
 :األسلوب الرابع
 الصحفي التحقيق أسلوب  

 
 حدبثها بقت الحادثة فنتخٌل المقدس، الكتا  فً بمباقف حبادث فهم عوى ٌلساعد لسوب األ هذا

 الحادثة فً المركزٌة( الشخصٌات) األطراف نلستجب  صحفً محقق بدبر بنقبم( بعده ب/  أب)
 نظر بجهات خالل من المختوفة هجبانب عوى بالتعرف المبقف،/الحادث لصمٌم الدخبل لبابنح

 فً البحً لسجوه ما خالل من لنا هللا قصد إلى الدرالسة نهاٌة فً لنتبصل به، المرتبطة الشخصٌات
 إلى الكبٌرة المجمبعة تقلسٌم ٌفضل الدرالسة مجمبعات فً. بها تأمونا التً( الفقرات) الفقرة

 عددا بنختار ،(مضاعف عدد أب) الستجبابها نرٌد التً الشخصٌات عدد حلس  صغٌرة مجمبعات
 ٌمكن شخصٌات، 5-2 الستجبا  ٌفضل) اللستجبابها الحادثة فً المركزٌة الشخصٌات من

 مبقف فً الدٌك ٌبنان، قصة فً الحبت مثال الحادثة، فً بجدت إذا أٌضا حٌبانات الستجبا 
 تالمجمبعا عدد حلس  -أكثر أب) مجمبعة كل(. بوعام قصة فً الحمار لٌلسبع، بطرس إنكار
 بتحضٌر تقبم أي) معٌنة( طرف أب) شخصٌة تلستجب  صغٌرة( نلستجببها التً الشخصٌات بعدد
 (.الحادثة من شخصٌة كل مبقف بإظهار الحقائق لكشف تهدف صحفٌة ألسئوة

 
 طرق ثالث  اعتبارها ٌمكن) إمكانٌات ثالث منها نذكر طرق، بعدة لسوب األ هذا الستخدام ٌمكن
 :بهً ،(لسوب األ لنفس

 حلس ) الحادثة فً معٌن طرف اللستجبا   صحفٌة ألسئوة 7-5 فرقة لك تحضر .1
 مدة) بباضحة مختصرة تكبن أن لسئوةاأل بعوى ،(المجمبعات بقٌة مع التنلسٌق
 .الكبٌرة المجمبعة فً لسئوةاأل تناقش ذلك ببعد ،(دقٌقة 21-11 لسئوةاأل تحضٌر

 لمدة) المجمبعة فً المرشدٌن قبل من ملسبقا محّضرة ألسئوة عوى المجمبعات تجٌ   .2
 .اإلجابات تناقش ثم ،(دقٌقة 11-21

-1) عوٌها لإلجابة تبادلها ٌتم ثم( دقٌقه 21-11 مدة فً) لسئوةاأل المجمبعات تحضر  .3
 باحد لقاء من ألكثر نحتاج قد. باإلجابات لسئوةاأل مناقشة تتم ذلك ببعد ،(دقٌقة 21

 .الطرٌقة هذه بحلس  حادثة لدرالسة
 

 : لسوب لأل ةبالنلسب إضافٌة مالحظات
  

 حدث أي أب عجٌبة، أب مثل، أب قصة، أب مبقف، كل مع مشّبق بشكل لسوب األ هذا الستخدام ٌمكن
 نفترضها، شخصٌات بإضافة الحادثة، فً الشخصٌات عدد زٌادة أب تقوٌل نلستطٌع بدائما... آخر
 ٌعطً الذي األمر بالحادثة، عالقة لها حٌبانات حتى أب الحضبر، احد أب العٌان الشهبد كأحد
 ببنات بمشاعر لسٌساحأ إلى فندخل بتفصٌوها، نعٌشها ألن بل الحادثة، فً لوتأمل فقط لٌس المجال
 .فٌها طرف كل أفكار
 أحٌانا ألنه التطبٌق، أهمٌة إلى النظر لتبجٌه النهاٌة فً نحتاج لسوب األ بهذا الدرالسة فً انه الحظ
 لنا مباشرة ألسئوة لٌلست أي)  الكتابٌة وشخصٌاتل مبجهة تكبن لسئوةاأل الن األمر هذا إغفال ٌتم

 .الكومة الدارس لوشخص بالنلسبة المباشر التطبٌق إمكانٌة فً التفكٌر دبن( شخصٌا
 
 
 
 
 
 



 
 :الصحفً التحقٌق ألسوب  لشرح مثال
  بٌنهما حصل خالف حبل بلبط أبرام بٌن صحفً لتحقٌق ألسئوة

 (.13 تكبٌن فً دبر ما حلس ) مضاعفاتها أب مجمبعتٌن، فً درالسة  
 

 إلبراهيم أسئلة
 

 للوط أسئلة

 عن الكنعانٌٌن من جماعة أبرام ٌا أخبرتنا لقد
 .أخٌك ابن لبط ببٌن بٌنك حصوت مخاصمة
 صادق؟ الخبر بهل ذلك؟ لسب  ما ترى

 عن لبط ٌا الكنعانٌٌن من مجمبعة أخبرتنا
 ترى .أبرام عمك ببٌن بٌنك حصوت مخاصمة

 صادق؟ الخبر بهل ذلك؟ لسب  ما

 بٌنكما؟ المخاصمة لفك الحل كان ذاام بٌنكما؟ المخاصمة لفك الحل كان ذاام

 قبوك، أرض أفضل لبط ٌختار أن رضٌت كٌف
 فً رافقك الذي هب بل لسنا، بتكبره عمه بأنت
 ؟إرادته بمحض لسفرك

 الأب أنت فاخترت أبرام اقتراح رضٌت كٌف
 بأنت بل لسنا، بٌكبرك عمك، بهب ،أبرام قبل
 لسار؟ أٌنما تتبعه أن رضٌت دتكبإرا

 لدائرة باختٌاره لبط عن اآلن تفتكر ذاام
  األردن؟

 عن تفتكر ذاام لسدبم؟ رةبامج اخترت ذاالم
 ؟أبرام عمك

   أنت؟ اختٌارك كان ذاابم
  ال؟أب ٌختار نأ لوبط لسمحت ألنك تندم له

 الخالسر  هب من ،أبرام اختٌار فً تظن ذاام
 فكرك؟ بحلس 

 
 
 

 :مالحظة
 

 :مالحظة

 لسنبات بضعة مربر بعد إلبراهٌم بزٌارة قمنا
( بعمبرة لسدبم هالك بعد)  الحادثة هذه عوى
 لسارة امرأته مع جاللسا كان عندما خٌمته فً بهب
 إبراهٌم ٌا باآلن: بلسألناه  السحق الصغٌر بابنه
 ببٌن بٌنك حدثت التً لوحادثة تقٌٌمك  هب ما
 فً اآلن تفتكر ذاابم لك؟ بمخاصمته لبط

  لك؟ الر  اختٌار

 لساكن بهب لوبط بزٌارة قمنا الحادثة هذه بعد
 ما  بلسألناه، (31: 11 تك)  ابنتٌه مع الجبل فً
  اختٌارك فً اآلن تفتكر ذاام لبط ٌا :ٌوً
 فً تعتقد ذاابم لسدبم، رةبامج قررت عندما
 بعد عوٌه، تندم أمر أهم هب ما ؟إبراهٌم اختٌار
  الحبادث؟ هذه كل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
 
 

 (:الصحفي التحقيق سلوبأل)  للتطبيق إضافية أمثلة
 
 أخرى شخصٌات إضافة أب الشخصٌات بعض اختصار ٌمكنك األمثوة هذه كل فً

 
  6-1: 16 تكبٌن -ثالثٌة مشكوة 

  هاجر لساراي، ،برامأل ألسئوة 
 (.مضاعفاتها أب) مجمبعات لثالثة درالسة 

 
 32-11: 15 لبقا - الضال اإلبن قصة 

 فً الحضبر ألحد ألسئوة تبجه أن أٌضا بٌمكن -األكبر اإلبن الضال، اإلبن لأل ، ألسئوة
 .األ  أعدها التً البلٌمة

 
 

 القٌامة بفً الصوٌ  عند بشكبك بأفكار خٌانة. 
 .21-1: 27 متى من لسخرٌبطًاإل ٌهبذا مع صحفً تحقٌق 

 .62-54 ب 34-31: 22 لبقا من بطرس مع صحفً تحقٌق
 .11-1: 16 مرقس من المرٌمٌات مع صحفً تحقٌق

 
 (.1 ص ٌبنان) البحر فً ٌرمى ٌبنان 

 .البحر فً رمٌه حتى له حصل ما كل بخصبص ٌبنان مع صحفً تحقٌق  
 .البحر فً رمٌه بلسب  ٌبنان بخصبص النبتٌة رئٌس مع صحفً تحقٌق  

 :مع التحقٌق ٌمكن ٌبنان لسفر فً االصحاحات بقٌة فً أملالت أردنا إذا
  الحبت مع تحقٌق 
  تا ؟ بكٌف لسمع كٌف نٌنبى، موك مع تحقٌق  

 (.ٌوٌه بما 7: 4 ٌبنان) الٌقطٌنة أكوت التً الدبدة مع تحقٌق   
 
 

 (.42-1: 4 ٌبحنا) ٌعقب  بئر عوى اللسامرٌة المرأة 
 (.اللسامرٌة المدٌنة أهل) التالمٌذ، اللسامرٌة، بالمرأة ٌلسبع مع صحفً تحقٌق

 
 

 (.42 ،2 ،1 اإلصحاحات أٌب  لسفر) أٌب  لقصة صحفً تحقٌق 
 (...لقصده بالنلسبة الشٌطان مع) ،أصدقائه احد مع امرأته، مع ،أٌب  مع تحقٌق

 
 

 (.1 صمبئٌل 1) صمبئٌل لبالدة بالنلسبة صحفً تحقٌق 
 
 

 صمبئٌل 1) الكاهن عالً دالبأل بالنلسبة صمبئٌل مع الر  لتكوم صحفً تحقٌق 
 (.3 ب 2


