
 

 المحاضرة االلكترونية الخامسة 

 المرحمة الرابعة صحافة

 المادة اخراج صحفي

 مدرس المادة االستاذ المساعد الدكتور جمعة محمد عبداهلل

 :الدراسة صحيفة من األولي الصفحة في اإلخراجية المذاهب فئة -

 بينيا والمقارنة بتبويبيا وقاموا ومسميات تقسيمات عدة إلي الباحثون قسميا مذاىب ىي 
 :وىي مدارس ثالث من نابعة المذاىب وىذه

 عناصر بين الشكمي التيبوغرافي التوازن فكرة عمي أساسا   تقوم التي: التقميدية المدرسة - أ
 :التالية الفئات خالل من المذاىب فييا الطالبة وستدرس, الصفحة

 الدقيق التماثل أي) الشكمي التوازن يحقق الذي المذىب وىو: التقريبي الشكمي التوازن مذىب 1/أ
 :أساليب عدة عبر( الصفحة شقي بين

 ويحقق التوازن قيود من الثاني أو األول العمود يطمق فيو: الصفحة من قسم في التوازن -
 .الصفحة من بقي فيما الدقيق التوازن

, الصفحة عمي متوسط ارتكاز محور من أكثر إيجاد عمي يعتمد: الصفحة خالل التوازن -
 المذىب ىذا أساليب أكثر وىو المتقابمة العناصر بين الموازنة عند التعويض أسموب واستخدام

 .تحررا  

 صدر في التوازن تحقيق في المخرج يقيد األسموب وىذا: الصفحة أعمي في التوازن -
 .يشاء كما بقيتيا وينسق وحده الصفحة



 خالل من اإلخراج في الوظيفي األداء تحقيق إلي المدرسة ىذه تيدف: المعتدلة المدرسة - ب
 أن دون الحقيقي التوازن يحقق بحيث صحفية مواد من تتضمنو ما لتقديم الصفحة شكل تسخير
 :عمي الفئة ىذه وتشتمل القارئ عين إليو تنتبو

 توازن في أرخميدس نظرية الصفحة عبر التوازن تحقيق عمي مديعت: الالشكمي التوازن 1/ب
 .الرافعة

 أىمية ذات معينو معينة طباعيو وحدة استئثار أىمية عمي يقوم الذي: التركيزي المذىب 2/ب
برازىا المخرج باىتمام نسبية  عناصر واستخدام الصفحة في مواقع ألىم احتالليا خالل من وا 

 .بنائيا في ثقيمة تيبوغرافية

 

 في الصحف اتبعتو شكمي أو تيبوغرافي تقميد أي من بتحررىا تتميز: المحدثة المدرسة -ج
 .الصفحة تصميم

 النسبية أىميتيا حسب الصفحة مواد من مادة كل عرض وىو: الوظيفي التجديد مذىب 1/ج
 :أىمو أساليب عدة عمي وتشمل ذلك تحقق التي التيبوغرافية والعناصر والمكان الحيز ليا ويوفر

 .القراءة منو تبدأ الذي بالركن الرئيسي الموضوع نشر -

 تجمع بحيث فوقو أو الرأس تحت أعالىا في الصفحة بعرض الرئيسي الموضوع نشر -
 .واحد عمود أو عمودين عمي الموضوع سطور

 أو عريض عنوان لو مصور كامل موضوع بنشر الصفحة من السفمي النصف إحياء -
 ممتد

 إبراز في الممتدة العناوين تفضيل: يمي ما عمي يعتمد الذي األسموب وىو اإلفريز -
 .فوقيا يمتد واحد بعنوان وصورتو الموضوع بين والربط, الصفحة عمي اليامة الموضوعات



 مسارىا لمعين توفر عرضية وحدات من الصفحة بناء عمي تعتمد: األفقي اإلخراج مذىب 2/ج
 كمو الموضوع يكون بحيث العنوان فوقيا يمتد التي األعمدة عمي معظمو أو المتن وتوزيع األفقي

 .أفقيا   مستطيال  

 

 .السابقة األساليب من أسموب أي إتباع دون أخرجت الصفحة أن أي: بدون -د

 :الدراسة مادة الصفحة في األساسي التصميم في الحديثة االتجاىات فئة -2

 الفئات الفئة ىذه وتتضمن, الصفحة عبر الثابتة غير الطباعية الوحدات بتوزيع الجانب ىذا ييتم
 :التالية الفرعية

 الصفحة في نقطة أىم وىي: الرئيسية لموحدة القراء لجذب البصري المركز بنظام العمل - أ
نما فقط الرئيسية الوحدة نحو القراء جذب عمي يركز ال بحيث األولي  سموك قيادة عمي يعمل وا 
 .أىمية األقل الوحدات نحو القراء

 .األولي الصفحة في المنشورة القصيرة لموحدات الرأسي البناء - ب

 وتخصيصو الصفحة من جزء باقتطاع: الوحدات عرض في القطاعات أسموب استخدام  - ت
 .خاصة طبيعة ذات معينة وحدات لنشر

 :الدراسة صحيفة من األولي الصفحة رأس في الثابتة التيبوغرافية العناصر فئة

 تظل بل آلخر يوم من توظيفيا وأسموب وموقعيا وحجميا تصميميا يتغير ال التي العناصر وىي
 :التالية الفرعية الفئات الفئة ىذه وتشمل, طويمة لفترة ومستقرة ثابتة

 اتجاه أو االسم مضمون عن تعبر التي الشعارات مع الصحيفة اسم ىي: الالفتة - أ
 .الصفحة

 شكل عمي ويكونان الالفتة يسار أو يمين عمي يقعان المذان الحيزان ىما: األذنين - ب
 .إطارين



 .ورقمو العدد كتاريخ الصدور بيانات عمي المشتمل الالفتة تحت الواقع الشريط: العنق - ت

 صحيفة من األولي الصفحة في الثابتة التيبوغرافية العناصر إلخراج الفنية األسس فئة-3
 :الدراسة

 :الالفتة -أ 

 .ممون شعار 1/أ

 .ممون اسم 2/أ

 :العنق - ت

 .ويميزه المتن حروف باقي عن حروفو يفصمو إطار داخل العنق وضع: إطار داخل 1/ب

 .مكوناتو وتبرز تبرزه ممونة لمعنق خمفية وىي: ممونة أو شبكية أرضية استخدام 2/ب

 الحجم حيث من أو الشكل حيث من إما: المتن حروف باقي عن حروفو حجم تباين 3/ب
 .لتمييزه

 .وسطيا فقط وليس, الصفحة عرض العنق يحتل أن: الصفحة بعرض يمتد 4/ب

 :األذنين - ث

 والعنق الالفتة عن محتوياتيا لفصل إطار داخل األذنين من كل وضع: إطار داخل 1/ج
 .وتمييزىا

 إعالن أو ممون عنوان أو ممونة أرضية أو ممون إطار استخدام طريق عن: ألوان استخدام 2/ج
 . إلبرازىا أو جمالية كممة ممون

 :الدراسة مادة األولي الصفحة جسم في المتغيرة التيبوغرافية العناصر أنواع فئة -5

 صفحة ومن آلخر موضوع من توظيفيا وأسموب وموقعيا حجميا يتغير التي العناصر وىي 
 :وتشمل, آلخر عدد ومن آلخري



 جمع ليتسني حجميا بصغر تتميز التي العربية الطباعية الحروف وىي: المتن حروف - أ
 :إلي الكثافة حسب الطالبة وستقسميا, المحدد السطر اتساع في المقروءة الكممات من عدد اكبر

 .عادية كثافة درجة: ابيض حرف 1/أ

 نفس عمي المجموعة البيضاء الحروف عن فيو الحبر كثافة درجة تزداد الذي: اسود حرف 2/أ
 .الحجم

 عمييا وتدل الصحفية المادة تسبق التي األسطر مجموعة أو السطر وىي: العناوين - ب
 :التالية الفئات خالل من الدارسة وتتناوليا. مضمونيا إلي وتشير

 :االتساع حيث من العناوين أنواع 1/ب

 .واحد عمود باتساع العنوان ىذا ُيجمع: العمودي -

 اتساع عمي وينشر, المانشيت من واقل العمودي العنوان من أكثر اتساعا   يحتل: الممتد -
 .أعمدة وسبعة عمودين بين ما يتراوح

 .بأكمميا األولي الصفحة بعرض يمتد الذي العنوان وىو: مانشيت -

 :الوظيفة حيث من العناوين أنواع 2/ب   

 كبير ببنط عادة ويجمع, الصحفي الموضوع أو لمخبر األساسي العنوان وىو: رئيسي -
 .نسبيا  

 . جوانبو لبعض تفسيرا   أو شرحا   أو إضافة ويقدم الرئيسي العنوان يمي الذي ىو: ثانوي -

, الممتد أو العريض أو الرئيسي العنوان قبل ينشر الذي العنوان ىو: جانبي أو تمييدي -
 .الوسط في وأحيانا لمعنوان األيمن الجانب عمي اصغر ومقاسا   اقل مساحة بذلك محتال  

 من يتكون ما وعادة الخبر مضمون عن بسيطة لمحة يقدم الذي العنوان وىو: إشاري -
 .السابقة العناوين من اقل ومقاس بامتداد كممتين أو كممة

 :الدراسة صحيفة من األولي الصفحة في المتغيرة التيبوغرافية العناصر إخراج أساليب فئة -6



 :التالية الفرعية الفئات في العناوين إخراج أساليب تشمل بدورىا الفئة وىذه 

 االعمدة أو لمعمود الكامل االتساع العنوان ىذا ويحتل: لو المحدد االتساع يمأل الذي - أ
 .بعينيا يجمع التي

 العنوان اسطر أو سطر توسط بو ويقصد: لو المحدد االتساع وسط الموضوع العنوان - ب
 .لو المخصص االتساع

 في يتكون بحيث, سابقو عن منيما كل يضيق ثالثة أو سطرين من ويتألف: اليرمي - ت
 .مقموب ىرم أو ىرم شكل النياية

 أو كمو االتساع يمأل وقد أكثر أو عمود اتساع عمي يمتد واحد سطر من يتألف: المفرد - ث
 . طرفيو بين يتوسط

 .السابقة العممية األساليب من أسموب من أكثر استخدم الذي العنوان وىو: أخري - ج

 .العممية األساليب من أسموب أي يستخدم لم الذي العنوان من أي: بدون - ح


