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 التقرير التلفزيونيعنوان المحاضرة : 

 -أنواع اللقطات المستخدمة بالتقرير التلفزيوني:
أحجام المقطات التي تعينو عمى رسم المشيد يجب عمى كل صحفي أن يكون عمى اطالع عمى 

كاماًل في ذىنو لينقميا الى المصور, وصواًل الى تقرير يحقق قواعد اإلبداع في إعداد التقرير 
التمفازي الميداني الذي يقع عمى عاتق الصحفي مسؤولياتو الكاممة, فيو بمنزلة المخرج التمفازي 

 ليذا التقرير. ومن أنواع المقطات:
ولقطة طويمة  .V.L.S( بتفرعاتيا المختمفة من لقطة طويمة Long Shotقطات الطويمة )الم -1

( ىي لقطات تأسيسية لممشيد التمفزيوني, فيي بإطارىا الواسع ومتعدد الجزئيات EX.L.Sلمغاية )
يمكن ان تعرف المشاىد عمى مكان وقوع األحداث وتييئتو نفسيًا لمدخول الى تفصيالت الحدث, 

المقطة في إظيار حركة المنظور, خاصة في مشاىد الزحام واالجتماعات والمظاىرات  تفيد ىذه
 والمعارك, وتساعد عمى الربط السمس بين المشاىد المختمفة.

( من أىم المقطات التمفازية, فيي تعرف المشاىد عمى Close up Shotالمقطات القريبة ) -2
ماج في الحدث نفسيًا وانفعاليًا وخاصة مع لقطات المنظور المرئي وتفصيالتو بدقة, ومن ثّم االند

 ردود األفعال أو األفعال النادرة.
( ىي المقطات المفضمة داخل االستوديو وخارجو Medium Shotالمقطات المتوسطة ) -3

لسيولة استخداميا كما أنيا تجمع بين مزايا المقطات القريبة والمقطات البعيدة, وىذا النوع من 
 استخداميا في تغطية المؤتمرات الصحفية.المقطات يمكن 
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 -:سابعًا: مواصفات التقرير اإلخباري التلفزيوني الجيد
وحدة الموضوع: بمعنى ااّل ييدف التقرير إلى بحث أكثر من قضية, واحيانًا يمكن لممراسل  -1

 الجيد الربط بين موضوعين فقط إن كانت ىناك عالقة عضوية ومنطقية بينيما.
ثواني, وىي المدة نفسيا التي  5-3ل القصيرة: تسمح لقارئ التقرير بالتقاط أنفاسو كل الجم -2

يحتاجيا المشاىد اللتقاط أنفاسو, فالجمل الطويمة معقدة بطبيعتيا ويصعب مونتاجيا كما أنو من 
 الصعب قراءتيا بشكل تمقائي.

وصوت انفاس الصورة ىو ما بين التقاط النفس واالخر يجب أن تترك الصورة تتنفس, نعم,  -3
األصوات الطبيعية المصاحبة ليا لكن يحذر من المبالغة في إبراز األصوات المصاحبة من دون 

 مبرر موضوعي.
( كل جزء تتراوح مدتو ما Sequencesالتقرير الجيد يجب أن يقسم إلى أجزاء منطقية او ) -4

موقع جغرافي واحد, داخل المدينة ثانية, والجزء أو السياق ىو إما موضوع واحد أو  22-15بين 
 نفسيا, ويساعد ىذا التقسيم المشاىد عمى فيم السياق العام لمقصة.

السياق الزمني يجب أن يسير في اتجاه واحد: أما من األحدث إلى االقدم أو العكس, وال  -5
 يفضل استخدام االتجاىين في نفس التقرير.

احد, أي إن بدأت من موقع ما واتجيت إلى السياق المكاني: يجب أن يسير في أتجاه و  -6
 موقع اخر ربما يمكنك فقط العودة في نياية التقرير إلى الموقع األول.

المقتطفات الصوتية داخل التقرير يجب أن يتم التمييد ألصحابيا في النص بتعريف إلى أي  -7
 اتجاه ينتمون.

استخدام الجرافيكس في التقرير ال يجب ان يعكس بشكل مفضوح نقص المادة الفيممية بل  -8
يجب أن يكون في سياق توضيح معمومات وبيانات من الصعب توضيحيا من دون استخدام 

 الجرافيكس ) كاألرقام, ونتائج االنتخابات(.
ال أن يخدع المشاىد استخدام الصور األرشيفية يجب أن يكون في سياق واضح وُمعمن  -9

ويجعمو يخمط بينيا وبين الصور الحديثة, وسياق الصور األرشيفية يجب أن يكون في اتجاه واحد 
 أي أن يتم استخداميا في موقع واحد.

ظيور المراسل في التقرير إن كان ميدانيًا يجب أن يكون مبررًا وان يضيف الكثير إلى  -12
 شعور المشاىد بروح الموضوع.
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  -من مستلزمات التقرير هي :و 
 الحيوية / أي تصوير الحدث بوقائعو النابضة . -1
 العرض المختصر / فالصورة تعادل ألف كممة كما تشير بعض أدبيات االعالم . -2
 بأول . المعايشة / بما يشعر المشاىد بان الكاميرا تنتقل بتمقائية وفي مكان الحدث أوالً  -3
 ا.أي االلتزام بنقل االحداث بأسمائيا وأماكنيالواقعية وااللتزام /  -4
 -والتقرير التلفزيوني الجيد عليه اإلجابة عن تساؤالت المشاهد التالية: 

 ماذا حدث؟ 

 ما التطورات األخيرة لما حدث؟ 

 ما القضايا التي يجب عمّي أن أفيميا لمربط بين تمك التطورات؟ 

 ما حدث ميمًا؟ لماذا ُيعتبر 

  كل ذلك؟ يعنيني منوما الذي 

 
 


	والتقرير التلفزيوني الجيد عليه الإجابة عن تساؤلات المشاهد التالية:-

