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 دراسة النصوص
  

 :لدراسة نص ما البد من أمور ثالثة عمى األقل من حيث
 أفكار النص .1

 تنظيم النص و االستدالل المعتمد .2

 تمخيص النص .3

 : و ذلك بالنظر إلىدراستو من حيث أفكار النص
 تفكيك معاني النص

 الفيم الدقيق لممحتوى العام و تحديد إطاره

المحورية التي يحيل عمييا الموضوع والتي تتصل مباشرة بو ثم تسجيميا مستقمة الستعماليا  استحضار األفكار الرئيسية
 عند االقتضاء

ومرتبط  وانتقاء ماىو مناسب لمموضوع منيا تسجيل بعض األفكار الدقيقة والفرعية المتصمة بيذه األفكار المحورية - 
 . بإشكاليتو

 ..تحديد العالقات بين فقرات النص المقروء .

 فترتب األفكار من خالل األىم فالميم فاألقل أىمية التمييز بين الرئيس والثانوي،

 استخراج األفكار الرئيسة لمنص ثم الثانوية

 شكال و مضمونا و استدالال, الربط بين األفكار الرئيسة بنمط تسمسمي أثناء التحميل و الحكم عييا إيجابا أو سمبا

متوازنة يتراوح عددىا غالبا بين عنصرين وثالثة عناصر يعبر  يتكون التخطيط من أجزاء وعناصر كبرى. : تنظيم النص
 مترابطة مركزية تتفرع بدورىا إلى عناصر أو فقرات ثانوية وكل عنصر أو فقرة يتضمن أفكارا كل واحد منيا عن فكرة

حيث يجب أن  .يمثل التخطيط البنية التي تضمن تجنب عرض األفكار بصورة غير منظمة ودون ترابط منطقي بينيا
 :وتسجيمو قبل الشروع في التحرير مستعينا بالتقنيات ذات الصمة و التي منيا يبنى التخطيط بدقة

 .وضع خط بقمم الرصاص تحت األفكار الرئيسة في النص 

 تظميل الجمل التي تشتمل عمى األفكار الرئيسة. 
 .وضع إشارات أمام األسطر التي تشتمل عمى األفكار الرئيسة في النص 

 . تدوين األفكار الرئيسة المستخمصة من النص في ورقة مستقمة. 
 وضع مخطط يشمل عناوين كبرى و أحرى فرعية 

 إلحاق كل معمومة بالعنوان المخصص ليا 

 مراعاة تماسك األفكار و تسمسميا 

 تجنب المعمومات الخارجة عن سياق الموضوع 

 التزام األمانة العممية في اقتباس األفكار و الحقائق 

 تدوين البيانات المرجعية لمنص 

 االستدالل المعتمد في دراسة النصوص

تتناول الدراسة نوع االستدالل الذي أعتمده الكاتب وفق ما طرحو من أفكار أو إشكاالت أو تساؤالت و مدى توفيقو في 
 استدالالتو وفق طبيعة النص ومنيج البحث المختار
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واالستدالل لغة طمب الدليل، و في الدراسات النظر في الدليل و انتقال الذىن من األثر إلى المؤثر، أو من المؤثر إلى 
. األثر، أو تأثير أحد األثرين عمى اآلخر

    وعرف أيضا أنو عبارة عن تسمسل عّدة أحكام مترتبة بعضيا عمى بعض، بحيث يكون األخير منيا متوقفا عمى 
.... األول اضطرارا

و االستدالل ىو موضوع المنطق من حيث صدقو و كذبو، و يصنع لو قواعد توجيو و تعصمو من الوقوع في الخطأ و 
. ذلك بعد تحديد أنواعو حسب قيميا، و التعريف بين ما ىو منتج و غير منتج منيا، أي من حيث صحتو أو فساده

و قد تكون عممية االستدالل و البرىان سمسمة من االستدالالت، تصبح فييا نتيجة االستدالل السابق مقدمة استدالل 
. أن تكون صادقة- أساس البرىان–الحق، و لكي يكون البرىان صادق من الضروري لمقدماتو األولى 

: و يتكّون كّل استدالل من ثالث عناصر أساسية ىي
مقدمة أو مقدمات ىي موضوع االستدالل .1
نتيجة تمزم عن تمك المقدمات .2
 .عالقة تربط النتيجة بالمقدمة أو المقدمات.3

 االستدالل البرىاني المنطقي

مؤكد المقدمة و النتيجة، يقوم عمى مقدمات يقينية تؤدي إلى نتائج صحيحة و ينقسم إلى –و ىو الذي يكون    
 :نوعين

و ىو أبسط أنواع االستدالل، و يعتمد عمى مقدمة واحدة، إذا سممنا بصحتيا، و جب التسميم  :االستدالل المباشر.أ
. بصحة النتيجة

 .فإذا قمنا أن كل التالميذ حاضرون، ترتب عن ىذا أن بعضيم حاضر
 .ىو عبارة عن استنتاج نتيجة مقدمتين تمزم عنيما نتيجة و :(استدالل غير مباشر)القياس .ب

 INDUCTIF(التجريبي)االستدالل االستقرائي 

و ىو . (أي من الخاص إلى العام)ىو استدالل عممي، ننتقل فيو من دراسة الجزئيات إلى قانون العام الذي يحكميا و   
ال تسمح لنا بإجراء التجارب عمى كل العينات الحاضرة في  (بتشعبيا و تعقيدىا)استقراء ناقص ألن الحياة العممية 

. الوجود
وما دامت كل ىذه المواد الموجودة في : األلمنيوم يتمدد بالحرارة, النحاس يتمدد بالحرارة, الحديد يتمدد بالحرارة :مثال

و يعتبر ىذا االستقراء ناقصا، و ليس .  الطبيعة تشترك في مكوناتيا و مركباتيا الكيماوية، أطمقنا عمييا اسم   معدن
أن ىنالك مركب من نفس الخصائص لممعدن، لكنو ال يتمدد - في يوم ما–ألنو إذا حدث أن اكتشف اإلنسان ... تاما

 سيمغى ىذا القانون... بالحرارة

 االستدالل التمثيمي  

.    و ىو عبارة عن انتقال الحكم فيو من جزئي إلى جزئي آخر لوجود صفة مشتركة بينيما
 .بما أن الحديد يتمدد بالحرارة، إذن النحاس كذلك يتمدد بالحرارة: مثال

 :و المراد بتمخيص النص : تمخيص النص
  عمل مادي يكثف أو يختصر النص األصمي بعد  حذف أجزائو غير الميمة، ولكن مع االحتفاظ بالمعنى العام

 . والوحدة الموضوعية وطريقة عرض العمل األصمي

 عادة صياغتيا بإيجاز وبدقة، دون إضافة أو تحريف أو نقد أو تعميق ميارة  . لغوية تقوم عمى استخالص األفكار ، وا 
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 التعبير عن مضمون النص األساس بأقل ما يمكن من األلفاظ دون اإلخالل بمضمونو وجوىره األصمي 

 قواعد تمخيص النص

 تحديد الزمان والمكان ، ووصف : حذف كل الجمل التي ال تساىم في فيم النص مثل  يمكن : قاعدة الحذف
 .واألعمال الثانوية. واألشخاص  األشياء

 أو نتيجة لمجممة يمكن دمج الجممة في جمل أخرى تشكل شرطا الزما : الدمج قاعدة. 

 حالليا محميا شرط أن: البناء قاعدة  تكون الجممة المبنية الناتج الطبيعي لمجمل  يمكن بناء جممة من جمل وا 

   استبدال مجموعة من الجمل بجممة تعميمية تحمل في ذاتيا المعاني التي حممتيا  يمكن : قاعدة التعميم
 المستبدلة الجمل

 التمخيص الخطوات التي يجب اتباعيا في

 

وفييا يتم تحديد األفكار الرئيسية في النص ، ووضع . القراءة االستكشافية وُتسّمى ىذه الخطوة :األولى الخطوة -
 .تحتيا خطوط

 

ىمال ما ىو  وتتمّثل في التمييز بين :الخطوة الثانية - ما ىو ىام من األفكار التي ُحّددت في الخطوة السابقة وا 
 .ضرورياً  ليس

 

حيُث ُيحَجب النص األصمي جانبًا، وُيكتب التمخيص من االستيعاب  وفييا تتم كتابة التمخيص، :الخطوة الثالثة -
 .لمفكرة الكّمي

 

جراء  مقارنة التمخيص بالنص :الخطوة الرابعـة - األصمي، وذلك لمتحقق من صحة التمخيص لألصل، وا 
 .المناسبة التعديالت

 أىمية التمخيص

 التعويد عمى التركيز وعمى قوة االلتقاط ، وعمى دقة المالحظة  وسرعة االستيعاب 

 . عانتو عمى اكتشاف أسموبو الخاص في الكتابة  .  تعويد القارئ أو الممخص عمى الكتابة ، وا 

 . تعويد القارئ أو الممخص عمى التفكير السميم وعمى استرجاع ما اختزنو في ذاكرتو من أفكار وخبرات
 ومعمومات وعناصر  لغوية

 توفير الجيد والوقت لمقارئ الممخص نفسو ولمن يستعين بقراءة تمخيصو 

 

 


