شةرتوجهياترلتدريسرالقراءةر
ع ر
 )1الابتعادرعنرالكتابراملدريس(رالاكتفاءرابلنصراذليرس يكونرموضوعرقراءة):
 ألنربهر أأخطاءر:ريفرتوثيقرالنص:رميكنرتصحيحهاررررررر أأخطاءرامالئيةرولغويةرومطبعية...اخل:رميكنراصالهحار
ررررررر أأخطاءرمهنجية:رترخسرمتثالترخاطئةرلفعلرالقراءة،روالقراءةراملقرتحةرعاجزةرعنربناءرمعىنر
النص.ر
رررررررررررررررتشوشرعىلرالقراءة،رتضللرا ألس تاذروالتالميذ:رمنرالصعبرالتغلبرعلهيار
ر
 )2قراءةرالنصرقراءةر أأوىلرمنر أأجل ر:ر -رمعرفةرهلرالنصرأأديبر أأورغرير أأديب؟ ر ألنرللكرواحدرطريقةريفر
املعاجلةرادليداكتكية.
 هلرالنصرصعبر أأورسهل؟ رمارمصدررالصعوبة؟رمعجمية(رالشعرراجلاهيل)،رمنرحيثرالبنيةرواعامتد رالرمز روالتناص ،...روتناول رموضوعات رجتريدية( رالشعر راحلديث) ،رمن رحيث رالفكرة:ر
جتريدية رصعبة رالدراك ،رمن رحيث رأأسلوب رالاكتب :رمركب ،رتعاين ربنتته رالكىر رمن رالهلهة:ر
ضعفرالاتساق...اخلر
 هلرالنصرهيم رالتالميذ؟ريثريمه؟ريفرحاةلروجود رنصرضعيف ر أأورمنعدمراجلاذبية:ربذلرجمهودركبريرمنر أأجلرحتفزيمه،روااثرةراهامتهمم،رالبحثرعنرستناريورمالمئ رللتحفزيروالاثرة[.رعىلرالرمغر
من رصعوبة رهذا را ألمر راذلي رل رتعريه رالىرامج رادلراس ية روالتوجهيات رالرمسية رالاهامتم راذلير
يس تحقه،ر ألنرالبيداغوجياراحلديثةرتريدر أأنرتنطلقر أأولرمماريثريرالتالميذ،روهيمهم،رلتدريسهمرمار
يتعنيرعلهيمر أأنريدرسوه:راجلدو رواجلاذبية]
 هلرالنصرقصرير أأورطويل؟رقصريرمكثف؟ر أأيرصعب،ر أأورطويلرمسهب؟رسهلرنسبيا؟ مكرمنرالوقترتس تدعيرقراءةرالنصروبناءرمعناه؟رساعةر(وقتر أأدىن)؟رساعتان(وقتر أأقىص)؟ابلنس بة رللنص رغري را ألديب روالسهل رمن راحملبذ رتقدميه ريف رساعة .ر أأما رالنص را ألديب رفيقدم ريفر
حصتنيريفرالغالب.
 )3قراءةرالنصرقراءاترمتوالية،روتصنيفه:
 المنطراذليرينمتيراليه:رر(رسدير،روصفي،رتفس رريي،رجحايج)...
 راجلنسرا ألديبراذليرينمتيراليهر[اذاراكنرنصار أأدبيا]:ر(مقطعرمنررواية/رسريةرذاتية/رمقامة/ررر
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررقصيدة...اخل)ر
ِّ 
السجِّ لررle registreراذليرينمتيراليه:ر(ركوميدي-رساخر/رتراجيدي-رمأأساوي/ررررر
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ررررررررررررتعلميي/رملحمي/رغنايئ...اخل)ر
متيزياتررضورية:ر
رالمنط رالنيص type du texteرهو رمقوةل رلتصنيف رالنصوص رتنبين رعىل رمعايري رلسانية رقابةر
للمالحظة رداخل رالنص .ر رو أأشهر را ألمناط راملس تعمة رابطراد ريف راجملال رالبيداغويج ريه :رالمنطر
الرسدي/رالمنطرالوصفي/رالمنطرالتفسريي/رالمنطراحلجايج...ررعلامربأأنهرلريوجد،رغالبا،رنصرذورمنطر
خالص.رفالرسدريداخلرالوصفرمثالروالتفسريريداخلراحلجاج...اخلر
وللكرمنطرخصائصربنائيةروابلتايلرطريقةرخاصةريفرالتدريس.ر
ر أأما راجلنس را ألديب genre littéraireر رفهو رتعبري رمكتوب رخيضع رملواضعات روقواعد رانمجة رعنر
ممارساتركتابيةرراخسة،رلكهنارختضعرللتطوررعىررالعصور:ر(رقدمية:راملقامة،راملثل،راحلاكية،رالقصيدة،ر
الرحةر؛روحديثة:رالرواية/ررا ألقصوصة/رالسريةراذلاتية،رقصيدةرالنرث)...رر
ِّ
السجِّ لررا ألديبر :registre littéraireرروهورمجموعراخلصائصراليتريتسمرهبارالنصرواليترترتتبرعهنار
أاثررخاصةرعىلرالقارئر أأوراملشاهدر(انفعالية،رفكرية.)...روميكن،ريف رنفسرالنص،ر أأنرجندرجسالتر
متعددة،رولريرتبطر أأيرجسلرارتباطارخاصا،رجبنسر أأديبرمعني.رر
لرينبغراخللطربنيرالسجلرا ألديبروجسالتراللسان:رالرلسانرادلارج،رلغةرفصيحة،رلغةرفصحى،ر
ولربنيرالسجلرا ألديبروا ألجناسرا ألدبية.ر
ر
 )4اختيارراملدخلراملالمئرللنص،روطرحرا ألس ئةراملالمئة:
 ماذاريفعلرالاكتب،ر أأورالشاعرريفرهذارالنص؟ريرسد؟ريعظ؟ريدافعرعنرفكرةر أأطروحة؟ريصفرشتئا/رخشصا؟ريفرسرفكرة،رظاهرة،رمفهوما...؟
 اعامتدرا ألدواتراملناس بةرللكرجنسرخطايب/رمنطرنيص... ابلنسبرللرسد:راخلطاطةرالرسدية،ربنتتارالزمانرواملاكن،رالشخوص،ررالوصف،راحلوار...، ابلنس بةرللحجاجرضبطرالتصمميراحلجايجر(رتصمميرجديل،رتصمميرحتلييل،رتصمميرمقارن)... ابلنس بةرللتفسري:راس تخالصرالتصمميرالتفسريي:رش بكةرا ألس ئةراليترجييبرعهنارالنص. ابلنس بةرللوصف:راس تخالصرالبنيةرالوصفية:رالواصف/راملوصوف/روهجةرالنظر،رلغةرالوصف:راحلقولراملعجميةرللكشفرعنرالسجل.ر
 )5ابلنس بةرللنصرغريرا ألديبر(راخباري،رتعلميي،رجحايج،روعظي)...ريرساءرلررمنذرالبدايةرمباريالمئربنتته:
 ماذارريفعلرالاكتبريفرالنص؟ يدافعرعنرفكرة/ر أأطروحةر:رماريه؟رداحضاررفكرة/رر أأاي/ر أأطروحةرمناقض(ة):ر(ماريه؟)،رمستنداراىلرجحج(:رماريه؟)،روموحضارر أأيهربأأمثةر(ماريه؟)
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 يعظ :ريعظ رمن؟ ر( رامجلهور؟ راملرسل راليه؟) ،رمب ريعظ؟ ر(جرد رقامئة راملواعظ) ،راحلجج راليتريس تعمل؟...اخل
 خيىر:رخيىررمن؟رمبرخيىر؟رحفو راخلىر،ر أأورا ألخبار؟ركيفرخيىر؟أأمارالنصرا ألديب،رفرياعىريفرمعاجلتهرديداكتيكيارمارييل:ر
اجلنسرا ألديبروالمنطراخلطايب:رمثال:رالقصيدةرالشعرية:ررتنمتيراىلرجنسر أأديبرهورالشعر،رولكهنار
قدرتكون:ر
رسدا/وصفا /رتفسريا /رجحاجا /روعظا.../اخل ر .ركام رميكن ر أأن رتنمتي راىل رجسل :رغنايئ /رملحمي/ر
ساخر/رمأأساوي/رتعلميي[...رقدرتتداخلرا ألمناطروالسجالت...روينبغير أأخذرذكلربعنيرالاعتبارر
يفربناءرستناريورادلرس]رر
 )6حتديدرالعدةرادليداكتيكية:
 oاملفاهمي راملتوقع راس تخداهما :رتبعا رلمنط رالنص /رجلنسه را ألديب /رلسجهل /رملوضوعه ...راملتوقع ر ألنر
هناكر أأدواتر أأخر رميكنر أأنريقرتهحارالتالميذ،ر أأورميكنر أأنرتظهررصالحيهتا،ر أأوراحلاجةرالهيار
أأثناءرسريرالعمل...
أأمثة:رر
رمفاهميرمنرالرسدايت:راخلطاطةرالرسدية/رالسارد/راملرسودرهل/راحلاكية/راخلطاب...رررالوجوهرالبالغية/راحلقولراملعجمية...راخلرجيب رالابتعاد رعن رالزنعة را ألدواتية ر instrumentalismeرابلمعان ريف رتشغيل را ألدوات رالتحليلية،ر
والاكتفاءرببعضرا ألدواتراملناس بةروالوظيفية ر ألنرالهدفرلتسرهوراختباررصالحيةرا ألدوات،روامناربناءر
معىنرللنصربواسطةرا ألدواترالرضوريةراملالمئة،روبواسطةرالتشغيلراملكثفرللنص.ر
 oالوسائل رلرتس تعملربطريقة رنسقيةر(رعىلرمجيعرالنصوصروبنفسرالطريقة).رفاحلقولراملعجميةر
تس تعملرللكشفرعنراملعاينرالضمنية...لرلتكرارراملعاينراملعروفةرسلفا/راملبتذةل/راليترلرتتطلبر
جمهوداركبريا.
 )7ابلنس بة رللنصوص را ألدبية راليت رتطرح رصعوابت ريف ربناء راملعىن ،ربسبب رتعقد رببنيهتا ،رو /أأو رمغوضر
صورها ،رو /أأو ربعد راحياءاهتا...اخل ،رينبغي رترك رفرصة رللتالميذ رمن ر أأجل رالتفاعل رمع رالنص روصياغةر
فرضياترحولراملعىن:
 بعدرالقراءةرالصامتةر أأوراجلهريةريسأألراملتعلمونرعامرفهموهرمنرالنص.
 رأأس ئةر أأخر :ر
رمعريتحدثرالنص؟رمنريتحدثريفرالنص؟رماراذليرملرتفهموهريفرالنص؟روملاذا؟...ر
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جيبرتعويدرالتالميذرعىلرالتفكريريفرسريوراترالفهم رنظرار ألمهيةرامليتاعرفانية  la métacognitionريفر
التعمل؛ر
امليتاعرفانية ريه :رمعرفة راملتعملرلسرتاتيجياتهرالعرفانية،رومراقبهتا.روتقتيضرهذهراملعرفةر أأنريكونراملتعملر
واعيا،ركذكل،ربـمتطلباترهممةرمعينةروقميهتا،روبـاملعارفروالاسرتاتيجياترالرضوريةرلجنازها،روبـاملراحلر
اليتريتعنيرقطعها،روبـفعاليةراخلطةراملعمتدةريفرذكل.روترجعراملراقبةراىلرالقدرةرعىلرالضبطراذلايترللمتعمل،ر
يفرخمتلفرمراحلراجنازراملهمةر(مرحةرالتخطيط،رمرحةرالتنفيذ،رمرحةرالتقومي).رر
ر
روالوضعياتراملركبة ريهرأأحسنروس ية رللتعمل،رلتمنيةرالكفاايت ،رللىرهنةرعىلراذلاكء روعىلرالقدرةرعىلرحلر
املشالكت.ر
يطالبونرابعادةرالقراءةرمنر أأجلرحماوةلرالفهم.روالهدفرمنرهذارالنشاطرهورحفزرالتالميذرعىلراس تخدامر
ألياترامليتاعرفانية،ر أأيرحماوةلرالفهمرمعرالوعيربشوطرالفهمروعوائقه،رمعرتعبئةراسرتاتيجياترالفهمراملالمئةر
والقيامرابلتقوميراذلايت.ر
فرضياترالقراءةريهرمعانرمؤقتةرتس تدعيرالبحثرروالاختبارراملهنجيني:ر
مثال:رنصرطيفرملصطفىراملعداوي،رص89رمنركتابريفررحابراللغةرالعربية.ر
املقصودرابلطيفرغريرواحضريفرالنص.رمنرخاللرالقراءاترا ألوىل،ريضعرالتالميذرفرضياتردللةلرالطيفر
يفرالنص.رادلللتراملمكنة:رالطفوةل/راملعشوقة/راحلرية.../ر
تتوىلرالقراءةرالتحليليةرحفصرهذهرالفرضياتروتأأكيدرالفرضيةرالراحجةرعنرطريقرالاس تعانةربأأكىررعددرمنر
املواردرالنصية:رالصور/راحلقولراملعجمية/رالحياءات...
 )9رجيبر أأنريتحولربناءراملعىنراىلرلعبرمنتجروممثر،ريفتحراجملالر أأمامرفاعليةرالتالميذ،ر أأمامرذاكهئم،رقدراهتمر
التأأويلية ،رقدرهتم رعىل رالتقاط راملوارد رو رالالتفات راىل رالتفاصيل ،رالاس تعانة رابلقابة رلالستامثر رمهنا،ر
واستبعادراملضلةرمهنا...
ول ريقصدرابللعبرهنا،رقولر أأيريشءروكيفامراتفق،ربل رانرالتأأويل،رحنيريسمحرالنصربذكل،رجيبر أأنر
يكونرمعلالرابملواردرالنصيةرالرضورية.
 )8لكرقراءة،رلك رنص،روتبعا رللخصائصرالبنائية،روا ألسلوب،رواملقصدايتررالرصحيةروالضمنية رللمؤلف،ر
املقصدايترالشاخصةرواحملمتة...رتس تدعي -ريس تدعي رستناريوهارخاصا.رلتسرهناكرخطةرجاهزةرتنطبقر
عىلرمجيعرالنصوص،ركامرترخسريفرتدريسرالقراءةرابلتعلميرالثانوي.رويقتيضرهذارا ألمررالبحثرعنراملدخلر
املالمئرلقراءةرالنص.روهذهربعضراملداخلراملمكنة:
املدخل رالتامييت /راملوضوعايت -راملدخل را ألجنايس -راملدخل راخلطايب -راملدخل رال ررتكييب( رالبنية رالرتكيبيةر
للنص)-راملدخلراملعجمي/راللكامتراملفاتيح...ر
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تساعد راملداخل رالقرائية رعىل رالمساك راب ألمه ريف رالنص ،روعىل رصياغة رمشوع رقرايئ رمنسجم روقابلر
للتحقيقريفرالس ياقرالصفي.رلرميكنر أأن رنقولرلكريشءرعنرالنص.رلتسترالشموليةريفرالببيداغوجيار
ضارة رابلتعمل ،رفقط ،ربل ريه ،ركذكل ،رغري رممكنة .روملا راكنت رالبيداغوجيا روادليداكتياك رتنبنيان رعىلر
الاختياررالواعيرواملعلل،رفالعملرالقرايئريتعنير أأنريقومرعىلرالاختيارربنيرستناريوهاترممكنةرتوخيار
للفعاليةرواجلدو رالتعلمية.ر
 )11ادلرسرالناحجرهوراذليريكونرفيهرالتالميذريفروضعية رنشاطرتعلميرحقيقي.ريفرادلرسراللقايئ،ركامر
يف رادلرس راحلواري رل ريكون رالتالميذ ريف روضعية رنشاط رحقيقي :رفهم راما رينصتون ،ر أأو ريتظاهرونر
ابلنصات،ر أأورلريبالونر(يفرادلرسراللقايئ)،رأأو،ريفراملقابل،رجييبونرعىلرس يلرمنرا ألس ئةر أأغلهبار
ممنط ،ربسببرالكتابراملدريسروضعفرالتكوينرالبيداغويج،رومنرطيةرمساررالقراءة ،ريعرفونراجلوابر
لسف ،ريعرفون رالسؤال رقبل رطرحه! ر( ريف رادلرس راحلواري) .رجيب ر أأن رنرتكهمر
مس بقا ،رو أأحياان ،رايل أر
يتفاعلونرمعرالنص،رقصدرفهمه،ربناءرمعناه،راذاراكنرحيتاجراىلربناء،ر ألنرهناكرنصوصار أأدبيةروغرير أأدبيةر
معناهاريقدم رنفسهرمنر أأولروهة.رينبغيرتصوررسترناريوهاترقرائيةرتس تدعيرفعاليةرالتلميذ،راستنفارر
قدراته،رخماطبةرذاكئه...رللبحثرعامرلريقوهلرالنصربوضوح،رعنرامللتبس،رالغامض،راملضمر،رالضمين.ر
ويس تدعيرالعملرالصفيرالتدبريراجليد رللزمن.رلكنرلتسترالعىرةرابهناءرادلرس،رمثرابهناءرالىرانمج،ربلر
ابكتساب رالتالميذ رالتعلامت راليت رجتعلهم ريتقدمون ريف رمسار رتفتحهم ،روتطور رذاكهئم ،رومنو ركفاايهتم،ر
وقدراهتمرعىلرحلراملشالكت.رمارجدو ر أأنرنهنييربرانجما،ردرساردونر أأنريتعملرالتلميذرشتئارذارابل.ر أأنر
نمنطرتفكريه،ر أأن رنسجنهرداخلرلعبرلفظيرمبتذلروغريرمنتج...
ر
ر
عبدرالرحميرلكموينر
مفتشراللغةرالعربيةر
أأاكدمييةراجلهةرالشقيةر
ر
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