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 همارات التلخيص:الوحدة اخلامسة
 

 التلخيص:  

يقال ويسمع ولما يكتب ويقرأ فهو اداة فعالة ومضمونة لمراقبة الفهم واالستيعاب لما 

تمرين على اعادة صياغه المقروء والمسموع بشكل موجز ومركز في اسلوب 

 .شخصي سليم وواضح مع المحافظه على االفكار الرئيسيه

محتويات النص األساسي باستعمال االسلوب الخاص بوهي مهارة تقتضي االحتفاظ 

 .بشكل يمكن من تنظيم االفكار وسهولة تذكرها

ما جاء في النص االصلي من كلمات وافكار بعدد بواختزال النص بمعنى ان نضغط 

كلمات ال يزيد عن عدد كلمات النص االصلي مع مراعاة الحفاظ على نفس االفكار 

 .الموجوده في النص االصلي دون تغيير او حذف اي منها او من مضمونها

 

 !ماذا تضمن مهارة التلخيص ؟ 

مثل مهاره الفهم واالستيعاب للكالم والنصوص اي تضمن اتقان مهارات اخرى 

 .اتقان مهاره االصغاء واالستماع والقراءه النشطه ومهارة التعبير الكالمي والكتابي

 . وكلها مهارات ال تكتسب اال بالممارسه والتمرن والصبر والمثابرة 

 

                                                         وتنميه السيطرة على  ما هي الوسائل التي تساعد على القراءه الجيدة 

 اللغه؟

 التلخيص (1

  الخالصه(2

 



 ما هو الهدف من التلخيص؟ 

هو تنمية قدرتنا على فهم النص االصلي فنصبح مستوعبين للنص كما لو  

 اننا من كتبناه بأنفسنا

  عشر صفحات تقريبا النصوص بصفحة واحدة لكل ويكون تلخيص

 .من النص الاصلي

 ما هي اهداف التلخيص؟  

الكفايه )وفهمه وابراز المعنى االساسي فيهاكتساب القدره على تلقي النص  .1

 .(التواصليه

عن طرياا  اكتساااب القاادرة علااى التعكياار الكتااابي الاا اتي وال؟اافو  الجماااعي؟ .2

 .(التعكيريهالكفاية )اختزال النص وتحويله الى االسلوب الخاص

 .(الكفايه المنهجيه)اكتساب اليات مهارة التلخيص والتدرب عليها .3

 

 كيفية التلخيص؟  

 .راءه النص بتمعن اكثر من مرة لفهم االفكار الوارده فيهق (1

 .االحتفاظ بأفكار النص االصليه والغاء االفكار الثانويه( 2

عيه التي تعد هام؟يه بالنسكه لنص فراالبتعاد عن النقاط ال( 3

 (.للحصول على ملخص فعال)الموضوع

فال يجوز لنا ان نغير ا  فكرة اساسيه النها )الوفاء عند اعداد التلخيص ( 4

 .(تتعارض مع رأينا ال؟خصي

 .اطالق االحكام االبتعاد عن التأويل والتحريف واالنتقادات و( 5

التكرار لكي ال يكون التلخيص  وتجنب مراعاة ترابط الجمل وتسلسل االفكار( 6

 .مفككا او ضعيفا

التخلص قدر االمكان من االمثله التي ال تعطي هدفا من عمليه التلخيص وال ( 7

جمود في النص وهناك امثله تؤثر )يعني ح ف كل االمثله النه يترتب عليه 

 .(وتغير في المضمون اذا ح فت



قراءه التلخيص وتصحيح ادة مقارنه التلخيص بالنص االصلي اع( 8
 .  ان وردت االخطاء

 

 كيف نلخص فقرة واحدة في خمس دقائ  ب؟كل خاص؟ 

 :اوال

 : نحصل على مفتاح الفقرة

 .اما ان نضع لها عنوانا فيكون هو مفتاح التلخيص  (1

 .اما ان نختار من الفقرة جملة تكون مفتاحية للتلخيص  (2

 :ثانيا

 :اثناء تلخيص فقرة فهياألسس الفنيه التي علينا اتكاعها 

الفهم الواعي واالستيعاب الدقي  للفكرة االساسيه في الفقرة  (1

 .واالفكار الجزئيه

معرفه الجمل االساسيه والجمل المفسره وال؟ارحه والجمل  (2

 .المؤكده والمعلله

 .معرفه الجمل المفتاحيه التي تكدأ بها الفقره (3

وح ف الرئيسيهاعاده صياغه الفقره مع الحفاظ على االفكار  (4

 .الجمل المترادفه والتكرار والح؟و

 .تحديد الفكره المحوريه للموضوع  (5

 . يعرض فيها التلخيصمعرفه المساحه التي    (6

 .التعكير بألفاظ الملخص  (7

 

 

 

 

 

 



  الفكر واللغه 

اذا تأملنا الفكر واللغه نجد ان كل منهما يؤثر على االخر فاللغه 

والميول واالتجاهات النفسية ف تخضع لمدى بعيد للنشاط الذهني 

لغه االطفال حركات وإشارات تعتمد على غرائز واستعدادات 

 تعبر عن انفعالته وتخيالته وكل تلك الحركات

فتتحول الحركات اشارات ثم الى اصوات ثم الى الفاظ وهكذا 

 نشأت اللغه في تدرجها الطبيعي 

 (. تقوم على اساس سيكولوجي)

 

 ن النومهاتفك الرقمي يمنعك م 

 كيف تسبب االجهزه الرقميه اضطرابا في النوم؟

بسبب انخفاض مستويات هرمون الميالتونين المسؤول عن تنظيم 

االيقاع الحيوي ويرتبط نقص النوم المنتظم بمخاطر االصابه 

باالكتئاب والسمنه والنوبات القلبيه والسكته الدماغيه والسكري 

 .كما يقلل من متوسط العمر المتوقع

 

   استراتيجيات تقويم تلخيص النصوص الطويلة.... 

 :امور يجب مراعاتها عند كتابه تقوم التلخيص*

 .المهارات االساسيه للتعكيرالكتابي وال؟فهي( 1

 .في الحديث والثقه في النفس الجرأه والطالقه( 2

جيد ومرتب وعدم االخالل في النص  ترتيب االفكارفي اسلوب( 3

 .الحرفيالنقل   والكعد عن 

 التعكير بأسلوب الملخص نفسه( 4

 ..(عالمات الترقيم,جوده الخط)التعكير الصحيح للكتابه العربيه( 5

 



  استراتيجيات تقويم التلخيص الكتابي 

 .للتلخيص1-2-3استراتيجيه(1

 . استراتيجيه وقفه الثالث دقائ (2

 

 :للتلخيص1-2-3استراتيجيه(1

اداة كتابيه لتلخيص نص طويل فتمكننا من مراجعه جزء من النص 

جديد فالفكره منها  محاضره او تحضير درسلتلخيص 

استخالص االفكارالرئيسيه من الجزء المقروء للنص قبل االنتقال 

 .الى الجزء الذي يليه والتفكير فيها

 :يجب في ه ه االستراتيجيه ان يتم

 تدوين ثالث افكار رئيسيه . 

 تدوين معلومتين مثيرتين لإلعجاب. 

 طرح سؤال واحد ما زال بحاجه الى اجابه  . 

 :امور يجب مراعاتها عند تطكي  ه ه االستتراتيجيه

 .اختكار االفكار الرئيسيه المناسكه والمفتاحيه للنص (1

 .الكحث عن اسئله التفكير الناقد (2

جزء من النص الى الجزء لدى االنتقال من تلخيص  (3

كرار االستراتيجيه في كل جزء مختلف علينا ال   يليه وت

 .التأكد من ترابط جميع االفكار المدونه وعدم تكرارها

الكحث عن االجابه للسؤال المطروح في الجزء التالي  (4

 .من النص

 :خصائص ه ه االستتراتيجيه

 .مرنه (1

 .يمكن تعديل خطواتها بحسب نوع النص (2



 

 كيف يمكن التعديل؟

 تدوين ثالث فروقات.. 

 تدوين وجهين لل؟كه.. 

 طرح سؤال ما زال بحاجه الى اجابه.. 

 

 استراتيجيه وقفه الثالث دقائ (2

لتجزئه نص طويل  في هذه االستتراتيجيه يتم اخذ استراحه قصيره

الجزء  تناولهاالتي  والمفاهيمالى اقسام صغيره للتأمل في االفكار 

المقروء ثم تدوينها وربطها بمعرفتنا السابقه لالفكار المطروحة 

النصوص والبحث عن توضيحات اضافيه لها يمكن تطبيقها على 

الطويله بعد ان نتعرف على بضعه افكار رئيسيه في 

 . النص

 :خطوات تطكي  استتراتيجه الثالث دقائ 

ه دقائ  وصياغ 3التوقف عن القراءه لمده ال تزيد عن (1

 .ملخصه لالفكار الرئيسيه بلغتنا الخاصه

 اضافه المالحظات (2

 اقتراح اسئله توضيحيه (3

 : خصائص ه ه االستتراتيجيه

 .تقليص الوقت الضائع في اعاده قراءه النص (1

 .بسيطه وسهله التطكي  (2

 (.تعطي فائده فوريه)فعالة  (3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 كيف نجد طرقا متعدده وحلوال غير مألوفه للم؟كالت؟  

تعد طريقه حل المشكالت من الطرق الفعاله في التدريس التي 

تساعد الطلبه على ايجاد الحلول بأنفسهم من الخالل البحث 

 .والعمل المنظم لتحليل افكارهم والتساؤل والتجريبوالتنقيب 

 

 :استراتيجيات حل الم؟كالت

 استراتيجيه حل الم؟كالت باالسلوب العاد  (1

 استتراتيجيه حل الم؟كالت ابداعيا (2

 

 :استراتيجيه حل الم؟كالت باالسلوب العاد  (1

يتضمن الشعور بالمشكله وتحديدها وصياغتها وجمع 

الفروض المعلومات والبيانات المتصله بها وفرض 

 المحتمله واختبار صحتها للوصول الى الحل

وتكون المشكله هنا واضحه ومحدوده حيث يمكن حلها )

 (باالساليب المتعارف عليها

 

 :استتراتيجيه حل الم؟كالت ابداعيا (2

تحتاج الى درجه عاليه من الحساسيه في تحديد المشكله 

 للوصول الى واستنباط العالقات واالفكار الضروريه

 .النتائج االبداعيه

 

 ؟للطلكه بم ا يسهم التفكير االبداعي

حيويه الطلبه /كفايه العمل الذهني/ زياده الوعي

 .تنظيم المواقف والتخطيط لها/ومشاركاتهم 

 



اسكاب اهتمام التربويين بدراسه االبداع وربطه بحل 

 :الم؟كالت

توفر فرص التعامل مع االفراد بطرق جديده وفعاله  (1

 ومنتجه

استمرا استخدام الطرق التقليديه مما يسكب اعاقه  (2

 ظهور ال؟يء الجديد بصورة ابداعيه

 

 :مكونات استراتيجيه حل الم؟كالت االبداعي 

 فهم الم؟كله  (1

وايجاد  (الضكابيه)الم؟كله قكل التحديد:ويتضمن

  .الكيانات وتحديد الم؟كله

 توليد االفكار (2

حال ايجاد االفكار التي ممكن ان تكون :ويتضمن

وهي من اهم الخطوات وال يتم اصدار  للم؟كله

 .الحكم في ه ه المرحله

 التخطيط للتنفي   (3

 (الرضا)ايجاد الحلول و ايجاد القكول :ويتضمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18و  18الرجاء قراءه صفحه 

 بتركـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  استتراتيجيات تقويم التلخيص ال؟فو  
 استتراتيجيه فكر و ناقش و شارك (1

 استتراتيجيه تقليص الفقر (2



 .ناقش وشاركوفكر:استراتيجية (1

أو األفكار المطروحة من هي التفكير بالنص المقروء 

المدرس ومناقشةهذه األفكار مع زميل أو عدد من 

 .الزمالء ومشاركة األفكار ومناقشة مع باقي الطالب

  كيف يمكن استخدام ه ه االستراتيجية 
 .التفكير ب؟كل فرد  فيما قرأناه أو ال   تم عرضه وتدوينه (1

عن المناق؟ة بوجهات النظر لألفكار المطروحة مدة ال تزيد  (2

 .خمس دقائ  وتدوينها والتأكد أنهاشاملة لجميع األفكار 

 م؟اركة باقي الطلكة بالتلخيص  (3

تحضير عرض تقديمي لموضوع ما ومناق؟تها خارج القاعة  (4

 الصفية وعرضها 

 

 تيجية على تنظيم أي اارتتعمل هذه االست

جماعي داخل أو خارج القاعة نقاش 

 .الصفية

 

 استراتيجية تقليص الفقرة (3

تلخيص النص وشرحه بشكل جماعي داخل هي 

القاعة الصفية وتعليم الطلبة كيفية التلخيص السردي 

 .والنصوص التفسيرية لتعزيز تفاعلهم أثناء القراءة

 



 كيف يمكن تطيق استراتيجية تقليص الفقرة 

 يتحدث النص (من أو ماذا)نحدد عن (1

 نوضح أهم التفاصيل المرتكطة بموضوع النص (2

 في ع؟ر كلمات أو أقل لت؟جيع الطلكة  الى جوهرالفقرةاإلشارة (3

 

 أين تطك  ه ه االستراتيجية ؟

التي يجب قراءه بضعه )على النصوص السردية 

 (فقرات لتغطيه كم من المعلومات

 .التفسيرية النصوص و

 

أهمية إعادة ( *68-68)الرجاء قراءة الصفحات 

 بتركييز* التدوير

 

 

 ياااااااااااااااااااارب 
 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اسرتاتيجيات التعمل :الوحدة السادسة

 امجلاعي وقيادة اجملموعات
 

 هي استراتيجية من استراتيجيات التعلم النشط وهي :التعلم التعاوني

عكس التعلم الفردي بحيث يتعاون المتعلمون مع بعضهم لحل 

 المشكالت التعليمية 

زرع روح التعاون وكيفية التعاون بين الطالب  :الهدف

 .على االستنتاجوتشجيعهم 

 

 

استتراتيجيات 

 التعلم النشط

 

لعب 

 االدوار

سرد 

 القصص

التعلم 

 التعاوني

العصف 

 الذهني

حل 

 المشكالت

التعلم 

الفردي 

 الذاتي

 األلعاب

الخرائط 

 الذهنيه



 عناصر االتصال : 

وهو الشخص الذي يقوم بارسال معلومة أو : المرسل(1

 رسالة الى الطرف االخر 

هي المحتوى او المعلومة التي يرغب المرسل :الرسالة(2

تسهل بارسالها الى الطرف االخر ويجب ان تكون واضحة 

 طة قراءتها وفهمها ومرتبة ومختصرة وبسي

هي الوسيلة التي تنقل من خاللها الرسالة مثل :الواسطة(3

 التلفون او االنترنت او الهواء 

 هو الشخص الذي يستقبل الرسالة او المعلومة :المستقبل(4

هي االستجابة المتبادلة بين المرسل : التغذية الراجعة (5

 والمستقبل والرسالة 

 

 معوقات االتصال 

 انخفاض صوت المرسل (1

 التشويش(2

 ضعف السمع (3

 ضعف اللغة (4

 سوء وضعف وسيله االتصال (5

 مضمون الرساله(6

 مضمون الرساله(7

 كفايه المرسل(8
 الحاله النفسيه للمرسل والمستقبل(9

 اإلزعاج(11

 اختالف الثقافات والمعتقدات(11

 ذكاء المستقبل(12



عدم االهتمام بالرساله والنظره الفوقيه للمرسل (13

معوقات التغذيه )بته في سماع الرأي االخر وعدم رغ

 (.الراجعه

 

 :االشخاص صعاب المراسصفات 

 الملقي باللوم(1

 كثير الشكوى والتذمر(2

 السلبي(3

 البالون(4

 

 :خصائص االتصال الفعال

 اإلصغاء والنصات الجيد(1

 الكالم المؤثر والمقنع(2

 استخدام لغه الجسد ولغه االشاره بشكل فعال (3

 السؤال والمناقشه(4

 (تقويم المتحدث لكالمه)التقويم(5

 .االستجابه(6

 



 :الوحده السابعه

 مفهوم البحث العلمي وخصائصه وامهيته

 :البحث العلمي

هو جهد انساني عقلي منظم وفق منهج محدد في البحث (1

 (عوده وملكاوي)

محاوله منظمه للوصول الى اجابات او حلول لالسئله او (2

 (توكمان)المشكالت

 (كيرلنجر)نقص منظم ومضبوط وتجريبي(3

الفرضيات حول طبيعه العالقات نظريته ناقده لباقي *

 .بين المتغيرات في ظاهره ما

 :خصائص البحث العلمي

وهو السير في خطوات البحث العلمي خطوه تلو :التنظيم(1

االخرى ويحافظ على سسالمه ترتيب الخطوات بشكل دقيق 

 .ومدروس

قدره الباحث التحكم بالعوامل و انضباط المشاهدات :الضبط(2

 هالبحثيه بدرجه كبير

القدره على التطبيق الفعلي لتصورات :القابليه لالختبار(3

 الباحث



يقصد بها النقد الذاتي من الباحث نفسه اوال :الخضوع للنقد(4

 التمحيص والتدقيقمن حيث 

عدم تدخل الباحث في عمليه جمع البيانات او :الموضوعيه(5

 .تفسيرها او تحليلها

في كتابه البحث العمل على توظيف اللغه العلميه :الدقه(6

لتسهل على القارىء استيعاب المفاهيم البحثيه التي يطالعها 

 .في البحث

ان يمتلك الباحث مهارات التفكير االستداللي الذي :المنطقيه(7

 :يتضمن نوعين

يستخدم في استخالص الفرضيات :التفكير االستنباطي*

 .واختبارها لتعميم نتائجها

نتائج البحث من  وهو استخالص:التفكير االستقرائي*

 .مجموعه من البيانات

يجب على الباحث االلتزام بالموضوعيه :االثبات او التحقيق(8

من خالل الوصف الدقيق الجراءات ونتائج دراسته يعمل 

 على تمهيد الطرق امام باحثين اخرين

 

تعميم النتائج على عينات :القابليه للنشر او التعميم( 9

 (.في البحث التربوي احد االهداف الرئيسيه)مشابهة

 

 

 



 :وظائف البحث العلمي

ايجاد ظروف افضل لحياة االفراد والمساهمه في رفاهية ( 1

 .العيش لهم مما يؤدي الى تقدم المعرفه

توليد المعرفه وتقدمها يمكنه من القدره على مواجهة ( 2

 .المشكالت وحلها

 . اشباع الدوافع االستطالعيه لدى الفرد والجماعه( 3

العمل على تنمية وتشجيع التفكير لدى االفراد لتكوين ( 4

 .الفرد المبدع والمنتج

 :اهداف البحث العلمي

تسعى بعض االبحاث الى تحقيق اهداف وصفيه :الوصف(1

 :تتمثل 

 .اكتشاف حقائق معينه*

 .وصف واقع معين*

يركز على وضع تصورات واحتماالت عما يمكن ان :التنبؤ(2

 .اع بعض الظواهريحدث في المستقبل واوض

 .السعي لمعرفه سبب حدوث الظاهره:التفسير(3

 :اقسام التفسير

تعمل على تطوير المعرفه في موضوع :ابحاث تفسيريه*

 البحث

 حلول عمليات ينتفع بها المجتمع:ابحاث توضيحيه تطبيقيه*



تتوقف هذه االحداث عن عرض النتائج دون :ابحاث تنبؤيه*

الى التفسير تقوم بعرض  تعليق لكن االبحاث التي تهدف

 .النتائج والتعليق عليها لتوضيح كل جوانبها

يساهم التقويم على التعرف على النتائج غير :التقويم(4

 .المقصودة سواء اكانت مرغوبه ام غير مرغوبه

الكثير من االبحاث العلميه ال تستطيع (:التفنيد)الدحض(5

سعت الى الجزم بقبول فرضيه معينه لكن قد يكون ممكا اذا 

 .دحض اورفض فرضيه اخرى

البحث العلمي الذي يهدف الى التثبت يعنى بدراسه :التثبت(6

بحيث يمكن المقارنه ,الموضوع نفسه ولكن بمؤسسه مختلفه

 .بينها وبين المؤسسات االخرى

 

 عوامل تؤثر في تأكيد نتائج بحث سابق؟

 .اختالف العينه(1

 .اختالف البيئه(2

 

 



مراحل البحث العلمي :الوحدة الثامنة

  وخطواته وأ نواعه
 متى يبدأ البحث العلمي؟  

ويتطلب البحث العلمي )الباحثين فضول يبدأ بمشكله او سؤال يثير

القيام بعدة خطوات محدةة لإلجابة عن السؤال الذي يجب ان يتسم 

 (. بالوضوح والتحديد

 

  :البحثية تحديد المشكلة

ستبنى عليها خطوات البخث الركيزة االساسيه التي 

ويترتب عليها تحديد االبعاد الزمنية والمالية للدراسه )الالحقة

 (العلميه المطلوبة لالجابه عن السؤال

 

 :ؤال البحثيالس

جمع )عن طريق  جابه عنهاالمشكلة التي يرغب الباحث باال

 .(البيانات القابله للقياس

 

 :الشروط الواجب توافرها في األسئلة البحثية

 .األخالقية /األهمية  /العملية  /الوضوح 

 

لي ممكن هون يجيبلك اكتر من سؤال ويسألك شو الشرط ي*

 ...تفتقده كل من االسئله التاليه 



  ما هي اول خطوة يجب ان يقوم بها الباحث قبل الشروع بأي

 بحث ؟

 .(على ما قام به الباحثون االخرون في هذا المجال)اإلطالع 

 

 القيام بعمليه اإلطالع او المراجعه العلميه؟ ما هو الهدف من

   .هو االستفادة من الطرق البحثيه المستخدمة في األبحاث السابقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (111-111)الرجاء قراءه صفحات من

 اشكال واسباب العنف الجامعي*

 بتركيــــــــــــــــــــــز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن  جمع البيانات البحثية: 

 .عينة الدراسة (1

 .أو ادوات القياس ادوات التقييم (2

 . منهج البحث تحديد (3

 

لإلجابه عن السؤال البحثي يجب يجب تجربه :عينة الدراسة(1

للحصول على بيانات )موضوع السؤال على عينة من العناصر 

ويجب ان يتم اختيار العينه لتكون  (تساعد في االجابه عن السؤال

 .ممثله لمجتمع البحث ليكون باإلمكان تعميم النتائج عليه

 :طرق اختيار العينات

 .الطريقة العشوائيه البسيطة(1

 .العينه المالئمه(2



 اة البحث او القياسدا(1

 :اشكال ادوات دراسه البحث

 (التي تتميز بالصدق والثبات)اداة لالختبار .1

 .استبانه  .2

ما تعطي النتائج على شكل ارقامذات دالله  عادة)اداة للقاس .3

 (.يسهل تحليلها احصائيا
 

 منهج البحث(3

 :امثلة عن المناهج البحثيه

 .البحث التجريبي .1

 .البحث التاريخي .2

 .البحث الوصفي .3

 .االرتباطيه الدراسات العالقات دراسه .4

 .البحث النوعي .5

 .البحوث النمائيه .6

 .دراسه الحاله  .7

 .المراجعة العلميه .8

 

 

 

 



 تحليل البيانات 

باستخدام بعد ان يقوم الباحثون بجمع البيانات من عينة البحث 

فإنهم سيحصلون على االغلب على جداول ,ادوات القياس

مفيده يتطلب منها استخراج النتائج تحتوي العديد من االرقام 

 .من هذه االرقام وتحليلها تحليال احصائيا

 

  :هدف التحليالت اإلحصائيها

 .تلخيص المعطيات العديده الى نتائج مختصره .1

  .استنباط اجابات على السؤال في موضع البحث .2

 .داول والرسوم البيانيهتلخيص نتائج البحث باستخدام الج .3

  تتنوع التحليالت االحصائيه الممكن اجراؤها في البحوث

 .(بتنوع االبحاث والمتغيرات التي يتم قياسها)العلميه 

 الدراسات النوعيه ال تعطي نتائج رقميه... انه انتبه. 

 ...صحصحو يا جماعه الحياه وردية

 ...نكمل....المهم
 

 كتابه البحث ونشره 

ت شو بس يخلصو من اجراء الدراسات وتحليل البياناالباحثين هال 

الزم يشاركو نتائج البحث علشان التقدم العلمي والكل  بعملو؟؟؟

 ..يستفيد

 



 كيف تتم مشاركه البحث؟

  .المؤتمرات العالميه .1

 .النشر في المجالت العلميه المحكمة .2

 

 :مراجعه األقران

هي خضوع عمليات النشر في المجالت المحكمه الى خطوات محددة 

 . تسهم من رفع سوية األبحاث المنشورة

 

 ياااارب
 

 

 

 

 

 

 

 



مصادر املعلومات واخلدمات :الوحده التاسعة

 يةاملكتب 
 مصادر المعلومات بنقدر نحصل عليها من اي مصدر *

متل وسائل االعالم والمدونات والخبرات الشخصيه والكتب 

 ومقاالت الدوريات العلميه والمجالت الشعبيه وصفحات الويب 

 .عنهحسب السؤال يلي انت بدك تبحث هال المصدر بتغير على 

  

-421)من ب صفحات "مهم"في جدول كبير بس سهل كتير*

 .^ -^اقرأو اذا سمحت ( 421

 

 تصنيف مصادر المعلومات: 

 .مصادر المعلومات األولية .1

 .الثانويه .2

 .الثالثه .3

 :مصادر المعلومات األوليه  (4

 .هي المصادر االصليه التي تعتمد عليها الدراسات االخرى

 :خصائصها

بشكلها األصلي غير ملخصه او مشروحه انها تقدم المعلومات 

غالبا تكون ادله او حقائق او تجارب او ظروف اجريت ) او مقيمه

 .^^اقرأو اذا سمحت  121-121جدول ص* (.عليهاالدراسه



 :مصادر المعلومات الثانوية(2

هو المصدر الذي يصف ويحلل ويفسرويشرح ويقيم المعلومات 

 .التي ترد في المصادر األوليه

 بالدراسات التارخيه بتكون الكتب والمقاالت مصادر ثانويهمثال 

  ؟تماام

 :امثله على المصادر الثانوية

-المعاجم -األعمال النقديه -الشروح -التراجم -البيليوغرافيا

حسب )مقاالت الدوريات المحكمه -المدونات التاريخيه

الكتب ما عدا -مقاالت المجالت العامه والصحف  -(التخصص

المواقع  -الكتب الدراسيه -والتراجم الذاتيهالقصص 

 .(يمكن ان تكون اوليه في بعض االحيان)الكترونيه

 ركززززز عليهم

 

 

 

 

 

 

 



  مصادر المعلومات من الدرجه الثالثه(3

هي مصادر المعلومات التي ترشد الباحثين الى مصادر المعلومات 

 (.الباحثينهي حلقه الوصل بين )االوليه والثانويه وتحللها 

  :هي االعمال التي المصادر الثالثه

تدرج مصادر المعلومات االوليه والثانويه في حقل موضوعي معين  .1

 (.الببليوغرافيا)

تقوم بتكثيف محتويات مصادر المعلومات االوليه والثانويه وتنظمها  .2

لتسهيل وصول الباحثين الى على شكل بيانات مرجعيه ؟)وتبوبها

 (.االوليه والثانويهمصادر المعلومات 

يتم فيها تلخيص وضغظ واعاده ترتيب المعلومات الوارده في .3

لتصبح في شكل مريح وسهل القراءه من )مصادر المعلومات الثانويه

 .(جانب الباحثين

  ."مهم" 434اقرأ الجدول ص *

 

  عوامل تساعدك في تحديد ما اذا كان المصدر الذي تستخدمه

 :ثالثاام ثانويا ام اوليا 

اذا كانت بوقت قريب تكون مصادر )زمن الحدث المدون  .1

 (.اوليه

هي الماده التي تكتب في الغالب )الغرض البالغي للماده المكتوبه .2

 .(بهدف االقناع والتحليل وتلخص الحدث وتفسره اكثر من انها ترويه

ناقد ادبي يكون المصدر االولي )اإلطار الموضوعي للباحث االكاديمي.3

او روايه اما اذا كان مؤرخ يكون المصدر االولي تعتمد على قصيده 

 .(المخطوطات او الروايات التي كتبت اثناء الحروب



 استخدام مصادر المكتبة 

 : معلومة ل الك

بقدر يستعير من المكتبه اربع كتب ك حد  طالب البكالوريوس*

 .اقصى ولمده اسبوعين قابلة للتمديد

بقدر يستعير من الكتبه عشرة كتب ك  طالب الدراسات العليا*

 .حد اقصى ولمده ثالث اسابيع قابله للتمديد

 

 هي واحده من اهم الخدمات التي :الخدمه المرجعيه

تقدمها المكتبات منذ فجر التاريخ وقد تطورت هذه الخدمه 

من حيث المسمى والمحوى واجراءات تقديمها فأصبحت 

  (.خدمة الرد على االستفسارات)تعرف باسم 

 

  الدوريات 

 :انواعها

 (.المطبوعه)الدوريات التقليديه  .1

 (.اهم االنواع التي تخدم البحث العلمي)الدوريات اإللكترونيه .2

اللكترونيه ف راح نحكي شوي هال اهم شي منهم اكيد الدوريات ا

عنها والزم تعرف انه همه ما بختلفوا عن بعض اال بشكل 

 .االصدار

 ...ياارب ...توكل على ربنا 

 



يسعى للتغلب على  ظهرت الدوريه االلكترونيه كشكل جديد*

  .بعض المشكالت التي تسببها الدوريات المطبوعه

 .المشكالت االقتصاديه الناتجه عن زياده اسعار المطبوعات:مثل

 :الدوريه االلكترونيهتعريف  

 (الها اكتر من تعريف بس سهلين جدا)

 .للدوريههي شكل من االشكال الماديه المتاحه (1

هي الدوريات التي يتم التعامل معها عبر شبكه االنترنت (2

 .ومتوفره على الويب

 .اي دوريه موضوعه ومتوفره على االنترنت(3

عباره عن مرصد بيانات تم كتابته ومراجعته وتحريره (1

 .وتوزيعه الكترونيا

هي دوريات تعد وتوزع بشكل الكتروني وتغطي (5

المواد االخباريه الى المقاالت موضوعات عريضه بدءا من 

 .العلميه المحكمه

هي نسخه رقميه لدوريه مطبوعه او منشور الكتروني (1

ليس له مقابل مطبوع متاح من خالل شبكه الويب او من اي 

 .وسائل الوصول االخرى لالنترنت

 

 

 ال تقبل بأقل مما تستحق

 

 



 

 

 

 

 

 

 



اخالقيات البحث العلمي :الوحدة العارشة

 وهمارات التوثيق
 ت البحث العلمياخالقيا 

البحث العلمي في كثير من األحيان جمع بيانات قد  يتطلب*

تكون حساسه وسرية او اجراء تداخالت بحثيه تجريبيه غير 

مألوفه وفي هذه الحاالت يطلب مراعاة جوانب أخالقيه اثنائ 

 .اجراء البحث لضمان عدم التسبب بأي اذى للمشاركين

 

راءات تعرف وتلزم الباحثين بإجاسماء المواثيق التي 

 أخالقيه تحدد حقوق المشاركين؟

ظهرت بعد اكتشاف جرائم الحرب )7491وثيقه نوريمبرغ *

 .(الذي ارتكبها النازيون بحق االسرى

تعمل على حجر األساس في مجال )7499وثيقه هلكسني*

 . (اخالقيات البحث على اإلنسان

 

 

 

 

 

 

 



 توثيق المراجع 

استعانه بأعمال باحثين اخرين مع ذكر :تعريف االقتباس

 المرجع األصلي الذي تم الحصول على المعلومات منه

 

 :أدبيات الكتابه العلميه

 .ان يتم االقتباس مع اعاده صياغه النص بلغه الكتاب .7

 .االحتفاظ والدقه بتضمين المحتوى العلمي نفسه .2

 االشاره الى جميع المصادر في فقره المراجع .3

 

 د النقل حرفيا يجب على الباحث عالمات الترقيم كاالقواس عن

لتمييز النص المقتبس عن سائر )الصغيره او الحاصرتين 

ويفضل ان ال يكون االقتباس طويال النه يجعل من ( النص

 .الباحث مجرد ناقل لألفكار دون تحليلها او تنسيقها

 

 :السرقه العلميه  

حيث يتم سحب االبحاث العلميه  جريمة اخالقيه لها تبعات عديده

 المنشوره وحتى الدرجات العلميه التي تم منحهافي حال اكتشاف

 .حدوث عمليه السرقه

 



  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 تلخيص الفيديوهات

 
 (ماده الفاينل)

 
 (مهارات التلعلم والبحث العلمي)

 

 

 ساره عمر حماد

 



هال اول شي يعطيكم العافيه بالنسبه للفيديوهات همه اربعه *

ما رضي يفتح معي ابدا  98فيديوهات في فيديو ب صفحه 

  وحاولت بكل الوسائل الفيديو عن اعاده التدوير

اقين من اجمل الفيديوهات يلي ممكن وبالنسبه للتالت الب

ياريت تحضروهم لتستفيدو وانا تحضروها جدا حلوه ومفيده 

 هيني ملخصهم تحت 

 

 :الفديوهات بتحكي عن

 .الثقه بالنفس من خالل لغه الجسد كيفيه اظهار:الفيديو االول

 (.يموقف ايجاباعتماد  )بناء الثقه بالنفس:الفيديو الثاني

 .مهارات التواصل:الفيديو الثالث

 

 الثقه بالنفس من خالل لغه الجسد كيفيه اظهار. 

 .شخص ثقته نفسه عاليه (تمثيل) تقليد .1

 .^^تبسم  .2
 .حافظ على تواصل العين .3

 .سيطر على حركه جسدك .4

 .تحرك ببطء .5

 .سيطر على المصافحه .6

 .ارفع ذقنك .7

 .احسن اختيار مالبسك .9

 .استعمل مخيلتك لترتاح .8

 .ستنف .11

 



 (.يموقف ايجاباعتماد  )بناء الثقه بالنفس:الفيديو الثاني  

 .كار السلبيهحدد االف .1

 .سيطر على افكارك .2

 .اجعل محيطك غني بالناس االيجابين .3

 .تخلص من االشخاص السلبين من حولك .4

 .خذ خطوة لالبتعاد عن السلبيه في حياتك .5

 .حدد نقاط القوة لديك .6

 .تقبل االطراء .7

 .ة وتبسمانظر في المرا .9

 .اخلق حاله ذهنيه اجابيه عن نفسك .8

 

 مهارات التواصل:الفيديو الثالث. 

 .هي عمليه بين طرفين لهدف التفاهم المتبادل:التواصل

 

 :أنواع التواصل

 .التواصل المكتوب .1

لغه ()األكثر فعاليه)التواصل اللغوي .2

  (.الجسد

 .التواصل غير اللغوي .3

 

للتعبير  استخدام نبره الصوت والكلمات:التواصل اللغوي(1

يجب ان يكون الكالم واضح والتلكم لنجاحه  )عن النفس

 (كلم ببطىء والتكلم بمنطقيهبصوت عالي والت

 



اي نوع من االتصال الذي يتم فيه :التواصل المكتوب(2

استخدام الكلمه المكتوبه وهو ضروري الرسال المعلومات 

خدم المعقده ويستعمل ك دعم للتواصل اللغوي ويست

كون لنجاحه يجب ان ي)بالمنظمات والمؤسسات المهنية

 .(واضح وشرح المعلومات على نحو فعال

 

 هو التواصل من خالل وارسال:التواصل غير اللغوي(3

وتعبير  الصامته ويشمل لغه الجسدرساالت ال واستقبال

 .الوجه

 

 لتحسين مهارات التواصل: 

 ... اسأل نفسك 

 ؟ما هو القاسم المشترك بينك وبين الطرف االخر

 هل الحديث مريح؟

 هل هناك تفاهم مع االخر؟

 هل الهدف واضح؟

 هل يؤدي التفاعل الى تواصل قيم؟

 

 ^^ يعطيكم العافيه

  تفائل بما تهوى يكن

 

 


