


 
 يف اإلعالم القرائي

 ا من صحيفة "القرائية املتقدمة"مخسون عدد  
 فريد البيدق

 
: الرتبوي اإلعالم يف) :هو اموضوع   نشرت   -م 6172من أغسطس  1هـ املوافق 7331من ذي القعدة  3يف 

مرب من سبت 71هـ املوافق 7331من ذي احلجة  73، ويف ("التعليمي النقد يف" صحيفة من عدد ثالمثائة
فانفردت مقاالت القرائية وما يتصل هبا عن صحيفة  ،(القرائية املتقدمةصدر العدد األول من صحيفة ) ،م6172

صحيفة القرائية املتقدمة مث أنشأت هلا جمموعة " ،ت هبا صحيفة )القرائية املتقدمة(واختص   ،(يف النقد التعليمي)
 .تظر ألسباب ليس اجملال جمال ذكرهال التفعيل املنفع  مل ت   ،"إبدارة زفتا التعليمية

 قدم هذا التعريف العام هبا بوسيلتني.، وهبذه املناسبة أ  منها اكتملت اخلمسون األوىل ،قارب العاموبعد مرور ما ي  
 ما مها؟

 كما  س موضوعي ألعدادها اخلمسنيهر  تتمثل يف ف   :والوسيلة األخرى، تتمثل يف إيراد تعريف عام هبا :الوسيلة األوىل
 .أييت

 :الوسيلة األوىل .. التعريف العام  
 سيتمحور موضوع هذه الوسيلة حول اآليت:

 ."القرائية املتقدمة" مرتكزات صحيفة -1
 .نفرد به على املستوى القومينملف القرائية اليت  -2

 .املتقدمة"القرائية " اتملفمن  -3 
 

 :وهاكم التفاصيل  
 :"القرائية املتقدمة" مرتكزات صحيفة -1

 ترتكز الصحيفة على اآليت:
ا ا قرائي  تدريب   األدلة اإلرشادية فيما خيص القرائية ملن مل يتلق  : يركز هذا احملور يف مقررات القرائية املستوى األول -أ

   .اسابق  
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دريبية، الت من حيث الطرق   ؛تنمية املدربني من الناحية التدريبية الشكليةيركز هذا احملور يف  التدريب القرائي: -ب
 . وغري ذلك مما خيدم هذه الناحية ،وكيفية التعامل معهم ،وأمناط املتدربني

ا، ا سابق  ا قرائي  ى تدريب  يركز هذا احملور يف نقد املستوى األول على أسس علمية لغوية ملن تلق   :القرائية املتقدمة -ج
  .لديه معطيات املستوى األول توثبت

من  ؛من وحدات القرائية ابملدارسوامتدادها  وحدة القرائيةفيما حيدث للعاملني يف : يركز اجتماعيات وإدارايت -د
 وأمور إدارية.  ،شخصيةأحوال 

، واالهتمام ابللغة غري سرتاتيجيات القرائية لغوّي  إتعميق  يركز هذا احملور يف التنمية العلمية يف اللغة العربية: -هـ
  .يةمبقرراهتا يف املرحلة االبتدائ مرتبطة  

يركز هذا احملور يف تقدمي منسقي القرائية ابملدارس، وتعريفهم، ومتابعة  رس:ادات القرائية ابملدح  منسقو و   -و
 نشاطهم. 

 الكثري من املسابقات واألنشطة. بعقد   - عامة   ثقافة   -ية ئ: يركز هذا احملور يف نشر القرامسابقات وأنشطة قرائية -ز
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 :به على املستوى القومي نفردنملف القرائية اليت  -2

 : العشرة اآلتيةاور احملوزع على تت يتحور املقاالت التحليلية التنفرد هذه الصحيفة مب
 (. 1قسم يتناول فكرة القرائية وحياول وصفها، ومقاالته مخسة ) -7
 (. 73عشر ) أربعةقرهبا، ومقاالته سرتاتيجياهتا ومسائلها وي  إقسم يتناول  -6
  (.1دلة اإلرشادية، ومقاالته سبعة )قسم حيلل األ -3
 (. 8قسم حيلل التطبيق والتنفيذ، ومقاالته مثانية ) -3
 (. 71) عشرةا يف املادة القرائية، ومقاالته قسم يستدرك نقص   -1
 (. 7قسم يتناول فكر بعض القائمني على القرائية، ومقاله واحد ) -2
 (. 3ة )قسم يتناول الربانمج العالجي، ومقاالته أربع -1
 (. 6) اثنان مقاالتهاجلديدة، و قسم القرائية  -8
 (. 3) قسم التقومي، ومقاالته أربعة -9
 (.61قسم مقاالت ما بعد الكتاب، ومقاالته اثنان عشرون ) -71

 
 سرتاتيجية قرائية، ومنهاإقرائية مجعت بني أكثر من مسألة صوتية أو  اف َكر  ومن هذه املقاالت مقاالت عامة تناولت 

 :ا وجدولة  خرامها سرد  منفردة، وهاكم تفصيل أ  سرتاتيجيات قرائية إاختصت مبسائل صوتية و مقاالت 
 :سرتاتيجيات منفردةإملخص سردي للمقاالت اليت تناولت مسائل صوتية و  -أ

 (، تفصيلها كاآليت: 33) قاالت يف مفردات قرائية منفردة أربعة وثالثني مقاال  بلغت امل
 ائية ومسائل صوتية: مقدمات قر  :أوال  

( مقاالت، والتالعب 9هي: التحليل الصويت ) ،( مقاال  71)بلغت هذه املقدمات القرائية واملسائل الصوتية 
 (. 7(، واملفردات واحلصيلة اللغوية )3(، والوزن والقافية )6ابألصوات )

 ا املفردات: اثني  
(، 3(، واملعاين املتعددة )6(، واملثال والالمثال )7الكلمة )موزعة كاآليت: عائلة  مقاال  ( 73)املفردات بلغت مقاالت 

(، ومفاتيح السياق 6(، وملصق الكلمات )7(، والتعريفات الصديقة )7(، وشبكة املفردات )6والصفة املضافة )
(7 .) 
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 هم القرائي: الف   :ااثلث  
(، وإعادة 7، واألسئلة املباشرة وغري املباشرة )(7(، هي: املراقبة الذاتية )3مقاالت ) ةأربعبلغت مقاالت الفهم القرائي 

 (. 7تعلمت( ) ،أريد أن أعرف ،(، و)أعرف7السرد )
 (.  1الطالقة: ) :ارابع  

 (.7) رصد اإلتقان: :اخامس  
 :السابق تفصيل السرد -ب
 املقال أو املقاالت النوع م
1

 أوال  

 مسائل صوتية
ومقدمات القرائية

(71) 

 وف أبصواهتا ال أبمسائها عند حتليلها.أخطاء تسمية احلر 
.الشمسية ابلالم احملالة للكلمات الصويت التحليل يف القرائية مدريب وبعض العربية اللغة معلمي بعض وهم  2
 .مكوانهتا إىل املقاطع وحتليل مقاطعها، إىل الكلمة تقطيع بني اخللط وهم  3
 .لقرائيةا يف التأسيسية املرحلة..  الصويت الوعي4
 .القرائية يف الصويت املستوى سلماتم   بني التعارض أوجه5
 .اإلرشادية األدلة عيتد   كما  قبله الذي ال املد حرف هو املمدود احلرف6
 .اإلبدال جزء يف ابألصوات التالعب يف اإلرشادية األدلة وهم7
 .اقههوف   اللغة منت يف واملزاوجة واإلتباع والقافية الوزن8
 .القرائية وبني واملعجم الصرف بني والقافية الوزن أو الوزن9
 .مصطلح وتصحيح ،.. ضبط داللةاملبدأ األجبدي واملفردات واحلصيلة اللغوية 11
ة دوصوت الياء املمدو ،وصوت الياء املكسورة ،مد الواو ابلواو جتاهل كتاب الصف األول االبتدائي إثراءَ 11

 .ابلياء
 .يف فقه اللغة والتصاقبيف علم األصوات .. الفونيم وأتصيله  "التالعب ابألصوات"سفة فل12
 .التقطيع بني العروض واألصوات وبني القرائية .. املقاطع العروضية واملقاطع الصوتية13
 .اخللط يف مسألة الوزن يف نشاط "كلمات متشاهبة الوزن والقافية"على األدلة اإلرشادية اتفاق 14
 .أوجه التعارض بني م َسل مات املستوى الصويت يف القرائية15

 .القرآين والنظائر الوجوه وعلم اللفظي املشرتك ابب: املتعددة املعاين إسرتاتيجية فلسفة1
 .واملضارع املاضي للفعل والالمثال املثال: الكلمة عائلة إسرتاتيجية2
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3  
 

 ااثني  
 
 

 املفردات
(73) 
 
 
 
 
 

 .والالمثال املثال إسرتاتيجية يف اإلرشادية األدلة وهم
 .ومسائلها القرائية إلسرتاتيجيات وعاء   تكون ألن قابليتها توضحها" والالمثال املثال" إسرتاتيجية فلسفة 4
 .وتذليلها والتطبيق الفهم عقبات: املضافة الصفة إسرتاتيجية 5
 .التلميذ يثري - الغالبة والصفة بيبالس والنعت قيقياحل ابلنعت - املضافة الصفة إثراء 6
 .املتعددة الكلمات ووهم..  والقافية والوزن" املتعددة املعاين" إسرتاتيجية 7
 .أصوات شبكة بل ،مفردات شبكة هلا ليس احلروف 8
 ،العلمي التوثيق ومهارات امليداين البحث يف اإلرشادي الدليل تنظري يثري ،"الكلمات ملصق نشاط" تطبيق 9

 .امنفرد   وجيعله
 مصر" االبتدائية .. قصيدة املرحلة يف النصوص املؤلفني توثيق التوثيقي وعدم القرائي الكلمات ملصق بني 11

 .مثاال   االبتدائي ابخلامس" الدنيا أنشودة
 .يف سياق متصل "املعاين املتعددةسرتاتيجية "إهو املماثل .. اجلناس التام  

 سرتاتيجيات اليت ال واقع تطبيقي  يف اإل إىل شواهد قرائيةوأمثلة املدربني عندما تتحول األدلة اإلرشادية اخلطر  11
 .هلا يف املقررات )التعريفات الصديقة(

 .واجملاز اللغوي والتورية ،ومعاين األدوات واملشرتك الصريفمفاتيح السياق  12
   
 ااثلث   1

 الفهم القرائي
(4) 

 مرة اقرأ ونشاط ،وجدوهلا بنوعيها األسئلة وتشمل ،النص أو املوضوع خالل من التوقع هي الذاتية اقبةاملر 
 .اثنية

 .وبناء عادات التعلم الذايت عند تالميذ الصفوف األوىل ،األسئلة املباشرة وغري املباشرة 2
 .وثرائه ذلك سري   نم   الرغم ية علىاإلرشاد األدلة يف عليها تطبيق ال اليت اإلسرتاتيجية :السرد إعادة 3
 .أعرف، أريد أن أعرف، تعلمت .. منهج التعلم الذايت املستمر 4
 .م6172ب  3ودليل  ،م6171يف دليل الفهم  األداء القرائي يغيب عنه منهج األداء القرائي نشاط الطالقة :ارابع   1
التقومي ورصد  :اخامس   1

 اإلتقان
 .املعلمني بعض جتربة ووهم   ،املخططني وضع ضوابط بني..  ةالقرائي إتقان رصد فلسفة

 .مقاال   34هو  - سرتاتيجية بعينها غري املقاالت العامةإجمموع املقاالت اخلاصة مبسألة صوتية أو مقدمة قرائية أو 
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 :املتقدمة"القرائية " اتملفمن  -3
 الف َكر اليت سيدور نشاط الصحيفة حوهلا:

 القرائية الثرة املثرية مع املؤثرين يف عاملها. إجراء احلوارات -7
.واملفردات طرق تدريس األصوات -6  

 طرق تدريس النص أو املوضوع. -3
 مدرهبا ومعلم اللغة.القرائية تثري  -3
 بيان أخطاء األدلة اإلرشادية. -1
 متابعة فعاليات جمموعات القرائية. -2
 متابعة اجلديد ابلقراءة والنقد. -1
 املفردات والفهم القرائي. سرتاتيجياتشبكة العالقات الداخلية إل توضيح -8
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 :الوسيلة األخرى
 :اخلمسني "فهرس أعداد صحيفة "القرائية املتقدمة

 املوضوعات العدد
سرتاتيجيات الفهم شبكة العالقات الداخلية إل -إدارة زفتا التعليمية  فلسفة عمل فريق مدريبر مقرتح لتصو   1

 .نسخة املدرسة لوحة القرائية اجلامعة - سرتاتيجيات الفهم القرائيكة العالقات الداخلية إلشب - القرائي
 .لوحايت يف القرائيةمن  - الطالقةتوسيع  - طرق تدريس األصوات 2
م وما 6171جدول قدمي القرائية وجديدها .. ما قبل  - ا لو رغب وأرادالقرائية تثري املعلم وجتعله ابحث   3

  .بعدها
إىل  "التوقع من خالل الصورة"و ،"إعادة السردنقل " - بني علم النص وما تولد منه من حنو النص وبني القرائية 4

  .الطالقة من الفهم القرائي
 .نشاط عن الفهم القرائي - نشاط املستوى الصويت - نشاط عن مقدمات القرائية 5
 .للتدريباإلطار العام  -نشاط الطالقة  - نشاط عن املفردات 6
 .من لوحايت يف القرائية -7ورشة إكمال أصوات الواو والياء ملعلمات ص  7
كتايب يف   -أ /سرتاتيجياهتا ومسائلهاإو  ،سجل االحتياجات التدريبية ملعلمي اللغة العربية ومعلماهتا يف القرائية 8

  .القرائية
  .من آاثر مقااليت يف القرائية - تدريبيةسجل االحتياجات البقية  - مشغل احلروف ملعلمات الصف األول 9
 .من لوحايت يف القرائية - (6-7للصفوف األوىل ) 7 /أرصدة إتقان تنشيط القرائية 11
 .من لوحايت يف القرائية - (3-3للصفوف األوىل ) 7أرصدة إتقان تنشيط القرائية/ 11
 .وحايت يف القرائيةمن ل - (6-7للصفوف العليا ) 7أرصدة إتقان تنشيط القرائية/ 12
 .من لوحايت يف القرائية - (3-3للصفوف العليا ) 7أرصدة إتقان تنشيط القرائية/ 13
 .موجه اللغة العربية ومنسق اإلدارة يتابع املسابقة - 6صو  7القرائية ص مسابقات أوائل تالميذ  14
 .سق اإلدارة يتابع املسابقةموجه اللغة العربية ومن - 3صو  3قات أوائل تالميذ القرائية ص مساب 15
 .النصوصطريقة تدريس  -القراءة طريقة تدريس  16
 .الربانمج املالئم هلم وتالميذ املستوى أ 17
إعالن اللقاء القرائي الثالث مبدرسة  - ترتيب احلروف يف برانمج حتسني مهارات القراءة والكتابةتناقضات  18

 .سنبو
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" من الفهم إىل سرتاتيجية "التوقع من خالل الصورةإنقل  - (6-7لقرائية )مسابقات شهر نوفمرب ألوائل ا 19
 .الطالقة

 .سرتاتيجية "إعادة السرد" من الفهم إىل الطالقةإنقل  - (3-3مسابقات شهر نوفمرب ألوائل القرائية ) 20
 .ومسماهاخلطأ بني اسم احلرف  -مسابقات شهر أكتوبر ونوفمرب ألوائل القرائية للصف اخلامس  21
 .نفي الفعل يف أزمنته الثالثة لسيبويه - مسابقات شهر أكتوبر ونوفمرب ألوائل القرائية للصف السادس 22
 .االعتبار احلقيقي لتقسيم مكوانت القرائية 23
 .من فعاليات دورة الربانمج العالجي ملنسقي القرائية ابملرحلة االبتدائية 24

 .(7) املقاطع العروضية واملقاطع الصوتية.. وبني القرائية  التقطيع بني العروض واألصوات 25
منوذج رصد إتقان  -(6) املقاطع العروضية واملقاطع الصوتية.. التقطيع بني العروض واألصوات وبني القرائية  26

 .ب ع
 .املركز القومي لالمتحاانت ال تنص على القرائية يف اختبارات اللغة العربية مواصفات 27
 سرتاتيجيات اليت ال واقع تطبيقي  يف اإل إىل شواهد قرائيةوأمثلة املدربني عندما تتحول األدلة اإلرشادية طر اخل 28

  .هلا
.. قصيدة "مصر أنشودة الدنيا" ابخلامس  وعدم توثيق املؤلفني النصوص ،بني ملصق الكلمات القرائي التوثيقي 29

 .االبتدائي مثاال  
 .واجملاز اللغوي والتورية ،ومعاين األدوات ك الصريفواملشرت مفاتيح السياق  31
 .يف سياق متصل "املعاين املتعددةسرتاتيجية "إهو املماثل .. اجلناس التام  31
 .حرف وفكر.. عد األدلة اإلرشادية مدير قرائية املنوفية وم   احملسنسن دممد عبداحملاألستاذ عبد 32
 .اإلرشادية ال تطبيق عليها يف األدلة سرتاتيجية اليتإعادة السرد .. اإل 33
 .7/...حوار القرائية رؤية ورسالة .. أسئلة  34
 .6/...حوار  القرائية رؤية ورسالة .. أسئلة 35
 واراحلبقية أسئلة  - كتبت فيها مقاالت منفردة أو أكثر من مقالاليت   سرتاتيجياتاإلصوتية و السائل فهرس امل 36

  القرائي.
 .(7ج )رات اللغة العربية للمستويني ب و ة إثراء مهادمتوى حص 37
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