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الموضـــوع
النص :
إن الخبر يعد اللبنة األولى في كل عمل صحفي  ،ابتداء من أبسط األشكال الصحفية مثل اإلعالن
ومرورا بالحديث الصحفي  ،والتحقيق الصحفي  ،والمقال بأنواعه المتعددة  ،والدراسة الصحفية  ،ووصوال
إلى استخدام هذه األشكال جميعها أو بعضها في حملة صحفية محددة األهداف .وترتفع قيمة الخبر كلما
زادت أهميته بالنسبة للقراء سواء بالسلب أو اإليجاب  .ومع ازدياد هذه القيمة اإلخبارية تزداد المساحة
المخصصة لهذا الخبر وتوابعه من متابعات أو مقاالت أو تعليقات تقدمها الصحافة لجمهور المتلقين الذين
يتعرضون لرسائل إعالمية من وسائل متعددة ومتنوعة مطبوعة ومرئية ومسموعة.
وهكذا فإن الخبر يمثل المحور األول الذي يدور حوله نشاط الصحيفة  ،خاصة اليومية منها  ،باعتباره
يصف الواقع وينقله إلى القارئ ليحيطه علما بما يجري حوله ثم تجيء بعد ذلك مختلف التفسيرات أو
التحليالت واآلراء كما تحددها هوية الصحيفة وانتماءاتها.
وهذه األهمية الكبرى للخبر ال تعني إطالق العنان دون قيود للمنافسة من أجل الحصول عليه بال
مسؤولية أو التزام محدد  .فإذا كانت المهارة ضرورية للوصول إلى السبق اإلخباري واإلعالم به في ظل
التنافس المحموم بين الوسائل المتعددة فإن الضرورة تقتضي التمسك بالقيم والشعور بالمسؤولية إلقامة
جسور من الثقة بين الصحافي وجمهور قرائه .ومن هنا فإن الصحافي مطالب بأن يتسلح بمعرفة يفرضها
التخصص العلمي الذي هو سمة العصر الحالي  ،وبمهارة تميزه وتدفعه إلى الصفوف األولى بفضل
مطبوعته  ،وأن يتشبع بقيم تجعله محط ثقة جمهوره من القراء.
إ ن التقدم التكنولوجي جعل الصحيفة مطالبة بعدم االقتصار على ربط القارئ بمنطقته فقط بل عليها أن
تحطم الحواجز وتنقل لقارئها ما يحدث في العالم  ،واألساس في ذلك كلــــه  ،هو صناعة الخبر للمساهمة
في التقريب والربط وإحداث التعارف من أجل خير البشرية.
المرجـــع  :من كتاب " الصحافة اإلخبارية " للدكتور علي مرعي مدكور
دار الشروق – ط  ، 2002 /1ص  ( 11-11 :بتصرف)
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مدة اإلنجـــاز  :ساعتان
المعامـــــل 2 :

األسئلـــــة :
أوال  :مكون القراءة (  01ن)
أ – المالحظة :
 - 1ضع عنوانا مناسبا للنص  1........................................................................................................ن
ب – الفهـــــم :
 - 2حدد األشكال الصحفية التي وردت في النص 1...............................................................................ن
 – 1وضع الكاتب شروطا للخبر الصحفي  ،أذكر بعضها 1.......................................................................ن
ج – التحليــل :
 - 1تحيل لغة النص على حقلين معجميين متمايزين  :األول يتعلق بمجال الصناعة الصحفية  ،والثاني يتصل
بمجال أخالقيات مهنة الصحافة  ،مثل لكل حقل بأربع كلمات أو عبارات مناسبة ؟ 2...................................ن
 - 5أبرز من خالل النص  ،أهمية تأثير التقدم التكنولوجي على صناعة الخبر 1.............................................ن
 – 6يغلب على النص األسلوب الخبري  ،امأل الجدول التالي بعد نقله على ورقة التحرير بما يناسب 1.................ن
تفسير الخبر
تعليل الخبر
توكيد الخبر
.....................-

.......................-

...................-

د – التركيب :
 - 7ركب نتائج تحليلك للنص في خالصة مركزة  ،مع إبداء رأيك الخاص في أهمية الخبر الصحفي  3.................ن
ثانيا  :مكون اللغة ( 01ن )
 - 1استخرج من النص مثاال للطباق وبين نوعه  2................................................................................ن
 - 2حول العددين في الجملتين المواليتين  ،من صورتيهما الرقمية  ،إلى صورتيهما اللفظية مع إجراء التغييرات
المناسبة :
* اشتريت ( 3جريدة) قصد االطالع على أخبار الوطن 1...................................................................ن
* تصدر في بلدنا أكثر من  ( 19صحيفة) 1....................................................................................ن
ثالثا  :مكون التعبير واإلنشاء ( 06ن )
جاء في النص " إن الضرورة تقتضي التمسك بالقيم والشعور بالمسؤولية إلقامة جسور من الثقة بين الصحافي
وجمهور قرائه "
 -ناقش هذه القولة في موضوع متماسك موظفا الروابط المناسبة وفق ما درسته في مهارة الربط بين األفكار.
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