
تعرف الكتاب و إعداد بطاقة لتقديمه: التوثيق: مهارة التعبير  

 السنة األولى إعدادي

  أنشطة االكتساب: أوال 
التوثيق هو عملية تنسيق وتنظيم وترتيب المعلومات التي تتضمنها الوثائق قصد تيسير استعمالها لمن يحتاجها من : تقديم 

 .الباحثين

وما هو ( …صورة ، نقش ، رسم)هو تصويري  وما( …كالكتب والجرائد)هناك أنواع متعددة من الوثائق منها ماهو كتابي 

 ، ولكنك ستكتفي في( …تسجيالت صوتية أو إذاعية ، أشرطة سينمائية)سمعي بصري  وماهو( كالمآثر التاريخية) تشكيلي 

باعتباره واحدا من أهم المراجع التي ستحتاجها  الوثائق وهو الكتاب هذه المهارة بتعرف خطوات توثيق نوع واحد من هذه

 .طوال مسيرتك الدراسية

 :مالحظة الوثائق و استكشاف المهارة و خطواتها اإلجرائية و المنهجية

01ص   10الوثيقة رقم  +  . 

01ص   10الوثيقة رقم  +  . 

01ص   10الوثيقة رقم  +  . 

 : خطوات توثيق الكتاب

تصنيف الكتاب ضمن المجال المعرفي الذي ينتمي إليه: 0الخطوة  –  

 : يمكن أن ينتمي الكتاب إلى أحد المجاالت التالية*

المعارف   

 العامة
 الدين الفلسفة

العلوم 

 االجتماعية
 اللغات  

العلوم 

الطبيعية 

 والرياضية

العلوم 

 التطبيقية
 اآلداب الفنون

التاريخ 

 والجغرافية

إعداد بطاقة لتقديم الكتاب:  0الخطوة  –  : 

يتم من خالل البحث ضمن غالف الكتاب عن العناصر التالية: التقديم الخارجي  -أ  : 

ثمنه –مؤلفه  –عنوان الكتاب  – … 

 ملخص الكتاب أو فكرته المحورية –

 أوصاف الكتاب و أهميته –

 عبارات لتشجيع القارئ على اقتناء الكتاب وقراءته –

يتم من خالل: التقديم الداخلي  -ب  : 

 تحديد عدد فصول الكتاب –

 تحديد عنوان كل فصل بالترتيب –



 تحديد أقسام كل فصل بالترتيب –

أنشطة التطبيق: ثانيا    
،ثم حدد ما يلي 00ص  0و  0الحظ الوثيقتين  <–  : 

 اسم المؤلف+

 عنوان الكتاب+

 اسم مطبعة النشر+

 رقم الطبعة و تاريخها+

+ مجال المعرفي للكتابال  

،ثم حدد ما يلي 00ص  0و  0و الحظ الوثيقتين   : 

 موقع الوثيقتين في الكتاب+

 عدد فصول الكتاب+

 عناوين الفصول+

 أقسام الفصول+

  أنشطة اإلنتاج: ثالثا 

،ثم حدد ما يلي 03ص ” بردة“انطلق من النص الشعري   : 

 اسم الشاعر+

 عنوان القصيدة+

 عنوان المصدر+

 اسم الناشر+

 تاريخ اإلصدار+

 المجال المعرفي للقصيدة+

 عدد أبيات القصيدة+

 روي القصيدة+

 


