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 6-2-1:األفواج :                         السنة األولي 
 . التمخيص:أوال 

 :تعريفه .1

فن إيجاز نص ما مع الحفاظ عمى الجوىر بالتزام التصنيف أو حصر ألفكار اّلنص األساسية دون  ىو  
 .الجزئية وصياغتيا بصورة موجزة دون إخالل بمعناه العام

 :أهمية التمخيص .2
تعويد القارئ عمى االستيعاب والتركيز وترويض ممكتو الذىنية عمى التقاط العناصر الميمة  -

 .لمموضوع
 .التأكد من قراءة النص من قبل المتعممين -
 .تدريب عممي عمى الكتابة وصياغة المفاىيم واستكشاف األسموب الخاص المتمّيز -
 .استرجاع منظم لممعمومات -
 .ضرورة استثمار الوقت واّدخار الجيد -
 .وسيمة ميمة في عممية التحرير المختمفة -

 :تقنيات التمخيص .3

 :يجب عمى القارئ أن يتبع بعض التقنيات التي تمّكنو من تقديم ممخص شامل لما يقرأه وأىميا   

 .القراءة المتأنية والمتمّعنة لمنص -
 .شرح الكممات الصعبة والغامضة مع تحديد عباراتيا والعبارات األساسية -
 .استعمال قمم الرصاص لمتركيز عمى النقاط الميمة -
 .(في اليامش أو خارج النص )تدوين مالحظات حول الّنص  -
 .القراءة المتكّررة العميقة لفيم ما بين السطور مع رسم تخطيطي مسبق لذلك -
االنتقال لمرحمة التحرير والصياغة بالبدء باألىم ثم الميم وىكذا باستعمال األسموب الخاص مع  -

 .توخي اإليجاز في ذلك



 .تجنب التكرار واستبدال المفردات الصعبة بأخرى بسيطة -
 :نماذج لمتمخيص مع تحديد لتقنياتها .4

 النص الشعري والنثري -1
  الّرواية -2
 القصة -3
 المقال  -4
 األطروحة -5
 .الكتاب -6
 :تمخيص النص -1

   ىو إعادة صياغة النص بأسموب خاص مع مراعاة الحفاظ عمى أفكاره األساسية وتسمسل ورودىا، 
 .واتباع المنيجية العممية في ذلك والتحّمي باألمانة والوضوح في الّنقل

 :1تتمثل أىداف التمخيص وخاصة ما يتعمق بالنصوص المختمفة حسب رأي الباحثين فيمايمي: أهدافه

 تقديم الّنص األصمي باختصار دون اإلخالل بالجوىر. 
 استخالص األفكار األساسية والثانوية. 
 التعّرف عمى حشو الكالم واالستغناء عنو. 
  التدّرب عمى الّدقة في نقل المعمومات و التحمي باألمانة العممية. 
 تعويد المتعّمم عمى الفيم العميق لمنصوص. 
 إبراز ممّيزات أسموب الممِخص. 
 التدريب عمى الكتابة المختصرة الواضحة. 
 تقويم الممِخص في مدى فيمو لمّنص. 

  :المراحل المتبعة في تمخيص النصوص

 :2يتم التمخيص في ثالث مراحل أساسية لكل منيا تقنيات يجب اتباعيا وىي   
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يتم فييا التركيز عمى إحصاء الكممات أو األسطر لمعرفة الحجم المناسب لالختصار، ثم : المرحمة األولى
القراءة الّدقيقة والمتعّمقة لتحديد الفكرة األساسية واألفكار الثانوية والتي عمى أساسيا يبنى التمخيص دون 
إغفال ما في الّنص من مصطمحات عممية باعتبارىا الركيزة لفيمو ونقمو لآلخرين في تسمسل منطقي كما 

 .ورد في الّنص األصمي

: التمخيص العممي، يقوم فييا الممِخص بما يميمرحمة وىي مرحمة أساسية ولذلك سميت ب: المرحمة الثانية

 .حذف حشو الكالم واختصار المترادفات -1
 .تحويل الجمل المصدرية المؤولة إلى مصادر صريحة -2
 .إعادة الصياغة بأسموب خاص -3
 .انتياج الموضوعية واألمانة في النقل -4
 .المحافظة عمى ىيكل الّنص -5
 .استعمال لغة سميمة تضمن النقل المناسب لمنص األصمي -6
 . تحقيق الترابط والتسمسل المنطقي ألفكار ومحتوى النص -7

وىي مرحمة التقويم، ويتم خالليا إعادة قراءة الممخص عدة مرات لتنقيتو من الحشو أو : المرحمة الثالثة
العبارات الركيكة ثم مقارنة الممخص بالنص األصمي من حيث الحجم وجوىر الموضوع وترابط الجمل 

 .وتدرج األفكار

 :نموذج لمتمخيص

، 2دراسات لغوية، دار الرائد العربي، بيروت، ط: من كتاب الدكتور حسين نصار: لّخص الّنص التالي
 .43- 31، ص1986

 نحو معجم جديد

في النصف الثاني من القرن الثاني لميجرة، أي منذ اثني عشر قرنا من الزمان، ابتكر الخميل بن أحمد 
 .الفراىيدي أول معجم لمغة العربية



ولكن ىذه الكتب . وىذا حق. قد يقال إن العرب أصدروا كتبا لغوية كثيرة قبل أن يفكر الخميل في كتابو
ن اتفقت معيا في . ليست معاجم، وال نستطيع أن نعدىا كذلك ألنيا تختمف عن المعاجم في اليدف، وا 
 .االىتمام بالكممات المغوية وجمعيا وتدوينيا

    رمى الخميل إلى إجراء حصر لمغة العربية، ولكنو كان عمى يقين عن عجزه عن حصر جميع األلفاظ 
ال يحصر المغة العربية إال نبي، : العربية، وما يدل عميو كل لفظ من معان حتى قال مقولتو المشيورة

ولذلك . ويحتاج األمر إلى فرد مميم تمده القدرة اإلليية بطاقة غير بشرية. فاإلنسان العادي يعجز عن ذلك
 .لجأ إلى نوع ممكن لمحصر

فإذا حصرنا الحروف .     فكل ما في المغة من ألفاظ يتكون من حروف تتألف عمى ىيئات وأبنية معروفة
 من 29-  في رأي الخميل–فالعربية تضم . وذلك أمر يسير. والييئات، حصرنا الصيغ المغوية أو األلفاظ

فإذا ما . ويمكن أن يأتمف عدد من ىذه الحروف معا في الكممة الواحدة، وأال يأتمف. حروف اليجاء
 .ائتمفت كان أصغر بناء الئتالفيا يضم ثالثة حروف، وأكبر بناء يضم خمسة حروف

، فوصل إلى اليدف الذي رمى "العين"     وقد اعتمد الخميل عمى ىذه األسس في معجمو الذي سماه 
 .إليو

وحذا .     ولكنو اشتمل عمى عدد من النقائص والمصاعب، شأن كل عمل مبتكر عمى غير مثال سابق
وفطن . بعض أصحاب المعاجم التالية حذوه، فاشتممت معاجميم عمى ما اشتمل عميو العين أو تكاد

 .بعضيم اآلخر إلى بعض النقائص فخمصوا معاجميم منيا

    وكانت الصعوبة األولى ترتيبو حروف اليجاء وفق مخارجيا من جياز النطق البشري، مبتدئا 
فكان الحرف األول عنده العين، ومنو اكتسب المعجم اسمو، والحرف . بالحروف الحمقية ومنتييا بالشفوية

 .ولما كان ىذا الترتيب غير مألوف كان عسيرا عمى الباحثين. األخير الميم

مع تغيير في ترتيب الحروف، وأبو " بارعو"     وعمى الرغم من صعوبتو التزمو أبو عمي القالي في 
 ".محيطو" والصاحب بن عباد في " محكمو" وابن سيده في " تيذيبو" منصور األزىري في 



نما تجّنبو ابن دريد  عندما عدل عنو إلى الترتيب األلفبائي " جميرتو" في  (ه321المتوفي  )    وا 
ولكن أمورا متعددة رعاىا في المعجم، وفي الممحقات الختامية أفسدت عميو ترتيبو األلفبائي، . المعتاد

 .وجعمت البحث في الكتاب عسيرا كل العسر

 ميما كان -     وسار أحمد بن فارس عمى ىدي ابن دريد في الترتيب األلفبائي، ولكنو بدأ كل حرف

 مؤتمفا مع ما يميو في الترتيب األلفبائي، متأثرا في ذلك بالخميل الذي كان مضطرا - موقعو من األلفباء

 .فأفسد ترتيبو بعض اإلفساد وقمل من أىميتو. إلى ىذا اإلجراء بسبب مراعاتو لنظام التقاليب

    وكان من الممكن أن تتخمص المعاجم من كل نقص في الترتيب في الخطوة التالية، لوال سيادة االتجاه 
فاتجيت . األدبي الذي كان يحتفل كل االحتفال بالحرف األخير من الكممة من أجل القافية والسجعة

 (ه400ت حدود ) والجوىري (ه350ت) والفارابي  (ه284ت )عمى يد البندنيجي- أنظار المعجميين
 .ومن قمدىم إلى أواخر الكممات أوال ثم أوائميا ثانيا ثم حروفيا المتوسطة أخيرا

    واستمر ىذا النظام طويال، وأخرج أىم المعاجم العربية وأكبرىا مثل صحاح الجوىري، وعباب 
 .الصغاني، والقاموس المحيط لمفيروزأبادي، ولسان العرب البن منظور، وتاج العروس لمرتضى الزبيدي

فقد التزم الترتيب األلفبائي، وأخضع لو .     ووصل الترتيب إلى كمالو عند الزمخشري في أساس البالغة
. وكان ىذا أيسر ترتيب ابتكرتو العربية. الكممات مبتدئا بحروفيا األولى فالثانية فالثالثة فالرابعة فالخامسة

 .ولذلك التزمتو المعاجم الحديثة

فقد قسم الخميل كل حرف من حروف العربية إلى أبواب حسب .     وكانت الصعوبة الثانية نظام األبنية
فكان الباب األول لما نسميو اليوم الثالثي المضاعف مثل شّد، والباب الثاني لمثالثي . األبنية التي تضميا

، والخامس "وعى" الصحيح مثل عمل، والثالث لمثالثي المعتل مثل عرا، والرابع لمثالثي المفيف مثل 
 .لمرباعي مثل جفعر، والسادس لمخماسي مثل جحمرش

ولم .     والتزم ىذا النظام التزاما تاما أو قريبا من التمام القالي واألزىري وابن سيده وابن عباد وابن دريد
نما حصره في ثالثة أبواب فقط، ىي الثالثي المضاعف، الثالثي الصحيح،  يتجنبو ابن فارس تجنبا تاما وا 

فإنو لم " الصحاح" وترك التغمب التام عميو لمجوىري في . فيسر األمر. وما زاد عمى ثالثة حروف أصمية
. يأبو لؤلبنية، وأورد األلفاظ وفق ما تشتمل عميو من حروف سواء كانت ثالثية أو رباعية أو خماسية



وكذلك أساس البالغة والمدرسة . وعمى ىذا المنوال سارت المعاجم التي قمدت الصحاح في الترتيب
 .الحديثة

    فكان يورد في أبواب الثالثي المضاعف الصورتين الممكنتين متواليتين مثل  شّب وبّش، وفي أبواب 
الثالثي الصحيح الصور أو التقاليب الستة مثل لعب، لبع، عمب، عبل، بمع، بعل، مع التصريح بما 

ولم يفعل ذلك في الرباعي والخماسي لكثرة التقاليب وغمبة .استعممتو العربية من الصور وبما أىممتو
 .الميمل

فقد تجنبو ابن دريد في أكثر األبواب والتزمو في .     وقد تخمصت المعاجم العربية سريعا من ىذا النظام
 .وتخمص ابن فارس منو نيائيا. أقميا

ولم يبق .     ونستطيع أن نقول إن المعاجم العربية تخمصت بذلك من مصاعب ترتيب األلفاظ في المعجم
فالمعاجم العربية كميا تعتمد في الترتيب عمى المجرد أي الحروف األصمية . غير مشكمة المجرد والمزيد

التي ال تسقط من أية صورة من صور المادة المغوية لغير سبب صرفي، وتيمل الحروف المزيدة التي ترد 
فالكاف والثاء والراء ىي الحروف األصمية من كثر، وبقية . في بعض الصيغ وتختفي من بعضيا اآلخر

ذن فالواجب عمى الباحث في . إلخ مزيدة...الحروف التي تظير في أكثر ومكثر وتكثر ومكاثر واستكثر وا 
 .المعجم العربي أن يميز بين األصمي والمزيد من الحروف ليعرف موضع الكممة

    وقد اختمف المغويون في الدعوة إلى االعتداد بالحروف المزيدة واألصمية واالعتماد عمى صورة الكممة 
والسبب أن ذلك يفرق الصيغ المأخوذة من مادة واحدة، فيبعد المعنى األصيل في . ميما كانت في الترتيب

 .بعض األحيان

    ويكاد األمر يستقر بينيم اآلن عمى االعتداد بالحروف األصمية وحدىا في المعاجم المغوية الخالصة، 
واالعتداد بالحروف األصمية والمزيدة في معاجم المصطمحات التي تقتصر عمى موضوع واحد مثل النبات 

 .أو الحيوان أو ما إلى ذلك

ذا ما خمصنا من ترتيب المواد المغوية، برز أمامنا داخل المادة المغوية الواحدة  .     وا 

ولذلك تتناثر الصيغ . ال في الصيغ وال في المعاني:     فالخميل لم يخضع داخل المادة المغوية ألي نظام
المترابطة والمتقاربة بل الصيغة الواحدة في أرجاء المادة بحيث يجب عميك أن تقرأ المادة كميا لتعثر عمى 



وكذا األمر في المعاني، والشواىد القرآنية . ما تريد وتطمئن إلى أنك اطمعت عمى كل ما جاء بشأنو
 .وسارت عمى ىذا المنوال المعاجم القديمة كميا غير بعض المحاوالت القاصرة. والشعرية وغيرىا

الصيغ الرباعية المضاعفة، والصيغ المضاعفة " مختصر العين"     فقد عزل أبو بكر الزبيدي في 
 الطرفين مثل كعك، والصيغ الثنائية المخففة مثل صو عن مجرى المادة المتفق، وأتى بيا في ختاميا، 

 .والتقط ابن سيده منو ىذا اإلجراء فطبقو في محكمو

     وفطن أحمد بن فارس إلى أن المادة المغوية الواحدة قد تدل عمى معنيين أصميين أو أكثر تندرج تحتيا 

وأن يفرق بين كل واحد منيا، ويأتي . أن ينبو عمى ىذه المعاني األصمية" مقاييسو"فالتزم في . صيغيا
 .تحتو بما يحتوي عميو من صيغ

 .المعاني الحقيقية عن المعاني المجازية وعن االستعارة" أساسو"     وعزل الزمخشري في 

    وعمى الرغم مما شاب ىذه المحاوالت من نقص، وخاصة محاولة الزمخشري يحمد الباحث ألصحابيا 
 .ما ابتكروه وتصوروه، ويعذر ليم النقص في التطبيق

    ويصل األمر إلى كمالو في المعاجم الحديثة، وخاصة ما أصدره المبنانيون ومجمع المغة العربية 
فكل صيغة ليا موضعيا المحدد، وتوضع معانييا جميعيا في موضع واحد، فال يضل الباحث . بالقاىرة

 .في متاىات المادة، وال تزحمو المكررات

    ولم يضبط الخميل في أكثر األحيان المواد والصيغ التي تحدث عنيا، فتسرب إلييا التحريف والخطأ 
 .في الشكل

نجد أمثمة ذلك بارع القالي الذي يضبط مادتو ضبطا .     ولكن المغويين تنبيوا إلى ذلك الخطر سريعا
نما ضبط أحيانا وأىمل . محكما ولكن األمر الذي يؤسف لو أن من جاء بعده لم يمتزم نيجو في إصرار، وا 
 .وأىم المعاجم القديمة في الضبط تاج العروس. أحيانا

    أما المعاجم الحديثة فالتزمت الضبط التام تصريحا أو تمميحا أو إشارة، بحيث يمتنع الخطأ فييا، عمى 
 .الرغم من اإلنجاز الذي التزمتو في إشاراتيا



    وفطن المغويون القدامى إلى أن الخميل لم يورد جميع المواد المغوية، وال كل الصيغ، وال جميع 
فتوالت الكتب التي تستدرك عميو ما فاتو، إضافة إلى المعاجم نفسيا التي حاولت ذلك في . المعاني

 .صمت ميذب أحيانا، وفي إعالن أحيانا، وفي جير متبجح أحيانا

ال نستطيع .     وعمى الرغم مما فعل المغويون القدامى مشكورين، ومن بذليم الجيود السخية في الجمع
 فال زال العمماء المحدثون يعثرون فيما كشفوا عنو . االدعاء بأنيم جمعوا فأوعوا، ولم يتركوا شاردة وال واردة

وقد صنع األستاذ . فيستدركونو عمييم. من دواوين ومجاميع ومختارات شعرية عمى ما لم يدونو المغويون
 .عبد السالم ىارون قائمة من ىذه المستدركات دونيا في ختام المفضميات

     ونخمص من ىذا بأن الصورة المثمى لممعجم عند العرب ىي المعجم الذي يمتزم بالترتيب األلفبائي 
 .لحروف اليجاء األصول، يطبقيا عمى الكممات وفق صورتيا الطبيعية من أوائميا إلى أواخرىا تدريجيا

    وىو المعجم الذي يفصل بين المعاني المختمفة لكل مادة، ويورد الصيغ في مواضع محددة ال تعدوىا، 
 .وىو المعجم الذي يضبط فيسيل عمى الصغير القراءة كما يسيل عمى الكبير

اقتربت منيا معاجم وابتعدت عنيا معاجم، ولكنيا الصورة المثمى عند :     ىذه ىي الصورة المثمى
ويبقى عند المحدثين كممات وكممات تعطي صورا أخرى تعتمد عمى تطورات مغايرة لمتطور . القدماء
 .القديم

 .    يبقى المعجم العام، أعني المعجم الشامل لجميع ما تحتوي عميو العربية

    ولعل أول خطوة في سبيل تنفيذه جمع ما بقي عندنا من المعاجم القديمة والرسائل المغوية، 
ويكفي أن أشير إلى أنني في أثناء تحقيقي لبعض أجزاء تاج . واستخالص ما تضمنو من صيغ ومعان

العروس عثرت عمى أشياء في المسان وليست في التاج عمى الرغم من رجوعو واحتوائو عميو، بل عثرت 
فما بالنا . عمى أشياء أتى بيا صاحب التاج في مواضع متفرقة، ولم يأت بيا في موضعيا الجدير بيا

وىذه الخطوة عمى أىميتيا أيسر . ببقية الكتب التي ربما لم يرجع إلييا أحد من أصحاب المعاجم الباقية
 .الخطى



    والخطوة الثانية جمع ما بقي عندنا من التراث العربي كمو دون استثناء ما، ال أفرق بين كتاب كبير 
نما أريد كل  وآخر صغير، أو كتاب عظيم وآخر حقير، أو كتاب في الدين وآخر في العبث والسحر، وا 

 .شيء، وفي كل عمم وفن ومنحى

    وعند ذلك نصنف التراث حسب ما يحتوي عميو من موضوعات، تصنيفا دقيقا عمى أنواع النشاط 
 .الفكري البشري المعروفة

    ونقسم كل واحد من ىذه األصناف تبعا لمقطر الذي أصدره، سواء كان قطرا عربيا أو قطرا إسالميا أو 
قطرا يضم جاليات إسالمية، وميما كان موقعو من أرجاء العالم، وال ييمني منو إال أن يكون مكتوبا بمغة 
عربية، ميما كان مستواىا من الصحة أو الفصاحة، قد نيمل في مبدأ األمر بعض األقطار لضآلة ما 

 ولم نيممو، وىو ىين اإلنجاز؟: أنتجتو و بعده عن العربية الحقة، ولكن ىذه الضآلة نفسيا تجعمني أتساءل

    ونخضع كل واحد من ىذه األصناف لمتاريخ العربي، فنقدم ما كان تأليفو مبكرا، ونؤخر ما كان 
 .وأعتقد أن أبناءنا سيصمون منو إن شاء اهلل ما انقطع بانقطاعنا. متأخرا، ونتدرج بو إلى يومنا ىذا

    ونغذي العقول الحاسبة أو الحاسبات اإللكترونية بيذا التراث كمو، كما يفعل اآلن األخ العالم الجزائري 
عبد الرحمن الحاج صالح بالدواوين الجاىمية، وعدد من عرب الواليات المتحدة األمريكية الميتمين بتراثيم 

 .القديم بجماعة من الكتاب العرب

    ثم نطمب إلى ىذه الحاسبات أن تعطينا كممة كممة، فتعطينا الكممة في استخداماتيا كميا مصنفة عمى 
األقطار، ورتبة عمى السنوات، وما عمينا إال أن نتتبع معانييا في ىذه االستعماالت إن تعددت، ونتبين 

ن فعمنا ذلك في . إن فعمنا ذلك أّرخنا ليذه الكممة. االختالف بينيا إن تغايرت، ونستنبط أسباب التباين وا 
ن أرخنا لمغة أّرخنا لمفكر العربي. كل كممة أّرخنا لمغة  .وا 

وأتصور أن ىيئة واحدة أو قطرا منفردا أو جيال معينا يعجز .     ذلك ىو المعجم الشامل الذي أتصوره
نما ىذا عمل ىيئات وأجيال وأقطار متنافرة ترصد لو المال المتصل، وتقسم الحمل . عن إنجازه، وا 

إن تحقق ذلك كان معجمنا أو . المتكامل، وتييئ الوسائل الطراد السعي، فال تواني وال تفسير وال إىمال
ال فيو أمل بعيد المنال. موسوعتنا أو خزانة فكرنا  .وا 



فمم تكن الحاسبات .     وقد عانت األمم األخرى أعظم مما عمينا أن نعاني نحن إلنجاز مثل ىذا المعجم
فاضطرت ىذه األمم أن تعتمد . اإللكترونية قد اخترعت وال عرفت طرق اإلفادة منيا في المجاالت المغوية

 .عمى الجيد البشري وحده

م، 1857فقد بدأ العمل فيو سنة .     ويمكن أن نتخذ من معجم أكسفورد الكبير في المغة االنجميزية مثاال
 .م1928في سنة  (وىو األخير )م، والجزء العشرون 1888وظير الجزء األول منو سنة 

    وقد أشرف عمى إنجازه جماعة كبيرة من العمماء كانوا ينشرون من وقت إلى آخر عناوين عدد من 
. الكتب يمتمسون من القراء أن يطمعوا عمييا، ويمتقطوا منيا كممات عينوىا ليم، يوردونيا في استعماالتيا

 قارئ، اختاروا نحو ثالثة ماليين ونصف المميون من الشواىد 1300وقد لبى ىذه االلتماسات نحو من 
وانكب العمماء الكبار والمساعدون عمى ىذه المادة المجموعة .  كتاب500التي التقطوىا من نحو 

ولم يكن ليتم . ينظمونيا ويمحصونيا ويدرسونيا ويدونونيا في واضعيا المناسبة من المعجم إلى أن تم
 ...بدون ىذا التنظيم، والتطوع والدراسة، وما تستمزمو

 

 

 :تمخيص الّرواية -2

قصة خيالية ونثرية طويمة، وىي أكثر الفنون انتشارا وشيرة، من فنون األدب النثري :    تعريف الّرواية
واألكثر حداثة في الّشكل والمضمون، تحتوي عمى قواعد فّنية تتميز بالتشويق في األمور والمواضيع 

 .والقضايا المختمفة، فنجد الرواية النفسية والرواية الرومانسية، والرواية البوليسية

  :ىناك بعض الخطوات تساعد في تقديم ممّخص الّرواية لمقاريء أىميا:     خطوات تمخيص الّرواية

 .تقديم المؤّلف والتعريف بو والحديث عن عنوان الّرواية- 

الحديث عن الّشخصيات الرئيسية أو األبطال الذين يحّركون مسار األحداث في الّرواية، ويكون               - 
التعريف بالشخصية بذكر اسمو ووظيفتو وعمره ويمكن إضافة الّسمات البارزة لكل شخص، ثم االنتقال 



مدينة،  )إلى الجو العام لمرواية بذكر المكان والزمان الذي حدثت فيو الرواية و الخصائص  التي تمّيزىما
 (...ريف،الزمن المعاصر ، القديم

 .ذكر الحدث الرئيسي في الّرواية أو المنعطف الميم فيياوالذي أدى إلى تداعي األحداث كّميا- 

محاولة حكي األحداث إجماال أي اختصارىا دون اإلخالل بيا وعدم إغفال بعض التفاصيل الصغيرة - 
 .التي تعتبر مفاتيح الستيعاب الرواية وفيميا

 .عدم الكشف عن حمول أللغاز الّرواية- 

استخدام التورية لمتشويق، فإخفاء بعض األحداث يزيد القارئ تشويقا لالطالع عمى الرواية ومعرفة - 
 .تفاصيميا

 .جعل النياية غامضة وأحيانا عدم الحديث عنيا يثير فضول القارئ- 

 : نماذج لمتطبيق

 رواية مانديل بائع الكتب القديمة ،ستيفن زفايج. 
  رواية الّميالي البيضاء ،دوستوفيسكي 
  البؤساء ، فيكتور ىيجو 
  األسود يميق بك ،أحالم مستغانمي 

 

 : تمخيص القصة -3

ىي أحد أنواع السرد والحكاية، سرد واقعي أو خيالي ألفعال،إلثارة االىتمام أو اإلمتاع أو : تعريف القصة
 .تثقيف السامعين أو القراء

 : لكتابة ممخص القصة تتبع الخطوات التالية:خطوات تمخيص القصة

 .القراءة الكاممة والمتكّررة لمقصة- 

 .(المغزى، عقدة القصة )تدوين المالحظات حول القصة - 



 .نقل أحداث القصة كما وردت في الّنص األصمي- 

 .جمع المالحظات واألحداث لتشكيل نص مختصر لمقصة- 

 .مراجعة التمخيص وتنقيحو دون تقديم آراء أو انتقادات حول القصة- 

 .المراجعة المغوية- 

 .تقديم نبذة مختصرة حول المؤلف وعنوان القصة قبل الممخص- 

 :لخص القصص التالية: نماذج لمتمخيص

  الحسود والبخيل 
 مصيدة الطموح 
 ثمار األمانة 

 

 

 

 

 

 

 كتابة التقرير: ثانيا

 :مفهوم التقرير -1



 التقرير ىو البيان الذي تعرض فيو قضية، أو حالة أو تفاصيل حادث، يتضمن مجموعة من       
 1إلخ...النتائج المتوصل إلييا في دراسة ما أو يتضمن موجزا لحصيمة عمل ما كالندوة أو الممتقى

 : أنواع التقرير -2

التقرير الطبي، التقرير عن محضر جمسة، التقرير عن مؤتمر، أو ندوة أو دراسة أو محاضرة، التقرير 
 .إلخ...البحثي، التقرير اإلداري،

 : أسموب التقرير -3

   يكتب التقرير بمغة واضحة وسميمة وأسموب سيل وبسيط ، وعرض األفكار بطريقة منطقية مرتبة في 
جمل مترابطة، وتجنب الغموض والتنميق والمصطمحات المعقدة، مع مراعاة الّدقة في تقديم المفاىيم 

ثبات اليوامش والمراجع المسند إلييا  .وا 

 :نموذج التقرير الخاص بالبحث -4

   يعتبر التقرير الخاص بالبحث وسيمة إعالم اآلخرين بدراسة معينة لباحث ما، من خاللو يتحدث عن 
موضوع الظاىرة المدروسة واتباع إطار معين لمتقرير وذلك من خالل تحديد عناصره وتنظيم المعمومات 

  .وترتيب فقرات التقرير قبل وبعد الكتابة

بتحديد المشكمة وىي  (...رسالة، مذكرة، )يبدأ التقرير الخاص بالبحث العممي: تقرير البحث-    أ 
موضوع الدراسة ويكون بالتوّجو مباشرة نحو صمب الموضوع دون مقدمات لتوضيح المقصود، باالعتماد 
عمى أىم النقاط التي تناوليا بالّدراسة مع مراعاة تسمسميا وكيفية معالجتيا، ويختم بالتحميل والتفسير وذلك 

 .بذكر باختصار جميع الخطوات التي مّرت بيا الّدراسة

 : أي تقرير البد أن يشمل العناصر التالية: عناصر التقرير-ب 

 .التعريف بالمشكمة -1
 .تحديد خطوات البحث -2
 . عرض نتائج البحث -3
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 .تفسير النتائج -4
 . كتابة الممخص -5
 :ويكون بتحديد العناصر اآلتية : التعريف بالمشكمة -1

 .تحديد مشكمة البحث تحديدا دقيقا بذكر العناصر الرئيسة والفرعية -
 .أسباب اختيار الموضوع واألىداف المرجوة -
الربط بين المشكمة وبعض النظريات العممية خاصة إذا أدخمت تغييرات عمى نظرية معينة، أو تم  -

 .تفسيرىا بطريقة مغايرة
عرض الدراسات السابقة في المجال لمعرفة األساس الذي انطمق منو الباحث واستخالص أىم ما  -

توصل إليو الباحثون في مجال الدراسة واإلشارة إلى األمور التي غفموا عنيا لمتركيز عمييا أو 
 .لطرحيا لمبحث

 .تحديد المفاىيم والمصطمحات العممية المستعممة خالل البحث -
 .تحديد الفرضيات التي ييدف الباحث إلى إثباتيا -
 :تحديد خطوات البحث -2

 (...الزماني والمكاني )تحديد مجال البحث  -
 .تحديد نوع البحث ومنيجو -
 .تحديد أىم الصعوبات وسبل التغّمب عمييا -
 .تحديد طرق تصنيف وتحميل البيانات في البحث -
باتباع الوسائل المعروفة في ذلك كاستخدام الجداول اإلحصائية، أو الرسوم : عرض نتائج البحث -3

 .البيانية، الخرائط، الصور وغيرىا
 :تفسير النتائج -4

يجب عمى الباحث أن يقوم بتفسير كل ما يتوصل إليو من نتائج أو استنتاجات بطريقة منطقية 
 .عممية موجزة

ويعرف بممخص التقرير يوضع فيو ما أسفرت عنو مشكمة البحث من اقتراحات أو : الممخص -5
 .حمول أو تساؤالت تصمح لبحوث ويضاف إلييا المراجع وممحقات البحث

  . اكتب تقريرا عن بحث أنجزتو خالل السداسي األول: تطبيق 



 .كتابة بحث عممي:ثالثا

ىو أسموب منظم منطقي موضوعي دقيق يتوصل إلى النتائج بناء عمى : تعريف البحث العممي -1
 . يتبع فيو الباحث منيجية معينة1أسس وأدلة،

تختمف البحوث باختالف الحقول والتخصصات العممية، فيناك البحوث الوصفية : أنواع البحوث -2
ومن حيث الحجم فيناك بحوث قصيرة كالمذكرات المقدمة . والفمسفية والتاريخية والفنية وغيرىا

 .لنيل شيادة الميسانس، وبحوث طويمة كمذكرات الماجستير وأطروحات الدكتوراه
  2: تمخص خصائص البحث العممي فيما يمي:خصائص البحث العممي -3
 .يتم البحث بيدف استقصاء ظاىرة معينة وتفسيرىا -
 .يكون منطقيا وموضوعيا -
 (إلخ...الخبرة، المالحظة، االستبيان )يعتمد عمى وسائل البحث المعروفة -
 .يجيب عن أسئمة معينة وحل لمشكالت مطروحة -
 .ييدف إلى الوصول لمحقيقة -
 .يتطمب جمع وتفسير بيانات لحل مشكمة البحث وما يرتبط بيا من تساؤالت وفرضيات -
يجب أن يتصف الباحث باألمانة العممية فكل رأي أو نص ميما كان قميل األىمية البد أن يجعل  -

ن اضطر إلى االختصار أو أخذ المعنى البد من إحالة  الباحث ضميره رقيبا عميو، حتى وا 
 .الكالم

 .القدرة عمى التأمل والتفكير العممي السميم -

 

 :3يشترط في البحث العممي عناصر أساسية نوجزىا فيمايمي: مكونات البحث العممي -4

 .تتضمن صياغة اإلشكالية، أىمية الموضوع، الفرضيات، األسئمة الشخصية، حدود الدراسة: المقدمة- أ

                                                           
 . 17، ص 2007، 1منذر الضامن، أساسيات البحث العممي، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، ط  1
.  21، ص  منذر الضامن، أساسيات البحث العممي-:  ينظر 2

، 1العجيمي عصمان، عياد سعيد مطر، البحث العممي أساليبو وتقنياتو، الجامعة المفتوحة، طرابمس، ط            _
 30، ص 2002
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يجب اإلشارة لمدراسات السابقة التي من خالليا تكون انطالقة البحث، فيي : الدراسات السابقة- ب
 .الّركيزة األولى لبنائو

أو كما يسمييا بعضيم بإجراءات الّدراسة، يحّدد الباحث خالليا الغرض من : منهجية الّدراسة- ت
 .البحث، الفرضيات، العّينة وشروطيا، أدوات القياس، كيفية تحميل البيانات

توضع النتائج في جداول أو أشكال أو في شكل عناصر تمّخص فييا المعمومات التي : النتائج- ث
 .توّصل إلييا الباحث

 .تقديم التفسيرات المنطقية لمنتائج المتوصل إلييا باألّدلة والبراىين العممية: تفسير النتائج- ج

أو ما يعرف باقتراحات الباحث، فبعد تفسير النتائج تقدم االقتراحات كحمول أومواضيع : التوصيات- ح
 .لدراسات أخرى في نفس المجال 

  :كتابة البحث -5
  تعتبر مرحمة الّتحرير من أىم مراحل البحث العممي وأصعبيا إذ يتوجب عمى الباحث اتباع     

تقنيات معّينة ومعايير في كتابة بحثو ،و تأتي ىذه المرحمة بعد االنتياء من جمع المادة العممية 
وتحميميا وفيميا، وميما كان البحث الذي سينجز قصيرا أو طويال فذلك يتطمب شروطا أو أسسا 

 .عامة البد أن تتوفر فيو
 : 1 وىي:تقسيم البحث إلى أجزائه الرئيسية - أ
 وىي المدخل الّرئيسي لمبحث وتتضمن أىم النقاط المعالجة فيو:المقدمة. 
 ويمثل جوىر الموضوع، ويعرض عادة عمى شكل فصول ومباحث:أو المحتوى المتن . 
 وىي حصيمة البحث ونتائجو:الخاتمة . 
 تشمل كل المصادر والمراجع والمقاالت التي اّطمع عمييا الباحث : قائمة المصادر والمراجع

ويجب االعتماد عمى المصادر ألّنيا األصل لممادة أما المراجع . واستخدميا عند كتابة البحث
نما  تصمح لالنتفاع بوجيات نظر أصحابيا لتأييد أو مناقشة رأي ما، فال تعرض لتزيين البحث وا 

 .لمتحميل الجاد والمناقشة واستخالص النتائج ورصد الظواىر حتى ال يكون عيبا منيجيا

                                                           
 ثريا التجاني، دروس في منيجية البحث في العموم االجتماعية والبيداغوجيا، نماذج ميدانية في تطبيق المنيجية، دار  1

 .25، ص 2015اليدى لمنشر، 



 يتضمن كل عناصر البحث وموضوعاتو مع تحديد اّلرقم والصفحة: فهرس الموضوعات . 
 تشمل كل الوثائق اليامة والوسائل والجداول التي وّظفيا الباحث في بحثو: المالحق. 

يبدأ بكتابة البحث بروية ودقة كمسودة أولى وذلك وفق الخطة التي صّممت : الكتابة األولية لمبحث-ب
 .في البداية

كتابة البحث تتحدد بأسس يجب اتباعيا ميما كان نوعو لكي يتجنب الباحث : التحرير الّنهائي لمبحث-ج
 :1الكثير من األخطاء واليفوات عند التحرير، ويتعمق األمر بمايمي

 .سالمة استخدام القواعد المغوية-1

 .البدء بالجممة الفعمية واختيار الجمل البسيطة الواضحة -2

 .(إلخ...بسيطة، غير مركبة، تامة )اختيار الكممات المناسبة التي توضح المعاني-3

 .االبتعاد عن األلفاظ الغامضة والكممات الغريبة أو القديمة- 4

تجنب الجمل التي تثير مجاال لمجدل أو التيكم والسخرية، والعبارات اإلنشائية والرّنانة والجمل -5
 .الصحفية الفضفاضة

يجب أن تكتب الفقرات بصورة مستقمة بعضيا عن بعضيا، وأن تكون متوسطة، وتعبر عن فكرة -6
 .واحدة

 .استخدام األسموب المغوي الدقيق في وصف الحقائق وتفسيرىا-7

 .االلتزام بالّمغة العممية وعرض األفكار بطريقة منطقية واالبتعاد عن التكرار أو االختصار الشديد-8

 .استعمال العبارات التي توحي بالتواضع وتجنب األحكام المطمقة-9

 .استعمال عالمات الترقيم في مواضعيا المناسبة كالنقطة والفاصمة، النقطتان الرأسيتان وغيرىا-10

 .استعمال بعض االختصارات، حيث يتطمب األمر ذلك-11
                                                           

1
سالطنة بلقاسم، حسان الجياللي، أسس البحث العلمي، الكتاب األول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : - ينظر  

 .57ص . 2009، 2ط

 . 281العجيلي عصمان سركر، عياد مطر، ص        -



 .إلخ...تشكيل الكممات التي تحتاج إلى الشكل تفاديا ألي لبس كالمبني لممجيول ونائب الفاعل، -12

 

 

 

   

  

 

 

 


