
تعاريف

هو نص يصف باختصار شكل ومحتوىالملخص -

أن يكون الخطاب شفهيًا أويمكن . خطاب أو حدث

.تعليميمكتوبًا لنص أدبي أو بالغي أو 

ني أو حدث اقتصادي أو سياسي أو فتلخيص يمكن-

مقال مجلة أو كتاب أو محاضرة أو أشغال مؤتمر أو 
...قةفيلم  أو مسرحية أو حدث ثقافي أو أحداث متفر



هو نص يذكر بشكل وجيز ومباشرالملخص -

.  وبأسلوب بسيط ما هو أساسي فقط

اضحة بأخذ فكرة وللقراء الجيد يسمح المخلص -

ى ودقيقة عن محتوى نص ما لدرجة أنه يمكنهم إل

ي أن لذلك ينبغ. حّد ما من االستغناء عن قراءته
.يكون الملخص أمينا للنص محل التلخيص



و الملخص بوضوح وإيجاز الموضوع أيُحدد -

لرئيسية ترتب األفكار ا. الفكرة الرئيسية للنص

.  ياالتي تدور حول هذا الموضوع ترتيبا عقالن

ه ملخص أن يشرح كيف تم تناول هذلليمكن -

ي وتجدر اإلشارة إلى أن الملخص هو ف. األفكار

ى األساس نص وصفي؛ فهو يصف فقط محتو

.  نص ما، دون أن يصدر حكما أو يدعم موقفا

ن فهو ال يدافع عن وجهة نظر وال يتخذ موقفا م
.الخطاب الذي يلخصه



واسعنطاقعلىيمارسأدبينوعهوالملخص-
ةالفرصيمنحتحريرهألنتعليميسياقفي

الفكريالعملمهاراتمنالعديدلممارسة
كم،الحالتحليل،االنتباه،:وتطويرهااألساسية
...اإليجازالدقة،الكتابي،التعبير

يلسبعلىمكتوب،أوشفويعرضلتلخيص-
أوإليهاالستماعأوالً الضروريمنالمثال،
ادوإيجاألساسياتجاستخراثم.بعنايةقراءته
فيوجودةالمالمختلفةاألفكاربينالمنطقيةالروابط
.النص

صيشخبأسلوبهذاكلعنالتعبيرعلىالقدرة-
الرصانةبينيجمعومنهجي،دقيقووجيز،
.واألناقة



التلخيص على نطاق واسع في سياق يوظف -
جزهتعليمي، إذ هناك بالفعل بين الملخص الذي أن

.الطالب واألستاذ الذي يقيّمه مرجعية

أن طريقة  استرجاع هذه األفكار بهمن المسلم -
تابي تترك مجااًل لحرية معينة وينشأ عنها تمرين ك
لكن .حقيقي، والذي يؤدي إلى تحرير نص شخصي
الملخص ال يمكن أن يذكر أي شكل من أشكال 
حقق الخطاب أو الحدث، وبالتالي يمكن لألستاذ الت
صه، مما إذا تمت قراءة وفهم النص الذي سيتم تلخي

قوله قيل بشكل جيد ن من المفروض اكوإذا ما 
.وسليم



يطرح تحرير الملخص مشكلة تمنحه جودة -

ال يستطيع محرره تفادي : تعليمية عالية

وفي .الصعوبات التي يواجهها في إعادة صياغته

هو الواقع، ال يمكن للمرء التأكد تماًما من أن ما

.منقول هو ما كان يوّد الطالب أن يعبر عنه

ة انطالقا ال يمكننا تقييم الملخص بمعايير صارم-

مما يبدو لنا مهما في النص أو التحقق مما إذا 

ف كان الهدف قد تحقق بالفعل، وإذا تمكن المؤل
.من توصيل بدقة ما كان ينبغي توصيله



العمل ترتيب 

:تلخيصهالمطلوبالنصوتحليلقراءة-1

ال النص أوالً دون كتابة أي شيء على النص نفسه ، فقراءة -

الهدف من هذه القراءة األولى هو ببساطة .تسطير وال إشارة

.اإلحاطة بفكرة النص العامة ومعرفة ما يدور حوله

ديد قراءة النص ثانية أكثر دقة من خالل المحاولة هذه المرة تح-
ومن .األفكار المهمة، ومن خالل تدوين بعض المالحظات

تن النص األفضل تدوينها على ورقة مستقلة وليس تسطيرها في م
.نفسه

- في هذه المرحلة ، ليس من الضروري تحديد بالتفصيل جميع 

الروابط الموجودة بين كل األفكار وال السعي لصياغة الفكرة 

إنها مجرد مسألة تحديد أهم العناصر في النص،. للنصةالرئيسي
.مع تحديد أكبر قدر ممكن من الدور الذي يؤديه كل عنصر



:ملخص-2
تميالذأساسياتهتركيبإلعادةنصمقاطعكلتجميع-

.تحليلها

كرةالفصياغةثمتحديدأوالً المهممنبذلك،للقيام-
المهمةاراألفكجميععلىالتعرفينصح.للنصالرئيسية
.سابقاالمحددة

رةبالفكالثانويةاألفكارارتباطمنالتأكدالمهممن-
لتأكدول.النصفيمهمةفكرةأينسيانعدممعالرئيسية

.مجدداالنصقراءةإعادةينبغيذلك،من

بقىيالذيللنصالمنطقياإلطارالناتجالمخططيمثل-
لهريسهاتكتمالتيالطاقةتستثمرذلك،ومع.نسبياعمال
.الحقا



الملخصكتابة-3

.ينئجزعلىالملخصيحتوي-

للنصالمرجعيكتباألول،السطرفي-
اشر،النالنشر،مكانالكامل،والعنوانالمؤلف:الملخص
.الصفحاتعددالتاريخ،

يجب.هنفسالملخصيُقدم،التاليالسطرفي-
جتعروأنللنصالمنطقياإلطارمنانطالقاكتابته
لنصلالرئيسيةالفكرةعلىالملخصمناألولىالجملة

.طاراإلفيالموجودةالصيغةتقريباأوكليةبتكرارها
يدعمهلماودقيقموجزشرحهوالملخصبقيةإن

.للموضوعشرحأوفكرةمنالمؤلف

يةشخصبطريقةاألشياءذكرالملخصفيالمهممن-
وييحتأنيجبالواقع،في.المؤلفصيغتكراردون

جعي،المرالنصمنجًداقليلةمقتطفاتعلىالملخص
زةموجالمقتطفاتتكونأنيجبكذلك،األمركانوإذا
.للغاية



حيلالمستمن،ذلكومعموجزاالملخصيكونأنينبغي-

...(.أطروحةأومذكرةأوكتابأومقال)طولهتحديد

أاليجبالملخصأنعامبشكلعليهالمتفقنم-

.المرجعيالنصطولمن٪20اأبدً يتجاوز

، يالً تفصوأقلأقصرالملخصكانكلماأنهالواضحنم-

الذيالنصإلطارالعريضةالخطوطصياغة يمكنه

.عليهيرتكز



:ةالمراجع-4
الملخصكانإذامماالتحققذلكبعدالضروريمن-

شيءالواألساسياتوجميعاألساسياتعلىبالفعليحتوي
.النصأساسياتسوى

النصقراءةإعادةالمبدأحيثمنالضروريمن،لذلك-
.نهمإعدادهتمالذيبالملخصومقارنتهتلخيصهتمالذي

ملخصالأنريتذكمع،الملخصتحسينذلكبعديبقى-
يشكلانصً ،اتمامً اوصريحً كاماًل انصً يكونأنيجب
لخطاباتابعً انصً كانإذاحتىذاتهبحدكاف  وهو،الكل
صالملخنصيقرألمالذيالشخصيكونأنيجب.رآخ

.عنهوكاملةواضحةفكرةتشكيلعلىاقادرً 



وأخيًرا

صولللحالكتابةوإعادةالكتابةمعناهالتحسين-

فيمهمهومامباشربشكليقولمرننصعلى

ً ننمي،ذلكخاللومن...يالمرجعالنص حتما

!الكتابةفيحقيقيةمهارات


