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 يف القرائية .. الكتاب األول يف القرائية عدا األدلة اإلرشادية

(1) 

يصدر هو األدلة اإلرشادية اإلجرائية اليت كان م مل خيرج عنها كتاب علمي حتليلي، بل كل ما  2011" يف القرائيةمنذ انطالق "
 "يف القرائيةمال هذا األمر إبصدار كتايب "ترسم للمدربني واملعلمني خطوط السري وتنظيم العمل، فدفعين ذلك إىل االهتمام إبك

  ."القراءة والكتابة"اليت متحورت حوهلا فصوله الستة هي قضية الذي كانت قضيته 

 كيف؟ 

 معلميتصل ابلتحمل زمن التحصيل العلمي اجلامعي حتت عنوان " معلم اللغة العربية" يف بعدين: أوهلماتناول الفصل األول "
 ومشرف خمطط..  العربية اللغة معلميتحدث عن األداء ووظائفه حتت عنوان " وآخرمها"، واخلرج الدخل..  العربية اللغة

 ."وميسر وابحث ومدير

يتصل أوهلما من منظورين: " حروف اخلط العريبحتت عنوان "األولية اليت هي احلروف مادة اللغة العربية  الفصل الثاينمث تناول 
يتحدث عن احلروف يف  وآخرمها"، حروف اخلط العريب .. التطور يف الرسم والرتتيب"ن ابلتأصيل العلمي التأرخيي حتت عنوا

 ."تعليم اخلط العريب يف مدارسنا .. بني الطريقة الكلية والطريقة اجلزئيةاحلقل التعليمي ويف ميدان العمل الرتبوي حتت عنوان "

أربع انتظمت يف  يف جمملها فلسفة للتعليم كتابة تكّونفتحدث عن أمور تتصل ابلقراءة وال ،خطوة الفصل الثالثمث ارتقى 
 ".يف القراءة والكتابةحتت عنوان " عشرة مقاال

من خالل حماولة توضيحا علميا حتليليا سبيلها " التهجية، وأوضح حتليل أصوات اللغة العربيةاملعنون بـ" الفصل الرابعتناول و 
 واثنيهاأابن األخطاء الشائعة يف هذه املرحلة التعليمية األولية،  أوهلاحماور:  يف ثالثة -حصر املقاطع الصوتية املكونة للكلمات

 أورد التهجية للمقاطع إيرادا تفصيليا جتزيئيا.واثلثها تناول التصحيح العلمي هلا، 
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(2) 

من خالل  "ائيةالقر كانت هذه الفصول األربعة متثل وجهة نظر املؤلف يف هذا األمر، مث جاء الفصل اخلامس ليحلل مشروع "
 تسعة حماور، هي:

 وتقريبها  وصف فكرة القرائية -احملور األول

حاولت ربطها ابلتعلم املربمج والرتبية الدولية  مخسة مقاالتمن خالل  وقد حاولت يف هذا احملور ربط القرائية أبصوهلا العلمية
 .و...إخل

  االسرتاتيجيات -احملور الثاين 

وقد حاولت يف هذا احملور التاصيل اللغوي السرتاتيجيات القرائية إثراء للمدرب واملعلم؛ فالقرائية هتدف إىل خدمة اللغة العربية،  
تناولت خمتلف  عشر مقاال ثالثةيف  كلهجلزء إىل  أصله واومسائلها اللغوية نبعت من اللغة؛ لذا حاولت رد الفرع إىل 

  االسرتاتيجيات املفرداتية والفهمية وبعض مسائلها الصوتية.

  األدلة اإلرشادية -احملور الثالث

، والتعليم لتكون معتمد املدربني واملعلمنيويف هذا احملور تتبعت اهلنات واألخطاء يف األدلة اإلرشادية اليت أصدرهتا وزارة الرتبية 
من خالل  -مما أدى إىل عدم االهتمام ابألداء اللغوي وبعض املسائل اللغوية واليت نبعت من حصر االهتمام يف الناحية اإلجرائية

 .سبعة مقاالت

 التنفيذ والتطبيق -احملور الرابع

وحتليل الكلمات  ،تناولت رصد اإلتقان مقاالت مثان  من خالل  بني التنظري والتطبيقكشفت عن املساحة الفاصلة   رويف هذا احملو 
 ، وأوجه التعارض يف املستوى الصويت، وغري ذلك.واخللط بني تقطيع الكلمة صوتيا وحتليل املقاطع صوتيا ،البادئة ابلالم الشمسية

www.alukah.net



الكتاب األول في القرائية                                                                  فريد البيدق                          في القرائية                                 

3 

 

 القرائيةاستدراك نقص املادة  -احملور اخلامس

اختفاء الكالم عن  ، مثل:تسعة مقاالتيف  كان جيب تضمينها يف األدلة املكونة مادة القرائية  ويف هذا احملور استدركت أوجها
صوتية يف الصف األول االبتدائي يف صويت الواو اسرتاتيجيات الكتابة، وعدم توظيف متون الدروس توظيفا قرائيا، ونقص املادة ال

 والياء، وغري ذلك.

 الربانمج العالجي -احملور السادس

، ونبهت إىل خطأ ترك التنوين يف  م2014م وبرانمج الصفوف العليا 2011احملور بني برانمج الصف األول هذا  فاضلت يف  
بينت أن الرتتيب احلريف املختار يضاد اهلدف منه، وحتدثت عن اخلطوات اإلجرائية ووجوب تعديلها تعديال ة، و كلمات األمثل

 .أربعة مقاالتيف  -جزئيا

 فكر أهل القرائية -احملور السابع

انقشتهم وانقشوين على ئمني على القرائية وأنفسهم ممن تناول مقال هذا احملور بعض األمور اليت تعتمل يف أنفس القا  
 ، ويف املنتدايت اللغوية والقرائية.FACE BOOKالـ

  القرائية اجلديدة -احملور الثامن

وبني مادة القرائية اليت صدرت قبل م 2015هذا احملور العالقة بني األنشطة القرائية اجلديدة اليت صدرت يف  لت يف مقاَلي أص    
كما يظهر من عنوانيهما اآلتيني:   -أن العالقة منعقدة وموجودة حىت ال يتوهم متوهم أن هذه ليست من تلك ذلك، وبينت  

أنشطة القرائية اجلديدة "، و"ما سبق من اسرتاتيجيات القرائيةبعض اجلديدة جمرد أنشطة وتطبيقات على  م2015قرائية "
 ".لتحضري والتقومي.. يف ا
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  التقومي -احملور التاسع

يؤكد األهداف وحيصر اهتمام املتعلمني؛ لذا جيب أن يعضد بقية صر املنهج احلديث؛ فهو اإن التقومي عنصر جد مهم يف عن
 .بعة مقاالتأر بعض اهلنات يف هذا البند يف االختبارات املختلفة يف  عناصر املنهج. وقد بينت  

 

 

(3) 
ي هلا من خالل: يوم القرائية، ويوم دعم لكان السابق عرضا جممال لتنظري القرائية، وقد جاء الفصل السادس ليربز األداء العم  

 املسابقات القرائية، واملسابقات اللغوية.القرائية، ومعرض القرائية، واللوحة اجلامعة للقرائية، و 
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(4) 

 ب وموضوعاته أورد الفهرس التحليلي الذي حيمل العرض التفصيلي:وبعد هذا العرض العام للكتا

 ص العنوان املوضوع
   إهداءات

 أ  املقدمة
 1 معلم اللغة العربية الفصل األول

 2 واخلرج الدخل..  العربية اللغة معلم 
 6 وابحث وميسر ومدير ومشرف خمطط..  العربية اللغة معلم 

 17  يبالعر اخلط حروف  الفصل الثاين
 18 حروف اخلط العريب .. التطور يف الرسم والرتتيب 
 27 تعليم اخلط العريب يف مدارسنا .. بني الطريقة الكلية والطريقة اجلزئية 

 29 القراءة والكتابة الفصل الثالث
 30 يف مرحلة احلروف املفردة وما بعدها تعليم احلروف الشامل 
 33 األلفبائية التعليمية 
 35 ءة ابلنسبة إىل الضعفاء واملبتدئني هي معرفة أصوات احلروف الثالثة عشرةالقرا 
 37 املقاطع الصوتية التعليمية .. وسيلة من وسائل تعليم الكتابة واهلجاء 
 40 بناء الكالم .. طريقة يسرية لتعليم اإلنشاء الكتايب 
 42 مةحتليل اجلملة حتليال كلميا ي كسب التلميذ وعيا أبنواع الكل 
 44 غياب اجلملة والفقرة بني الكلمة واملوضوع يف تعليم القراءة والكتابة 
 47 رسم حروف املد ضرورة علمية وتعليمية ومواكبة ملشاكل العصر 
 50 مرحلة أمساء احلروف من مراحل تعليم األلفبائية 
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 52 احلرف يف الكلمة""الفصل والوصل" معيار أشكال احلروف العربية الذي ال ينخرم ال "ترتيب  
 55 الطريقة الكلية والطريقة اجلزئية .. وتعليم القراءة ابتداء 
 56 طريقة يسرية لتعليم املخارج 
 57 مهزة مد ابأللف 
 58 اعتماد املقطع أساسا للتهجي .. قانون ال ينخرم ويزيد الوعي ابلصوت واملقطع 

 60 حتليل أصوات اللغة العربية الفصل الرابع
 61 أخطاء تسمية احلروف أبصواهتا ال أبمسائها عند تعليمها 
 62 أمساء احلروف ورمسها 
 64 أصوات احلروف 
 66 حتليل أصوات احلروف .. الالم القمرية 
 68 حتليل أصوات احلروف .. الالم الشمسية 
 70 حتليل أصوات احلروف .. املدود  
 72 حتليل أصوات احلروف ..  املشدد ابحلركات  
 74 حتليل أصوات احلروف .. املشدد املمدود 
 77 حتليل أصوات احلروف .. املشدد املنون 
 79 حتليل أصوات احلروف .. احلركات والتناوين 

الفصل 
 اخلامس

 81 القرائية .. وصف ونقد وحتليل

 82 القرائية .. رحلة عام دراسي إال قليال )ببليوجرافيا مقااليت القرائية التحليلية(: 1مقدمة 
 86 2: ببليوجرافيا مقااليت القرائية التحليلة 2مقدمة  
   
 88 وصف فكرة القرائية -احملور األول 
 89 القرائية نوع من التعليم املربمج أو تكاد 
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 92 ليل احملتوى لتكوين عادات عقلية ذاتية يف إطار التعلم النشطالقرائية .. طريقة تدريس تركز يف حت 
 95 القرائية والتعلم النشط والربجمة اللغوية العصبية والرتبية الدولية 
 97 القرائية يف التأسيسية املرحلة..  الصويت الوعي 
 100 ية .. اسرتاتيجية لعالج أمراض القراءةئالطالقة القرا 
   
 102 االسرتاتيجيات -ايناحملور الث 
 103 اسرتاتيجيات القرائية أدوات التعلم النشط 
 106 الفلسفة اللغوية السرتاتيجيات القرائية اخلاصة ابلصوتيات واملفردات 
 110 املعرفة وراء وما البنائية من مزيج معىن ذو تعليم..  القرائية 
 112 التلميذ يثري -الغالبة والصفة السبيب والنعت احلقيقي ابلنعت املضافة الصفة إثراء 
 115 واملضارع املاضي للفعل والالمثال املثال..  الكلمة عائلة اسرتاتيجية 
 117 وتذليلها .. عقبات الفهم والتطبيق" الصفة املضافةاسرتاتيجية " 
ونشاط ، وتشمل األسئلة بنوعيها وجدوهلا املراقبة الذاتية هي التوقع من خالل املوضوع أو النص 

 اقرأ مرة اثنية
121 

 129 اسرتاتيجية "املعاين املتعددة" والوزن والقافية .. ووهم الكلمات املتعددة 
 132 القرائية الوزن أو الوزن والقافية.. بني الصرف واملعجم وبني 
 139 تباع واملزاوجة يف منت اللغة وفقههاالوزن والقافية .. واإل 
 145 القرآين" الوجوه والنظائر.. ابب املشرتك اللفظي وعلم  "املتعددة املعاينفلسفة اسرتاتيجية " 
 148 يف فقه اللغة والتصاقبيف علم األصوات .. الفونيم وأتصيله  "التالعب ابألصوات"فلسفة  
قابليتها ألن تكون وعاء السرتاتيجيات القرائية .. توضحها  "املثال والالمثالاسرتاتيجية "فلسفة  

 ومسائلها
152 

   
 155 األدلة اإلرشادية -احملور الثالث 
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 156 عدم تكامل عناصر املنهج يف اسرتاتيجيات القرائية اخلاصة ابملفردات 
 159 ملا قبل التعليم اجلامعي التناقض يف مقدمات األدلة اإلرشادية ومقدمات كتب اللغة العربية 
 161 التهجية وصيغة التهجئة صيغة بني اإلرشادية األدلة 
 164 يف الدليل اإلرشادي للصف الثالث االبتدائي "ان الفاعلني"اخلطأ يف مسألة  
 166 يف جزء اإلبدال وهم األدلة اإلرشادية يف التالعب ابألصوات 
 169 "املثال والالمثال"وهم األدلة اإلرشادية يف اسرتاتيجية  
 174 نشاط "كلمات متشاهبة الوزن والقافية"اخللط يف مسألة الوزن يف على األدلة اإلرشادية اتفاق  
   
 178 التنفيذ والتطبيق -احملور الرابع 
 179 أوهام بعض املعلمني يف بعض اسرتاتيجيات القرائيةمن  
 181 غرس حب القراءة .. هدف للقرائية يف مستواها التخطيطي األعلى خيتفي عند املستوى التنفيذي 
 184 ية وبعض مدريب القرائية يف حتليل الكلمات احملالة ابلالم الشمسيةوهم بعض معلمي اللغة العرب 
 187 فلسفة رصد إتقان القرائية .. بني ضوابط املخططني ووهم جتربة بعض املعلمني 
 190 وهم اخللط بني تقطيع الكلمة إىل مقاطع وحتليل املقاطع إىل مكوانهتا 
 192 ويت يف القرائيةأوجه التعارض بني م َسل مات املستوى الص 
 197 مصطلح وتصحيح ،.. ضبط داللةاملبدأ األجبدي واملفردات واحلصيلة اللغوية  
 200 كما تدعي األدلة اإلرشادية  قبله الذيال  ،احلرف املمدود هو حرف املد 
   
 205 استدراك نقص املادة القرائية -احملور اخلامس 
 206 هتا التدريبية تتجاهل ما ال جيب جتاهلهالقرائية يف أدلتها اإلرشادية ودورا 
 210 الكتابة يف القرائية .. بني ما هو كائن وما جيب أن يكون القرائية؟ يف الكتابة اسرتاتيجيات أين 
 214 اسرتاتيجيات التلخيص .. القرائية بني الثبات والتجديد 
 218 رائية بني سليقة العامية وعدم تكلف الفصحى .. النصف الغائب من الق 
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 223 التنظريي العلمي املرجع غياب..  القرائي الفهم اسرتاتيجيات 
 225 موت بعض االسرتاتيجيات غري املوظفة يف متون موضوعات كتاب التلميذ 
جتاهل كتاب الصف األول االبتدائي إثراء مد الواو ابلواو وصوت الياء املكسورة وصوت الياء  

 املمدوة ابلياء
228 

 232 م2016ب  3م ودليل 2015يف دليل الفهم  األداء القرائي يغيب عنه منهج األداء القرائينشاط  
نشيد "الفراشات" للثالث االبتدائي .. تنمية التفكري واملهارات الصوتية وبعض اسرتاتيجيات الفهم  

 القرائي"
236 

   
 240 الربانمج العالجي -احملور السادس 
 241 ربة املفردة خطأ لغوي عام يف أدلة تنمية مهارات القراءة والكتابةترك تنوين الكلمات املع 
 245 والكتابة القراءة مهارات حتسني برانمج يف احلروف ترتيب تناقضات 
 249 هلم تالميذ املستوى )أ( والربانمج التعليمي املالئم 
 255 اإلجرائية ابلربانمج العالجي .. الواقع واملأمول اخلطوات 
   
 259 فكر أهل القرائية -احملور السابع 
 259 اللغة العربية والقرائية .. أيتهما السيدة؟ وأيتهما اخلادم؟ 
   
 262 القرائية اجلديدة -احملور الثامن 
 263 ما سبق من اسرتاتيجيات القرائيةبعض اجلديدة جمرد أنشطة وتطبيقات على  م2015قرائية  
 268 يف التحضري والتقومي أنشطة القرائية اجلديدة .. 
   
 272 التقومي -احملور التاسع 
 273 يف النقد التعليمي .. هنات بند التقومي يف أحد الكتب اخلارجية الشارحة كتاب الوزارة 
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 275 نقود لغوية ومعرفية على بعض موضوعات مقرر اللغة العربية للصف الثالث االبتدائي 
 279 يف االختبارات وأحد الكتب اخلارجية الشارحة نقود على بند التقومي اللغوي 
 282 القرائية .. احلاضر يف الشرح الغائب يف التقومي 
   

الفصل 
 السادس

 285 القرائية .. نشاط مدرسي

   
 286 يوم القرائية -1 
 286 الربانمج 
 289 1التقرير/ 
 292 2التقرير/ 
 295 3التقرير/ 
   
 298 يةيوم دعم القرائ -2 
 298 الربانمج 
 301 1التقرير/ 
 304 2التقرير/ 
 307 3التقرير/ 
   
 310 لوحة القرائية -3 
 313 معرض القرائية -4 
   
 315 املنسق 5 
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 316 املسابقات اللغوية اخلمسة -أ 
 316 مسابقة اخلليل بن أمحد يف اليوم العاملي للغة العربية 
 317 مسابقة الصف السادس 
 318 1مسابقة الصف اخلامس/ 
 319 2مسابقة الصف اخلامس/ 
 320 3مسابقة الصف اخلامس/ 
   
 321 املسابقات القرائية االثنتا عشرة -6 
 321 مسابقات الصف األول 
 321 املسابقة األوىل 
 322 املسابقة الثانية 
 323 املسابقة الثالثة 
   
 324 مسابقات الصف الثاين 
 325 بقة األوىلاملسا 
 326 املسابقة الثانية 
 327 املسابقة الثالثة 
   
 327 مسابقات الصف الثالث 
 327 املسابقة األوىل 
 328 املسابقة الثانية 
 329 املسابقة الثالثة 
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 330 مسابقات الصف الرابع 
 330 املسابقة األوىل 
 331 املسابقة الثانية 
 332 املسابقة الثالثة 
   
 333 ورش العمل القرائية الثمانية -7 
 333 ورشة تصحيح اسرتاتيجية عائلة الكلمة -أ 
 334 ورشة تصحيح اسرتاتيجية املعاين املتعددة -ب 
 335 ورشة تصحيح مسألة الوزن والقافية -ج 
 336 ورشة تصحيح اسرتاتيجية الصفة املضافة -د 
 337 والالمثالورشة تصحيح اسرتاتيجية املثال  -هـ  
 338 ورشة النكرة واملعرفة لتأسيس اسرتاتيجية الصفة املضافة -و 
 339 ورشة تصحيح اسرتاتيجية املراقبة الذاتية  -ز 
 340 ورشة بند التقومي  -ح  
   

 هـ  اخلامتة
 و  أمساء املراجع

 ي  الفهرس
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