
 

ص إلى طول الموضوع األصلي إدراك أن نسبة طول الملخ -4
يكون النص  فقد.تختلف باختالف تكثيف النص األصلي 

األصلي مركزا تركيزا واضحا ال تستطيع أن تختصره كثيرا، مثل 
 التعريفات أو الخالصات النحوية

 لفقرة ؟كيف تلخص ا
 . من السهل عليك أن تلخص الفقرة إذا حصلت على مفتاحها •

 : للحصول على مفتاح الفقرة طريقتان •

 . أن تضع لها عنوانا ؛فيكون العنوان مفتاح التلخيص 1-

 أن تختار من الفقرة جملة تكون مفتاح التلخيص 2-

 كيف تلخص موضوعا أو رسالة ؟
 :يراعى في تقدير درجات التلخيص المهارات اآلتية

 . أن تهتم باألفكار األساسية -1

 . أن تراعي التسلسل المنطقي في عرض األفكار -2

 . التحرر من لغة الموضوع األصلية -3

 . مراعاة الوقف والترقيم -4

 . تجنب التكرار -5

 :منوذج للتلخيص وهو مقال بعنوان 

 () تعريب التعليم العالي

 

 ..يتضمنها النص األساسية التي
مــا ىــو ضــرورل فــي الفقــرة لفهــم الفكــرة األساســية  التمييــز بــينـــ 2

،وما ليس بضرورل ؛لذلك فقارئ التلخيص ال يحتـاج إلـى التمثيـل 
 . والتوضـــــــــــــيك الـــــــــــــذل يســـــــــــــوقو كاتـــــــــــــب الفقـــــــــــــرة

وأسـلم طريقــة لكتابـة التلخــيص ىـي أن نضــع  ــ كتابـة التلخــيص :3
الســابقتين ، ــم نكتــب  الــنص األصــلي جانبــا بعــد تمــام الخطــوتين

التلخــيص مـــن اســتيعابنا للفقـــرة .ىــذه الطريقـــة تجنبنــا الوقـــوع فـــي 
خطأ وضع النص األصلي أمامنا والتقـاط بعـا الجمـل بنصـها منـو 
،  ــــم ربــــب بعضــــها بــــبعا فنخــــرج بهــــذه الطريقــــة  يــــر الســــليمة 
باقتبــاس ولــيس تلخيصــا ،بــل ربمــا ينــتا عــن ذلــك إفســاد للمعنــى 

ـــر الـــذل يقصـــده الكاتـــب  ـــالي نخـــرج بتلخـــيص مهلهـــل و ي ،وبالت
 . ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم

بعـــد كتابتـــو بالطريقـــة التـــي ذكرناىـــا؛ وذلـــك  مراجعـــة التلخـــيصــــ 4
للتحقــم مـــن صـــحة التلخـــيص لضصـــل ومـــا تقتضـــيو المراجعـــة مـــن 
 .تعـــــــــــــديالت علـــــــــــــى التلخـــــــــــــيص نحـــــــــــــوا وإمـــــــــــــال  وأســـــــــــــلوبا

 : مبااااأس أساساااية تاااب أن تراعااا    التلخااايص  
االســتغنا  عــن التفاصــيل والمناقمــات المتعــددة الــواردة فــي  -1

 . األصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  . تحريــف أو تمـويو المعلومــات الـواردة فــي األصــل عـدم-2
 عدم إىمال المراجع واألدلة التي اعتمد عليها النص -3
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  املقصاااااااااااااااااااااااوأ باااااااااااااااااااااااالتلخيص ؟ ماااااااااااااااااااااااا
صـلي فـي عـدد قليـل مـن الكلمـات مـع ىو إبراز النص األ

الحفــــــاظ علــــــى صــــــلب الــــــنص المكتــــــوب دون إخــــــالل 
بالمضــمون أو إبهــام فــي الصــيا ة ، فــنحن حــين نلخــص 
 عبارة فإننا نستخلص منها الفكرة األساسية التي تتضمنها

 : خطااااااااااااااااااوا  التلخاااااااااااااااااايص 
 قرا ة استكمافية : إلدراك الفكرة  قرا ة النصـ 1

 تحليل النصوص دالنماط: قواع          
 الموضوع :

  التلخيص **                
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معرفة شروط و طرائم  الهدف :
 تحليل النصوص المختلفة

 خيصاااااااالتل-1
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 لسنةمطوية مراجعة أروس ا

 الثالثة   ماأة األأب العربي
 الصعب األأبية

 الموضوع:

  التلخيص   *                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                    

 

 

 

  التلخيص                    
إنـو ألمــر  ريــب وشـاذ أن يــدرس أبنــا  أمتنـا بلغــة أجنبيــة ، 

لمناديـــــة باســـــتخدام ولقــــد شـــــجع االســـــتعمار الــــدعوات ا
العاميـات والحـروف الالتينيـة مـن منطلـم أن العربيـة تقصـر 
عــن مواكبــة التطــور العلمــي ، ولكــن العربيــة ســت ل رابطــا 

 . و يقا بين العرب ، قوتهم في قوتها ،وضعفها ضـياع لهـم
 

 

 كيف خلصنا النص السابق 

 ؟؟؟؟و هل احرتمنا شروط التلخيص
جملة األولـى وكثفناىـا فـي إحـد   اللخصنا الفكرة األساس للفقرة في 

عمرة كلمـة مـن ا نتـين و ال ـين كلمـة ، ولخصـنا الفكـرة األسـاس للفقـرة 
فــي الجملــة الثانيــة وكثفناىــا فــي أربــع وعمــرين كلمــة مــن  ــالث وســتين  
كلمة ، ولخصنا الفكرة األساس للفقـرة فـي الجملـة الثالثـة وكثفناىـا فـي 

وبذلك نكون لخصنا الفقـرة  , ست عمرة كلمة من  الث وأربعين كلمة
 . إلــــــــــــــــــــــى  لــــــــــــــــــــــ  حجمهــــــــــــــــــــــا تقريبــــــــــــــــــــــا

كلمـة فـإذا   131لو ألقينا ن رة  انية على النص لوجـدناه يسـتغرق قرابـة 
كلمة تقريبـا أل مـا يقـارب   52ن رنا إلى التلخيص فسنجدىا مكونا من 

ــــى مــــا يقــــارب   . كلمــــة 22الثلــــ  أمــــا الخالصــــة فتمــــمل عل
ســـتيعاب المركـــز  ـــم االســـتخدام وكـــان ىـــذا نتيجـــة للقـــرا ة الجيـــدة واال

 االقتصادل أللفاظ اللغة وتراكيبها

 
 

 

                    

 النص:                   

إنها لحالة  ريبة وشاذة ؛حقـا أن ال يتسـنى ألبنـا  بـالد 
ذات حضـــارة وعـــزة وســـيادة الـــتعلم وطلـــب العلـــم إال 
بلســـان أجنبـــي ال يمـــت إلـــى لغـــة أىـــل الـــبالد وتـــرا هم 

مــن قريــب أو بعيــد . والحقيقــة أنــو لــم يكــن بيــد بصــلة 
االســتعمار أداة أطــوع فــي تفتيــت وحــدة الثقافــة العربيــة 
وتفريــم كلمــة العــرب مــن طمــس لغــتهم القوميــة باتبــاع 
الوســـائل المختلفـــة مـــن إبـــراز العاميـــات المحليـــة ومـــن 
القــول بفضــل الحــروف الالتينيــة علــى الحــروف العربيــة 

لعربية للعلم والتعلم . وبـذل إلى المناداة بعدم صالح ا
الجهود المتصلة التخاذ اللغات األجنبية عوضا عنها ، 
بل حتى إحالل تلك اللغات محل العربية في الحدي  
والتسامر في بعا األوساط .ــ ولـيس خافيـا أن العربيـة  
كانت وما تزال وستبقى من أقـو  الـروابب التـي تجمـع 

إضـــــعافها  بـــــين أفـــــراد أمتنـــــا الع يمـــــة وشـــــعوبها ،وأن
والقضــــا  عليهــــا معنــــاه القضــــا  علــــى أقــــو  مقومــــات 
وحـــدتنا القوميـــة ومســــتلزماتها ؛ومـــن ىنــــا فـــإن الــــدول 
الطامعــــة بخيــــرات بالدنــــا التريــــد للغتنــــا أل تقــــدم أو 

 . " ازدىـــــــــــــــــــــار
 
 
 

  

  

  

  :األستاذمن إعداد 
 مصطفى بن الحاج

 :للتواصل مع األستاذ
http://daifi.montadarabi.com/ 
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