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 التلخيص) تابع(

 

  التلخيص: -2

بهدف الفهم  الجيد الواعي له، للتمييز بين يقوم الطالب بقراءة متأنية للموضوع 

األفكار الرئيسية و الفرعية، ثم يراجع ما تمت قراءته بطريقة أكثر شموال و تركيزا و 

عمقا، ثم يقوم بنقل األفكار الرئيسية التي سبق و أن وضع تحتها خطوطا إلى أوراق 

ار بطريقة متأنية و جانبية. و إذا كان التلخيص من االستماع، يراجع ما سجله من أفك

شاملة و عميقة. و يقوم، بعد ذلك، بإعادة صياغة ما كتبه في المسودة أو الورقة 

الجانبية، في شكل فقرات بأسلوبه الخاص بحيث يبتعد عن العبارات التي استخدمها 

كاتب النص األصلي و مستخدما مرادفات لها بدال منها، و محافظا على التسلسل 

ا وردت في النص األصلي مع إهمال الشروحات و التفسيرات و الطبيعي لألفكار كم

الجمل الفرعية و المعترضة و الحشو أي الكالم الزائد و اإلطناب أي الكالم المكرر و 

األمثلة الزائدة و الشواهد و كل ما يدعو لإلطالة في األصل إال ما يساعد منها على 

 فهم النص.

 التحرير و التنقيح و المراجعة:  -3

قوم الطالب بإعادة صياغة األفكار الرئيسية بأسلوبه و لغته الخاصة بإيجاز محكم ي

بدون إضافة أو تعليق، و يحذف ما يراه زيادة، و يستبدل كلمة بأخرى أكثر دقة و 



إيجازا، و يهتم بربط الجمل بأدوات الربط المناسبة، و تماسك األسلوب، و يستمر في 

 العملية حتى يكمل الموضوع.

قوم بعملية مراجعة التلخيص للتحقق من صحة تلخيص األصل و التأكد من وجود ثم ي

التتابع المنطقي و تسلسل األفكار كما وردت في النص األصلي، و سالمة التلخيص 

من األخطاء اإلمالئية و النحوية، و يضع عالمات الترقيم المناسبة، و يختار عنوانا 

 معبّرا عن معنى النص و أفكاره.

 لتلخيص الجيد:شروط ا

 يجب أن يكون التلخيص شامال للمحتوى المعني في الكاتب أو المقال أو البحث، -

االبتعاد عن انتقاد األصل أو إبداء الرأي الشخصي، أو التعديل أو التحريف في المادة  -

 الملخصة،

 أن يكون التلخيص بأسلوب و لغة جديدين، و أن يتجنب نقل عبارات النص األصلي، -

الفكرة الرئيسية للموضوع ألنها تشكل العمود الفقري، ومعرفة التمييز بين عدم إهمال  -

 األفكار الرئيسية و الفرعية،

أن يكون التلخيص أسهل لغة من النص األصلي ألن الهدف هو تبسيط الجمل و  -

 العبارات و تقليل األلفاظ،

و ال  التخلص من االستطرادات و الهوامش و األمثلة الزائدة التي ليست ضرورية -

 يخل حذفها بالمعنى،

 تجنب األخطاء اإلمالئية و النحوية، -

 توظيف عالمات الترقيم، -

 االلتزام بعدد األسطر أو بحجم الملخص المحدد. -

 و إليك مثاال على التلخيص:



 لخص الرسالة التالية: -

 السيد مدير اإلسكان المحترم                                 

 تحية طيبة و بعد،

أ منذ عشرين عاما، و لم نشك إليكم أمرا يتعلق بالصيانة /230ا نسكن في العمارة فإنن   

 أو الترميم.

لكننا، خالل هذا الفصل الممطر، الحظنا تسرب المياه من السقف و من المحتمل أن    

 ظهرت شقوق في السطح، لذا نرجو االهتمام باألمر.

رجي  للمنزل قد عفى عليه الزمن و هناك قضية أخرى أقل خطورة هي أن الدهان الخا  

 و اهترأ، و لم يجدد الدهان منذ عدة سنوات.

 نرجو االهتمام بمطالبنا، و نأمل أن تكونوا عند ظننا.     

 سكان العمارة                                                                                 

 التلخيص:

أ فيها أن السقف يسرب مياه المطر و أن /230عمارة وصلت رسالة شكوى من سكان ال

 الدهان الخارجي مهترئ، لذا يرجون حال.     
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 العمل المطلوب:

 متبعا الخطوات التي درستها في الدرس:لخص النص التالي 

 

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

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

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

نفسية الجمهور، هذا فضال عن تحلّيه بعقيدة راسخة، و قلم بليغ يفرض عليه مخاطبة 

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

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

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

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

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

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

 

 

                        

 

 


