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 التلخيص

 

 التعريف:

َص  ذُ ُخالَصة الشيء، و يُقال لَخّْ بَه و اختصره، و هو التقريب و االختصار، لغة: أَخ ّْ القول: قَرّْ

 و يقال أيضا: لَخّْصُت القول، أي اقتصرُت فيه و اختصرُت منه.

اصطالحا: إعادة كتابة موضوع ما بعد قراءته قراءة عميقة شاملة متأنية، مع إيجازه و 

سلوبية شرط اختصاره من خالل استبعاد الشروح و األمثلة و االستطرادات و المحسنات األ

 عدم اإلخالل بالمعنى، ُمصاغا بِلُغٍة جديدة.

و هناك تعريف آخر: هو مهارة لغوية تقوم على استخالص األفكار و الحقائق و المعلومات 

األساسية، و إعادة صياغتها بإيجاز و دقة و ترابط لغوي، مع سالمة األفكار دون إضافة أو 

 .تحريف أو نقد أو تعليق أو إخالل بالمضمون

 أهمية التلخيص:

و تكمن أهمية التلخيص للطالب الجامعي في أنه يتلقى معرف كثيرة من خالل المحاضرات 

المتنوعة في قاعة الدرس، أو من القراءات المتعددة. و هذه المهارة، إذا ما أتقنها، فإنها تعود 

ده على الفهم ، و تساعده على القراءة المكثفة و الكت ابة الموجزة، و عليه بالفائدة إذ تعوّْ

االستيعاب و التركيز و كيفية حصر األفكار الرئيسية، و تعلمه أهمية استثمار الوقت و 

 ادخاره، و تدربه على مهارة البحث العلمي و موهبة االطالع على مصادره و مراجعه.



 أهداف التلخيص:

 تنمية مهارة القراءة الناقدة لدى الطالب و الفهم الكامل لما يقرأ، -

الطالب على توفير الوقت و الجهد و االكتفاء بالملخص، و يجنّْبه مطالعة  مساعدة -

 المادة و تفاصيلها الكثيرة غير الضرورية،

تمكين الطالب من االستيعاب و التركيز بتخليص ما يقرأ أو ما يسمع كتابة، و القدرة  -

على ترويض ملكته على تلخيص األفكار البارزة ألي موضوع في الندوات و 

 ضرات و القراءات، و قدرته على تمييز األفكار الرئيسية من األفكار الثانوية،المحا

 منح الثقة في النفس للطالب ألنه يعتمد على الصياغة الفردية و الجهد الشخصي، -

حاجة الطالب إلى التلخيص في مراجعة الدروس أو عند حضور الندوات و  -

 المؤتمرات،

ل الكتابة المكثفة، و استرجاع منظم تنمية مهارة التلخيص لدى الطالب من خال -

 للمعلومات التي اختزنها، و اختبار لقدراته االستيعابية،

تنمية الموضوعية لدى الطالب و األمانة العلمية في نسب األفكار و اآلراء إلى  -

 أصحابها. 

 خطوات التلخيص:

 -2اإلعداد و التحضير،  - 1هناك ثالث خطوات يتبعها الطالب للتلخيص، و هي:

 التحرير و التنقيح و المراجعة: -3التلخيص، 

 اإلعداد و التحضير: -1

يقوم الطالب بالقراءة االستكشافية للنص األصلي أو االستماع العام الشامل للموضوع 

بقصد الفهم و االستيعاب الكامل للمحتوى و افكاره؛ و من خالل هذا النشاط، يتم 

خالل وضع خطوط بقلم الرصاص  استخالص األفكار الرئيسية في النص فقط من



تحت العبارات البارزة؛ أما إذا لم تكن الفكرة مذكورة صراحة في النص، فعليه أن 

يستخلصها من سطور الفقرة. و إذا كان التلخيص من االستماع، فيقوم الطالب 

 بتسجيل األفكار الرئيسية في مسودة لكي يعود إليها عند التلخيص.

ى استخالص األفكار الرئيسية و وضع خط تحتها بعد قراءة و إليك نموذجا تطبيقيا عل

 النص:

، و ما يترتب عليها من واجبات، و ليس هناك مهمة أشق من مهمة الصحفي لمسؤوليته     

ألن الصحفي الحق يؤثر تأثيرا مهما في توجيه ما ينبغي أن يتمتع به من كفايات و موهبة، 

، على جانب كبير من اللباقة و الذكاء و معرفة الثقافة لذلك لزم أن يكون واسع؛ و الرأي العام

، و قلم بليغ يفرض عليه مخاطبة تحلّْيه بعقيدة راسخةنفسية الجمهور، هذا فضال عن 

ق. و الصحفي فنان موهوب بطبيعته، ألن من يجمع هذه  الجمهور كل يوم بأسلوب سهل ُمشوّْ

يمر  و لذلك ال بد لكل صحفي من أن بطريقة الموهبة.  -ال شك -الصفات كلها فإنه قد نالها

في بدء عمله حتى يتقن جميع الفنون و الفروع الصحفية، ابتداء من  طويلة بفترة تمرين

تصحيح التجارب حتى كاتبة االفتتاحيات. و على الصحفي، قبل كل شيء، أن يكون دقيق 

ة، ويكشف عن المالحظة: يعرف ما يثير اهتمام الرأي العام، و كيف يصطاد األخبار المهم

أن الرجل العادي يمر أحيانا بحادثة أو  الفرق بين الصحفي و الرجل العاديالحقائق. و 

ظاهرة معينة مرورا عابرا لها، بينما يستطيع أن يجد في هذه الحادثة أو الظاهرة ما يلفت 

 األنظار و يثير االنتباه، أو يعبر عن قضية تهم الرأي العام.
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 العمل المطلوب:

 اقرأ النص التالي و استخرج األفكار الرئيسية واضعا خطا تحتها:

 

ما هو إال األساس العلم هو الجسر الذي يعبر عليه المجتمع إلى التقدم و الرقي، بل             

الذي قامت عليه الحضارات المختلفة، و يحاول العلماء تسخير علمهم لصالح اإلنسانية إال 

القليل منهم، و قد يؤدي التقدم العلمي إلى تدمير الحضارات، و لن تفيد العلوم المجتمع 

تقدم في البشري إال علما يسير مع الجانب الروحي؛ ألن تقدم العلوم المادي إذا لم يصحبه 

الجانب الروحي، فسيقضي على الحضارات التي نعيشها؛ و قد اندثرت حضارات كثيرة ألنها 

ما كانت إال حضارات مادية، فالجانب الروحي المستمد من األديان ضروري الستمرار هذه 

 الحضارات.

 

     

 


