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 :المقدمة

 و البروز جوانب بعض تحمل التً و العدد مناسبة عبارات من المكونة القلٌلة السطور تلك

 بٌن تقع وهً به وثٌقة صلة ذات تكون و غٌرها أو اإلخبارٌة المادة أو الخبر فً األهمٌة

 . ٌسر و سهولة فً الثانً إلى تقود و األول وتساعد اإلخباري النص و العنوان

 

 :المقدمة أنواع

 :المختصرة المقدمة -أ

 و األحوال فً استخداًما أكثرها و جدال دون من اإلخبارٌة المقدمات أنواع أبرز هً و

 على أداة تتفوق أو العناصر بقٌة على إخباري عنصر ٌتمٌز لم ما و العادٌة اإلخبارٌة الظروف

 .نفسها المتجمعة المادة واقع من األخرى األدوات

 :الوصفٌة المقدمة -ب

 المقدمة هذه أن هو واحد فارق مع...  خصائصها و السابقة المقدمة من بشدة تقترب هً و

 طبٌعة من ٌتطلبه بما الوصف عنصر لٌها إ بالنسبة ٌصلح التً األخبار فوق لترتفع تختار

 التفصٌالت و للنظر الملفتة و المفاجئة التغٌرات و الوقائعً والتدفق الحٌوٌة على تعتمد حدثٌة

 الدراما أو الحوادث صفحات فً استخدامها ٌكثر هنا من و اإلثارة و التشوٌق على تعتمد التً

 . اإلنسانً الجانب أو

 :المقتبسة الجملة مقدمة -ج

 برواٌة وثًٌقا اتصاال تتصل كما أًٌضا القوالب بعض و اإلخبارٌة المادة من بأنواع تتصل هً و

 أقوال من باقتباسها المحرر ٌقوم التً األقوال كذا و" الرؤٌة شهود" أو" عٌان شهود" 

 القراء ألغلبٌة بالنسبة معروف بمصدر ٌتصل ما أقواها من أن غٌر...  المختلفة المصدر

 .تصرٌحه أو بٌانه بعضهم ٌنتظر الذٌن



 

 :التساؤل مقدمة -د

 العادٌة للصٌغة مغاٌرة بصٌغة تتم ألنها نجاًحا المقدمات أكثر من تعتبر بل ناجحة مقدمة هً و

 حبل بٌنها ٌربط التً األسئلة من العدٌد بطرحها و التساؤل على باعتمادها المقدمات ألغلب

 و القراء، استطالع حب و اهتمامات و للفضول المثٌر اإلخباري المضمون حبل هو و واحد

 لمادة ا و األخبار اهتمامات ومجاالت نوعٌات لجمٌع تصلح أنهاا المقدمة هذه أهمٌة من ٌزٌد

 . اإلخبارٌة

 :المؤكدة المقدمة ه

 و لها وتسجٌلها برصدها ذلك و فٌه األهمٌة جانب بعض أو الخبر جوانب أبرز إلى تشٌر

 .القراء أذهان فً ترسٌخها على وٌعمل معانٌها ٌؤكد قالب فً وضعها

 

 : المقارنة المقدمة -و

 أو المقابلة عنصر على العتمادها ذلك و المتناقضات أو المقابالت مقدمة أحٌاًنا علٌها وٌطلق

 فإنها هنا من و اإلخبارٌة الدالالت و الحٌثٌات و التفصٌالت و الوقائع بٌن أوالمقارنة التضاد

 .واحد من أكثر على كثٌرة أحٌان فً اعتمدت إن و صٌاغتها فً تقلٌدٌة غٌر مقدمة تكون

 " :المفسرة"  الموضحة المقدمة -ز

 و الشروح و األسباب عباراتها و سطورها خالل من تقدم عدٌدة إخبارٌة استخدامات ولها

 الحٌثٌات و الطرق و التفسٌرات

 :الساخرة المقدمة -ح

 بأسلوب الحدث رفض و التهكم إنما و الحقٌقً الهزل و العبث هو السخرٌة المقصود ولٌس

 الذي االجتماعً الطابع ذات التحقٌقات فً استخدامها ٌكثر و الالذعة بالمقدمة وتسمى هزلً

 .حٌاتهم و القراء باجتماعٌات المرتبطة القضاٌا من كثٌر ٌعالج

 :التارٌخٌة المقدمة -ط

 الشخصٌة و التارٌخٌة التحقٌقات فً تستخدم و الحدث تارٌخ إلى تشٌر مقدمة وهً

 .التحقٌق فكرة عن التفسٌر من نوعا تقدم وكذلك والقصصٌة

 : الحوار مقدمة -ك

 من لكن و االقتباس مقدمة من تقترب و السٌنمائً السٌنارٌو أو التمثٌلً الحوار وتشبه

 .الصٌاغة على عالٌة مقدرة و عالٌة مهارة إلى تحتاج و واحد شخص من ولٌس شخصٌن

 



 

 

 :الخاتمة

 و الجمهور ٌقرأه أن ٌمكن ما آخر و الصحفً، التحقٌق من األخٌر الجزء بمثابة وهً

 و واضحة و قوٌة تكون أن بد وال ضرورٌة هً لذلك العواطف به وتتأثر العقول تستوعبه

 انعدم إال و طولها فً مسرفة تكون ال و المسرحٌة فن فً النهائٌة بالكلمات تكون ما أشبه

 . أثرها

 :الخاتمة أنواع

 :المختصرة أو الملخصة الخاتمة -أ

 الممكن من و العقول و األذهان فً تستقر حتى التحقٌق فكرة باختصار الصحفً ٌقوم وفٌها

 وفق المصاغة التحقٌقات مع استخدامها ٌمكن و األساسٌة التحقٌق لحقائق ملخصاً  تكون أن

 .الوصف و الموضوعً العرض أسلوب

 :العامة العبارة خاتمة-ب

 و المقدمة فً األحداث تصارع أن فبعد القصة حكاٌة تشبه هً و السارة بالعبارة وتسمى

 وفق المصاغة التحقٌقات فً تصلح و السعادة من بشًء الموقف لتنهً الخاتمة تأتً الجسم

 .والحدٌث القصة و االعتراف أسلوب

 :مقدمة أو عمل إلى الدعوة خاتمة -ج

 المختصة الجهات تدعو وهً المواطنٌن مشاكل و العام الرأي قضاٌا التحقٌق طرح بعد وتأتً

 .معٌن عملً موقف التخاذ التحقٌق فً المذكورة المعنٌة و

 :التصوٌرٌة الخاتمة - ه

 دون من التأثٌر إحداث فً كبٌر دور لها التً بالصورة زاخرة و بالحٌاة مملوءة و قوٌة وهً

 فهً األحاسٌس و المشاعر تخاطب التً التحقٌقات نهاٌة فً تستخدم و الموضوع عن االبتعاد

 العامة االجتماعٌة و اإلنسانٌة و الشخصٌة لتحقٌقات تصلح

 


