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درس في ماّدة الّلغة العربّية
 

 اإلنتاج الكـتابّي 
مهارة تلخيص قّصة

أالّول اإلعدادّي 
مهارة تلخيص قّصة

أالّول اإلعدادّي 

 درس في ماّدة الّلغة العربّية

اإلنتاج الكـتابّي 
 مهارة تلخيص قّصة

أالّول اإلعدادّي 
 مهارة تلخيص قّصة

 أالّول اإلعدادّي 



�و�إعادة�صياغة�الّنّص�بأسلو�ك����َعَدٍد�أقّل�من�ال�لمات��و�إعادة�صياغة�الّنّص�بأسلو�ك����َعَدٍد�أقّل�من�ال�لمات�
.وا��مل،�مع�املحافظة�ع����ف�ار�الّرئ�سة�للّنّص��ص��ّ 

مف�وم�الّت��يص

�و�إعادة�صياغة�الّنّص�بأسلو�ك����َعَدٍد�أقّل�من�ال�لمات��و�إعادة�صياغة�الّنّص�بأسلو�ك����َعَدٍد�أقّل�من�ال�لمات�
وا��مل،�مع�املحافظة�ع����ف�ار�الّرئ�سة�للّنّص��ص��ّ 



.ف�م�الّنّص�من�خالل�قراءتھ�وإدراك�معانيھ.ف�م�الّنّص�من�خالل�قراءتھ�وإدراك�معانيھ

.�ستغناء�عن�الّتفاصيل�والّتكرار�وال�لمات�امل��ادفة�والّشوا�د�و�قوال�و�مثلة�و�عداد

.  إعادة�صياغة�الّنّص�ع���أن�ي�ون�الّنّص�ا��ديد����حدود�ر�ع�الّنّص��ص��ّ 

خطوات التّلخیص

ف�م�الّنّص�من�خالل�قراءتھ�وإدراك�معانيھ�:أوًال  ف�م�الّنّص�من�خالل�قراءتھ�وإدراك�معانيھ�:أوًال 

.استخراج�أف�ار�الّنّص�الّرئ�سة�:ثانًيا

�ستغناء�عن�الّتفاصيل�والّتكرار�وال�لمات�امل��ادفة�والّشوا�د�و�قوال�و�مثلة�و�عداد: ثالًثا

إعادة�صياغة�الّنّص�ع���أن�ي�ون�الّنّص�ا��ديد����حدود�ر�ع�الّنّص��ص��ّ : را�ًعا



نموذج لتلخيص قّصةنموذج لتلخيص قّصة



من كتاب األّیام لطھ حسین

 مكاًنا واألطفال الّشباب من الّضخم العدد ھذا بین لھ بأنّ 
 إال ذلك یتبّین ال أنھ الحقُّ  یؤذیھ؟ أكان یرضیھ؟ المكان  إال ذلك یتبّین ال أنھ الحقُّ  یؤذیھ؟ أكان یرضیھ؟ المكان 

 .صادًقا حكًما ذلك في یحكم أن
 من بشيء إخوتھ من یشعر وكان ، ورفًقا لیًنا أبیھ من

 أّمھ جانب من والّرأفةِ  الّرحمةِ  ھذه جانب إلى یجد كان
 من شیًئا أبیھ من والّرفق اللّین جانب إلى یجد وكان .أخرى
 من شیًئا فیھ یجد كان ألنھ یؤذیھ، وأخواتھ إخوتھ احتیاط

من كتاب األّیام لطھ حسین

بأنّ  یشعر وكان األبناء، من عشر ثالثة سابع كان
 ھذا أكان .وأخواتھ إخوتھ مكان من یمتاز خاًصا ھذا أكان .وأخواتھ إخوتھ مكان من یمتاز خاًصا

أن اآلن یستطیع ال أنھ والحقّ  وإبھام، غموض في
من یجدُ  وكان ورأفًة، رحمةً  أّمھ من یحسُّ  كان

كان ولكّنھ .لھ ومعاملتھم إلیھ تحّدثھم في االحتیاط
أخرى أحیاًنا الغلظةِ  ومن أحیاًنا، اإلھمال من شیًئا

احتیاط وكان وقت، إلى وقت من أیًضا اإلھمال
.االزدراء من بشيء مشوًبا اإلشفاق .االزدراء من بشيء مشوًبا اإلشفاق



 إخوتھ وأنّ  فضًال، علیھ الّناس من لغیره أن أحسَّ 
 تأذن أّمھ أن وأَحسَّ  لھ، ینھض ال لما األمر من وینھضون تأذن أّمھ أن وأَحسَّ  لھ، ینھض ال لما األمر من وینھضون

 أن الحفیظة ھذه تلبث لم ولكن ُیحفظھ، ذلك وكان
 یرون أّنھم فعلم بھ، لھ علم ال ما یصفون إخوتھ سمع

)مؤسسة ھنداوي/  20ص / طھ حسین: كتاب األیام(

أحسَّ  فقد ، كلّھ ھذا سبب تبّین أن یلبث لم أنھ على
وینھضون ، یستطیع ال ما یستطیعون وأخواتھ وینھضون ، یستطیع ال ما یستطیعون وأخواتھ
وكان  منھ، تمنعھا أشیاء في وأخواتھ إلخوتھ

سمع أنھ ذلك ، عمیق صامت حزن إلى استحالت
.یرى ماال



تلخیص القصة

.الغضب�وا��ذر: ا��فيظة

تحّولت

.خاّصا مكانا  إخوتھ
  .بھا یحظى التي الخاّصة 

.تحّولت: استحالت

  .بھا یحظى التي الخاّصة 
.والغلظة اإلھمال من شيء مع

.االزدراء من شيء
.لذلك الّشدید

تلخیص القصة
.معا�ي�ال�لمات�الّصعبة: أوًال�

.الِتَباٌس�َوُغُموٌض : إ��ام

ِ�ْحِتَقار،�ِ�ْسِتْخَفاف

:للقّصة�الرئ�سة��ف�ار �:ثانًيا
إخوتھ من الكبیر العدد بین لھ بأنّ  البطل شعور -
 المكانة ھذه حقیقة فھم على البطل قدرة عدم -

.ِ�ْحِتَقار،�ِ�ْسِتْخَفاف: �زدراء

 المكانة ھذه حقیقة فھم على البطل قدرة عدم -
مع والدیھ من واللّین بالّرحمة البطل إحساس -
شيء مع معھ التعامل في إخوتھ باحتیاط شعوره  -
الّشدید وحزنھ المعاملة ھذه سبب البطل إدراك -



إعادة�صياغة��ف�ار�الّرئ�سة�بأسلوب�خاّص�مع�مراعاة�أدوات�الّر�ط�

: حذف��س�ش�ادات�و�قوال�و�مثلة�و�عداد

إعادة�صياغة��ف�ار�الّرئ�سة�بأسلوب�خاّص�مع�مراعاة�أدوات�الّر�ط�

�شأ�البطل�ب�ن�عدد�كب���من��خوة�و�خوات،�و�انت�لھ�بي��م�م�انة�خاّصة�لم�
�ان��شعر�بالّرحمة�من�والديھ�مع����ء�من���مال�والغلظة،�و�شعر��ان��شعر�بالّرحمة�من�والديھ�مع����ء�من���مال�والغلظة،�و�شعر�

وسرعان�ما�ف�م�س�ب�ذلك�ملّا�. باحتياط�إخوتھ����الّتعامل�معھ�مشوب�باالحتقار
.    فحزن�لذلك�حزنا�شديدا. 

إعادة�صياغة��ف�ار�الّرئ�سة�بأسلوب�خاّص�مع�مراعاة�أدوات�الّر�ط�: را�ًعا�

حذف��س�ش�ادات�و�قوال�و�مثلة�و�عداد: ثالًثا
.ال يوجد يف القصة أقوال واستشهادات

إعادة�صياغة��ف�ار�الّرئ�سة�بأسلوب�خاّص�مع�مراعاة�أدوات�الّر�ط�: را�ًعا�
.وعالمات�الّ��قيم

�شأ�البطل�ب�ن�عدد�كب���من��خوة�و�خوات،�و�انت�لھ�بي��م�م�انة�خاّصة�لم�  
�ان��شعر�بالّرحمة�من�والديھ�مع����ء�من���مال�والغلظة،�و�شعر�. يف�م�ا �ان��شعر�بالّرحمة�من�والديھ�مع����ء�من���مال�والغلظة،�و�شعر�. يف�م�ا

باحتياط�إخوتھ����الّتعامل�معھ�مشوب�باالحتقار
. الحظ�أّن�أّمھ�ال��عاملھ�كإخوتھ؛�ألنھ�ال�يرى 



تدريبات على تلخيص قّصةتدريبات على تلخيص قّصة



)1937 - 1874( مخترع الالسلكي 

 الّطیور صاحت أو اإلنسان نطق إذا–نسمعھا التي األصوات
 الناس كان ھكذا تعود، وال ثنایاه في وتضیعُ  سماعھا، 

 لیست تنقطع، نحسبھا التي األصوات أن لھم وبّین اعتقادھم،
.أخرى مرة اآلذان إلى وإرجاعھا التقاطھا .أخرى مرة اآلذان إلى وإرجاعھا التقاطھا

 وسعًیا برأیِھ، تمّسًكا فزاد بھ، وَھِزئوا منھ، الّناس َفَسِخرَ 
 الحكومة على وعرضھ )الالسلكي( اختراعھ وسّمى 

نت اإلنجلیزیة أّمھُ  ولكنَّ  اآلالم، وأصابتھُ  لذلك  علیھ ھوَّ
 واالعترافِ  احترامِھ، على وحَملھمْ  بتفكیرِه، فأْدھشھم ھناك،
 إیطالیا فعادت اآلفاق، في ُیَدّوي واسمھ ینتشر، صیُتھ وبدأ

 في الّناس بھ ینعمُ  الذي المذیاعَ  اخترع ذلك وبعد الوطن، في الّناس بھ ینعمُ  الذي المذیاعَ  اخترع ذلك وبعد الوطن،

، )م�اركوني(وفي الشھِر السابِع م�ن َس�َنِة َس�بع وثالث�ین وتس�عمائة وأل�ف میالدی�ة، ُت�وّفي النابغ�ة اإلیط�الي 
.فاْنطوت بموتھ صحیفة من أعجب الصحائف العلمیة الحدیثة، وفقد العلماُء أشھَر عبقريٍّ فیھم

)138–الجزء الثاني  -الصف األول اإلعدادي -العربیة كتاب اللغة (                                                            

مخترع الالسلكي –ماركوني 

األصوات أنّ  یعتقدون )ماركوني( عھد قبل الناس كان  
تت أو والحیوانات،  َعِقبَ  الجوِّ  في تفنى - اآلالت صوَّ

اعتقادھم، خطأ فأثبتَ  )ماركوني( جاء حتى یعتقدون،
التقاطھا نستطیع حولنا، الجوِّ  في سابحةٌ  ھي وإّنما كذلك، التقاطھا نستطیع حولنا، الجوِّ  في سابحةٌ  ھي وإّنما كذلك،

َفَسِخرَ  العشرین، تتجاوز لم وِسّنھُ  بھذا )ماركوني( جھر  
 أراد، ما لھ فتمّ  صدقھ، تثبتُ  التي التجارب وراء

لذلك فحِزنَ  عنھ، وأعرضت إلیھ، ُتْصغِ  فلم اإلیطالیة
ھناك، بحوَثھ لیعرضَ  إنجلترا إلى بھ وسافرت األمر،
وبدأ علیھ، ُتْقِبل الدنیا أخذت ذلك عند .اختراعھ بجلیلِ 

الوطن، داعيَ  فأجابَ  إلیھا، یعودَ  أن منھ وترجو ،تترّضاه الوطن، داعيَ  فأجابَ  إلیھا، یعودَ  أن منھ وترجو ،تترّضاه
  .البقاع كلّ 
وفي الشھِر السابِع م�ن َس�َنِة َس�بع وثالث�ین وتس�عمائة وأل�ف میالدی�ة، ُت�وّفي النابغ�ة اإلیط�الي    

فاْنطوت بموتھ صحیفة من أعجب الصحائف العلمیة الحدیثة، وفقد العلماُء أشھَر عبقريٍّ فیھم
                                                            



.أقرأ القصة كاملة وأدرك معانیھا من خالل شرح بعض الكلمات الغامضة

.أستغني عن الّشواھد واألقوال واألمثلة واألعداد

.أعید صیاغة القّصة من خالل االستعانة باألفكار الّرئیسة بأسلوب خاصّ 

خطوات�ت��يص�القّصة•

أقرأ القصة كاملة وأدرك معانیھا من خالل شرح بعض الكلمات الغامضة --

.أستخرج األفكار الّرئیسة للقّصة -

أستغني عن الّشواھد واألقوال واألمثلة واألعداد-

أعید صیاغة القّصة من خالل االستعانة باألفكار الّرئیسة بأسلوب خاصّ --



.إثبات ماركوني حقیقة أّن األصوات بأنواعھا ال تفنى بل تسبح في الجوّ إثبات ماركوني حقیقة أّن األصوات بأنواعھا ال تفنى بل تسبح في الجوّ 

.سخریة الّناس من آراء ماركوني بشأن األصوات

.الحكومة اإلیطالّیة عن أفكار ماركوني بالّرغم من إثبات صّحتھا باختراع الّالسلكي

.إنجلترا ببحوث ماركوني واشتھاره في العالم.إنجلترا ببحوث ماركوني واشتھاره في العالم

.�ف�ار�الّرئ�سة�لقّصة�مار�و�ي•
إثبات ماركوني حقیقة أّن األصوات بأنواعھا ال تفنى بل تسبح في الجوّ  - إثبات ماركوني حقیقة أّن األصوات بأنواعھا ال تفنى بل تسبح في الجوّ  -

سخریة الّناس من آراء ماركوني بشأن األصوات -

الحكومة اإلیطالّیة عن أفكار ماركوني بالّرغم من إثبات صّحتھا باختراع الّالسلكيإعراض  -

إنجلترا ببحوث ماركوني واشتھاره في العالماعتراف  - إنجلترا ببحوث ماركوني واشتھاره في العالماعتراف  -

.إلى إیطالیا واختراع المذیاععودتھ  -

.1937سنة وفاتھ  -



ت��يص�قّصة�مار�و�ي�مع�مراعاة�سالمة�املحتوى�وعالمات�الّ��قيم�وأداوات�

بّ�ن�مار�و�ي�للناس�أن��صواَت�ال�تْف������ا��ّوِ�بل�تبقى�سابحة�فيھ،�و�مكن�التقاط�ا�
لكّن�ا���ومة�. ف��ر�الّناس�من�أف�اره،�فأث�ت��ّ�ة�ذلك�بالتجارب�العلمية

�يطالية�أعرضت�عنھ،�فساعدتھ�أّمھ�ع���عرض�تجار�ھ����إنجل��ا�حيث�اع��ف�العلماء���ا،�
ثّم�رجع�إ���إيطاليا�بطلب�من�ح�وم��ا،�واخ��ع�املذياع�الذي�َيْنعُم�بھ�ثّم�رجع�إ���إيطاليا�بطلب�من�ح�وم��ا،�واخ��ع�املذياع�الذي�َيْنعُم�بھ�

ت��يص�قّصة�مار�و�ي�مع�مراعاة�سالمة�املحتوى�وعالمات�الّ��قيم�وأداوات�•
الّر�طالّر�ط

بّ�ن�مار�و�ي�للناس�أن��صواَت�ال�تْف������ا��ّوِ�بل�تبقى�سابحة�فيھ،�و�مكن�التقاط�ا�   
ف��ر�الّناس�من�أف�اره،�فأث�ت��ّ�ة�ذلك�بالتجارب�العلمية. وإرجاع�ا

�يطالية�أعرضت�عنھ،�فساعدتھ�أّمھ�ع���عرض�تجار�ھ����إنجل��ا�حيث�اع��ف�العلماء���ا،�
ثّم�رجع�إ���إيطاليا�بطلب�من�ح�وم��ا،�واخ��ع�املذياع�الذي�َيْنعُم�بھ�. وان�شر�ص�تھ����العالم

.  1937ثّم�تو���سنة�. الناس��ن
ثّم�رجع�إ���إيطاليا�بطلب�من�ح�وم��ا،�واخ��ع�املذياع�الذي�َيْنعُم�بھ�. وان�شر�ص�تھ����العالم

.  1937ثّم�تو���سنة�. الناس��ن



انتهى الّدرُس انتهى الّدرُس 


