
بطاقة القراءة

:بـالقراءةبطاقةتسمح•

.للكتابالرئيسيةالخطوطإبراز•

.للكتابمحتوياتحفظتسهيل•

.المدىطويللتعلممرجعيةوثائقتكوين•

تحريرعندبهاالستشهادمنللتمكنالنصإلىبسهولةالرجوع•

.ذلكإلىومامحاضراتأوومقاالتأطروحةأومذكرة



.تحديد المسار التحليلي للمؤلف-

اء المفاهيم وأسم)االحتفاظ بجميع المعلومات -

يها التي يبني عل( المؤلفين وعناوين الكتب

.المؤلف منطقه

نظيم وبالتالي، فإن الغاية من بطاقة القراءة هو ت

.دقيقةالعمل وتصنيف المعلومات بطريقة 



بطاقة قراءة كونها ملخصا

:القراءة المسبقة( 1

التحقق قبل الشروع في قراءة كتاب، ينبغي عليك

:  مما إذا كان يلبي توقعاتك

هي أسباب قراءتك؟ ما هي اهتماماتك وماذا ما 

ي تعرف بالفعل عن الموضوع؟ ما األسئلة الت

تاجها؟ تتطلع لإلجابة عنها؟ ما المعلومات التي تح

:ومن ثّم، يجب أن تبدأ باالطالع على



العنوان والعنوان )واسم المؤلف وصفحة الغالف العنوان -

والغالف األخير الموجود في ( الفرعي واسم المؤلف والناشر

الذي قد يحتوي على سيرة موجزة للمؤلف )ظهر الكتاب 

.( للكتابوتقديم 

قراءة الجزء الخلفي من صفحة العنوان التي تقدم -

.المنشورات السابقة للمؤلف وتاريخ النشر



لى مهم جدا بحيث يطلعنا ع)محتويات الكتاب -

اءته تسمح قر. خطة المؤلف ومنطق مسار تفكيره

أكمله بمعرفة ما إذا كان من المفيد قراءة الكتاب ب

االطالع على (. أو قراءة بعض الفصول فقط

.الببليوغرافيةالمصادر والمراجع 

كرة العناوين والعناوين الفرعية لتشكيل ف-

.سريعة عن المحتوى والمفاهيم الرئيسية



.بداية الفصول ونهايتها-

ة يشرح المؤلف مسار كتابه وطريق)المقدمة -

معالجته للموضوع والغرض من الكتاب 

اجات واالستنت( واالفتراضات التي يدافع عنها

.ترحهاالتي توصل إليها المؤلف والحلول التي يق



:قراءة الكتاب( 2

:بعد هذا التحليل األولي للكتابيمكن 

ر معين تصفح الكتاب دون التركيز على نقطة معينة أو عنص-

.لكل فقرة من فقراتهشاقوليةبقراءة بصرية 

ع التي ال تكتفي فقط بتسطير المقاط)تدوين المالحظات -

وهي معينة، ، تلخيص أجزاء (مهمة أو تدويرهالكتبدو 

حليل بتلكضرورية لتحرير بطاقة قراءة، والتي ستسمح 

.النص ونقده



المؤلفإشكاليةبفهمالقراءةمناألخيرالنوعهذايسمح•

.يقترحهاالتيوالحلول

وعن،هامعالجتتمالتيالرئيسيةالمفاهيمعنتسألأنيجب•

أوافيةالثقأوالعلميةأوالتاريخيةأواالجتماعيةالمرجعيات

لمراجعاوعن،الكتابعليهايحيلناالتي غيرهاأوالسياسية

.عليهايرتكزالتيوالببليوغرافيةالنظرية



:القراءةتحرير بطاقة (3

:التاليةالعناصرالقراءةتتضمن

الكتابمراجع( أ

راءةالقبطاقةتشملأنيمكن)كاملةببليوغرافيةمراجع •

في الترتيبAPAنظامراجغ(:الكتابفصولبعضعلى

الكتابورقمالمكتبةواسمالموقع •

القراءةتاريخ •



:الملخص(ب

:شكلينالكتابملخصيتخذأنيمكن

شخصينقدمعفكرةفكرة:تحليليملخص(1

أولمؤلفينأخرىبأفكارعالقتها،الفكرةعرض

اسةالدرمجالفيآخرينمؤلفينانتقادات،آخرينمنظرين

.نفسها

تابللكالرئيسيةالموضوعاتيعرضموضوعاتيملخص(2

.نقديتحليلمع



البطاقاتمنأخرىأنواع

:ببليوغرافيةبطاقات1)

نويتالتيأوقرأتهاالتيالكتببمراجعاالحتفاظأجلمن

أنيمكن .ببليوغرافيةبياناتقاعدةإنشاءالمفيدمن،قراءتها

ةالقراءبرنامجتنظيمفيالبطاقاتمنالنوعهذايساعدك

ذيالوالمكانبدقةكتبكمراجعتدوينطريقعنبكالخاص

.المطالعةقصدإليهالرجوعيمكنك

أن ويمكن. وعالموضحسبمصنفةهذه البطاقات تكون

.الكتابعبمرجالخاصةالموضوعلفكرةقصيراتحليالتضمنت



:وثائقيةبطاقات( 2

النوعهذافإن،معينموضوعحولبحثإجراءتريدكنتإذا

منالمستخرجةالمعلوماتبتجميعلكيسمحالبطاقاتمن

.بحثكبموضوعالصلةذاتقراءاتك

:اقتباساتبطاقات. أ

توضيحلومهمةدقيقةلكتبدوالتياالقتباساتجميعإدراجيمكنك

ورصدهااالقتباساتتدوينيجب .تعالجهالذيالدراسةموضوع

.(المصدرإلىواإلشارةالتنصيصعالمتيتضمين)بأمانة



:تلخيصيةبطاقات(ب

فال،اجد  طويلةاستخدامهاتريدالتياالقتباساتكانتإذا

أفكارخيانةدونتلخيصهايمكنك .حرفيااستنساخهايمكن

 .المؤلف
:تعليقبطاقات( ج

لىعالشخصيةتعليقاتكتبدي ،بطاقاتمنالنوعهذافي

.المدارسةموضوعتعالجالتيالفكرة


