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 االقتباس وانواعه

هو اخذ المادة العلمٌة بنصها من مصادرها , وهو من طرق جمع المادة العلمٌة المعروفة : االقتباس 

وعناه اٌضا ان ٌثبت الباحث فً رسالته بعض اراء االخرٌن لمناقشتها او لالستشهاد بها تدعٌما 

ً او غٌر الحرفً لنص او فكرة لرأي او تاكٌد لخبر او توضٌح لمسالة ., اي هو عملٌة النقل الحرف

 من مؤلف اخر وٌكون لسبب من االسباب االتٌة :

 لحجة فً موضوع ما القرار قضٌة جدلٌة  -1

 الرجاع الفضل الى عالم كان قد اوضح اصال نقطة غامضة  -2

 لمقولة ٌراد تفنٌدها -3

 انواع االقتباس 

 اوال : االقتباس الحرفي ) النص ( :

وتوضع بٌن شولتان " المصدر حتى اذا كانت فٌها اخطاء  وهو ان تاخذ الجملة كما هً من

" وٌعطى لها رقم وٌشار الى المصدر الذي اخذت منه وٌفضل دائما اقتباس النصوص القصٌرة بما 

 الٌزٌد عن اربع اسطر .

 ثانيا : اقتباس الفكرة:

وهً ان ٌاخذ فكرة من نص , بحث ٌجعلها باسلوب ٌتناسب والبحث على ان الٌخرج عن 

 لفكرة الرئٌسٌة وهنا ٌضع رقم عند نهاٌة العبارة وٌدرج المصدر فً اسفل الصفحة .ا

 ثالثا : اقتباس موضوع ) اختصار موضوع ( :

فً بعض االحٌان تختصر بعض المواضٌع من المصادر الهمٌتها وٌكتبها الباحث باسلوب 

وٌعطى رقم عند نهاٌة الكلمة فً ابداعً الٌسًء الى الفهم العام للموضوع او ٌقلل من قٌمته العلمٌة 

 المقطع .

 رابعا : االقتباس السماعي :

ٌمكن ان ٌضٌف الباحث نصا او فكرة من خالل سماعه لمحاضرة او محادثة او مناقشة 

لٌضٌف بذلك الى المصادر والمراجع مرجعا اخر ٌتعلق بموضوع اختصاصه على ان ٌاخذ اذن من 

وٌؤشر برقم او نجمة نهاٌة الكالم وٌشار الى التارٌخ  صاحب العالقة الن المادة غٌر منشورة

 والكٌفٌة التً اخذت منها الفكرة .
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 خامسا : التقويم والنقد : 

وهو ان ٌاخذ من المصادر نصوصا او اراء او وجهات نظرر مختلفة وٌشٌر الى اختالف 

االدلة المطروحة فً  االراء والتناقضات وٌقارن وٌنتقد وٌفند وٌعطً اراءه المستقلة مع ماٌتفق من

 بحثه وٌعطى رقم نهاٌة الكالم وٌؤشر اسم المصدر فً الحاشٌة السفلٌة

 

 


