ ،
ما درست في البناء الفني لكتابة المقال االفتتاحي وضع عنواناً جديداً لو؟
يعهىيبث يًكٍ االستفبدة ينهب في كتببت يقذيت انًقبل:
•

يٕاصهت انًغخٕغٍٍُ اعخذاءاحٓى فً يحبفظبث انعفت انغشبٍت عهى انًٕاغٍٍُ ٔيًخهكبحٓى.

•

عذو ٔجٕد إجشاءاث سادعت نٕلفٓى ،يًب ٌشجعٓى عهى يٕاصهت االعخذاءاث دٌٔ حغٍب أٔ سلٍب.

•

ححطٍى يجًٕعبث كبٍشة يٍ انًغخٕغٍٍُ يئبث أشجبس انضٌخٌٕ فً لشٌت دٌش ششف غشبً َببهظٔ ،عشلت ثًبسْبٔ ،فشاسْى.

يعهىيبث يًكٍ االستفبدة ينهب في كتببت جسى انًقبل:
•

ٌٓذف انًغخٕغٌُٕ إنى انخعٍٍك عهى انُبط انزٌٍ صبدس االحخالل أساظٍٓى ،نكً ٌصبدسٔا انًضٌذ يُٓبٌٕٔ ،ععٕا انًغخٕغُبث.

•

اإلَغبٌ انفهغطًٍُ يخًغك بأسظّٔ ،شجشِٔ ،حمٕلّ حًغكب ً غٍش لببم نهخفشٌػ بّ ،أٔ انخٓبٌٔ ببنذفبع عُّ بكم انٕعبئم انًخٕفشة.

•

حكٕيت االحخالل حصًج صًج انًٕافك انعًًُ عهى ْزِ االعخذاءاث ألَٓب اَعكبط ٔاظح نغٍبعخٓب انشافعت نكم انحمٕق
انٕغٍُت انفهغطٍٍُت.

•

انحكٕيت انفهغطٍٍُت فً انعفت انغشبٍت عهى نغبٌ ٔصٌش انضساعت ٔنٍذ عغبف أعهُج أَٓب عخببشش فٕسا ً بخعٌٕط انًضاسعٍٍ
انًخعشسٌٍ ٔإعبدة صساعت األشجبس فً األسض انخً حى االعخذاء عهٍٓبْٔ ،زا يٕلف اٌجببً.

يعهىيبث يًكٍ االستفبدة ينهب في كتببت خبتًت انًقبل:
•

دعٕة انذٔل ٔيؤعغبث حمٕق اإلَغبٌ نهذفبع عٍ انًٕاغٍ انفهغطًٍُ انزي حُخٓك حمٕلٌّٔ ،عٍك عهٍّ فً نمًت عٍشّ.

 10درجات

السؤال الثالث:
 .1من خالل دراستك لفن الكتابة االعالمية اذكر ضوابط كتابة الخبر الصحفي
 .2عرف مايمي:


عنوان المقارنة



مقدمة االمر

السؤال الرابع

15درجة

 .1ركشَب عببمب ً أٌ انًمذيت ًْ أْى جضء فً يخٍ انخبش ،رنك أَٓب حًثم يذخم انخبش ٔانخً ٌمشس بعذْب انًخهمً يخببعت انخبش أٔ انخٕلف .نزا،
ٌجب أٌ حخًٍض انًمذيت انخبش انصحفً بعذة يًٍضاث اركشْب ؟

 .2ارسم البناء الفني لقالب اليرم المتدرج مع توضيح البيانات عمى الرسم
انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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