
 
             9191- 9102كمية االداب / قسم االعالم  العام الدراسي 

 أستاذ المادة : أ.د. جمال عسكر 
 الماجستير –المادة : تحرير متقدم      المرحمة / الدراسات العميا 

 9191-3- 99المحاضرة الخامسة /تاريخ 
 
 

 العناوين
 أهمية العناوين

 بإبرازىا:ىناك عدة وظائف تقوم العناوين 
 تمخيص االنباء. .1
 تبويب العناصر الميمة. .2
 ابراز أجزاء العناوين والتصاميم بشكل واضح. .3
 تحويل المشاىد الى قارئ. .4

 الوظائف األساسية لمعناوين
تعد كتابة العناوين ميمة شاقة، وتحتاج الى روية وتفكير، وقد يراعى بيا ان تكون 

 منظومة كبيت من شعر مثاًل.
العناوين بسيطة وواضحة وال تضمل القارئ وتوقعو في حيرة وتنم عن ويجب ان تكون 

جوىر الخبر والقصة، ويمكن ان تكون ىذه الميمة سيمة بالمنسبة لمكتاب ذوي الخبرة 
النيم يقومون بكتابة العناوين باستمرار، ويجب ان تكون العناوين ذكية ومثيرة لالىتمام من 

 قبل القراء.
عمل عمى جذب القارئ لمقراءة، وتعد صياغة العناوين اىم جزء في وان العناوين الجذابة ت

 صياغة الخبر او القصة.
 وهناك عدة شروط لمعناوين:



 ان يكون العنوان مطابق لمخبر الذي تخبر عنو. .1
 ظيور اإلعالن بشكل جذاب وساحر وممفت لالنتباه. .2
 تخمق لمقارئ اىتمامًا في جميع أجزاء القصة. .3
 الخبر.تسيم في رفع سوية  .4

ومن اجل ان تقوم بعمل عنوان بارزًا يجب ان تكون مممًا بالقواعد المغوية واسسيا 
وامالئياتيا، ويجب ان يكون العنوان ممكنًا وليس مستحياًل، وعند كتابة العنوان يجب ان 

 يناقش مجموعة من األىداف.
 أنواع العناوين الرئيسية:

 عنوان الفقرة الرئيسية والعناوين الثانوية.و  اواًل: العنوان الرئيسي الواضح واالساسي:
يجب ان يكون موجزًا، وعدد االحرف لو قميل، مثاًل "الفوز  ثانيًا: العنوان األساسي:

" وذلك عندما فاز شيكاغو تريبيونالسادس" الذي وجد عمى الصفحة الرئيسة لصحيفة "
يكية لدوري المحترفين، لممرة السادسة عمى التوالي في البطولة المحمية االمر   NBAفريق 

نالحظ ان العنوان األساسي تكون من كممات قميمة وينم عن المعنى كاماًل، والعنوان لم 
 يكن معقدًا يحمل فكرة جيدة وخفيفة ولكممات ليست غريبة. 

م عن الموضوع يحتوي عمى فعل وفاعل، أي kفيجب ان ت ثالثا: العنوان الرئيسي لمفقرة:
ياغة المغوية، وتحتوي عمى معاني تعمل عمى زيادة فيم تكون مناسبة من حيث الص

 القارئ: مثاًل:
 فقرة جيدة وعنوان مناسب ويعطي الفكرة كاممة. )الشارع الرئيسي مغمق اليوم(

 المبادئ األساسية لكتابة العناوين الرئيسية
 .يجب ان تحتوي العناوين عمى ميم .1
 كانت.يجب ان يكون الكاتب مممًا بقواعد المغة ميما  .2
 يجب ان يكون العنوان األساسي ينم عن الفكرة التي يجب ان يطرحيا الكاتب. .3

 ومن األمور التي يضبطها الكاتب:
اواًل: الدقة : يجب ان يكون الكاتب دقيقًا في العناوين التي يطرحيا، كما يجب عميو ان 

 يكون موثوقًا المعمومات التي يحصل عمييا.



 او الخبر ضمن المنطق. ثانيًا: يجب ان تكون المعمومة
ثالثا: يجب ان يكون العنوان مخصص ينم عن موضوع واحد، ويعالج مشكمة واضحة، 
ويقوم من خالليا الكاتب بشرح وجية نظره عن الموضوع، كما يجب ان يقوم بوضع 

 عالمات واضحة عمى الفقرة، مثل عالمات التنصيص.
 رابعًا: يجب ان تكون الكممات دقيقة ومضبوطة.

 ادئ األساسية التوجيهية في تحرير العناوين المب
العنوان يجب ان ينم عن الفكرة األساسية لمقصة، والفكرة يجب ان تكون مكتوبة في  .1

 المقدمة.
اذا لم تكن القصة حقيقية او متشكك بيا يجب ان ال تستخدميا في كتابة عنوان  .2

 أساسي.
 العناوين الرئيسة.يجب عميك تجنب التكرار في الجمل. يجب ان ال تكرر في  .3
تجنب الغموض وااللتباس في مضمون الفكرة، والمعاني المزدوجة التي تعطي  .4

 معنيين، وتجنب التمميح.
يجب ان يكون العنوان أساسي وميم، كما يجب ان يكون العنوان مفيومًا من قبل  .5

 جميور القراء.
 استخدام الفعل الحاضر في صياغة العنوان. .6
 والكممات المختصرة مثل )الخ(.استخدام صيغة المستقبل  .7
 يجب اغفال أفعال كان واخواتيا. .8
 ال تستخدم حروف العطف )و( إال في حاالت الضرورة. .9

 ضرورة االلتزام بعالمات الترقيم )النقط والفواصل(. .11
 تجنب استخدام فعل لبداية عنوان رئيسي. .11

 اكثر. % او91يجب ان تستغل المساحة المخصصة لكتابة العنوان األساسي بنسبة  .12
 يجب ان تكون دقيق. .13

 يجب ان تراعي األعراف والعادات العامة وان تكون ميذبًا في طرح الموضوع.


