
اإلنتاج الصحف تعرف القصاصة أشكالها و عناصرها: مهارة التعبير  

 السنة األولى إعدادي

 تعرف القصاصة أشكالها و عناصرها

  تقديم

المعلومات و األخبار إنها نافذة مفتوحة على العالم  إن الجريدة أو الصحيفة كغيرها من وسائل اإلعالم المختلفة، تعد مصدر

االطالع على  حدوده الجغرافية، و أداة من األدوات التي تحقق المواطنة و ممارستها من خالل بأسره، و كل لغاته و

يوم سنتعرف علىو ال. األحداث و تناول المشاكل و طرحها : 

 مفهوم القصاصة +

 شكلها و عناصرها +

 تحليلها +

  أنشطة االكتساب: أوال

990-901الوثيقة موضوع االنطالق نموذج نسخة لقصاصة وكالة المغرب العربي األنباء ص   

 مفهوم القصاصة عبارة عن خبر أو معلومة صحفية ترد من مصدر معين و في زمن محدد بمعطيات دقيقة +

القصاصة تتشكل القصاصة من قالب مكون من عناصر مختلفة توثق الخبر أو المعلومة من كل الجوانب و  شكل +

 المعطيات

 :عناصر القصاصة اعتمادا على الوثيقة موضوع االنطالق نجد أن عناصر القصاصة كالتالي +

  الة المغرب العربي لألنباءالكامل و المختصر وك(المصدر)اسم الوكالة  

  5006الرقم الترتيبي للخبر في يوم  

  الرباط)عدد الكلمات الواردة في الخبر المغرب ) 

 العنوان الرئيسي مغرب ثقافة مسرح فكر 

 العنوان اليوم العالمي للمسرح 

 اليوم و الساعة الجمعة 

  3002الشهر و السنة مارس  

 فالية لكنها لم تمنع التعبير عن التطلعاتملخص الخبر أجواء الخبر ألغت المظاهر االحت  

 اسم الصحافية نادية أبرام 

  استنتاج

العالمية التي تتوفر على مكاتب في مختلف أنحاء  ما نقرأه في الصحف من أنباء يكون مصدره ما ترسله وكاالت األنباء

البريطانية وكالة اسويتيد  سية وكالة رويتروكالة المغرب العربي لألنباء وكالة األنباء الفرن العالم ومن أهم هذه الوكاالت

يكون لها شكل خاص و عناصر تميزها بريس بالواليات المتحدة األمريكية و هده األنباء  

جدا مايسمى في لغة ( الجزء أقل أهمية  الجزء و تلخيصه الجزء األهم الجزء المهم)القصاصة تصاغ وفق بناء محدد 

 الصحافة و اإلعالم بالهرم المقلوب

  أنشطة التطبيق: ثانيا



993ص  3الوثيقة : المعطى + : 

صنف عناصر القصاصة وفق الجدول المقترح: المطلوب + . 

 :اإلنجاز +

اسم 

الوكالة 

الكامل و 

 المختصر

الرقم 

الترتيبي 

 للخبر

عدد 

الكلمات 

الواردة في 

 الخبر

مصدر 

 الخبر

العنوان 

 الرئيسي
 العنوان

اليوم و 

 الساعة

الشهر و 

 السنة

ملخص 

 الخبر

وكالة  +

المغرب 

 العربي

 ومع +

 المغرب 0326 0086

 -المغرب

 –ثقافة 

 –مسرح 

 فكر

اليوم 

العالمي 

 للمسرح

62الجمعة   
مارس 

6002 
 مأساة

أنشطة اإلنتاج: ثالثا  : 

مسترشدا بمكتسباتك السابقة.أكتب قصاصة موجزة يكون موضوعها أحد األيام المحتفى بها عالميا    . 

فاتح دجنبر) اليوم العالمي للسيدا  + ) 

مارس 33) اليوم العالمي للماء  + ) 

ماي 4) اليوم العالمي للمرور  + ) 

 


