الحبيب حمداوي

مفاهيم مفتاحيت لمكون القراءة

مدمك تأهيل أساتذة التعميم األولي واالبتدائي
مجزوءة التدبير

الطادة المغة العربية وديداكتيكها

مفاهيم مفتاحية لمكون القراءة بالتعليم االبتدائ
إعداد :د .الحبيب حطداوي

إن تعميؼ وتعمؼ مكؾن القخاءة بالتعميؼ االبتجائي تخظيظا وتجبي اخ وتقؾيسا َّ
مؤطخ بسجسؾعة مؽ السفاهيؼ
الخئيدة التي يشبغي لمسجرس(ة) الؾعي بيا وضبظيا وتظبيق مقتزياتيا في العسمية التعميسية التعمسية .وتمػ
السفاهيؼ كثيخة ،مؽ أىسيا:1
 )1القراءة
ليدت القخاءة مجخد إدراك برخي لمحخوف والكمسات والشظق بيا ،بل ىي "سيخورة ذىشية مياراتية

سمؾكية ،تدتشج إلى أربع عسميات متكامل ومتشاسقة:

 اإلدراك البرخي لكمسات الشص السكتؾب وتعخفيا والشظق بيا؛
 فيؼ الشص السقخوء؛

 تفاعل القارئ مع الشص؛
 تؾعيفو [أي الشص] لحل السذكالت والترخف في مؾاقف الحياة اقتجاء بالسقخوء.
فيي بحلػ نذاط ال يتؼ إال في إطار نص مكتؾب ،ويتشاول أبعاد الفيؼ السختمفة ،مؽ فػ رمؾز الشص،

وفيؼ معشاه الرخيح والخفي ،إلى التظبيق والتقييؼ بأنؾاعو".2
 )2التعلم المبكر للقراءة
"يقرج بالتعميؼ السبكخ لمقخاءة تعميسيا ُّ
وتعم ُسيا في التعميؼ األولي والسدتؾيات الثالثة األولى مؽ التعميؼ
ُ
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 -سشقترخ عمى السعشى االصظالحي دون السعشى المغؾي.

 -2الجامع في ديجاكتيػ المغة العخبية ،عبج الخحسان التؾمي ،ص.321 :
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االبتجائي[ ...وىؾ] يعتسج مكؾنات تتفاعل في تشسية ميارات القخاءة لجى األطفال في الدشؾات األولى مؽ
التعميؼ ،ولكل مكؾن مشيا مفيؾم ،وآليات لتعميسو وتعمسو".1

والتعميؼ السبكخ لمقخاءة لو يذتسل عمى خسدة ( )5مكؾنات ىي:
 الؾعي الرؾتي؛
 السبجأ األلفبائي (الخبط بيؽ الحخوف وأصؾاتيا)؛
 الظالقة؛
 السفخدات (الخصيج السعجسي)؛
 الفيؼ.

 )1استراتيجية القراءة
ىي "مجسؾع العسميات الحىشية والسعخفية والتقشيات التي يدتعسميا القارئ [الستعمؼ وغيخه] لتحقيق أىـجافو

مؽ القخاءة بكيفية فعالة مؽ أجل فيؼ السقخوء واستثساره" .2وىحه العسميات الحىشية تتجرج مؽ العسميات
البديظة (التعخف عمى كمسات أو شخحيا) وصؾال إلى عسميات وميارات مخكبة (التحميل ،التأويل،

االستشتاج ،التخكيب ،التقؾيؼ).3

واستخاتيجيات القخاءة كثيخة ،ويبجو أن السشياج الججيج تبشى االستخاتيجيات التالية:4
استراتيجية ما قبل القراءة

التصفح األولي لمظص

وضع تهقعات قبمية

تحديد الهدف من القراءة

استثطار الطعرفة القبمية

استراتيجية أثظاء القراءة
استعطال الدياق لفهم كمطات جديدة

استظتاج العالقات بين الجطل

الطراقبة الذاتية لمفهم

استخراج الطعاني الصريحة والضطظية

استخراج البظية العامة لمظص

استظباط التأويالت الططكظة

استراتيجية ما بعد القراءة
فحص التهقعات القبمية

تمخيص الظص

1

 -الجامع في ديجاكتيػ المغة العخبية ،عبج الخحسان التؾمي ،ص.58 :
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 -السخجع الدابق ص( 66 :بترخف).

تقهيم الطقروء

2

 -مدتججات السشياج الجراسي لمتعميؼ االبتجائي (ماي  )2139ص.85 :
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 )4المفردات
"السفخدات ىي مكؾن مؽ مكؾنات المغة الذفيية والكتابية ،وىي تذسل رصيج الكمسات التي يجب أن

يعخفيا الستعمؼ(ة) (الخصيج السعجسي السشاسب لسدتؾى تعميسي معيؽ) مؽ أجل التؾاصل وفيؼ معاني
الكمسات السكتؾبة التي يقخؤىا"1.

ومؽ السفاهيؼ السختبظة باستخاتيجيات تعمؼ السفخدات:
 الكلمات البرصية :ىي كمسات متؾاتخة أو كمسات ال يتؾافق رسسيا الخظي مع نظقيا الرؾتي ،أو ىي
"كمسات ال يسكؽ في الغالب تعميسيا لمظفل بؾاسظة الرؾر ،ومعظطها ال يرح تحميميا إلى مقاطع ألنيا

تتزسؽ أصؾاتا تشظق وال تكتب [مثل :لكؽ ،ىحا ،]...ولحلػ يعتسج عمى معخفتيا بالشغخ إلييا كؾحجة واحجة

ال تتجدأ ،مثل :أسساء اإلشارة.2"...

 شبكة الكلمة :ىي "مجسؾع السفخدات والعبارات السختبظة بسجال أو مؾضؾع معيؽ ضسؽ حقل معجسي

محجد".3

مثال شبكة السفخدات لكمسة (مجرسة)
تمطيذ
كراسة

أستاذة
مدرسة

ساحة

قدم
مدير
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 -المغة العخبية ،مكؾن القخاءة ،دليل األستاذ واألستاذة لمدشة األولى مؽ التعميؼ االبتجائي (شتشبخ  ،)2137ص.39 :
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 -المغة العخبية ،مكؾن القخاءة ،دليل األستاذ واألستاذة لمدشة األولى مؽ التعميؼ االبتجائي (شتشبخ  ،)2137ص.21 :
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 -مدتججات السشياج الجراسي لمتعميؼ االبتجائي ،ص.65 :
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 خريطة الكلمة
ىي العشاصخ السحجدة لمكمسة ،وتذسل:
 مخادف الكمسة؛
 ضجىا؛
 نؾعيا (اسؼ ،فعل ،حخف ،اسؼ فاعل ،اسؼ مفعؾل)...؛
 تخكيبيا في جسمة.

نهع الكمطة
...................

مرادفها
.............

الكــمطة

ضدها

..................

تركيبها في جطمة........................................................................................

 عائلة الكلمة
أي الكمسات التي اشتقت مؽ الجحر المغؾي نفدو الحي اشتقت مشو الكمسة .فكمسة (شاىج) ،مثال ،مؽ
مذتقاتيا :شاىٌج ،مذيج ،مذيؾد ،شاىجةٌ ،يذيجانُ ،شؾىج ...فيحه الكمسات ىي عائمة كمسة (شاىج).
ويتؼ االقترار عمى بعض السذتقات فقط.
 )5الطالقة
"ىي القجرة عمى القخاءة بجقة وسخعة وإيقاع صؾتي معبخ ،ويتغيخ مدتؾى التسكؽ مشيا بحدب
خرائص السقخوء ،ومجى استئشاس القارئ بالكمسات وتسخسو بقخاءة الشرؾص".1
 )6الفهم
ىؾ القجرة عمى إدراك مزسؾن الشص ،وعمى استخخاج معانيو الرخيحة والزسشية.
 )7القراءة المشتركة
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"القخاءة السذتخكة عسمية تفاعمية ي ذتخك فييا جسيع الستعمسيؽ والستعمسات خالل دقائق محجدة ...لقخاءة

نص قريخ يعتسج إيقاعات خفيفة وكمسات وجسل بديظة ،ويشاسب لغة األطفال واىتساماتيؼ".1

 )8المراقبة الذاتية للقراءة
ىي مداءلة الستعمؼ(ة) نفدو أثشاء الفعل القخائي ،مثل:
 ىل أفيؼ ما أقخؤه بؾضؾح؟

 ىل أُراعي الدياق عشج شخح السفخدات؟
 ىل ما أفيسو يتؾافق مع ما يقرجه الكاتب؟
...... 
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