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 دكىة وإكالم 1ماشتر ملصتوى:ا   -  فىياث التحسيس إلاذاعي والتليفزيووي مقياس:

 إكداد : أ. صلُدت طلُماوي
    

 : ألاشكال إلاخبازيت التليفزيوهيت 1املحاطسة زقم 

 اوال: املوجز إلاخبازي:

 تعسيف :

ت هى كبازة كً وشسة مصوسة جخميز باإلًجاش  وجسن   .الخفاصُل إلذاكتها في اليشساث إلاخباٍز

سهص كادة كلى اهم  وهى مجمىكت مخخصسة مً ألاخباز جلدم كدة مساث كلى مداز فترة إلازطاٌ في جىكُذ زابذ ٍو

 .ألاخدار وآخسها

ً لألخباز املهمت السبِظُت التي طبم جلدًمها س ألاخباز املىحصة ًيبغي أن ًيىن بمثابت كىاٍو فظال كما  وبرلً فان جدٍس

 دكابم. 5ًيىن كد وزد مً أخباز حدًدة كلى أن جلدم هي ألاخسي بئًجاش شدًد و مدجه ال جخجاوش  

 خصائص املوجز إلاخبازي : 

 .ًرهس املىحص الجمهىز بأهم ألاخباز خالٌ فترة شمىُت كصيرة  .1

ت  .2  .مفُدة هره الفترة جدخم الترهيز كلى اهخلاء أهم اللىاصس وجسجُبها لخلدًم خدمت إخباٍز

 ًخم اكخباض املىحص وجسهُبه مً ملدمت الخبر والطُما إذا واهذ امللدمت جلخُصُت ملجمل جفاصُل الخبر . .3

 ًخم إهماٌ بلع املللىماث في املىحص كلى اكخباز كدم أهمُتها . .4

 

 ثاهيا :عىاويً اليشسة :

ً في مىحص ألاخباز ألهه أخباز مخخابلت مدجه في الوالب دكُلخين إلى  ال دكابم وكلى اللىع مً ذلً  3خاحت لللىاٍو

ت ليشسة أخباز جدوم مً كشسة إلى  ً طسوٍز دكُلت فهمي جيبؤ باملىطىكاث السبِظُت لجلب اهخمام  15فان اللىاٍو

 املشاهد ملخابلت اليشسة.



 تعسيف: 

ً هي أهم ألاخب م وطلها في بداًت اللىاٍو ادة كُمتها كً ػٍس سها في اليشسة وملدمها ًخخاز ٍش از التي طِخم جؼٍى

 اليشسة.

     :خصائص عىاويً اليشسة  

  في حملت واخدة أو حملخين الجملت ألاولى ججرب ً س اللىاٍو للحفاؾ كلى الىومت وإلاًلاق ًخم جدٍس

ت املخخا  زة مللالجت الخبر .املشاهد بئكؼاء الخبر والجملت الثاهُت الصاٍو

  ًفي اليشسة م ً ً ألهه ًجب اخخُاز أهم ألاخباز وإال جلل كً  6إلى  5الحد ألاكص ى للدد اللىاٍو  3كىاٍو

ً وإال طىف جـهس اليشسة ووأنها هير هىُت باألخباز   كىاٍو

  ًجخخلف باخخالف مدة وشسة ألاخباز  باليظبت ليشسة م ً دكُلت جيىن مدة  15إلى  11مدة اللىاٍو

 ً  زاهُت . 41اللىاٍو

  هي ألاهثر أهمُت في وشسة ألاخباز، هما مً املهم وطم مىطىق حدًد في ً املىاطُم التي هظلها في اللىاٍو

 الىاحهت وهى لِع خدزا طاخىا.

 ثالثا:  ألاخباز العاجلت 

 تعسيف: 

س مخخصس كً واكلت حدًدة ًيشس كبل أن ًخىفس جىزُم له مً مصادز مظخللت مخلددة .  الخبر اللاحل هى جلٍس

ىوي( والري ًلدم جفاصُله الخلا . Flash)والخبر اللاحل )  هى الخبر املىحص املهم )إذاعي وجلفيًز

س الخاص هلل وبث أهم واخدر ألاخباز  م الىلل فالخبر اللاحل أو ما ٌلسف بالخلٍس للمشاهدًً طىاء وان كً ػٍس

م الىخابت التي حلسض كلى شٍسؽ أطفل شاشت الخلفاش بدُث  ت أو كً ػٍس الصىحي مً خالٌ ملدم اليشسة إلاخباٍز

ت أو للبرامج امللسوطت بلؼلها وبث الخفاصُل اللاحلت لألخباز املهمت .  ٌظمذ مللدم اليشسة إلاخباٍز

هىان هم هابل مً ألاخباز اللاحلت ختى صاز املخابم ال ًفسق بين الخبر اللاحل و ولىً املالخف في الظىىاث ألاخيرة 

الخبر الوير كاحل، فأصبدذ في ًىمىا هرا ول ألاخباز كاحلت  وأصبدىا هلسأ هره اليلمت في ول اللىىاث ، وهالخف 

 .ما وحىد اخخالف في جددًد مفهىم ألاخباز اللاحلت وألاخباز الهامت وهىان خلؽ هبير بُنه

  

 



 -1-اليشساث إلاخبازيت : 2 املحاطسة زقم

ىن وجخظمً بلع ألاخباز اللصيرة  ت في أوكاث مدددة مً خالٌ إلاذاكت والخلفيًز هي شيل مً أشياٌ جلدًم املىاد إلاخباٍز

 ٌ دخاج جىفُر وشساث ألاخباز إلى حهد حماعي ٌظتهدف في امللام ألاو س املساطلين في الداخل و الخازج ٍو ت  وجلاٍز جلدًم خدمت إخباٍز

ىهُت . لخبر الخبر اللمىد الفلسي ليل اليشساث إلاذاكُت والخلُفٍص  جدـى باهخمام املظخمم واملشاهد َو

  فسيق العمل اليومي في وشساث ألاخباز: 

ىن( ًدخاج إلى ػاكم هبير ومظمُاث هرا الؼاكم  جخخلف مً  ت في أي مؤطظت إكالمُت )إذاكت جلفيًز مؤطظت إكداد وشسة إخباٍز

 إلى أخسي وفلا لحجم وشاػها وهى ما ًىؼبم أًظا كلى ػبُلت املهام املىولت إلى أفساد هرا الؼاكم .

 وهى الصخص املظؤوٌ كً إدازة اللمل إلاخبازي ألي مؤطظت إكالمُت .زئيض ألاخباز )مديس ألاخباز(: .1

 مهامه: مً مهامه 

 . وطم الظُاطت اللامت والخؼىغ اللٍسظت 

  اللام واللمل كلى جىحيهه لخدلُم الىخابج املسحىة .مخابلت ألاداء 

ت . زئيض التحسيس : .2  هى املظؤوٌ الفللي في إهخاج اليشسة إلاخباٍز

 .هى املظؤوٌ كً البىاء الىلي لليشسة 

  : خم ذلً كلى كدة مساخل  اخخُاز ألاخباز وكىالبها وجددًد جسجُبها ٍو

 س س :احخماق دابسة الخدٍس ظخلسض فُه زبِع الخدٍس ت ًددد فيها ألاخدار املحلُت واللاملُت  َو ألاحىدة إلاخباٍز

التي طِخم جىاولها خالٌ فترة اليشسة وهُفُت جىاولها وجىشَم اللمل كلى املحسزًٍ أو املساطلين وأػلم 

س.   الخصٍى

  .ت التي جم الاهتهاء منها  مخابلت طير اللمل ومساحلت اللصص إلاخباٍز

 والخسابؽ و البُاهاث ( .  جددًد وطابل إلاًظاح )الجسافُىع 

 . ت  وطم هُيل لليشسة إلاخباٍز

  .ت مم مخسج الخىفُر  جىفُر اليشسة إلاخباٍز

س.   املحسزون : .3 س ألاخباز وإكداد الخلاٍز  هم اللمىد الفلسي ألي كمل إخبازي دوزهم هى جدٍس

س وهم مً ًيخل املساشلون: .4  لخوؼُخه.لىن إلى مىكم الحدر وهم حاملى ومدسزو ألاخباز طىاء في صىزة أخباز آو جلاٍز



لخبر  مخسج اليشسة : .5 س َو ألاٌو كً إخساج وجىفُر وشساث ألاخباز  وٌؤ املظإن املخسج ًلىم بدىفُر جىحيهاث زبِع الخدٍس

 مجمىكت الفىُين امللاوهين له . إلىكلى الهىاء مباشسة وهى ًجلع في هسفت املساكبت لُلؼي حللُماجه 

م اللمل بوسفت ألاخباز: ًجلله ًخدمل الىثير مً  ًدخل قازئ اليشسة )املريع( : .6 كازا اليشسة مياها هاما باليظبت لفٍس

خدمل  ول مً املحسزًٍ وػاكم الخىفُر كلى الهىاء  أخؼاءالظوىغ ألهه الصخص الري ًىاحه الجمهىز مباشسة ٍو

خبرة التي جمىىه مً احخُاش ًيىن كلى دزحت كالُت مً الىعي وإلادزان وال أنهاهًُ كً أخؼابه الصخصُت ، لرا ًجب 

 هىان خؼأ ما .   أنًجلل املشاهد ًدزن  أناملشاول كلى الهىاء دون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -2- إلاخبازيت التليفزيوهيت اليشسة:  3املحاطسة زقم 

جخؼلب ػاكما إكالمیا حلد وشساث ألاخباز مً البرامج التي جدـى باالهخمام مً ػسف مظيري اللىىاث باخخالفها خیث 

هبيرا مً احل إكدادها و إهخاحها بشيل مخيامل مً حمیم الجىاهب جدسیسا و جصىیسا و جسهیبا بىاطؼت ملداث و أحهصة 

مخخلفت جخىاحد في هسف ألاخباز و خازحها . وهرا الجصء خصصخه للخلسیف باليشساث إلاخبازیت و أهىاكها و ميىهاتها 

 ویخدد لخلدیم اليشسة وهرا فسیم اللمل الري یلخدم

 وشسة ألاخباز: أهداف .1

الخللیم الترفیه ,إلاخباز" هير أن وشسة ألاخباز  " :زبما یمىً أن هدصس أهداف اللمل الصحفي في زالزت هلاغ 

الخلفصیىهیت تهخم بالدزحت ألاولى باللىصس ألاٌو أي هدف إلاخباز و أخیاها ما جخؼسق للهدفين الثاوي و الثالث بصىزة 

و هير مباشسة و فلؽ كىدما یمىً أن یيىن أي منهما في إػاز إخبازي. هفهم مً ذلً أن إلاخباز في خد ذاجه  كسطیت

یـل هدفا طامیا ليشسة ألاخباز الخلفصیىهیت. خیث یلاٌ في اللوت " متى أخبرن فالن برلً؟" أي متى أكلمً أي أطاف إلى 

بلت التي حللمها مً كبل جدذ بىد إلاخباز أو ألاخباز وبالخالي مللىماجً. إذن مً املظدبلد أن جىدزج املللىماث الظا

 .جددید هدف وشسة ألاخباز خصسا في اهه جىصیل مللىماث حدیدة لجمهىز املشاهدیً 1یمىً 

 أهواع اليشساث إلاخبازیت .2

 : هي اليشسة السبیظیت املىحهت إلى حمیم أفساد فئاث املجخمم جخظمً أهم الىػىیت و اللاملیت  اليشسة العامت

بش يء مً الخىاشن جأخر كادة جىكیذ البرامج املظابیت مً الثامىت إلى الثامىت و الىصف أي یخىحه إلى املجخمم 

  . وله و جخظمً أخباز مخىىكت طىاء داخلیت أم خازحیت

 :ص كلى ألاخباز الداخلیت أي أهم ألاخدار التي جدخل في مدلیاث الىػًجسجى اليشسة املحلیت 

 . : طىاء كلى أطاض الجمهىز املظتهدف أو كلى أطاض الىؼاق الجوسافي او كلى أطاض  اليشسة املتخصصت

الجمهىز في  2املىطىق ومثاٌ ذلً فان اليشسة املخخصصت كلى أطاض حوسافي جخميز باملحلیت أي أنها جىحه إلى 

 • ؼلت ملیىتمى

 :هي جلً التي جدىاٌو أخباز أو أخدار في مجاٌ واخد واليشسة الاكخصادیت  وشسة متخصصت حصب املوطوع

 التي حشمل أخباز البىزصت و امللامالث الاكخصادیت و خالت الظىق 

 .. :3م في وجىحه إلى شسابذ أو فئاث احخماكیت مدددة لخلدم لها ألاخدار و الىكاةم التي تهمه وشساث الفئاث 

 خیاتهم الیىمیت واألػفاٌ أو امللىكين, الفالخين



 :وهى كبازة كً وشسة مصوسة جخميز باإلیجاش وجسن الخفاصیل إلذاكتها في اليشساث اللامت  موجز ألاخباز• 

  وشسة أخباز مصىزة: وشسة جلفصیىهیت جخظمً كسطا مصىزا ألخدار التي جىاولتها 

 :یت یلاد فيها مدخىاها مم جؼلیمه بمادة حدیدة في بلع ألاخیانكسض ألاخباز الخلفصیىه مجلت ألاخباز. 

 : وهى كسض إخبازي جلفصیىوي ملخخلف ألاخباز التي جىاولتها الصحف اللاملیت في ذلً الیىم  معسض الصحافت

ول خبر  1مم الترهيز كلى أهم اللىاویً التي جىاولتها الصحف بأطلىب مخخصس و مىحص مم الخللیم كلى 

 في.بأطلىب صح

 :بىاء اليشساث إلاخبازیت .3

 املوجز أو العىاویً أو مقدمت اليشسة :  (1

یجب أن جيىن صیاهت اللىىان دكیلت في الخلبير كً أهمها مً حهت وان جيىن مثيرة في آن واخد لجرب و شد الاهدباه إلى 

مىطىق الخبر وان یيىن مً ألافظل اللىىان كصير و بظیؽ ذلً أن اللىىان الؼىیل و املللد یيىن زلیال كلى املظخمم 

 ىىان بصیوت املظازق ختى لى وان الحدر وكم باألمع.یصان الل 2و املشاهد وختى كلى املحسز هفظه و 

ووؿابف هره اللىاویً إلى حاهب حرب اهخمام املظخمم أو املشاهد حلسفه بمىطىكاث اليشسة و كىاویً اليشسة یىفي 

 في وشسة أخباز الخلفصیىن  (أن جدىاٌو ألاخباز الهامت ولیع ول ألاخباز و جيىن اللىاویً مصحىبت بلحً مىطیلى مميز 

مصىز لسبؽ املشاهد و كد حسث  ) لها كً بلیت فلساث اليشسة مميزجيىن كىاویً اليشسة مصحىبت بصىث مىطیلي 

اللادة كلى جثبیذ هرا اللحً املميز ليشساث ألاخباز . هما جصان اللىاویً صیاهت مسهصة و حرابت بلدد مددود مً 

اللىاویً أهم ما في الخبر و آخس الخؼىزاث باليظبت لخبر اليلماث ػبلا لللىاكد اللامت في صیاهت اللىاویً خیث جدمل 

 .طبم كسطه

 بدایت اليشسة: (2

و بىاءا كلى جسجیب ألاخباز خظب ألاهمیت فالخبر ألاهم یأحي في بدایت اللسض زم جخلىه بلیت ألاخباز خظب ألاهمیت 

 ."بئجباق الىـسیت " ألاهم فاملهم فاألهم

الدبلىماطیت خیث  2و الخلفصیىن هى أن ما یدىمها هي الاكخبازاث الظیاطیت و هير أن ما حسي به اللمل في إلاذاكاث 

 جخدزج ألاخباز املخلللت بهره الاكخبازاث طابلت لألخباز الهامت.

یسي الباخث دمحم ملىض أن اليشسة جسجب خظب أهمیت أخبازها و هى ما ذهب إلیه أیظا كبد اللصیص شسف مً أن ملیاز 

 شسة.ألاهمیت یدىم بىاء الي



 وشط اليشسة : (3

حلمد اليشسة في بىاء أخبازها كلى جىىیم ألاخباز فىطؽ اليشسة هى مجالها و یؤدي جىىق ألاخباز إلى السهبت في مخابلتها ملا  

یظیفه الخىىق في خد ذاجه مً حاذبیت كلى اللسض إلاخبازي ختى ال جيى ن ألاخباز زجیبت و مدشابهه هير اهه یجب أن 

 . و جىاطب بين هىكیاث ألاخبازیيىن هىان جىاشن آ

ومً أخباز ومً أخباز مدلیت و إكلُمُت وكاملیت وأخباز كصيرة وأخسي ػسیفت و خفیفت لشد اهدباه املظخمم أو املشاهد 

 باطخمساز مً بدایت اليشسة إلى نهایخه. مدلیت و

ویسي املؤلف هسم شلبي اهه إذا واهذ بدایت اليشسة جدفل باألخباز الهامت و جخظمً نهایتها خبرا أو أهثر مً ألاخباز املهمت 

أهمیت كلى شيل ألامىاج  1التي الاخخفاؾ بها للنهایت فان أخباز وطؽ اليشسة یجب أن جخدزج بين ألاهمیت و ألاكل 

 تى النهایت.املخخابلت التي جسجفم زم جىخفع وهىرا خ

 : نهایت اليشسة (4

وهـسا ألهمیت نهایت اليشسة یدخفف لها بخبر أو أهثر مً ألاخباز املهمت والتي لها أهمیت خاصت هخلً التي حلسض في بدایت  

 . ألاخير یترن آزازه في ذهً املخللي و یللم براهسجه اليشسة كلى أطاض أن الخبر

ألاخباز التي جىاولها اللسض بئكادة ذهس اللىاویً كلى أن جللب صیوت و كد جيخهي وشسة ألاخباز بمىحص جرهير بأهم 

املظازق إلى املاض ي في اهلب الحاالث وجيخهي بخبر مً أخباز الاهخماماث إلاوظاهیت آو بأخباز مخخصسة أو خفیفت أو 

 مسوق والصالٌش  ػسیفت أو بخبر زیاض ي , واملهم أال جيخهي بخبر

 اليشسة.ص مصىز ألهم ألاخباز التي جىاولها اللسض إلاخبازي كبل نهاًت جفظل ملـم اللىىاث جلدًم مىح

ا أو مدصها ملا طخىلده مً آزاز طلبُت لدي املشاهد ػىاٌ الُىم  مً هير املفظل خخم اليشسة بأخباز جدمل ػابلا مأطاٍو

. 

اطت  ت وأخباز الٍس شأنها أن جخلم هىكا مً إن مثل هره ألاخباز مً  والثلافت،ًفظل خخم اليشسة بأخباز ذاث خٍُى

  اليشسة.الساخت والاطترخاء لدي املشاهد بلد فترة مً الترهيز كلى ألاخباز الجادة في بداًت 

 

 

 

 



 التقسيس إلاخبازي التلفزيووي:  4 املحاطسة

هى هىق إخبازي مهمخه هلل حىهس الحدر بظسكت ودًىامُىُت وبأكص ى كدز ممىً مً الىاكلُت فياجبه دابما ًلدم  تعسيف :

ىوي ًلدم الظُاق الىاكعي للحُاة  س الخلفٍص املللىماث مباشسة ، هما اهه ًلىم بدوز الشاهد أو املشازن في الحدر وذلً أن الخلٍس

 خازج ألاطخىدًى في الصمان وامليان 

o ت طمً ما ٌلسف في ألاوطاغ املهىُت إلاكالمُت باللصت الخلٍس س إلاخبازي شيل مً أشياٌ ملالجت املظامين إلاخباٍز

ت  .الخبًر

o لىم س كلى الشسح والخدلُل ملا في الخبر مً أبلاد مخخلفت: طُاطُت، واحخماكُت، واكخصادًت؛ بوُت إلاملام بيل  ٍو الخلٍس

 .اللىاصس واللىامل املحُؼت بالخبر وامليىهت لظُاكه

o س إلاخبازي الخبر في صُوخه الحاطسة، وذلً كبر اطخوالٌ املللىماث التي ًخم حملها خٌى الخبر وا لتي ـ ًىضح الخلٍس

ت املخصلت باألخباز: ماذا، متى، مً، أًً، ملاذا، هُف  .ججُب كلى ألاطئلت املسهٍص

ظدىد هرا الخىطُذ في حصء هبير مىه كلى الىصف الدكُم والخدلُم الجدي في خلُلت ألاخدار املظخجداث  .َو

o  س إلاخبازي كً: أطباب الحدور وخلفُاجه، باللىدة إلى املاض ي الطخلادة إلاػاز املىطىعي والحلُلي ـ ًىشف الخلٍس

 .لألخدار والىكاةم؛ فالحالت الظابلت، إذا ما جمذ إلاخاػت بها، جفظس الحالت الحاطسة

o ظخىحب هرا الفدص إحساء كمل جىزُلي ًأخر في الاكخباز حلددًت مصادز املللىم  :اث وهرهس منهاَو

 .ألازشُف الظمعي املسةي .

 الىزابم واملظدىداث املىخىبت .

ىهُت نيالاحخماكُوشهاداث ألافساد  .  .التي ًخم حملها مً خالٌ امللابالث الخلفٍص

 .وامللاحم وهيرها .

o س إلاخبازي املظخلبل اهؼالكا مً املللىماث وامللؼُاث الحاطسة، وكد ًخم مً خ الٌ هرا إلاحساء ـ هما ٌظدشسف الخلٍس

 .زصد جىحه ألاخدار. وهىرا جفظس الحالت الحاطسة خالت الخلت

لخمد هرا اللمل كلى مدي إملام الصحفي بظير ألاخدار، واػالكه الىاطم كلى مجاالث ألاخباز، وكدزجه كلى الخدلُل  َو

 .والخفظير والاطخيخاج

 :مكوهاث التقسيس إلاخبازي 

س إلاخبازي مً أحصاء   :زالرًخألف الخلٍس

س، وحلسف بـ "اللفلت س، خاجمت الخلٍس س، وحظم الخلٍس  ."ملدمت الخلٍس

ومً امللدماث الظابدة املالبمت لهرا الشيل إلاخبازي هجد امللدمت الجادة، وهي التي جخجه مباشسة إلى كلب الخبر. هما ًجىش 

ت، وذلً مً خالٌ  جأحُل الخفاصُل الهامت في الخبر إلى ألاخس كصد اطخخدام امللدمت املشىكت باكخباز أن ألامس ًخللم بلصت خبًر

م  .شد الاهخمام وإخدار كدز مً الدشٍى

ت هىزدها واآلحي س إلاخباٍز ىحد هىق آخس مً امللدماث امللخمدة في الخلاٍز  :ٍو

ذ ـ ملدمت الاكخباض: 1  .حلخمد كلى أهم ما وزد في ولمت أو جصٍس

 .وهي التي جلخص املىطىق وجىاطب ألاخباز التي جدظاوي فيها اللىاصس امليىهت للخبر مً خُث ألاهمُت ـ ملدمت الخلخُص: 2



 .وجلىم كلى امللازهت أو الخظازب بين الىاكم ـ ملدمت الخظاد: 3

 .وحلخمد كادة في املظابل التي تهم السأي اللام ـ ملدمت الاطخفهام: 4

 املدة الزمىيت للتقسيس

س إلا  خبازي جددًد شم ي دكُم، وإهما جيىن مدجه زهً أهمُت الحدر في كالكتها باهخماماث املجخمم، وكد ًصل أن ـ لِع للخلٍس

ىوي، في خاالث خاصت، الدكُلخين وختى الثالر دكابم س إلاخباز الخلفٍص  .ًخجاوش الخلٍس

س، إذا ما بلوذ أهمُت ألاخدار في الخ شول اللابمين ـ هما ًجىش أن ًيىن للخبر املسهب أهثر مً جلٍس بر ما ٌشول الىاض، َو

س الىازدة مً مىاكم الصساق في املىاػم الظاخىت مً اللالم  .باالجصاٌ، مثل الخلاٍز

 أشلوب التقسيس إلاخبازي 

شا في ذهً  س باملىطىكُت والدكت في الخلبير و)اللفف(، إذ ًجب ججىب الجمل املللدة التي جددر حشَى ـ ًدظم أطلىب الخلٍس

 .الجمهىز 

ا ًيبغي ججىب اطخخدام الظمير الوابب، إذا وان مىطىق الخبر ٌشير إلى أهثر مً شخصُت؛ ألن هره الحالت ججلل املشاهد ال ـ هم

 .ًدزن بظهىلت إلى مً ٌلىد الظمير

س؛ ليي ال  لت ميسجمت مم مداوز الخلٍس س بؼٍس ًخلؽ ـ في خاٌ اكخماد الشهاداث وألاطاهُد امللخبظت ًيبغي شزكها كبر فلساث الخلٍس

س ميز بىطىح جسابؽ مىطىكاث الخلٍس  .املشاهد بين فئاتها، ٍو

س أشمىت مخخلفت مخلاػلت ًفظل اطخخدام صُوت املظازق، ولما أمىً ذلً، خصىصا في البداًت، ختى ٌلؼي  ـ إذا جظمً الخلٍس

ىن في هلل ألاخباز وشسخهاالاهؼباق للمشاهد بأن ألاخدار إهما ججسي متزامىت مم شمً البث، وجلً هي خاصُت إلاذاكت والخل  .فٍص

س إلاخباز مم بىاء الصىز التي ججظم مىطىق الخبر، وإلخدار هره امللادلت ًمىً اجباق إخدي  ـ ًيبغي أن ًخفم بىاء الخلٍس

لخين الخالُخين: إما جلبِع الىص الصىز التي جم جسهُبها في شأن مىطىق ملين، أو جلبِع الصىز الىص الري أكده الصحفي  الؼٍس

 .س اػالكه كلى الصىز املسهبتإز

ىهُت والىلل ملا  .ًيسحب هرا إلاحساء ألاخير كلى الخدلُلاث الخلفٍص

س إلاخبازي ملؼُاث زكمُت كدًدة، ًيبغي جلدًم هره امللؼُاث طمً حداٌو جلخصها وزطىم بُاهُت حشسخها،  ـ إذا جظمً الخلٍس

 ً أزكام هثيرة في وكذ مىحص، هما ٌظخدظً في خاٌ وصف مىاكم وججللها بازشة مفهىمت؛ ألهه مً الصلب كلى املشاهد جخٍص

 .حوسافُت هامت طبؼها طمً خسابؽ وزطىم جىشف خدود ألامىىت

س إلاخبازي ٌظخلصم مساكاة ما ًلي :ومً احل    هجاح الخلٍس

 أن ٌشلس املشاهد بالحُاة الىابظت في ول لحـت مً لحـاث الحدر. الحيويت :  (1

ت والظسكت املؼلىبت فالبد مً اخخصاز واخخُاز اليلماث واللبازاث املؤزسة.  العسض املختصس: (2  بوُت إكؼاء الحٍُى

س هى شاهد كُان كلى الحدر. املعايشت: (3  هى أن ًيىن ملد وملدم الخلٍس

 مً خالٌ اخخُاز ألالفاؾ واليلماث والدكُلت وان ًصف املظمُاث بأطمائها. الواقعيت والالتزام: (4


