


 

 الوحدة اخلامسة 

 همارة التلخيص 

 

 

 

 

 

 

 

 

س تخدامات همارة التلخيص ا أ وقات حاجة /   

. لتلخيص احملارضات وادلروس.1  

الإجابة عن أ س ئةل الاختبارات جبمع أ فاكر الإجابة يف   .2

 سطور قليةل. 

 أ مهية همارة التلخيص يف حياتنا كطالب 

.  وفر هبا الوقت واجلهد. 1  

لتعامل. ا تصبح سهةل الفهم وا.  ال مور دلى تلخيصه2  

 .  متنحنا نظرة معيقة فامي نكتبه ونلخصه، لحقا.3ً

 ابلنفس. .  تودل دلينا الثقة 4

 

 

 

 

 

   :رسة والمترن والصرب واملثابرة، ل مبجرد معرفة ماهيهتا أ و تعريفها. ارات ابملامتُكتسب املهكيفية اكتساب املهارات 

   :معوقات التعلمي 

هامهل جلوانب التطبيق والتدريب والمترين. 1  ( اإ

 حرصه يف تلقني املعارف والتعريفات. ( 2

   :تقاهنا قبل همارة التلخيص  همارات جيب اإ

 طة. أ ي همارة الإصغاء والاس امتع والقراءة النش ( همارة الفهم والاستيعاب للالكم والنصوم،1

 ( همارة التعبري الالكيم والكتايب حيث بوساطهتا س نصيغ تلخيصنا. 2

 ولك هذه املهارات تكتسب ابلصرب واملامرسة والمترن واملثابرة.  -

   :تعريف همارة التلخيص 

عادة صياغة املقروء واملسموع بشلك موجز ومركَّز يف أ س  لوب خشيص سلمي وواحض مع احملافظة عىل ال فاكر  يه مترين عىل اإ

 الرئيس ية. 

 يُقال ويُسمع وملا يُكتَب ويُقَرأ . ويه أ داة فّعاةل ومضمونة ملراقبة الفهم والاستيعاب ملا ❖

 
 

   :القراءة اجليدة 

 ة ويعمق نظرتنا للموضوعات اليت نتناولها. يه القراءة اليت نس توعب فهيا ما نقرأ  استيعااًب يُمَكننا من توس يع أ فاقنا العلمية والثقافي
 

 . اخلالصة والتلخيصتعمتد الكتابة اجليدة بشلك كبري عىل القراءة اجليدة، ومن الوسائل املساعدة يف القراءة اجليدة   ❖
 



 

   :أ مهية اخلالصة والتلخيص 

 وس يةل مساعدة للقراءة اجليدة. . 1
 . نتعود من خاللها عىل القراءة املركزة الفامهة. 2

  الكتابة والتعبري الشفوي املركز واملكثف. عىل   فيه. يعد نوعًا من التحرير اذلي نتعود 3

 . يمني س يطرتنا عىل اللغة. 4
 

هو تمنية قدراتنا عىل فهم النص ال صيل فنصبح فامهني للنص كام لو أ ننا من كتبناه   التلخيص من   الهدف  ❖

 بأ نفس نا. 
 

    :متطلبات / مقتضيات همارة التلخيص 

، بشلك يَُمَكن من تنظمي ال فاكر وسهوةل  ل ال سلوب اخلاصال سايس ابس تعام. الاحتفاظ مبحتوايت النص 1

 تذكرها.

 . اس تخالص النقاط وال فاكر املهمة يف النص. 2

 . اس تخراج العناوين املهمة الواردة يف النص. 3

حداث خلل يف مضمون النص أ و 4 . التعبري ابلرشح واللكامت البس يطة عن أ فاكر املوضوع ال ساس ية دون اإ

 تغيري معناه.

يكون تلخيص النصوص بصفحة واحدة للك عرش صفحات من النص ال صيل تقريبًا لغرض ادلراسة،  .5

 وحبسب الوقت واملساحة املتاحني للتلخيص، فال تتعدى مساحته ثلث جحم النص ال صيل.
 

 

 
 

 كفاايت التلخيص  املفهوم 
براز املعىن  ة التواصليالكفاية   ال سايس فيه. يه اكتساب القدرة عىل تلقي النص وفهمه واإ  

يه اكتساب القدرة عىل التعبري الكتايب اذلايت والشفوي امجلاعي عن طريق اخزتال النص 

 وحتويهل اإىل ال سلوب اخلاص.

 الكفاية التعبريية 

 الكفاية املهنجية  يه اكتساب أ ليات همارة التلخيص والتدريب علهيا. 



 

   :معىن ختزتال النص / أ مه رشوط التلخيص 

   .نص ال صيل من لكامت وأ فاكر بعدد لكامت ل يزيد عن عدد لكامت النص ال صيلجاء يف ال  أ ن نضغط ما. 1

 . مع احلفاظ عىل نفس ال فاكر املوجودة يف النص ال صيل دون تغيري أ و حذف أ ي مهنا أ و من مضموهنا.2
 

  يص النص بشلك عام: كيفية التلخيص / متطلبات تلخ 

 فهم ال فاكر فيه. قراءة النص بمتعن أ كرث من مرة ل . 1

لغاء ال فاكر الثانوية، وحذف الصفات واملرادفات اليت ل تغري من مضمون  2 . الاحتفاظ بأ فاكر النص ال صلية واإ

 أ فاكر النص. 

 عىل ملخص فّعال.. الابتعاد عن النقاط الفرعية اليت تعد هامش ية ابلنس بة لنص املوضوع، للحصول 3

عداد التلخيص: أ ي علي 4 ن أ رائنا اخلاصة، فال جيوز أ ن نغري  نا الالزتام مبا ورد فيه بغض النظر ع. الوفاء عند اإ

 أ ي فكرة أ ساس ية ل هنا تتعارض مع رأ ينا الشخيص. 

 يف النص. . الابتعاد عن التأ ويل، والتحريف، والتعليقات أ و الانتقادات ، وعدم اإطالق ال حاكم عىل ما ورد 5

 فًا. ب التكرار، ليك ل يكون التلخيص مفكاكً وضعي. مراعاة ترابط امجلل وتسلسل ال فاكر، وجتن6

. التخلص قدر الإماكن من ال مثةل الكثرية اليت ل تعطي هدفًا يف معلية التلخيص، وذكل ل يعين حذف لك  7

ن ُحِذفَت. ال مثةل، ل ن ذكل يؤدي مجلود يف النص، وهناك أ مثةل تؤثر يف امل  ضمون اإ

للحرص عىل عدم الإخالل مبضمون  جيب مقارنة التلخيص ابلنص ال صيل بعد الانهتاء من معلية التلخيص،  .8

 النص أ و تسلسل أ فاكره. 

ن وردت، اكل خطاء الإمالئية والنحوية، أ و يف عالمات الرتقمي. 9 عادة قراءة التلخيص وتصحيح ال خطاء اإ  . اإ
 

  خاص؟   واحدة يف مخس دقائق بشلك فكيف نلخص فقرة 

ن ح  ❖   مفتاح الفقرة طريقتان: صلنا عىل مفتاهحا وللحصول عىلمن السهل أ ن نلخص فقرة اإ

ما أ ن نضع عنوااًن، فيكون هو مفتاح التلخيص. 1  . اإ

ما أ ن خنتار من الفقرة مجةل تكون مفتاحية للتلخيص.2  . واإ

 

 

 
 



 

   : تباعها يف أ ثناء تلخيص فقرة من نص  ال سس الفنية اليت علينا اإ

 جلزئية اليت تندرج حتهتا. كرة ال ساس ية يف الفقرة، وال فاكر االفهم الواعي والاستيعاب ادلقيق للف( 1

 ( معرفة امجلل ال ساس ية، وامجلل املفرسة والشارحة، وامجلل املؤكدة واملعلةل.2

 اليت تبدأ  هبا الفقرة.  ( معرفة امجلل املفتاحية3

عادة صياغة الفقرة مع احلفاظ عىل ال فاكر ال ساس ية، وحذف امجلل املرتادفة 4 والتكرار واحلشو مع بقاء مجل  ( اإ

 التعليل. 

 ( حتديد الفكرة احملورية للموضوع.5

الفكرة احملورية، وقد  ( معرفة املساحة اليت س يعرض فهيا التلخيص، فقد تكون حمدودة جدًا ل تتسع ل كرث من 6

يراد بعض التفاصيل.   تتسع لإيراد الفكرة الرئيس ية ، وقد تزداد اتساعًا فتسمح ابإ

لفاظ امللخص،وقد يُسَمح ابلس تعانة ببعض أ لفاظ املوضوع وخاصة املصطلحات العلمية   يكون بأ  ( التعبري 7

 والاستشهادات. 
 

 

  :لتلخيص نصًا مطوًل 

 دربنا علهيا قبل قليل. ( نتبع اخلطوات اليت س بق وت1

، والتسلسل املنطقي  ( مراعاة الاهامتم ابل فاكر الرئيس ية للك فقرة مع التأ كد من املساحة املسموحة للتلخيص2

 يف عرض ال فاكر، والتحرر من لغة املوضوع ال صلية، وجتنب التكرار. 

 

  :كيفية تقومي امللخص 

ما أ ن تكون كتابًة أ و مشافهة. 1  ( اإ

تقومي العمل املهارات ال ساس ية للتعبري الكتايب والشفهيي: ويه اجلرأ ة والطالقة يف احلديث والثقة  ( يراعى يف 2

ال فاكر يف أ سلوب جيد ومرتب وعدم الإخالل ابلنص من حيث ال فاكر ال ساس ية والبعد عن  ابلنفس وترتيب 

 النقل احلريف. 

 ( التعبري بأ سلوب امللخص نفسه.3

 العربية من جودة اخلط ومراعاة عالمات الرتقمي وجتنب ال خطاء الإمالئية والنحوية.  ( التعبري الصحيح للكتابة4
 

 

 



 

 . اسرتاتيجية وقفة الثالث دقائق. 2                                      .     3-2-1. اسرتاتيجية 1

 . اسرتاتيجية املقابةل ثالثية اخلطوات. 4اللكمة.                            –العبارة  –. اسرتاتيجية امجلةل 3

 شارك.  –انقش  –فكر    . اسرتاتيجية6. اسرتاتيجية املراجعة اخلطية.                                    5

. اسرتاتيجية تقليص الفقرة. 7  

 

 

  

 متطلبات تطبيق الاسرتاتيجية 
. اختيار ال فاكر الرئيس ية املناس بة واملفتاحية للنص أ و املوضوع اذلي يتناوهل النص. 1  

البحث عن أ س ئةل التفكري الناقد. . 2  

سرتاتيجية يف لك حزء خمتلف، علينا التأ كد من  الا، وتكرار اذلي يليهدلى الانتقال من تلخيص جزء من النص اإىل اجلزء . 3

 ترابط مجيع ال فاكر املدونة وعدم تكرارها. 

جياده. 4  ،طرح السؤال يف القاعة الصفيةاالبحث عن الإجابة للسؤال املطروح يف اجلزء التايل من النص،ويف حال عدم اإ

 ليناقش. 

   اإىل اجلزء   نا من مراجعة جزء من النص قبل الانتقالتعد أ داة كتابية لتلخيص نص طويل، فمتكن  :الاسرتاتيجية   تعريف

 اذلي يليه.
 

  ما يفتح جماًل ملناقشة خمتلف وهجات نظر الطلبة  حتضري درس جديدأ و   لتلخيص حمارضة فهيي اإسرتاتيجية فعاةل    :أ مهيهتا ،

 يف القاعة الصفية، ابلإضافة اإىل الإجابة عىل مجيع تساؤلهتم.
 

  :الانتقال اإىل اجلزء اذلي يليه، والتفكري فهيا، ومن  الص ال فاكر الرئيس ية من اجلزء املقروء من للنص قبل  تخاس   الفكرة / الهدف مهنا

 مث طرح سؤال ما زال دلينا.

    :ممزياهتا 

 ، فميكن تعديل خطواهتا حبسب نوع النص ابل سلوب اذلي يناسبنا عىل الشلك التايل: مرنة الاس تخدام

جابة.**ني للش به ما بني ...       ...       **تدوين وهجدوين ثالثة فروقات ما بني**ت  طرح سؤال ما زال حباجة اإىل اإ

   :مسيت هذا الإسرتاتيجية هبذا الإمس بناًء عىل أ لية تقس ميها ويه:**   كيفية تطبيقها 

جابة. .طرح سؤال واحد م3لالإجعاب.      . تدوين معلومتني مثريتني 2أ فاكر رئيس ية.            3. تدوين 1  ا زال حباجة اإىل اإ
 

 اسرتاتيجيات التلخيص:  
 



 

 

 

 

  

   :تعترب اإسرتاحة قصرية لتجزئة نص طويل اإىل أ قسام قصرية. تعريف الاسرتاتيجية 

 (. جاي مكتاي هذه الإسرتاتيجية هو )  مطور ❖

   :تعترب اإسرتاحة قصرية لتجزئة نص طويل اإىل أ قسام قصرية. تعريف الاسرتاتيجية 

 (. جاي مكتاي هذه الإسرتاتيجية هو )  مطور ❖
 

    :أ لية معلها 

القراءة ملدة ثالث دقائق، للتأ مل يف ال فاكر واملفاهمي اليت تناولها اجلزء املقروء، وتدويهنا، مث ربطها مبعرفتنا السابقة  التوقف عن 

ضافية لها.   لل فاكر املطروحة، والبحث عن توضيحات اإ
 

، فال ميكن تطبيقها بعد  بضع أ فاكر رئيسة يف النصميكن نطبيق هذه الإسرتاتيجية عىل النصوص الطويةل، بعد أ ن نتعرف عىل  ❖

 قراءة النص اكمل. 

    :كيفية تطبيقها 

عند قراءتنا لعدة أ فاكر ومفاهمي نود تلخيصها، نتوقف عن القراءة ملدة ل تزيد عىل ثالث دقائق ونس تخدم لكامتنا اخلاصة يف  ( 1

 صياغة امللخص. 

 ءة، واس تنتاجاتنا ملا قرأ ان. نربطها ابل فاكر املقرو ( مث نضيف مالحظاتنا من معلومات سابقة دلينا2

 ( نقرتح سؤاًل توضيحيًا ملا زلنا نود معرفته عن ال فاكر واملفاهمي املقروءة ليمت طرحه ومناقش ته يف القاعة الصفية. 3
 

    :ممزياهتا 

عادة قراءة النص  . تُقلص الوقت الضائع 3. فعاةل وتعطي فائدة فورية.  2( بس يطة وسهةل التطبيق.     1 لتذكر ال فاكر   يف اإ

 الرئيسة واملفاهمي املهمة. 

 
 

 

 

   :اسرتاتيجية تلخيص مناس بة لالس تخدام مع مجموعة صغرية من الطلبة أ ثناء معلهم معًا للتقاط جوهر النص املشرتك.  تعريفها 

    :ممزياهتا 

لتقاط جوهر النص 1  شجع الطلبة عىل التحدث مع بعضهم البعض أ ثناء تطويرمه لفهم جامعي للنص. . ت 2       املشرتك.    . اإ
 

   :جولت مجةل وعبارة ولكمة هممة جتسد معىن النص مث يشاركون اختياراهتم وأ عضاء اجملموعة،  3خيتار الطلبة بكيفية تطبيقها 

 مع التربير والرشح.                     

 
 



 

 

  
 

   :ضفاء الطابع الشخيص عىل تعلمهم والاس امتع اإىل بعضهم بعضًا،  تعد مبثابة بنية تعاونية تساعد  تعريفها وممزياهتا الطلبة عىل اإ

 . وتقدير أ فاكرمه وتفكريمه

عادة الصياغة  و  الاس امتع النشطمن هجة أ خرى فاإن   ❖ جراء  قامئال   من قبل اإ يساعد عىل تطوير الفهم والتعاطف مع   املقابةل   ابإ

 تفكري الشخص اذلي يمت مقابلته.

 لإرشاك الطلبة يف حمادثة لغرض حتليل وتركيب معلومات جديدة. املقابةل ثالثية اخلطوات   اإسرتاتيجية  تس تخدم  ❖

    :كيفية تطبيقها 

ري املقابةل  ، وال خر هو الشخص اذلي جتري معه املقابةل. يس متع ُمج ( يعمل الطلبة يف أ زواج، أ حدهام هو اذلي جيري املقابةل 1

 اذلي جيري مقابلته، ويعيد صياغة النقاط الرئيس ية والتفاصيل املهمة. بفاعلية اإىل تعليقات وأ فاكر الشخص 

 (  يمت عكس أ دوار الطالبني املشاركني يف املقابةل، وتكرار اخلطوة السابقة. 2

لهيا مع رشيكه اإىل         زوج أ خر لتشكيل مجموع ( مث ينضم لك زوج اإىل3     ات من أ ربعة. يُقدم أ حد الزوجني ال فاكر اليت توصل اإ

 الزوج ال خر حول املوضوع املطروح. 
 

   :عادة النظر يف عدد من امل   الهدف مهنا  فاهمي املهمة. هتدف اإىل مساعدة الطلبة عىل تلخيص درس أ و وحدة من خالل اإ
 

   :كيفية تطبيقها   
 "ملاذا؟".. يمت تلكيف الطلبة بقضيتني: ال وىل أ ن يكتبوا ما تعلموه، والثانية هو دامئًا عنرص 1

عطاء لك طالب بطاقة صغرية لكتابة اس تجابته عىل القضية ال ىل عىل أ حد جانيب البطاقة واس تجابته للقضية الثانية  2 . يمت اإ

 ن البطاقة.عىل اجلانب ال خر م

(  والثاين )ب A. يقوم الطلبة ابلصطفاف يف سطرين يواجه لك مهنام ال خر، يكون السطر ال ول ملقب ابحلرف )أ ( أ و 3

 .Bأ و 

جاابته عىل القضيتني للطالب املواجه هل يف السطر )ب(. مث يقوم لك طالب يف  4 . يقوم لك طالب يف السطر )أ ( بقراءة اإ

جابته.   السطر )ب( بقراءة اإ
 

 دلهيم.يقوم الطلبة يف هذه الإسرتاتيجية مبشاركة قدر كبري من املعلومات. هذا التقامس وحده س يعزز العديد من املفاهمي  ❖
 

 ؤ



 

 

 

 

  

 

 ؤ

   :حصلت عىل مسامها من املراحل الثالث دلور الطالب يف القاعة الصفية ويه:  سبب تسميهتا 

 س/ة. لتفكري يف النص املقروء أ و ال فاكر املطروحة من املدر . ا1

 . مناقشة هذه ال فاكر مع زميل أ و عدد من الزمالء. 2

 الطالب. . مشاركة ال فاكر الإضافية ومناقش هتا مع ابيق 3
 

 (. فرانك لميان هذه الإسرتاتيجية هو )  مطور ❖
 

   :اس تخداماهتا   
ما داخل أ و خارج القاعة الصفية. 1  ( لتلخيص أ ي نص يُقرأ  بشلك جامعي، اإ

 ال فاكر ، فيس تخدمون املرحلتني ال وىل والثانية خارج القاعة الصفية لتلخيص ضًا تقدمييًا ملوضوع ما( دلى حتضري الطلبة عر 2

 الرئيسة حملتوى املوضوع، أ ما املرحةل ال خرية فتحوي عرض اجملموعة للموضوع امللخص داخل القاعة الصفية أ مام الطالب.  
 

   :كيفية تطبيقها   
 خالل طرح سؤال يتناوهل النص أ و موضوع ادلرس،فردي فامي قرأ انه أ و مت عرضه من   علينا أ خذ بضع دقائق للتفكري بشلك .1

س تنتاج مفهومنا لل فاكر الرئيسة، فندوهنا بشلك فردي.   أ و اإ

 . يف املرحةل الثانية يكون قد حدد املُدرس للك طالب مدة ل تزيد عىل مخس دقائق، ملناقشة وهجات النظر لل فاكر  2

 ع التأ كد أ هنا شامةل مجليع ال فاكر الرئيس ية. ل فاكر وتدويهنا، ماملطروحة، وتبادل ا

جاابت مت اس تنتاهجا من النص الرئيس أ و تشمل املرحةل  .2  ال خرية مشاركة ابيق الطلبة للتلخيص من أ فاكر ومفاهمي وأ س ئةل واإ

 املوضوع املطروح يف القاعة الصفية.
 

 داخل أ و خارج القاعة الصفية.تعمل هذه الإسرتاتيجية عىل تنظمي أ ي نقاش جامعي  ❖
 



 

 

  

  

  :النصوص الرسدية  تُلخص النص وترشحه بشلك جامعي داخل القاعة الصفية، وتُطبق هذه الاسرتاتيجية عىل   تعريفها

 والتفسريية. 

 . 1997عام   (فوكس وماثز وس ميونز هذه الإسرتاتيجية هو )  مبتكر  ❖

   :كيفية التلخيص الرسدي والنصوص التفسريية ك سلوب فعال لتعزيز تفاعلهم يف أ ثناء القراءة  طلبة علمي ال  الهدف مهنا

 الاستيعابية داخل الصف. 

   :كيفية تعزيز تفاعل الطالب داخل القاعة الصفية أ ثناء القراءة الاستيعابية 

 يمت ذكل من خالل دمج هماراهتم الاس تدراكية ل/ من خالل :

 . التلخيص بطريقة رسيعة وفعاةل. 4. رشح النص.       3. حتديد التفاصيل املهم      2رئيسة.      لا. اخسراج الفكرة 1
 

   :كيفية تطبيقها   
 . نوحض أ مه التفاصيل املرتبطة مبوضوع النص. 2. حندد عن )من أ و ماذا( يتحدث النص.       1

 . نشري اإىل أ مه التفاصيل املرتبطة مبوضوع النص. 3
 

هو تشجيعهم عىل تلخيص النص مس تخدمني لغهتم اخلاصة، وتصوراهتم  اجلوهر  الطلبة ابس تخراج  حتديمن  الهدف ❖

 وانطباعاهتم، وتركيباهتم اللغوية، ليصبح حتدي العرش لكامت معلية سلسة ومسلية هلم مما يساعد عىل سهوةل النص. 

 نأ خذ أ دوارًا لتنفيذ لك مرحةل مبعاونة املدرس.  خاللها   ، أ ي منمةمعاجلية تشاركية منظاإسرتاتيجية  تقليص الفقرة  اإسرتاتيجية ❖

 . احلوار املنظميف القاعة الصفية هو  مفتاح التفاعل  ❖

   :كتساهبا قبل البدء بتطبيق مراحل التلخيص  املهارات واملراحل اليت جيب اإ

 ىل الفكرة العامة.كيفية تعرفنا عسبب اختياران و . التدرب عىل قراءة الفقرة لتحديد املوضوع أ و احملتوى العام مع توضيح 1

 . التدرب عىل قراءة الفقرة لتحديد التفاصيل املهمة وال ساس ية الشارحة للموضوع العام.2

 . التدرب عىل قراءة الفقرة هبدف تلخيص التفاصيل ال ساس ية اليت تستند علهيا الفكرة العامة يف عرش لكامت أ و أ قل. 3
 

 
 



 

*اتبع لسرتاتيجية تقليص الفقرة: *   

سرتاتيجية )تقليص الفقرة( تطبيق هذه الا خطوات تتخلل    
(  1. يتعاون لك طالب مع رشيك يف الصف، عىل أ ن يمت تغيري الرشيك مع تغري الفقرة امللخصة أ و المترين فيكون الطالب )1

 (. 2الطالب ) +

سرتاتيجية.يقرؤون النص قراءة ذاتية للك مرحةل من مراحل الإ يعطى مجيع الطلبة النص املطلوب تلخيصه شفواًي ف  .2  

( عن )من/ماذا( يتحدث النص. 2( أ ن ُُيدد للطالب )1عىل الطالب )  بعد القراءة ال وىل، جيب. 3  

 ذا(.( ابختصار أ مه نقطة أ و النقاط اليت يتناولها )من/ما1( أ ن ُُيدد للطالب )2بعد القراءة الثانية، جيب عىل الطالب ). 4

 لكامت أ و أ قل أ مام الصف. 10تتناولها أ مه النقاط يف ( ذكر الفكرة العامة اليت 1بعد القراءة الثالثة، جيب عىل الطالب ). 5

 يتبادل الطلبة أ دوارمه أ و يمت تغيري الرشيك وهكذا.... . 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد القيام هبذه الامترين هبذا الشلك ننتقل من التفكري الفردي اإىل امجلاعي، وتزداد الثقة دلينا يف التعبري عن تلخيصنا امجلاعي. ❖

 
 

املعايري اليت تدل عىل أ ن ملخصك جيد/ اليت جيب أ ن يتصف هبا ملخصك )بغض    ◼

 النظر عن الإسرتاتيجية املتبعة(: 
 لنتاجئ واملؤلفني ال كرث أ مهية.جيب أ ن يتضمن ملخصك لك احلقائق املفيدة وا  شامل:  . 1

عداد امللخص، فال جمال لسوء التفسري.    دقيق:   . 2  تأ كد من عدم حتريف املعىن الرئييس أ ثناء اإ

اصة عندما  ة، حاول مقاومة رغبتك أ و تقيميك الشخيص وخاخلطأ  ال كرث ش يوعًا هو تضمني وهجة نظرك اخلاص   حمايد: . 3

 حتتاج فقط اإىل تلخيص املصدر.

 وتتحقق هذه الصفة عندما يكون امللخص اخلاص بك مفهومًا دون احلاجة اإىل قراءة املصدر ال صيل.  مس تقل:  . 4

 



 

السادسة الوحدة   

 اسرتاتيجيات التعمل امجلاعي وقيادة اجملموعات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسرتاتي جيات ال تعمل 

 النشط 
 العصف اذلهين

 التعمل التعاوين 

 التعمل اذلايت 

 تعمل ال قران

 ال لعاب

 لعب ال دوار

 حل املشالكت 

 اخلرائط اذلهنية 

 ال راكن التعلميية

 رسد القصص

التعمّل التعاوين: اسرتاتيجية من اسرتاتيجيات التعمل النشط وهو عكس التعمل الفردي حبيث يتعاون املتعلمون حلل  -

لتعلمييةاملشالكت ا  

:هداف التعمل التعاوين أ   -  

. تشجيع الطالب عىل الاس تنتاج. 3.       الطالب كيفية التعاون بني . 2     .   زرع روح التعاون. 1  

 

 

 

 مالمح التعمل التعاوين: 
ليه ويتعاون مع مجموعته لإجناز العمل ويقوم ابيق ال فراد بتقدمي  . لك فرد 1 يقوم ابجلزء املولّك اإ

اعدة. ادلمع واملس  

. هناك منسق أ و قائد للمجموعة ميثلها ويعرب عن رأ هيا. 2  

ليه. 3 . توزيع ال دوار ولك فرد يقوم ابجلزء املُولّك اإ  

ال دوار والإرشاف واملتابعة وتقدمي   . للمدرس دور يف تنظمي اجملموعات وتعيني قائد وتوزيع4

 املساعدة عند احلاجة، حيث ُيافظ عىل مسار معل اجملموعات ؛ لتحق يق النتاجات العملية. 

. الباحث عن املعلومة هو الطابب وهو املُطّور ملهاراته وقدراته العقلية. 5  

جناز العمل وحتقيق ال  هداف اليت مت   6. يكون العمل تعاوين بني أ فراد اجملموعة ؛ لتحقيق اإ

 حتديدها مس بًقا. 

دّرس. . يقوم القائد أ و أ حد أ فراد اجملموعة بعرض النتاجئ أ مام الصف أ و امل7  

. يقّدم املدّرس جوائز للمجموعات الفائزة سواء عينية أ و رمزية.8  

. يقّدم املدّرس التغذية الراجعة.9  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنارص التصال  املفهوم 
خر.الشخص اذلي يرسل املعلومة أ و الرساةل للطرف ال  هو   املرسل  

رسالها لل خر وجيب أ ن تكون واحضة،   هو احملتوى أ و املعلومة اليت يرغب املُرسل ابإ

 سهةل القراء والفهم، مرتبة ومتناسقة، خمترصة وبس يطة. 
 الرساةل 

هاتف، التلفزيون،  يه الوس يةل اليت يمت من خاللها اإرسال الرساةل أ و املعلومة مثل: ال 

خل.   الهواء،..اإ
 الواسطة 

اذلي يس تقبل املعلومة أ و الرساةل. لشخصهو ا  املس تقبل  
 التغذية الراجعة  يه الاس تجابة املتبادةل بني املرسل واملس تقبل. 

 

 التصال يساعد عىل تعزيز دور الفريق وجناح معهل.    ❖

 لالتصال ثالثة مفاهمي:

خمتلفة مثل: الإشارة،    تبادل ال فاكر واملعلومات وال راءء بني طرفني أ و أ كرث عن طريق وسائل وأ ساليبالتصال: هو  -

 الالكم، القراءة والكتابة.

شارات حمدودة. -  التصال: هو أ سلوب لتبادل ال فاكر واملعاين بني ال فراد من خالل نظام ُمتعاون عليخ أ و من خالل اإ

هدفها ال سايس  ويكون  يمت من خاللها تناول مجموعة من ال فاكر وال راء واملعلومات بني طرفني  التصال: هو العملية اليت  -

 هو تعديل سلوك ال خرين. 

 

 

 دور املرسل: ➢

 . حتديد الشخص املس تمل أ و املس تقبل للرساةل. 1

 . فهم حمتوى الرساةل ومعانهيا.2

 تقدمي رسالته بطريقة جذابة وواحضة.. 3

 صلت للمسس تقبل. . التأ كد من أ ن الرساةل قد و 4

 . اختيار الوقت املناسب لإرسال الرساةل. 5

 . اختيار الوس يةل املناس بة لإرسال الرساةل. 6



 

 معوقات التصال: 
. احلاةل النفس ية للمرسل واملس تقبل. 3التشويش وضعف السمع.         . 2         . اخنفاض صوت املرسل.1  

. كفاية املرسل وذاكء املس تقبل. 6. مضمون الرساةل ووس يةل التصال. 5ال.   ةل التصوضعف وس ي. سوء 4  

. اختالف الثقافات واملعتقدات. 9. الإزعاج.                            8                     . ضعف اللغة.7  

ة للمرسل وعدم رغبته يف  ة الفوقي، والنظر . املعوقات املرتبطة ابلتغذية الراجعة مثل: عدم الاهامتم ابلرساةل10  

 سامع الرأ ي ال خر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

خصائص التصال  
 الفعال 

 الإصغاء)الإنصات( اجليّد 

 الالكم املؤثر واملقنع 

سؤال واملناقشة ال   

اس تخدام لغة اجلسد ولغة 

 الإشارة بشلك فّعال

التقومي)تقومي املتحدث  

 لالكمه(

 الاس تجابة

 

املراس: **صفات الشخص صعب    
1 . . كثري الرصاخ ويرفع صوته وهيدد وقد يعتدي جسدايا  

ا ول يس تطيع الس يطرة عىل نفسه )الثوري2 املفجر(.- . احلساس جدا  

. امللقي ابللوم وكثري الشكوى والتذّمر. 3  

. السليب والبالون. 4  



 

 الوحدة السابعة 

هوم البحث العلمي وخصائصه وأ مهيته ف م   

 هناك عدة تعريفات للبحث العلمي :  ❖

 

 

 

 

 

م املفهو  خصائص البحث   

 العلمي 
ال خرى، مع احلافظة عىل ترتيب اخلطوات بشلك دقيق ومدروس خطوة تلو  السري يف خطوات البحث  التنظمي  

 الضبط  قدرة الباحث عىل التحمك يف العوامل اليت تؤثر يف الظاهرة تعين أ ن املشاهدات البحثية منضبطة بدرجة كبرية

 حسب الباحث  املفهوم 
نساين منظم وفق مهنج حمدد يف البحث، يتضمن خطوات وطرائق حمددة ويؤدي اإىل حتقيق معرفة عن   هجد اإ

 الكون والنفس واجملمتع، ويسهم يف تطوير أ مناط احلياة وحل املشالكت اليت تواجه الفرد وامجلاعة.
عودة ملاكوي  

1992 
جاابت أ و  وةلحما حلول لل س ئةل أ و املشالكت اليت تواجه ال فراد أ و امجلاعات يف مواقعهم  منظمة للوصول اإىل اإ

 ونوايح حياهتم. 
 توكامن 

 كريلنجر  نقص منظم ومضبوط وجترييب انقد للفرضيات حول طبيعة العالقات بني املتغريات يف ظاهرة ما. 
ية والبياانت دلراسة الظواهر الاجامتع مية واحلقائق املالحظة العل د عىل  أ سلوب منظم للتفكري يعمت

ميها  لمية ميكن تعم حلقائق ع ة عن امليول وال هواء الشخصية للوصول راسة موضوعية بعيدوالاقتصادية د

 والقياس علهيا.

2014الرفاعي   

 بحث العلمي: جوانب مفهوم ال  ❖

 مشلكة تتطلب حالا من خالل معلية البحث وقد تكون املشلكة عىل شلك تساؤل.. وجود 1

جراءات حبثية متعارف علهيا من الباحثني؛  2 لهيا ومن مث قبولها  . اس تخدام أ ساليب واإ حيث متكنه من الوثوق يف النتاجئ اليت توصل اإ

 حث العلمي. والاعرتاف هبا دلى الباحثني ال خرين يف جمال الب

الباحث اإىل التوصل اإىل معرفة جديدة من خالل وصف ظاهرة بطريقة جديدة أ و تفسري ظاهرة أ و اس تخالص نظرية أ و   . حماوةل3

 . ل ن البحث العلمي أ ساًسا اإىل توليد معرفة جديدة التنبؤ بظاهرة أ و التحمك بظاهرة؛ 



 

معايري معرتف  للبحث وفق القدرة عىل التطبيق الفعيل لتصورات الباحث اذلكية حلل مشلكة أ و الإجابة عن سؤال

لكيفية اختبار هذه التصورات )الفرضيات(؛ حىت  هبا يف البحث العلمي وهذا يفرض عىل الباحث وصف تفصييل 

.يتس ىن للباحثني ال خرين أ ن خيتربوها  

 القابلية لالختبار 

علمية؛ ل ن ما أ راء النقد اذلايت من الباحث نفسه أ وًل، من حيث المتحيص والتدقيق فامي كتب من اس تنتاجات و 

نسانية، فاإن كثرًيا من الباحثني س يقرؤون البحث ويقدمون الن قد وفق معايري معينة.كتبه س يقدم تراًًث لالإ  
 اخلضوع للنقد

يلها مبعىن أ ن الزتام الباحث  هبذه اخلاصية يلزمه تفسريها أ و حتل  أ و ويه عدم تدخل الباحث يف معلية مجع البياانت 

الشخصية عىل جمرايت حبثه، حيث أ ن سري الباحث وفق مجموعة من الإجراءات أ ثناء  عاته انطبابتجنب اإصدار 

معينة يف حبثه.  جئحتليل البياانت متكنه من التوصل اإىل نتا،تفسري،معلية مجع   

 املوضوعية

لبحث. القارئ استيعاب املفاهمي البحثية اليت يطالعها يف اساعد توظيف اللغة العلمية يف كتابة البحث ي   ادلقة 
 امتالك الباحث همارات التفكري الاس تدليل اذلي يتضمن نوعني: 

. التفكري الاس تنباطي:اس تخالص فرضيات يقود اختبارها اإىل تعممي نتاجئها يف مواقف معينة. 1  

. التفكري الاس تقرايئ:اس تخالص نتاجئ البحث من مجموعة من البياانت 2  

 املنطقية

ب ال حباث والتوسع هبا اليت تؤدي اإىل طرح تساؤلت جديدة  من خالل تعاق  تطوير املعرفةمتكن الباحثني من 

حقق أ ,  يتصدى لها ابحثون جدد. حيث أ ن الالزتام ابملوضوعية ميهد الطريق  أ مام ابحثني أ خرين لتكرار البحث للت

 التوسع فيه من خالل معاجلة متغريات جديدة.

ثبات أ و  الإ

 التحقق

مي؛ حىت تتاح الفرصة لباحثني أ خرين لتحسني حياة ال فراد. ف الرئيسة للبحث العلالنتاجئ هو أ حد ال هاتعممي 

املعرفة مكل البرشية مجعاء.   -      **املعرفة تتودل ابلبحث أ و الاس تقصاء.  

اجملالت العلمية احملمكة والكتب املهنجية دليل عىل أ مهية وش يوع نتاجئ ال حباث. -   

لنرش أ و  القابلية ل 

 التعممي

.كن تطبيقها يف لك العلوم وباكفة ال وقاتن الادعاء بوجود مجموعة ًثبتة وميكيتاوءم املشألك والعلوم اخملتلفة ذلا ل مي  املرونة  

  
 ظائف البحث العلمي: و  ❖

 جياد ظروف أ فضل حلياة ال فراد واملسامهة يف رفاهية العيش هلم. . العمل عىل تقدم املعرفة عن طريق اإ 1

املشالكت اليت فهيي مسة أ ساس ية من سامت تقدم الشعوب وال مم وتعمل عىل توفري الإماكنيات والوسائل اليت متكن الباحثني من التصدي حلل 

 تواجه جممتعاهتم وحتقق منافع للبرشية. 

 ة وحلها. . مواهجة املشالكت العامة أ و اخلاص 2

ن الزتام الباحث بضوابط مهنجية علمية تكس به معليات التقومي اذلايت اليت متكنه من حمامكة مجيع ما يتعرض هل وخيضعها  للمنطق   حيث اإ

 كدة. والتجريب والابتعاد عن قبولها مكسلامت مؤ

ش باع ادلوافع الاس تطالعية دلى الفرد واجلامعة وتقود اإىل حتقيق اذلات من خالل الا 3 ىل الرضا اذلايت. . اإ بداع والوصول اإ  كتشاف والإ

 . تمنية وتشجيع أ فاكر ال فراد عىل اختالف مواقعهم. 4

هذه الصفات س تقوده اإىل مواهجة املشالكت وحلها بطرق  ؛ ف س تحقق صفات مرغوبة دلهيم مثل: ختليق أ و تكوين الفرد املبع أ , املنتج واملرنفهيي 

بداعية  . اإ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 أ هداف البحث العلمي:  ➢

حيث يقوم الباحث جبمع حتقيق أ هداف وصفية تمتثل يف اكتشاف حقائق معينة، أ و وصف واقع معني؛  صف: . الو 1

ال حباث العلمية اإىل وصف الظاهرة  املعلومات اليت من خاللها يفرس بعض الظاهر وصياغة بعض الفرضيات وهتدف هذه 

 . من خالل مجع معلومات كثرية، ومن واقع تكل البياانت تعكس واقع فعيل

يركز البحث العلمي عىل وضع تصورات واحامتلت مّعا ميكن أ ن ُيدث يف املس تقبل، ويركز أ يًضا عىل أ وضاع    . التنبؤ: 2

ذا ما ظهرت يف ظروف خمتلفة.   بعض الظواهر اإ

 . ؤ /مىت س يحدث الكسوف القادم؟ = تنبؤالورقة أ م التفاحة؟ =تنبمثل: أ ي اجلسمني يسقط عىل ال رض أ وًل: 

 ؟ يعمل البحث اذلي يعمل عىل تقدمي ظاهرة معينة عىل توضيح كيف وملاذا التفسري: و   الفهم   . 3

 . = فهم وتفسري. سقوط التفاحة عن الشجرة = وصف..... أ ما ملاذا سقطت التفاحة عن الشجرة؟1ثال: م 

 لليل والهنار؟ = فهم وتفسري. . تعاقب الليل والهنار= وصف..... أ ما ملاذا يتعاقب ا2      

 وينقسم التفسري اإىل: 

 تسعى اإىل تطوير البحث يف مواضيع املعرفة  تفسريية حبتة:   أ ـ أ حباث 

 تنتج عهنا حلول علمية ينتفع هبا اجملمتع أ و امجلاعات ذات العالقة. ب ـ أ حباث توضيحية تطبيقية: 

 .تتوقف عند جمرد عرض النتاجئ دون التعليقجـ ـ أ حباث تنبؤية: 

ىل التفسري:   . يق علهيا لتوضيح لك جوانهباتقوم بعرض النتاحئ والتعل د ـ أ حباث هتدف اإ

 

ىل أ ي مدى مت حتقيق أ هداف براجمها، كام يمت التعرف  . التقومي: 4 ذا حتققت أ هداف املنظمة، واإ تقومي الظاهرة أ و التعرف اإ

 نتاجئ غري مقصودة سواء أ اكنت مرغوبة أ و غري مرغوبة. عىل 

ية معينة ولكن قد يكون ممكنًا لو سسعت اإىل دحض  ال حباث العلمية ل تس تطيع اجلزم بقبول فرض  .ادلحض )التنفيذ(: 5

 أ و رفض فرضية أ خرى. 

يأ خذ عينة أ و بيئة   البحث والتأ كد من حقيقة موضوع س بق دراس ته متت دراس ته من ِقبَل ابحث أ خر، . التثبت: 6

 ال خرى.  خمتلفة؛ فالبحث العلمي يدرس املوضوع نفسه منةمؤسسة خمتلفة حىت يمت املقارنة بيهنا وبني املؤسسات

هر الطبيعية اخملتلفة والس يطرة علهيا حبيث يتدخل لإنتاج ظواهر مرغوب هبا، مفثال حني  واالتحمك ابلظ . الضبط والتحمك: 7

نه يس تطيع أ ن يتحمك ويس يطر ع  . ىل أ ثر ارتفاع درجة احلراراةيفهم العامل أ ن ظاهرة المتدد انجتة عن احلرارة فاإ

 ، كيف ميكن احملافظة عىل التحليق وعدم سقوطها؟ = ضبطأ و طائرة . يف حاةل طريان طائر1: مثال

 
 



 

ة منا ث الوحدة ال   

نواعه   مراحل البحث العلمي وخطواته وأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ مهية البحث العلمي:          

 يعمتد نصنيف ادلول يف العامل عىل مقدار ما تقدمه من حبوث علمية.  

 رفعة حياة ال نسان يف ش ىت اجملالت.تفيد يف  

 تعد من أ مه راكئز التعلمي اجلامعي احلديث املواكب ملتطلبات العرص. 

 : يبدأ  البحث العلمي عادة

 لفضول.مبشلكة أ و سؤال يثري ا 

جابة عن هذا    يتسم ابلوضوح والتحديد.اذلي جيب أ ن  السؤالمث يتطلب القيام بعدة خطوات حمددة لالإ

 الإجابة عن بعض ال س ئةل من خالل ال حباث العلمية لفتقارها الوضوح. قد تصعب  

 املشلكة )السؤال( البحثية: 

 طريق مجع بياانت قابةل للقياس.هو املشلكة اليت يرغب الباحث ابلإجابة عهنا عن السؤال البحيث:  

 لبحث الالحقة.يعد حتديد املشلكة )السؤال( البحيث الركزية ال ساس ية اليت س تبىن علهيا خطوات ا 

 الرشوط الواجب توافرها يف ال س ئةل البحثية: 

 . ال خالقية 4. ال مهية.    3. العملية.     2الوضوح.      .1

 عند حتديد مشلكة البحث دلراسة جتريبية:  العنارص اليت يتوجب عىل الباحثني حتديدها 

 اس(.. وس يةل الاختبار )املقي3. الإجراؤ التجرييب.   2جممتع ادلراسة.      .1

 يرتتب عىل حتديد مشلكة البحث: 

جابة عن السؤال.   حتديد الابعاد الزمنية واملالية لدلراسة العملية املطلوبة لالإ

 :امثةل

علمية عن تطور البالغني لتحديد عوامل السعادة يف حياة الافراد حيث مىض عىل   بدراسة 1938. حبث جامعة هارفارد عام  .1

 مس مترة حىت الان. عاما و ل تزال   80البحث 

 مرشوع حمطة الفضاء ادلولية لكف مليارات ادلولرات.  .2

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ن أ ي انتاج علمي يعترب امتدادا ملا س بقه من علوم و ليس مبنيا مبعزل عهنا.  ❖  اإ

حبث يه الاطالع عىل ما قام به الباحثون الاخرون يف   اليت جيب ان يقوم هبا الباحث قبل الرشوع بأ ي ان اخلطوة ال وىل ❖

 هذا اجملال.)معلية املراجعة العلمية( 

 أ هداف املراجعة العلمية:    ❖

o . الاس تفادة من الطرق البحثية املس تخدمة يف ال حباث السابقة 

 

 اإجراءات املراجعة العلمية: 

 اث عدة تتطرق من السؤال اىل موضع البحث. جيد الباحثون أ حب 

 ع عىل ال حباث السابقة .الاطال 

عداد ملخص لل حباث السابقة .   اإ

 تضمني نتاجئ ادلراسات السابقة يف بداية البحث .  

 

 

 

 الاجراءات الالزمة للقيام بأ ي دراسة 

عينة ادلراسة.  1  

. أ دوات القياس 2  

دلراسة. حتديد املهنج اذلي سيمت اتباعه اب3  
 

 عينة ادلراسة : 

تتطلب الإجابة عن السؤال البحيث جتربة موضوع السؤال عىل عينة من العنارص للحصول عىل بياانت تساعد يف الإجابة  

   .عن السؤال

 ويتوجب أ ن يمت اختيار العينة لتكون مماثةل جملمتع البحث ليكون ابلإماكن تعممي النتاجئ عليه .  

ئص جممتع البحث اذلي س تعمم النتاجئ ادلراسة عليه س تحدد اعامتدا  ل ن خصا ;القيام ابي حبث    يمت اختيار فئة صغرية عند 

 عىل هذه اخلصائص .  

; ل ن خصائص جممتع البحث اذلي س تعمم النتاجئ ادلراسة عليه   يتوجب عند اختيار العينة حتديد خصائصها بشلك دقيق

 س تحدد اعامتدا عىل هذه اخلصائص .

 نات : طرق اختيار العي 

 . العينة املالمئة. 2العشوائية البس يطة.    الطريقة  .1

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   أ داة البحث              

 يمت حتديد أ داة البحث بعد أ ختيار عينة ادلراسة وأ نواعهم: 

 . أ داة قياس. 3. استبانة.     2. اختبارا.   1

 عادة ما تعطي أ داة القياس النتاجئ عىل شلك أ رقام يسهل حتليلها احصائيا   

 كون املتغري موضع البحث غري قابل للقياس عىل شلك رمق . و قد ي 

 : خصائص أ داة البحث  

 . الثبات. 2الصدق.    .1

 : مهنج البحث  

يمت تصنيف أ لحباث حبسب املهنجية املتبعة يف مجع البياانت اىل أ نواع متعددة ميتاز لك مهنا ابجيابيات و سلبيات معينة   

 ل س ئةل .  جتعهل مفيدا يف الإجابة عن نوع حمدد من ا

 . : أ نواع مناجه البحث  

الامترين الرايضية أ م مسكنات   ; أ هيام أ فضل لتخفيف أ لم أ سفل الظهر دلى مربجمي المكبيوتر:  . البحث التجرييب 1

 ال لم ؟ 

أ يلول( خالل ال سابيع  -  11كيف تفاعلت الصحافة العاملية مع أ حداث احلادي عرش من أ يلول). البحث التارخيي :    2

 ال وىل من وقوعها ؟  ال ربعة

 اجلامعة ال ردنية ؟ ما هو متوسط معامل اذلاكء دلى طلبة الس نة ال وىل يف . البحث الوصفي :      3

ما العالقة بني معامل اذلاكء لطلبة اجلامعة ال ردنية و حتصيلهم ال اكدميي مقيسا ابملعدل  ادلراسات الارتباطية :      .4

 اجلامعي ؟ 

 ضا أ هايل ال طفال ذوي الإعاقة عن مس توى التعلمي املقدم هلم يف املدارس احلكومية ؟ ما مدى ر :     البحث النوعي  .5

تطور اللغة دلى ال طفال : متابعة المنو اللغوي دلى ال طفال من معر س نتني اىل مخس س نوات  ية:     البحوث الامنئ  .6

 من خالل عدد اللكامت اليت يس تخدموهنا . 

 عىل ما هو عليه ؟ كيف أ صبح بيل غيتس :     دراسة احلاةل  .7

 تأ ثري التقدم يف السن عىل القدرات اذلهنية . املراجعة العلمية :   .8

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  مالحظة ❖

بعد أ ن جيمع الباحثون البياانت من عينة البحث , فاإهنم س يحصلون عىل الاغلب عىل جداول حتتوي عىل العديد من   - 

 ال رقام . 

جراء  -   حتليالت اإحصائية ابس تخدام برامج حاسوبية   يتطلب اس تخراج نتاجئ مفيدة من هذه ال رقام اإ

   الهدف من هذه التحليالت : - 

 تلخيص املعطيات العديدة اىل نتاجئ خمترصة يتس ىن فهمها و ايصالها للمهمتني . . 1  

 س تنباط اإجاابت موضع البحث . . ا2       

   البحث :طرق تلخيص نتاجئ  - 

 ية. . الرسوم البيان 2. ابس تخدام اجلداول .     1  

و بعد ان ينهتيي البحث او ادلراسة تقتيض املسؤولية العلمية ان يشارك الباحثون اجملمتع العلمي الانتاجئ اليت توصلوا الهيا   - 

 لتعم الفائدة عىل امجليع و ليسهم نتاج هذا البحث يف التقدم العلمي. ;

 اجئ ال حباث : طرق مشاركة نت - 

 ةلمية احملمك . اجملالت الع 2. املؤمترات العلمية.    1

 يه خطوات حمددة تسهم من رفع سوية ال حباث املنشورة . :  " مراجعة ال قران" - 

 



 

 الوحدة التاسعة 

 مصادر املعلومات و اخلدمات املكتبية 

 

   

 أ نواع مصادر املعلومات 
.  جمةل عامة 1  

. جمةل أ اكدميية2  

قاعدة البياانت  .3  

. الصحيفة  4  

. فهرس املكتبة5  

. الكتاب 6  

. املوسوعة )دائرة املعارف( 7  

املوقع الإلكرتوين . 8  

 

 

بتطور أ دوات الكتابة.مباذا ارتبط تطور املعلومات؟   

 أ شاكل مصادر املعلومات يف احلضارات القدمية :  

لهيا السومريون و البابليون ابخلط املسامري. . يف بالد ما بني الهنرين )العراق( اختذت الكتابة شلك أ لواح الطني اليت كتب ع1  

. يف مرص اختذت شلك اللفائف املصنوعة من ورق الربدي.2  

الرق املصنوع من جلود احليواانت. . يف اليوانن كتب اليواننيون القدماء عىل 3  

اخرتع يوحنا جوتنربغ  . عندما انتقلت صناعة الورق من الصني اإىل بغداد اختذت املعلومات شلك الكتاب اخملطوط بعد أ ن4

 الطابعة.

البرصية. املصادر السمعية و و . يف النصف ال ول من القرن العرشين بدأ ت تظهر ال شاكل املصغرة اكملايكروفيمل و امليكروفيش 5  

ة.. املصادر الإلكرتونية و الرمقي6  

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبارة عن مجموعة من املواد و  ➢

الصور حول موضوعات منوعة و 

أ حداث جارية ذات اهامتم شعيب 

يكتهبا الصحفيون أ و ابحثون  

تخصصون و تكون  أ اكدمييون م 

 موهجة بصورة عامة للقارئ.

الاس تخدام : 1- البحث عن معلومات 

أ و اّراء حول موضوعات تتعلق ابلثقافة  

 الشعبية. 

احلصول عىل معلومات حديثة حول  . 2

 الوقائع و ال حداث اجلارية. 

احلصول عىل مقالت عامة . 3

 ل شخاص ليسو متخصصني موضوعيا.

أ مثةل:  1. جمةل العريب.        2.س  يديت.      

زهرة اخلليج.     . 3  

4.National Geographic.   

5.Sport Illustrated 

 

 

تضم مجموعة مقالت يكتهبا يف  ➢

أ اكدمييون  العادة ابحثون 

متخصصون يف حقل علمي أ و 

همين و تتوىل هيئة حترير  

متخصصة تقيمي هذه املقالت 

ذا اكنت صاحلة   لتقرير ما اإ

 للنرش أ م ل. 

الاس تخدام :  معرفة ادلراسات اليت  

وع.أ جريت حول البحث أ و املوض  

أ مثةل:  1جمةل دراسات العلوم الرتبوية.        

اجملةل ال ردنية الرتبوية..2  

3.International Journal of 

Physics. 

 

 

بياانت عن مقالت  . 1 تش متل عىل:  ➢

منشورة يف جمةل أ و حصيفة أ و دورية 

 .أ اكدميية

بياانت عن التسجيالت الصوتية و . 2

 املدوانت و أ رشطة الفيديو. 

ملخصات أ و خالصات املقالت و  . 3

 بعضها تقدم النص الاكمل للمقالت. 

الاس تخدام : عندما تريد البحث عن  

مقالت عن موضوعك يف اجملالت أ و  

 ادلورايت احملمكة أ و الصحف.

 أ مثةل: 1.قاعدة بياانت املعرفة. 

نظومة.   دار امل . 2   

املهنل.      . 3    

  4.Science Direct.     

  5.EBSCO Host.   

  6.Emerald Library. 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يضم مجموعة من التسجيالت   ➢

املنظمة و القابةل للبحث للك 

مصدر معلومات تقتنيه املكتبة و 

ومات  يقود اإىل ماكن مصدر املعل

 املكتبة. اذلي تقتنيه 

الاس تخدام:   حتديد ماكن مصدر معني 

 يف املكتبة. 

 مثال:  فهرس مكتبة اجلامعة ال ردنية.

 

 

تغطي الكتب مواضيع أ و حقائق  ➢

 أ و مواد قصصية.

الاس تخدام:  1.البحث عن معلومات 

 كثرية حول موضوع ما. 

املوضوع يف س ياق واحد مع   وضع . 2

مة. القضااي ال خرى امله  

البحث عن معلومات اترخيية حول  . 3

 املوضوع.

أ مثةل:  1.املكتبة و همارات اس تخداهما  

 لعمر أ محد اهلمرشي. 

املدخل اإىل عمل النفس الرتبوي . 2  

لفؤاد أ بو حطب.    

 

عن   ➢ تتحدث  اليت  املقالت  من  مجموعة 

ما   عادة  و  اجلارية  ال حداث  و  التطورات 

همم   مصدر  تعد  و  يويم  بشلك  تصدر 

 للمعلومات احمللية.

الاس تخدام:  البحث عن املعلومات اجلارية  

حول أ حداث حملية أ و عاملية و البحث عن  

 التعليقات و الافتتاحيات و الّراء. 

أ مثةل:  1. الرأ ي.    2. ادلس تور.        

ال هرام.    .3  

4.Jordan Times. 

 5.The  Guardian.  

6.NewYork Times.   

7.Herald Tribune. 

 



 

 

 

لكرتونية2 . اإ تقليدية.                                 - . 1   

. منشورة/غري منشورة 4 مطبوعة/غري مطبوعة . 3   

. أ اكدميية/غري أ اكدميية 6 . رمسية/غري رمسية 5   

. أ ولية/ًثنوية/من ادلرجة الثالثة 8 رجعية . مرجعية/غري م7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

عبارة عن مجموعة من مواد احلقائق اخملترصة اليت يكتهبا   ➢

 مؤلفون يتسمون ابملعرفة الواسعة حول موضوع معني.

 أ نواعها: 

 1.العامة :تقدم وهجات نظر حول عدد كبري و متنوع من  

 املوضوعات. 

2.املتخصصة : تش متل عىل مواد متعمقة يف جمال موضوعي 

   معني.

الاس تخدام:   1.البحث عن معلومات تشلك خلفية ملوضوع 

 معني. 

خي هامة أ و مفاهمي معينة.البحث عن أ فاكر رئيس ية و توار.2  

أ مثةل: 1.املوسوعة العربية امليرسة.      2.موسوعة عمل النفس.        

املوسوعة الاقتصادية. .3  

 

 

خالل   يسمح ابدلخول اإىل معظم أ نواع املعلومات املتاحة من   ➢

 أ حد املتصفحات. 

خاصية الويب : القدرة عىل ربطك برسعة بروابط أ خرى  

 ملعلومات ذات صةل.

نتباه اإىل   - عند اس تعامل املعلومات املتاحة عىل الإنرتنت ينبغي الإ

 كيفية تقيميها. 

 الاس تخدام:  1- البحث عن معلومات حديثة. 

ث عن معلومات حول رشاكت.البح- 2  

البحث عن معلومات حول املؤسسات و ادلوائر احلكومية.- 3  

البحث عن الّراء املتخصصة و الشعبية. - 4  

ابلهواايت و الاهامتمات   البحث عن معلومات تتعلق- 5

 الشخصية. 

 

 .ل نه يشملها مجيعاً ال كرث ش يوعًا هو التصنيف الثامن  ❖

 .تبعًا للغرض من اس تخدام املعلوماتيتغري نوع املصدر املس تخدم  ❖

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املطبوعة الإلكرتونية أ شاكل أ خرى

الًّثر مثل 

 النقود

 مذكرات خشصية الانرتنت

ةالتصالت الربيدي ال ًثث  رسائل 

 الرواايت و القصائد و اخلطب القوامئ الربيدية املالبس

 براءات الإخرتاع املقابالت ال عامل الفنية

ال عامل 

 املعامرية

 الصور تسجيالت الفيديو

 مقالت الصحف برامج التلفزيون ال دب

الإلكرتونيةاملواقع  املوس يقى  ادلراسات امليدانية أ و املسحية  

رأ ي العاممثل: اس تفتاء ال  

التصالت عرب مواقع  

 التواصل الإجامتعي

اللقاءات و املؤمترات و الندوات و 

 الاجامتعات

 الوًثئق ال صلية   

 مثل:شهادات امليالد و الزواج

جسالت املنظامت و ادلوائر   

احلكومية.مثال:التقارير الس نوية و ادلساتري 

 و املعاهدات
 

 

 املصادر ال ولية: 

اليت تعمتد علهيا ادلراسات ال خرى و عادة ما تسجل املصادر ال ولية معلومات حول اكتشاف ما أ و تتشارك مع  يه املصادر 

نتاج معلومات جديدة كام تقدم بياانت أ ولية و  معلومات ذات صةل حبدث معني.مصادر أ خرى يف اإ  

 اخلصائص: 1. تقدم املعلومات يف شلكها ال صيل غري مرشوحة أ و ملخصة أ و مقمية  من كتاب اّخرين. 

يه يف الغالب أ دةل أ و حقائق حول أ حداث أ و جتارب أ و ظروف جرى حبهثا. . 2  

 أ شاكل مصادر املعلومات ال ولية: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

الثانوية: مصادر املعلومات    

 املصدر اذلي يعمتد يف معلوماته عىل املصادر ال ولية. 

 خصائص املصادر الثانوية : تصف و حتلل و تفرس و ترشح و تقمي املعلومات اليت ترد يف املصادر ال ولية. 

 أ مثةل: 1.الكتب.        2.املعامج.         3.الرتامج.         4.الرشوح و اخملترصات. 

املقالت ادلورية احملمكة..7املدوانت التارخيية.        .6النقدية.       ال عامل .5  

الرسائل اجلامعية. .10    الكتب ادلراس ية العامة.     .9مقالت اجملالت العامة.      .8  

 مصادر املعلومات من ادلرجة الثالثة: 

 املصادر اليت ترشد الباحثني اإىل مصادر املعلومات ال ولية و الثانوية.

 خصائصها:  1. حتلل و تكشف املعلومات الواردة يف مصادر املعلومات ال ولية و الثانوية.

حلقة وصل بني الباحثني و املصادر.- 2  

 مصادر املعلومات من ادلرجة الثالثة يه ال عامل اليت:  

تدرج املصادر ال ولية و الثانوية يف حقل موضوعي معني )ببليوغرافيا(. - 1  

2- تكثف حمتوايت املصادر ال ولية و الثانوية و تنظمها و تبوهبا عىل شلك بياانت مرجعية  لتسهيل وصول الباحثني اإىل  

 مصادر املعلومات. 

عادة ترتيب املعلومات الواردة يف املصادر الثانوية  لتصبح يف شلك مرحي و سهل القراءة   3- يمت فهيا تلخيص و ضغط و اإ

 للباحثني. 

 أ مثةل: 1.ف هارس املكتبات.               2.الكشافات. 

الببليوغرافيات )قوامئ املؤلفات( .4                       املس تخلصات. . 3  

دةل ال شخاص و الهيئات و ال ماكن. أ  .6                      قواعد البياانت..5  

 



 

 

  

 أ ولية  ًثنوية  من ادلرجة الثالثة 
الوقائع جسالت ال حداث و   الرتامج و املوسوعات و املعامج و كتب   

 احلقائق 

 السري اذلاتية 

الكتب ادلراس ية و الكتب املتخصصة يف   الإعالانت املبوبة 

 موضوع معني 

لكرتوين(املراسالت)الرسائل العادية و الربيد الإ   

حالتوصف الر  ال عامل النقدية ال دبية و التارخيية فهارس املكتبات و الفهارس املطبوعة   

 أ قوال الشهود التحليالت الس ياس ية  قواعد البياانت 

 الرواايت الشفوية التارخيية  مراجعات القوانني و الترشيعات  ال دةل 

ل خالق املقالت حول القمي و ا ال دةل الإرشادية و املوجزات   ال عامل ال دبية 

 املقابالت حتليالت الس ياسات الإجامتعية  جسالت الساكن الإحصائية 

 الرواايت الشخصية املواد التعلمية و ادلراس ية   الكشافات 

 أ خبار الصحف و اجملالت ال ولية  املقالت و املراجعات النقدية الببليوغرافيات 

قانونية القضااي ال التعليقات و البحوث املتخصصة    

ادلراسات و اس تفتاءات الرأ ي  الإحصاءات و  نقد ال عامل ال دبية و الفنية و املوس يقى  

 العام

 البياانت العلمية و النصوص ال صلية   

 جسالت املنظامت و ادلوائر احلكومية   

 ال عامل ال صلية لل دب و املوس يقى و الفنون   

صقات أ فالم الكرتون و بطاقات املعايدة و املل     

 اللوحات الفنية و الصور و ال فالم و اخلرائط   

 اخملطوطات  

 

ولية و الثانوية و ادلرجة ا ❖  عامة(: لثالثة )أ مثةل تصنيف عام ملصادر املعلومات ال 

 

 

 

ذا اكن املصدر أ ويل أ م ًثنوي أ م من ادلرجة الثالثة:  ❖  عوامل حتديد ما اإ

زمن احلدث املدون. . 1  

الغرض البالغي للامدة املكتوبة.. 2  

ال طار املوضوعي للباحث ال اكدميي.. 3  

 



 

 

 زمن احلدث املدون: 

ذا كتبت يف  زمن قريب جدًا من الزمن اذلي وقع فيه احلدث فهيي مصدر ال ولية. *املقاةل اإ  

 مثال: 1-الرساةل اليت كتهبا جندي خالل احلرب العاملية الثانية تعد مصدر أ ويل. 

مقاةل رشح معركة العلمني يف مرص تعد مصدر ًثنوي.-2  

 الغرض البالغي من املادة املكتوبة: 

قناع أ و التحل يل تعد مصدر ًثنوي ل هنا تلخص احلدث و تفرسه أ كرث مما ترويه.  املادة اليت تكتب هبدف الإ

ل اكدميي: الإطار املوضوعي للباحث ا   

 ختتلف املصادر ابختالف املوضوع اذلي يدرسه الباحث.

 مثال: ختتلف املصادر ال ولية لناقد يدرس أ دب احلروب الصليبية عن املصادر ال ولية ملؤرخ يدرس وقائع احلروب الصليبية.

 طبيعة احلاجة  مصادر تلبيهتا  

 معلومات حديثة عن الوضع الس يايس يف ال ردن و ادلول اجملاورة الصحف و الويب 

املتجددة مقالت علمية عن الطاقة  ادلورايت العلمية احملمكة و الكتب   

 مقالت عامة عن احليل و ال لغاز اجملالت العامة و الويب 

اانت املتخصصة يف الطب قواعد البي   مقالت علمية حول مرض املالراي 

 معلومات عامة عن التعريفات و املنظامت و ال شخاص حمراكت البحث مثل جوجل و ايهو 
 

 

 مكتبة اجلامعة ال ردنية: 

 نظام الإعارة املعمتد: ابس تخدام بطاقة الهوية اجلامعية.

س تعارة ما ل يزيد عىل أ ربعة  كتب ملدة ل تتجاوز  أ س بوعني   قابةل للمتديد، و يسمح لطلبة ادلراسات العليا   يسمح لطلبة الباكلوريس اإ

س تعارة ما ل يزيد عىل  عرشة  كتب ملدة ل تتجاوز ثالثة أ سابيع  قابةل للمتديد.   اإ

 فوائد نظام اخلدمة اذلاتية: 1- اس تعارة املواد املكتبية بشلك ذايت دون تدخل موظفي الإعارة. 

املس تعريين ابخلصوصية التامة ابلنس بة لطبيعة املواد   احاطة - 3   تسهيل اإجراءات الاس تعارة و اختصار وقت انتظار املس تعريين.- 2

ا ابس تعارهتا. اليت قامو   

عارة الكتب اليت يزيد عددها عىل العدد املقرر و ل  - 4 تطبيق صالحيات الإس تعارة بشلك جيد حيث ل يسمح ابس تكامل اإجراءات اإ

عارة املواد اليت ل ت  عارهتا. يسمح ابإ سمح تعلاميت املكتبة ابإ  

شعار وريق يتضمن امسه و عناوين املواد املكتبية املس تتزويد امل - 5 عارة و اترخي الإرجاع. س تعري ابإ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلدمة املرجعية )خدمة الرد عىل الاس تفسارات(: 

ارات املرجعية اليت يتلقاها قسم املراجع من الرواد و الباحثني و توجيه  يه الإجابة عىل اكفة ال س ئةل و الاس تفس

املس تفيدين للحصول عىل املعلومات بأ رسع وقت و أ فل هجد و وضع احللول املناس بة ملشألك الباحثني اليت  

م يف أ ي موضوع أ و معلومة. تواهجه  

 تؤدي املكتبة هذه املهمة عن طريق: 1- احلضور الشخيص.     2- الهاتف.      3- الربيد العادي أ و الإلكرتوين.

 ارتبط تطور اخلدمة املرجعية  ابنتشار مواقع املكتبات عىل الانرتنت 

 

 

 ادلورايت: 

 أ شاكل ادلورايت: 1- املطبوعة )التقليدية(.        2- الإلكرتونية.

الكت الإقتصادية الناجتة عن ظهرت ادلورايت ال لكرتونية حلل بعض املشالكت اليت تسبهبا ادلورايت املطبوعة مثل املش

 زايدة أ سعار ادلورايت املطبوعة.

 تعاريف ادلورايت ال لكرتونية:            

املادية املتاحة لدلورية ل ختتلف عن ادلورية املطبوعة التقليدية اإل يف شلك الإصدار و هو الشلك  شلك من ال شاكل - 1

  الإلكرتوين.

  ش بكة الإنرتنت و متوفرة عىل الويب. ادلورايت اليت يمت التعامل معها عرب- 2

ابلشلك الوريق بصورة موازي للشلك  دورية مطبوعة و متوفرة عىل الإنرتنت و يف بعض احلالت قد ل تكون متوفرة - 3

 الإلكرتوين ل هنا قد ل تكون مطبوعة ورقيًا و قد تكون متوافرة يف احلالتني. 

لكرتونيًا.  مرصد بياانت متت كتابته و مراجعته و حتريره- 4 و توزيعه اإ  

لكرتونيًا  عرب احلواسيب .  دخال بياانت املقال و تقيميها و تشذيهبا و قراءهتا اإ  حيث يمت اإ

لكرتوين و تغطي موضوعات عريضة بدءًا من املواد الإخبارية اإىل املقالت العلمية احملمكة.د- 5 ورايت تعد و توزع بشلك اإ  

قد تكون ادلورايت  جمانية أ و صادرة عن مؤسسات خاصة تتطلب دفع رسوم اإشرتاك ليك ترسل اإىل بريد املس تفيد ال لكرتوين 

 )غري جمانية(. 

لكرتوين ليس هل مقابل مطبوع متاح خالل ش بكة الويب أ و الربيد الإلكرتوين  نسخة رمقية دلورية مطبوعة- 6 أ و منشور اإ  

لكرتونية أ خرى.                أ و أ ي وسائل اإ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصادر املعرفة:  ❖

املعارف يف درجة حصهتا ل ن مصادر املعرفة تتفاوت يف درجة دقهتا و مصداقيهتا. تتفاوت   

 أ شاكل مصادر  املعرفة يف عقولنا: 

الشطحات )ال قل دقة(.-1  

امللحوظات.-2  

املدروسات )ال كرث دقة(. -3  

 الشطحات: وهجات نظر ل دليل علهيا ول عالقة لها ابلبحث العلمي أ و ادلراسات. 

امللحوظات: أ كرث  دقة من الشطحات ل هنا انجتة عن مالحظة سواء مسعية أ و برصية أ و مادية و البحث العلمي عادة  

 يبدأ  مبلحوظة. 

 املدروسات: معلومات دقيقة انجتة عن حبث علمي و دراسات جيرهيا ابحثون متخصصون.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جراء البحث: علل:جي **  ب عىل الباحثني مراعاة اجلوانب ال خالقية أ ثناء اإ  

لضامن عدم التسبب بأ ي أ ذى للمشاركني. . 1  

جراء تداخالت حبثية غري  . 2 ل ن البحث العلمي يتطلب يف كثري من ال حيان مجع بياانت قد تكون رسية و حساسة أ و اإ

 مأ لوفة.

خالقية: سبب اإصدار مواثيق تلزم الباحثني ابلإجراءات ال  **   

ما لكوهنم من عرق اخر أ و جسناء أ و شعوب حمتةل.  عدم احرتام احلقوق الإنسانية للمشاركني يف البحث اإ

مثال عىل هذه املواثيق: **   

ال رسى.بعد اكتشاف جرامئ احلرب اليت ارتكهبا النازيون ضد  1947نورميربغ : صدر عام . 1  

 2. هلنسيك و هو  جحر ال ساس يف جمال أ خالقيات ال  حباث عىل الإنسان. 

 

 

 الوحدة العارشة  

أ خالقيات البحث العلمي و همارات التوثيق    
 

 

هثم: ال شخاص املشاركة يف أ حبا الإجراءات اليت جيب عىل الباحثني اتباعها عند الطلب من    
 

رشح اإجراءات ادلراسة.. 1  

 2. احلصول عىل موافقة الشخص املشارك عن طريق توقيع منوذج املوافقة املس تنرية. 

رشح أ هداف ادلراسة و اخملاطر اليت قد تنجم عهنا.. 3  

الباحثني بدورمه ال خاليق. وجود هجة مسؤوةل عن مراقبة اإجراءات البحث و التأ كد من قيام . 4  
 



 

الاس تعانة بأ عامل ابحثني اخرين مع ذكر املرجع ال صيل اذلي مت احلصول عىل املعلومات منه.  الاقتباس : **   

وط الاقتباس(: أ دبيات الكتابة العلمية )أ دبيات و رش **   

عادة صياغة النص بلغة الاكتب. . 1 أ ن يمت الإقتباس مع اإ  

الاحتفاظ و ادلقة بتضمني احملتوى العلمي نفسه دون تغيري.. 2  

اكل قواس الصغرية و احلارصتني  عالمات الرتقمي عند نقل النص حرفيًا كام ورد يف املصدر جيب اس تخدام  . 3

 لمتيزي النص املقتبس عن سائر النص . 

4. فضل أ ن ل يكون الإقتباس احلريف طوياًل ل ن ذكل جيعل الاكتب جمرد انقل أ فاكر دون حتليل أ و تنس يق مع  

 ابيق املراجع. 

الإشارة اىل مجيع املصادر يف فقرة املراجع. . 5  

 

  

در واملراجع: أ مثةل عىل املصا   

1.  ادلورايت: امس املؤلف أ و املؤلفني)الس نة(، عنوان املقال، امس ادلورية)يطبع خبط غامق(، اجملدل)العدد بني قوسني(: 

. صفحاتال  

 2.  الكتب: امس املؤلف أ و املؤلفني )الس نة(، عنوان الكتاب)يطبع خبط غامق(، الطبع ة، ماكن النرش: النارش. 

3.  الرسائل اجلامعية غري املنشورة: املؤلف)الس نة(، عنوان الرساةل)يطبع خبط غامق(، رساةل املاجس تري أ و أ طروحة 

نة، ادلوةل. ادلكتوراة)غري منشورة(، امس اجلامعة، املدي   

 

 : جرمية أ خالقية لها تبعات و نتاجئ سلبية    الرسقة العلمية )الاس تالل( ❖

تعريف اس تنتايج )من خارج الاكتب( : نسب الاكتب نص لنفسه دون ذكر الاكتب ال صيل و املرجع العلمي  

 اذلي أ خذ منه. 

 حسب ال حباث العلمية املنشورة و ادلرجات العلمية املمنوحة. بعات الرسقة العلمية: ت  ❖

 عن طريق برامج حاسوبية.    املقتبسة من أ ي نص: طريقة اكتشاف ال جزاء   ❖



 

مثةل:  مثةل عىل املصادر واملراجع فقط للمتيزي بني هذه ال   **هذه ال 
عىل املثال ال ول:   -   

عىل املثال الثاين: -   

 
عىل املثال الثالث: -   

 

 


