
 

 

  .تعبير كتابي:  النشاط 
  .تلخيص نصوص متنّوعة: الموضوع 

  
  

  .تعميق فهم تقنية التلخيص و ممارستها: الهدف 
  

عزيزي الّدارس لقد مّر معك في دروس سابقة أّن التلخيص عملية من عمليات التعبير، تقوم على 
 أفكار النص الهامة مع الحرص أن يشمل الملّخُّص... اختصار النّص األصلي إلى ثلث حجمه أو ربعه

  .ومعطياته، باعتباره جزًءا مصغًرا من النص األصلي
  .و ألهمية التلخيص في مسارك الدراسي نُذكّرك بالخطوات التي تقوم عليها هذه التقنّية

  :أستنتج 
  :لتلخيص نّص من النصوص، أو درس من الدروس أقوم بالخطوات اآلتية بالتتابع 

  . افهمه فهما جّيدا أقرأ النص قراءة واعية، و-أ
  . يرتكز عليهاي أستخلص المعاني األساسية الت-ب
  . أراعي ترتيب األفكار-ج
 أربط بين العبارات المختلفة بأدوات الربط، و أراعي سالمة اللغة                و التعبير، و -د

  .وضوح الخط
  .    أصوغ الملخّص و أسقط االختالالت والكلمات الزائدة-هـ

  : يقي نموذج تطب
       لخِّص الفقرات الثالث األولى من نّص المطالعة، ثم وازن بيـن ملخّصـك، و الملخّص المقترح 

  .عليك
  :الفقرة األولى 

 الوعي الجماعي إلدراك وقائع من الصراع و التفطّن إلى ةإن الشعور بالصراع الحضاري، وتربي"
  "ظواهره ال يمكن أن يحصل خارج الثقافة التاريخية 

  :لملخص ا
  . للثقافة التاريخية دور في الوعي االجتماعي، و الصراع الحضاري

  : الفقرة الثانية 
و مهما حّل من نقص، أو عجز في التربّية التاريخّية التي تطبع الجيل بطابعها األولّي إالّ و ظهرت 

  .  ّس ذات األّمة الجماعّية عجزا ونقصا حضارّيا يمتنتائجه في السلوك الذهني، و في كلِّ الممارسا



 

 

  
  : الملخّص 

  .التربية التّاريخية تطبع الجيل بطابعها في سلوكه
  :الفقرة الثالثة 

       يمكن أليِّ مؤّرخ من المغرب العربّي مثال أن ينساق مع التصّورات ومع المصطلحات المستعملة 
نهب الّسفن التِّجارّية من لدن بّحارة القرن السابع عشر المنطلقين في المراجع الغربية عن القراصنة، و 

، وسال، و يمكن أن يستند إلى مراجع مختلفة لها نقائصها و فيها سمن الجزائر، و تونس، و طرابل
التاريخ الخيـالـّي و المسكوت عنه، و المشبع بالعداء، و يمكن أن تساق األحاديث عفويا في هذا 

  . نقد أو بنقد سطحي، بطولّي عن قرصنة األفارقة الذين ينشرون الرعب في البحرالمجال، إما دون
  
  

  :الملخّص 
قد يساق المّؤرخ المغربّي إلى رأي الغربّيين في الحكم على بّحارة المغرب العربي في القرن السابع 

  .عشر، أو يستند إلى مراجع ناقصة 
 الوعي االجتماعي، و الصراع الحضري باعتبارها للثقافة التاريخية دور في: ملخص الفقرات الثالث 

  . الجيل بطابعها في سلوكهعتطب
قد ينساق المؤرخ المغربي إلى رأي الغربّيين في الحكم على البّحارة المغاربة، أو يستند إلى مراجع 

  .ناقصة
  :أطّبق 

  .لخّص النص اآلتي إلى ثلث حجمه حسب قواعد التلخيص -1
  :النّص 

وير التاريخ هناك عدد ال يحصى مّمن يحاولون أن يشَكِّكُوناَ في تاريخينا، في مجال تز       " 
ِلُيذَْبٍدُبـوَن في حاضـرنا و مستقبلنا، و لذا علينا أن نحذر، و نختار و نحتاط، علينا أن نقرأ كلِّ شيء 

يس بهذه بشرط الحذر، و االحتياط، و اليقظة و ذلك الن التاريخ هو أَساُس اإليديولوجيات كلّها، ول
  ."الموضوعية و العلمّية، و النّزاهة و الحياد، و التجّرد و غير ذلك مّما يّدعوَن
  ، بتصرف86 س94 عدد -مولود قاسم نايت بلقاسم، مجلة الثقافة

  . لخّص النّص التواصلي إلى ربع حجمه مسترشد بأسس تقنية التلخيص -2
 .لخّص درسا من دروس القواعد التي درستها -3

 .   تهلخّص مشهدا رأي -4

  


