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المقّدمة

الحم���دهلل ربِّ الع�لمي���ن، و�س���ّلى اهلل عل���ى �س���ّيدن� محم���د P وعل���ى اآل���ه الطيبي���ن 

الط�هرين R، وجميع اأنبي�ء اهلل وعب�ده ال�س�لحين، وبعد...

ثمّثُل القراءُة الآلّيَة الأ�س��َس في ا�ستك�س�ِف الم�س�دِر والّطالِع عليه�، وا�ستق�ِء المعلوم�ِت 

. منه�، و�سبِط الخّطِة الأّولّيِة للكت�بِة، و�سي�غِة الم�ّدِة العلمّيِة في ثوِبه� النه�ئيِّ

ورغم التحّولِت الثق�فّيِة التي �سهَده� وي�سهُده� الع�لُم المع��سُر، والتقنّي�ِت الحديثِة التي 

 الّت�س�ِل ونقِل المعلوم�ِت، ف�إّن القراءَة م� زالْت تح�فُظ على قيمِته� 
ِ
فر�س���ْت نف�َسه� في ع�لم

�س� عن الكت�ِب،  واأهّمّيِته�؛ اإذ ل ُيمكُن للتلف�ِز والقنواِت الف�س����ئّيِة اأو �س���بكة النترنت، اأن ُيعوِّ

م���ع م� للمكتب����ت الإلكترونية، وبع�ِس مواقِع المعلوم�ت على �س���بكة الإنترن���ت من فوائد على 

فح والو�سول ال�سريع اإلى المعلوم�ت.  م�ستوى الت�سّ

 الثق�فِة والبن�ِء المعرفيِّ لالإن�س�ِن. 
ِ
لذا، ُيعدُّ الكت�ُب الو�سيلَة ال�سرورّيَة في ع�لم

وُتعدُّ القراءُة وال�س���تم�ُع و�س���يلتين ل�س���تقب�ِل فكِر الآخري���َن، لكنَّ القراءَة اأو�س���ُع دائرًة، 

واأغزُر معرفًة واأعمُق ثق�فًة، يرت�س���ُف الإن�س����ُن عن طريِقه� من رحيِق المعرفِة؛ بم� ُيغّذي به 

ُب الع�طفَة، وُي�سيُء ظلم�ِت الحي�ِة بنوِر الحقيقِة. وهي الأداُة  العقَل، وي�سقُل الوجداَن، وُيهذِّ

التي تجعُل الفكَر يطوُف في اآف�ِق المعرفِة؛ ح��س���رًا وم��س���يً� وم�س���تقباًل. كذلك ُتعّد القراءُة 

من و�س����ئِل الّت�س����ِل المهّمِة التي ل ُيمكُن ال�ستغن�ُء عنه�، ومن خالله� يتعّرُف الإن�س�ُن على 

 الأ�س��ِس، واأداُته في الدر�ِس والتح�سيِل، وملِء 
ِ
مختلِف المع�رِف والثق�ف�ِت، وهي و�سيلُة التعّلم

اأوق�ِت الفراِغ.
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 م����دٍة في فن 
ِ
، ويهدُف اإلى تقديم ه���ذا الكت����ب جزء من �سل�س���لِة قواع���ِد التعبيِر العرب���يِّ

القراءة، واأ�س����ليب القراءة الن�جحة وال�سريعة اأو البطيئة...؛ ليكون عن�سرًا معينً� في تعزيز 

مه�رة القراءة والرتب�ط ب�لكت�ب.

والحمد هلل رّب الع�لمين



أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المد؛ل

الدرس األّول

 لماذا نقرُأ؟ )1(

يتعّرَف اإلى خ�س�ئ�سِ القراءِة، وُيْدِرَك اأهّمّيَته�.   1

 القراءِة.   2
ِ
َد مراحَل تطّوِر مفهوم ُيعدِّ

ي�سرَح عن��سَر القراءِة وطبيعَته�.   3





1. مفهوُم القراءِة
.

)1(
ه� اإلى بع�ٍس في الّترتيِل القراءُة لغًة من قراأ. والِقَراَءُة: �سمُّ الحروِف والكلم�ِت بع�سَ

 
ٍ
 - في اأواخِر القرِن الع�س���ريَن- من مفهوم

)2(
واأّم� ا�س���طالحً�؛ فقد تط���ّور مفهوُم القراءِة

 معّقٍد يق���وُم على اعتب�ِره� 
ٍ
يق���وُم على اعتب����ِر القراءِة عملّيًة ميك�نيكّيًة ب�س���يطًة اإل���ى مفهوم

.
)3(

َل �سخ�سّيِة الإن�س�ِن بكلِّ جوانِبه� ن�س�طً� عقلّيً� ي�ستلزُم تدخُّ

وق���راءُة الن�سِّ هي تحريُك النظ���ِر على رموِز الكت�بِة، مع اإدراِك العقِل للمع�ني التي ترمُز 

اإليه� في الح�لتيِن. 

وتح�سُل عملّيُة القراءِة عبَر اإحدى طريقتيِن:

ول���ى: ق���راءٌة داخلّي���ٌة عقلّيٌة خ�ل�س���ٌة، تنبع���ُث في العق���ِل وتدوُر فيه 
ُ
الطريق���ُة الأ  -

بعملّي�ِته���� ومه�راِته���� المختلفِة، وبم���� يترّتُب عليه�، اأو يّت�س���ُل به� م���ن العملّي�ِت 

العقلّي���ِة الأخرى. وغ�لب���ً� م� يكوُن ذلك في ح����لِت: التذّكِر، والتخّيِل، والت�س���ّوِر، 

والتفكيِر. 

الطريق���ُة الثاني���ُة: قراءٌة اآلّيٌة عقلّيٌة، تكوُن الحوا����سُ اأداَته�؛ فتنقُل عالم�ِت اللغِة   -

، �س���واٌء اأك�نْت ه���ذه العالم�ُت من  ورموَزه���� اإل���ى مراكِز الح�سِّ المختلفِة في المخِّ

عالم�ِت اللغِة ال�سمعّيِة اأم من عالم�ِت اللغِة الب�سرّيِة اأم من عالم�ِت لغِة اللم�ِس، 

انظر: الأ�س���فه�ني، الح�س���ين بن محمد)الراغب(: مفردات األف�ظ القراآن، تحقيق: �سفوان عدن�ن داوودي، ط2، قم   )1(
المقّد�سة، �سليم�ن زاده؛ طليعة النور، 1427 ه�.ق، �س668.

انظر: ال�سفتي، يو�سف: اللغة العربّية وم�سكالته� التعليمّية )بحث تحليلي مق�رن(، الق�هرة، المركز القومي للبحوث،   )2(
1981م، �س54.

انظر: خ�طر، محمود �س���عري: مذّكرات في طرق تدري�س اللغة العربّية، ج�معة عين �س���م�س، كّلّية تربية عين �س���م�س،   )3(
1956م، �س30.
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و�س���واه�. وُيمكُن اأن ُن�س���ّمَي القراءَة الآلّيَة العقلّيَة »قراءَة الأذِن«، اإذا ك�نْت اأداُته� 

الأول���ى ه���ي الأذُن، وُن�س���ّميه� »ق���راءَة العيِن« اإذا ك�ن���ْت العيُن ه���ي اأداَته� الأولى، 

وُن�سّميه� »قراءَة اللم�ِس« اإذا ك�نْت ح��ّسُة اللم�ِس هي اأداَته�.

لذا، ف�لقراءُة، في مفهوِمه� الع�مِّ هي عملّيٌة عقلّيٌة انفع�لّيٌة دافعّيٌة، ت�سمُل تف�سيَر الرموِز 

 المع�ني، 
ِ
 التي يتلّق�ه� الق�رُئ عن طريِق عينيِه اأو اأذنيِه، اأو عن طريِق اللم�ِس، وفهم

ِ
والر�سوم

، والنقِد، وحلِّ الم�سكالِت.
ِ
والربِط بين الخبرِة ال�س�بقِة وهذه المع�ني، وال�ستنت�ج

فه���ي عملّيٌة مرّكب���ٌة، تت�أّلُف من عملّي�ٍت مت�س����بكٍة، يقوُم به� الق�رُئ، و�س���وًل اإلى المعنى 

ه اأو اإع�دِة تنظيِمه، وال�ستف�دِة منه.  ، وا�ستخال�سِ الذي ق�سَده ك�تُب الن�سِّ

، و�س���يلٌة لكت�س�ِب خبراٍت جديدٍة، تتن�غُم مع طبيعِة الع�سِر التي 
ِ
والقراءُة، بهذا المفهوم

تتطّلُب من الإن�س�ِن مزيدًا من المعرفِة الحديثِة والمتجّددِة.

 تطّوِر مفهوِم القراءِة
ُ

2. مراحل
 القراءِة بمراحَل متعّددٍة، ُنجمُله� ب�لآتي:

ِ
مّر مفهوُم تعليم  

ك�ن تعليُم القراءِة ُيق�سُد منه: »معرفُة الحروِف والكلم�ِت والنطُق به�«، وهذا التعريُف  اأ. 

؛ ف�لإن�س����ُن م� داَم ينطُق المكتوَب فهو 
ِ
يهتمُّ ب�لنطِق فقط، ب�س���رِف النظِر عن الفهم

ق�رٌئ؛ فِهَم اأم لم يفهم.

 
)1(

)Thorandike تغّيَر مفهوُم القراءِة وتطّوَر نتيجَة الأبح�ِث التي ق�َم به� )ثورنديك ب. 

وغيُره من المرّبيَن وعلم�ِء النف�ِس حول الأخط�ِء في قراءِة المتعلِّميَن للفقراِت.ف�أ�سبَح 

معن���ى القراءِة هو: »نطُق الرموِز وترجمُته� اإلى م���� تدلُّ عليه من مع�ٍن واأفك�ٍر«. وهذا 

 الق�رُئ م� ينطُقه؛ فلن يكوَن هن�ك 
ِ
، ف�إذا لم يفه���م

ِ
يعن���ي الرتب�َط بين النطِق والفهم

معنى ول ح�فٌز للقراءِة.

انظر:  )1(
 Thouadike, E L : Reading as Reasoning: Astudy of Mistakes in Paragrarh  Reading J  Ed  Pryehol, 8, 

1917,P  323 – 32 



13 م    
ُ
 لماأا نقرأ

 الجديِد للق���راءِة اأْن ن�لْت القراءُة ال�س����متُة عن�يًة كبيرًة 
ِ
وك�ن ِم���ْن نتيجِة ه���ذا المفهوم

ف���ي مج�ِل البحوِث المتعّلقِة ب�لقراءِة لمعرفِة التف�ع���الِت العقلّيِة التي يقوُم به� الق�رُئ اأثن�َء 

 ول تعتمُد على النطِق.
ِ
القراءِة ال�س�متِة؛ لأّنه� تعتمُد على الفهم

وبع���د الأبح����ِث التي ق�َم به���� جد )Judd( وبوزوي���ل )Buswell( ظه���َر اأّن القراءَة  ج. 

؛ ومعنى ذلَك: اأّن الق�رَئ 
)1(

تختل���ُف ب�ختالِف غر�ِس الق�رِئ، وب�ختالِف موادِّ القراءِة

 عليه، ب�لر�س���� اأو ب�ل�س���خِط، 
ِ
يتف�ع���ُل م���ع الن�سِّ المق���روِء تف�ع���اًل ُيمّكُنه من الحكم

وب�لّت�لي الرف�ِس اأو القبوِل.

وعليه، اأ�س���بَح مفهوُم الق���راءِة يعني: »نطَق الرم���وِز وفهَمه� ونقَده���� وتحليَله�، والتف�عَل 

معه�«.

ونظرًا اإلى اأّنُه ل اأهّمّيَة لقراءٍة ل ي�س���تفيُد منه� الإن�س����ُن في حي�تِه، بل ل بدَّ اأْن ُت�سبَح  د. 

، تطّوَر مفهوُم القراءِة، واأ�سبَح معن�ه: »نطَق الرموِز  اأ�سلوبً� من اأ�س�ليِب ن�س�ِطه الفكريِّ

وفهَمه���� والتف�ع���َل معه�، وا�س���تخداَم م���� يفهُمه الق����رُئ منه� في مواجهِة م�س���كالِت 

.
الحي�ِة، والنتف�َع به في المواقِف الحيويِة«)2(

 )الم�سموعِة والمرئيِة( 
ِ
ه�. وبعَد اأْن ظهرْت م�س���كلُة وقِت الفراِغ، وظهرْت و�س����ئُل الإعالم

�س���يَف اإلى التعريِف 
ُ
ورغَب الإن�س����ُن في ا�س���تغالِل وقِت فراِغه، والترفِيه عْن نف�ِس���ه، اأ

«؛ حتى ل ُتغّطي عليه� الو�س�ئُل 
ُ
ال�س����بِق للقراءِة اأّنه�: »اأداٌة ل�س���تمت�ِع الإن�س�ِن بم� يقراأ

.
)3(

الأمت�َع ]الُمَتَع[ الأخرى الم�سّليَة«

وبه���ذا اأ�س���بَح التعري���ُف الك�مُل للقراءِة ه���و: »نطُق الرم���وِز وفهُمه���ا وتحلي���ُل المقروِء 

ونقُده والتفاعُل معه، والإفادُة منه في حلِّ الم�سكالِت، والنتفاُع به في المواقِف الحيوّيِة، 

والمتعُة النف�سّيُة بالمقروِء«.

انظر:  )1(
Judd  C H  and Busweell  G  T: Silent Readin Astudy of Various Types – supp – Educational Mongraphys  

N   23  Univ  of Chicago, 1922, P  160  
)2(  ال�سفتي: اللغة العربية وم�سكالته� التعليمية، م.�س، �س54.

)3(  ج���راي، ولي���م: تعليم الق���راءة والكت�بة، ترجمة: محمود ر�س���دي خ�طر؛ واآخري���ن، الق�ه���رة، دار المعرفة، 1981م، 
�س922.



قواعد الد؛اور ال؛ربرع   قواعد القراءة14

 ال�س����مِل ُت�س���بُح القراءُة اأداًة لربِط الإن�س�ِن بع�لِمه الذي يعي�ُس فيه، واأداًة 
ِ
وبهذا المفهوم

لحلِّ م�سكالِته، وو�سيلًة من و�س�ئِل ت�سليتِه وا�ستمت�ِعه.

 القراءِة
ُ
3. أهّمّوة

ُتعدُّ الكلمُة المقروءُة اأو المكتوبُة من اأقوى و�س����ئِل اكت�س����ِب المعرفِة واأو�س���ِعه�، لالأ�سب�ِب 

الآتيِة:

اأ. القراءُة ُتتيُح لالإن�س�ِن حّرّيَة اختي�ِر الكت�ِب والمو�سوِع والزم�ِن والمك�ِن.

ب. الق���راءُة ُتحّقُق لالإن�س����ِن التنّوَع في المعرفِة، فتنتقُل ب�لق����رِئ من فكٍر اإلى فكٍر، ومن 

مج�ٍل اإلى مج�ٍل؛ لي�ستفيَد الق�رُئ ويفيَد الآخريَن.

���ًة بعد تطّوِر و�س����ئِل  ج. ُتع���ّد الكلم���ُة المكتوبُة في �س���حيفٍة اأو مجّل���ٍة اأو كت�ٍب - وخ��سّ

الطب�عِة والت�سويِر ال�سريِع - من اأي�سِر و�س�ئِل المعرفِة واأقلِّه� ثمنً�؛ ففي ال�سحيفِة 

 الإن�س����ُن ع���ن ال�سي��س���ِة، والقت�س����ِد، والزراع���ِة، والأدِب، والأخب�ِر 
ُ
اليومّي���ِة يقراأ

المحّلّي���ِة والع�لمّيِة، والألغ�ِز، والحوادِث... ب�أ�س����ليَب متنّوعٍة، واأفك�ٍر متعّددٍة. وقْد 

 في �س���حيفٍة واحدٍة اأفك�رًا عن الم��س���ي والح��س���ِر والم�س���تقبِل، واأفك�رًا عن 
ُ
تقراأ

 والحي�ِة، وتكت�س���ُب من خالله� األف�ظ���ً� وعب�راٍت وتراكيَب جديدًة، و�س���ورًا 
ِ
النظ���م

جم�لّيًة متنّوعًة.

ه�. اإّن اللغَة التي ُت�س���تخدُم في الكت�بِة - غ�لبً�- هي اللغُة العربّيُة الف�س���حى، لغُة الثق�فِة 

والمعرفِة، بخالِف الكلمِة الم�س���موعِة اأو المرئّيِة عبَر التلف�ِز، فقد تكوُن ب�للغِة الع�ّمّيِة 

الدارج���ِة؛ ولذلك ف����إّن الكلمَة المكتوبَة اأكثُر ف�ئدٍة لالإن�س����ِن؛ لأّنه� ترُبطه ب�لأ�س���لوِب 

 الك�تِب 
ِ
، والأ�سلوِب الر�سيِن، ب�س���رِط اإلم�م

ِ
الأرقى، والفكِر الأ�س���مى، والأداِء ال�س���ليم

.
ِ
ب�أ�س�ليِب الكت�بِة الراقيِة، والأداِء ال�سليم

َها
ُ
4. عناصُر القراءِة وطاو؛د

القراءَة ن�س����ٌط معّقٌد، يت�س���ّمُن العديَد من المه�راِت المترابطِة والمت�س�بكِة التي ل ُيمكُن 

الف�س���ُل ف���ي م� بينه�. ف�لق���راءُة عملّيٌة عقلّيٌة ت�س���مُل تف�س���يَر الرم���وِز التي يتلّق�ه���� الق�رُئ 

ع���ن طريِق عينيه، وتتطّلُب ه���ذه العملّيُة فهَم المع�ن���ي، كم� اأّنه� تتطّلُب الرب���َط بين الخبرِة 
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ال�سخ�سّيِة والمع�ني؛ م� يجعُل العملّي�ُت النف�سّيُة المرتبطُة ب�لقراءِة معّقدًة اإلى درجٍة كبيرٍة. 

ه� الآخر. وعندم�  ه� على بع�سِ ���ه� الآخر، ويعتمُد بع�سُ ���ه� ببع�سِ فمه�راُت القراءِة يرتبُط بع�سُ

نتع�مُل مع مه�رٍة م� من مه�راِت القراءِة على انفراِد، يكوُن ذلك بق�سِد التحليِل لهذه المه�رِة 

فقط. وتت�سّمُن القراءُة بطبيعِته� عن��سَر ثالثًة؛ هي: 

المعنى اأو الفكرُة التي يت�سّمُنه� المو�سوُع المقروُء. اأ. 

اللفُظ اأو ال�سيغُة المنطوقُة التي يوؤّدى به� المعنى اأو الفكرة. ب. 

الرمُز المقروُء )المكتوُب( الذي يحمُل المعنى اأو الفكرَة ويحفُظه�. ج. 

وهن����َك مْن جع���َل للقراءِة ع�س���رَة عن��س���ر: المعرفَة، الفهَم، ال�س���تيع�َب، ال�س���تدع�َء، 

التخطيَط، ال�ستمت�َع، التذّكَر، التحليَل، التنّبوؤَ، والتفكيَر.

ومهّمُة الق�رِئ هي الربُط بين هذه العن��س���ِر الثالثِة: فينظُر اإلى الرمِز المكتوِب، وينطُق 

به ويفهُمه، وينقُله اإلى الآخرين.

���لت البحوُث العلمّيُة اإل���ى نت�ئَج متعّددٍة ع���ن طبيعِة الق���راءِة وعملّي�ِته� العقلّيِة  وق���د تو�سّ

والنف�سّيِة والأدائّيِة، ولعلَّ من اأهمِّ هذه النت�ئِج الآتي:

 
ِ
القراءُة ن�س����ٌط معّقٌد تت�س���ّمُن العديَد من المه�راِت، مثل: النط���ِق، والأداِء، وفهم  -

. وهذه المه�راُت مترابطٌة، تختلُف من �سخ�سٍ اإلى اآخر،  المعنى، وال�س���بِط اللغويِّ

ومن موقٍف اإلى اآخر.

 ،
ِ
الق���راءُة غيُر ج�مدٍة، بل هي حّي���ٌة متحّركٌة ون�ميٌة، تنمو مه�راُته� مع نموِّ المتعلِّم  -

ف�لق����رُئ كّلم� زاد ن�س���ُجه، واّت�س���عْت دائرُة خبراِت���ه، زادت مه�راُته ف���ي القراءِة 

وتح�ّسَن اأداوؤه فيه�.

اأثبت���ِت الأبح�ُث اأّن هن�ك فروقً� فردّيًة في قدراِت الق�رئيَن ومه�راِتهم، فال �س���كَّ   -

اأّن هن����ك اختالف���ً� في القراءِة بين الأفراِد من حيث طريق���ُة الأداِء، ودّقُة النطِق، 

و�س���المُة الألف�ِظ، وال�س���رعُة، والفه���م. ومع اأّنُه توج���ُد اأنم�طً� ع�ّم���ًة في مه�راِت 

القراءِة، ولكّنه� تختلُف من فرٍد اإلى اآخر في اأيِّ عمٍر زمنيٍّ مفتر�ٍس.
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5. أثُر القراءِة فر حواِة الفرِد

 الق���راءُة عملّي���ٌة فردّيٌة في اأداِئه�، وهي م�س���ِبعٌة لكثيٍر من ح�ج�ِت الف���رِد؛ وذلك بلح�ِظ 

الآتي:

ل���ُع الفرُد على اأف���ك�ِر الآخرين، مهم�  اأّنه� و�س���يلٌة تربُط فكَر الإن�س����ِن ب�لإن�س����ِن، َفَيطَّ اأ. 

اختلَف الزم�ُن والمك�ُن، ويّطلُع الآخرون على فكرِه من خالِل الكت�بِة والقراءِة.

ُله�،  ُد اّتج�ه�ِته وُتعدِّ ُن تفكيره، وُتحدِّ اأّنه� اأ�س��ٌس لبن�ِء �سخ�سّيِة الإن�س�ِن، ف�لقراءُة ُتَكوِّ ب. 

وُتر�سي ميوَله، وُتغّذي عقَله؛ م� يجعُل له مك�نًة مرموقة بين الن��ِس، فكم من اأ�سخ��ٍس 

ن�ل���وا مك�نًة اجتم�عّيًة ب�رزًة ومرموقًة ب�س���بِب قراءاِتهم، رغم اأّنهم لم يح�س���لوا على 

الٍت علمّيٍة ع�ليٍة. موؤهِّ

القراءُة اأداٌة رئي�سٌة للفرِد يتعّلُم به�، ويبني بَه� ثق�فَتُه ومعرفَتُه. ج. 

القراءُة ُت�س���ِعُر الإن�س����َن ب�لثقِة، وُتمّكُنه من معرفِة نف�س���ِه، ومعرفِة الآخريَن، في�س���عَر  د. 

 الإن�س����ُن �س���يئً� متعّلقً� بحي�تِه وم�س���تقبِله 
ُ
ب�لأم���ِن والأم�ِن، ويّت�س���ُح ذلك عندم� يقراأ

وممتلك�ِته، فقراءُته للم�س���تنداِت قبل التوقيِع عليه� ُت�سعُره ب�لأم�ِن، وتحميه من �سروِر 

ُع وه���و مطمئنُّ الب�ِل م�س���تريُح النف�س. كم� تجعُل���ه قراءُته لمختلِف  المحت�لي���َن، فُيَوقِّ

الثق�ف�ِت والمع�رِف يتكّلُم مع الن��ِس واثقً� من نف�ِسه، ع�لمً� بم� يقوُل، في�سعَر ب�لّتزاِن 

، ويكون �سوّيً� في �سلوِكه وتفكيِره. النف�سيِّ

6. أثُر القراءِة فر حواِة المجدمِع

يه� الفرُد وي�ستفيُد منه� المجتمُع. وقد دع�   القراءُة ؛ واإْن ك�نْت فردّيًة في اأداِئه�؛ لكن يوؤدِّ

 .
)1(

: {چ چ چ ڇ  ڇ} الإ�سالُم اإلى القراءِة في اأّوِل كلمٍة نزلْت من كت�ِب اهلِل عزَّ وجلَّ

وتبدو اأهّمّيُة القراءِة للمجتمِع في الموازنِة بين مجتمٍع ق�رٍئ، ومجتمٍع غيِر ق�رٍئ. ف�لمجتمُع 

، ي�سيُر في حي�تِه نحو الرف�هّيِة وال�ستقراِر، �سّيُد 
ٍ
ٌر وراٍق ومتقّدٌم ون�م الق�رُئ، مجتمٌع متح�سّ

نف�ِسه، ويمكُن اأن ي�سوَد الآخريَن. اأّم� المجتمُع غيُر الق�رِئ، فهو مجتمٌع متخّلف وج�مٌد، ي�سيُر 

)1(  �سورة العلق، الآية 1.
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في حي�ِته نحو التخّلِف والجهِل والفقِر والمر�ِس، ويكوُن ت�بعً� لغيِره، عبدًا لأ�سي�ٍد اآخرين.

وُيمكُن تو�سيُح اأهّمّيِة القراءِة في حي�ِة المجتمِع بلح�ِظ الآتي:

يتع���ّرُف كلُّ مجتمٍع عن طريِق القراءِة على م� لدى غيرِه من المجتمع�ِت من ح�س����رٍة  اأ. 

وثق�فٍة وفكٍر.

تربُط القراءُة المجتمَع بتراِث اأّمِته. ب. 

 
ِ
ينه�ُس المجتمُع ب�لإن�س����ِن الق�رِئ، ف�لقراءُة مهّم���ٌة اجتم�عّيٌة للع�مِل والزارِع والمعلِّم ج. 

والطبيِب والت�جِر والمهند�ِس؛ كي يعرَف كلُّ فرٍد مجري�ِت الحي�ِة من حوِله، وُي�س����رَك 

ِمه، ورفِع م�ستواه. في بن�ِء مجتمعِه وتقدُّ
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ُ
األفكاُر الرئوسة

1  القراءُة هي نطُق الرموِز وفهُمه� وتحليُل المقروِء ونقُده والتف�عُل معه، والإف�دُة منه في 

حلِّ الم�سكالِت، والنتف�ُع به في المواقِف الحيوّيِة، والمتعُة النف�سّيُة ب�لمقروِء.

2  ُتعدُّ الكلمُة المقروءُة اأو المكتوبُة من اأقوى و�س����ئِل اكت�س�ِب المعرفِة واأو�سِعه� لالأ�سب�ِب 

الآتي���ِة: الق���راءُة تتيُح لالإن�س����ِن حّرّيَة اختي�ِر الكت�ِب والمو�س���وِع والزم����ِن والمك�ِن/ 

القراءُة ُتحّقُق لالإن�س�ِن التنّوَع في المعرفِة...

نه� المو�س���وُع  3  تت�س���ّمُن الق���راءُة عن��س���َر ثالثًة؛ ه���ي: المعن���ى اأو الفكرُة التي يت�س���مُّ

المق���روُء، واللف���ُظ اأو ال�س���يغُة المنطوق���ُة التي يوؤّدي به���� المعنى اأو الفك���رُة، والرمُز 

المقروُء )المكتوُب( الذي يحمُل المعنى اأو الفكرَة ويحفُظه�.

4  القراءُة عملّيٌة فردّيٌة في اأداِئه�، وهي ُم�سِبعٌة لكثيٍر من ح�ج�ِت الفرِد.

5  الق���راءُة عملّي���ٌة اجتم�عّيٌة في ح���دِّ ذاِته�، واإْن ك�ن���ت فردّيًة في اأداِئه����، يوؤّديه� الفرُد 

وي�ستفيُد منه� المجتمُع.

ْر وأِجْب
ّ
فك

 القراءِة.
ِ
1. تكّلْم على مراحِل تطّوِر مفهوم

2. بّيْن خ�س�ئ�َس عملّيِة القراءِة.

3. م� هي اأبرُز اآث�ِر القراءِة على الفرِد والمجتمِع؟
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للمطال؛ة

أهّميُّة السمِع واالستماِع
ال�سمُع مْن اأهمِّ الحوا�ِس عنَد الإن�س�ِن، ولو َفَقَد الإن�س�ُن ال�سمَع بعَد ولدِته، َفَقَد َتَبعً� لذلك 

ُن الطفَل م� نريُد اأن  ؛ لأّن الكالَم مرتبٌط بم� ي�س���مُعه الإن�س����ُن، فنحُن ُنَلقِّ
ِ
القدرَة على الكالم

يتكّلَم به، في�س���مُع وينطُق، فب�ل�س���مِع يتكّلُم، وبه يتعّلُم، وبه يتقّدُم وي�سُل اإلى اأعلى الدرج�ِت، 

ولّم� ك�نت ت�سّرف�ُت الإن�س�ِن نتيجًة لردِّ فعِل م� ي�سمُع، قيل: »اأ�س�َء �سمعً�، ف�أ�س�َء اإج�بًة«.

مً� على الب�سِر في ت�سعَة ع�سَر مو�سعً�،  ونظرًا لأهّمّيِة ال�س���مِع ُذِكَر في القراآِن الكريم مقدَّ

نذكر منه�:

.
)1(

{ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ  ٿ ٹٹ }  -

.
)2(

{ وئ   ۇئ ۇئ          ۆئ  ۆئ }  -

.
)3(

{ ى   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ }  -

وتكمُن اأهّمّيُة ال�سمع وال�ستم�ع في الأ�سب�ِب الآتيِة:

 اأو يتحّدُث اأو يكتُب، فهو ي�سمُع ب�إرادِته، ي�سمُع م� ُيحبُّ 
ُ
لأنَّ الإن�س�َن ي�سمُع اأكثَر مّم� يقراأ  .1

. وم� ل ُيحبُّ

لأّن اأداَة ال�ستم�ِع، وهي الأذُن، اأّوُل و�سيلٍة تعمُل عند الإن�س�ِن بعد ولدِته، ف�ل�سمُع يعمُل   .2

 تقريبً�.
ٍ
 تقريبً�، والب�سُر يعمُل بعد �سبعِة اأي�م

ِ
بعد ولدِة الطفِل بثالثِة اأي�م

لأنَّ ال�س���تم�َع بو�س���يلتِه، وهي الأذُن، يعمُل في جميِع الّتج�ه�ِت؛ ف�لإن�س����ُن ي�سمُع من   .3

يتكّلُم وراءَه، اأو اأم�َمه، اأو عْن يميِنه، اأو عْن �س���م�ِله، بل وَمْن يتكّلُم من م�س�ف�ٍت بعيدٍة 

عن طريِق اله�تِف مثاًل. 

)1(  �سورة البقرة، الآية 7.
)2(  �سورة الن�س�ء، الآية 58.
)3(  �سورة الإن�س�ن، الآية 2.





أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المد؛ل

الدرس الثاني

لماذا نقرأ؟ )2(

يفه���َم ظ�ه���رَة الع���زوِف ع���ن الق���راءِة وكيفّي���َة    1

مع�لجِته�.

ُي���درَك دوَر القراءِة في البن�ِء النف�س���يِّ والروحيِّ    2

والفكريِّ لالإن�س�ِن.

يعرَف اأهداَف القراءِة.   3





 ال؛زوِف عن القراءِة 
ُ
1. ظاهرة

اإنَّ الإيم�َن بمركزّيِة القراءِة ودواِمه�، وكوِنه� اأداًة تثقيفّيًة اأ�س��سّيًة ل يجعُلن� ُننكُر ظ�هرَة 

الع���زوِف ع���ن القراءِة التي انت�س���رْت في مجتمع�ِتن�؛ فقد �ُس���ّجلْت عّدُة درا�س����ٍت ميدانّيٍة في 

اإح�س�ئّيٍة ذاِت دللٍة مهّمٍة في هذا المج�ِل، لنقْف عند بع�سه�:

: في درا�س���ٍة مع خّريجي الج�مع�ِت، اأثبتِت الإح�س�ئيُة اأّن 72 % من 
اأ. الأنموذُج الأّوُل)1(

خّريجي الج�مع�ِت في اإحدى البلداِن العربّيِة لم ي�س���تفيدوا من اأيِّ كت�ٍب، حتى مكتبِة 

الج�معِة طواَل حي�ِتهم الج�معّيِة. 

فيَن الج�معّييَن عن اآخِر كت�ٍب تّم  : درا�سة ث�نيٌة لمجموعٍة من المثقَّ
الأنموذُج الثاني)2( ب. 

قراءُته، فك�نت الن�سُب:

ة و�سعٌر وم�سرٌح 59 %. ق�سّ  -

فكٌر و�سي��سٌة 32 %.  -

منّوع�ٌت 9 %.  -

اإّن الن�س���بَة الأغلَب من المثّقفيَن تن�أى بنف�ِس���ه� عن القراءِة الج�ّدِة، وت�ستغرُق في القراءِة 

الم�سّليِة اأو الع�برِة. 

: اإح�س�ئّيٌة لن�سبِة الإنف�ِق على الكت�ِب �سنوّيً�، حيث لم تتخطَّ قيمُة 
الأنموذُج الثالُث)3( ج. 

الإنف�ِق في اأح�س���ِن الح�لِت 235 دولرًا في ال�س���نة، وك�نت اأغلُب ح�لِت الدرا�سِة دون 

100 دولٍر �سنوّيً�:

انظر: كت�ب م�سكالت ال�سب�ب)الحلول المطروحة والحّل الإ�سالمّي(، �سل�سلة كت�ب الأّمة، رقم 11، �سفحة51.  )1(
انظر: جريدة الحي�ة، رقم 12523، ال�س�در بت�ريخ: 8 �سفر 1418 ه�.ق.  )2(

انظر: جريدة الحي�ة، م.�س، رقم 12523، ال�س�در بت�ريخ: 8 �سفر 1418 ه�.ق.  )3(
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235 $ال�سعودية

162 $لبنان

60 $�سورية

85 $الكويت

60 $م�سر

د. الأنم���وذُج الراب���ُع: في الولي�ِت المّتحدِة الأمريكيِة، �س���در ع����م 1993م 5000 كت�ٍب 

. وذكر 
)1(

 العربيِّ كّله �س���وى 25 كت�بً�
ِ
خ�����سٍّ ب�لطف���ِل، في حين لم ي�س���دْر في الع�ل���م

 المّتحدِة )2002م( اأّن م� ُترجَم اإلى 
ِ
 العربيِّ لالأمم

ِ
تقريُر التنميِة الب�سريِة في الع�لم

 واحٍد! 
ٍ
اللغِة العربّيِة خالَل الألِف �سنة الم��سية، ُيع�دُل م� ترجمته اأ�سب�ني� في ع�م

هذه النم�ذُج الإح�س����ئّيُة ُتعطي �س���ورًة كّمّيًة دقيقًة لح�لِة العزوِف عن القراءِة، وتك�سُف 

ُح اأنَّ هذه الح�لَة موجودٌة حّتى في اأو�س�ِط المتعّلميَن.  بع�َس لوازِمه� وتداعي�ِته�، وتو�سّ

ولكنَّ ال�سوؤاَل الذي يطرُح نف�َسه: لم�ذا النفوُر من القراءِة؟

 ال؛زوِف عِن القراءِة
ُ

عوامل  .2
بعد ا�ستقراِء الدرا�س�ِت الجتم�عّيِة ُيمكُن اإرج�ُع عوامِل العزوِف عن القراءِة اإلى الأ�سب�ِب 

الآتية: 

، ف�لو�س����ئُل ال�س���معّيِة والب�س���رّيِة 
ِ
تن���ّوُع و�س����ئِل الّت�س����ِل وكثرُة و�س����ئِل الإعالم  -

ا�س���تقطبْت اهتم�َم قط�ع�ٍت كبيرٍة من الن��ِس واأبعدته� عن القراءِة؛ ففي درا�س���ٍة 

لليوني�سكو تبّين اأّن الإن�س����َن المع��سَر يق�سي اأم�َم ال�س��سِة اأكثَر من ثالِث �س�ع�ٍت 

يومّيً�، في حين اأنَّ المّدَة التي يق�سيه� الط�لُب الج�معيُّ في المط�لعِة )للمراجعِة( 

ل تتعّدى ال�س����عتين وربع ال�س����عة في اأح�س���ِن الح�لِت؛ كم� ج�ء في الإح�س����ئّيِة 

الموّزعِة على بع�ِس البلداِن العربّيِة: 

)1(  انظر: جريدة الم�سلمون، العدد478. 
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• الكويُت: �س�عٌة وخم�َس ع�سرَة دقيقًة.	

• المملكُة العربّيُة ال�سعودّيُة: �س�عٌة وثالثوَن دقيقًة.	

• م�سُر: �س�عٌة وثالثون دقيقًة.	

• �سوريُة: �س�عٌة وخم�سٌة واأربعوَن دقيقًة.	

• لبناُن: �س�عت�ِن وخم�َس ع�سرَة دقيقًة.	

غي�ُب الوعي لدى غ�لبّيِة اأفراِد المجتمِع ب�أهّمّيِة القراءِة ودوِره� المركزيِّ في نحِت   -

الإن�س�ِن الج�دِّ المهتمِّ ب�أحواِل اأّمِته ومجتمِعه. 

ن�س���بُة الأّمّيِة الع�ليِة في مجتمع�ِتن� العربّيِة؛ حيث توؤّكُد الإح�س����ءاُت اأّن 18 مليون   -

- اأعم�ُرهم اأكثُر من ع�سِر �سنوات - اأّميُّون ل يقروؤوَن ول يكتُبوَن، وتبلُغ  طفٍل عربيٍّ

ن�س���بُة الأّمّيُة عند الكب�ِر 42 %، وت�س���ُل هذه الن�سبِة في بع�ِس البلداِن العربّيِة اإلى 

 العربيِّ 2002م، في الع�لم العربّي 
ِ
73 % ح�سب تقريِر التنميِة الب�سرّيِة في الع�لم

68 ملي���ون اأّمّي، ثلثهم من الإن�ِث )ُيمّثُل هذا العدَد 1/3من �س���ّك�ن الدول 22 من 

دول الج�معة العربية(. 

المع�يي���ُر الجتم�عّي���ُة المتخّلفُة الت���ي ُترّجُح كّفَة الج�هِل الب�س���ريِّ على الإن�س����ِن   -

الفقيِر الق�رِئ المثّقِف والمت�بِع ل�س���وؤوِن الفكِر والثق�ف���ِة والإبداِع. ف�لثق�فُة عمومً� 

ًة ل تمنُح خبزًا، ول توّفُر مك�نًة اجتم�عّيًة مرموقًة.  والقراءُة خ��سّ

عدُم اكتراِث اأغلِب الن��ِس ب�لجوانِب ال�سي��س���ّيِة والقت�س�دّيِة والعلمّيِة والأدبّيِة في   -

مجتمع�ِتهم، اأو في نط�ِق الأّمِة الإ�س���المّيِة ب�أ�سِره�؛ م� يحوُل دوَن قراءِتهم للعديِد 

من الكتِب والمجاّلِت في هذه الجوانِب.

 عمومً� في هموِمه اليومّيِة المتراكمِة، وتطّلُعه 
ِ
ا�س���تغراُق الإن�س�ِن العربيِّ اأو الم�سلم  -

المحدوُد اإلى م� يكفُل له معي�سَة عي�لِه وموؤونِتهم، وعدُم امتالِك الفر�سِة الحقيقّيِة 

الالزمِة للتثّقِف والقراءِة والمت�بعِة.

تق�س���يُر المثّقفيَن والمفّكري���َن في توعيِة الجم�هي���ِر ب�أهّمّيِة القراءِة، وتكري�ِس���ه�   -

بو�سِفه� تقليدًا �سعبّيً� و�سلوكً� يومّيً� ُيم�ر�ُسه كلُّ الن��ِس.

���لِة في المذّكراِت والمخت�س���راِت، والّتك�ُل على  الهتم�ُم ب�لم�ّدِة العلمّيِة المح�سّ  -
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الو�س����ئِل الخفيف���ِة )مج���اّلت وجرائد(، وع���دُم التف�عِل المب��س���ِر مع الم�س����دِر 

الأ�سلّيِة. 

الهتم�ُم ال�س���ديُد والمب�لُغ فيه ب�لري��سِة والت�س���ليِة، وال�ستغراُق في تتّبِع اأخب�ِره�   -

ونت�ئِجه�.

ج�سُع كثيٍر من الن��سريَن؛ بم� يوؤّدي اإلى غالِء الكتِب، ويبعُث على بروِز عّدِة ظواهِر   -

احتك�رّيٍة وا�س���تغاللّيٍة في �سوِق الكتِب، ح�ُله� ح�ُل اأيِّ م�دٍة ا�ستهالكّيٍة اأخرى. ومع 

ارتف�ِع الأ�س���ع�ِر، ل يقدُر المواطُن الع�ديُّ اأن يح�سَل على الكت�ِب الذي يرغُب فيه، 

وتبقى الهّوُة التي تف�سُله عن الكت�ِب �س��سعًة. 

 ب�ل�س���وؤوِن 
ِ
غي����ُب الحّرّي�ِت وانع���داُم الأجواِء المالئمِة للعمِل ال�سي��س���يِّ والهتم�م  -

الع�ّمِة؛ م� يوؤّثُر �سلبً� على العتن�ِء ب�ل�س�أِن الثق�فيِّ وق�س�ي� الفكِر.

ه بطُنه  ، همُّ فف���ي ظ���لِّ اأنظمِة القم���ِع والديكت�تورّي�ِت يتحّوُل الإن�س����ُن اإلى ك�ئٍن بيولوج���يٍّ

و�س����ئُر ح�ج�ِته الع�س���وّيِة، ول يلتفُت اإلى ق�س����ي� المجتم���ِع، ول يحمُل همَّ النه�س���ِة والتغييِر 

.
ِ
 والتقّدم

ِ
والإ�سالح

 الدوِل العربّيِة 
ِ
ففي اإح�س����ئّيٍة ق�مْت به� منّظمُة »مرا�س���لون بال حدود« في مدى احت���رام

، لم تحَظ اأيُّ دولٍة عربّيٍة بمو�س���ٍع �سمَن الدوِل الخم�سين الأولى 
)1(

لحّرّيِة الن�س���ِر وال�سح�فِة

في هذا الت�سنيِف: 

وك�ن ترتيُب بع�ِس الدوِل العربيِة وفَق الآتي: 

اليمن    )103(لبنان       )56(

ال�سودان  )105(الكويت     )78(

ال�سعودية  )125(ال�سلطة الفل�سطينية )82(

  تون�س     )128(المغرب     )89(

  العراق  )130(الجزائر    )95(

م�سر      )101(

انظر: جريدة الّتج�ه الآخر، العدد227، ال�س�در بت�ريخ: 2005/6/9م.  )1(
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 القراءِة
ُ

أهداف  .3
اإنَّ تحديَد الهدِف من القراءِة مهمٌّ جّدًا؛ لأنَّ طبيعَة الغ�يِة ُت�س����عُدن� في ت�سخي�سِ طريقِة 

القراءِة ونوِع الكت�ِب المن��سِب.

 : أ. البناُء الفكريُّ الثقافيُّ
وُيعّد من اأهمِّ مرامي القراءِة، ف�لق�رُئ المثّقُف ي�س���تهدُف تو�سيَع ق�عدِة فهِمه؛ وهي اأ�سقُّ 

اأنواِع القراءِة واأكثُره� ف�ئدًة. 

والذي���َن يقروؤوَن م���ن اأجِل هذا اله���دِف قّلٌة. وب�لن�س���بِة للب�حِث، ل ي�س���تطيُع اأن يقّوَي في 

 البحِث والمت�بعِة، اإل اإذا قطَع �سوطً� في مثِل هذه 
ِ
نف�ِسه ملك�ِت البحِث، ويوّطَن ذاَته على روح

المم�ر�سِة. 

ب. القراءُة من أجِل االّطالِع على المعلوماِت: 
ف�لق���راءُة اإحدى و�س����ئِل الّطالِع على م� يج���ري حوَلن�. وهذا الهدُف يوؤّك���ُد الح�جَة اإلى 

المت�بعِة والمث�برِة في القراءِة؛ حيث اأثبتْت الدرا�س����ُت اأّن 90 % من جميِع المع�رِف العلمّيِة 

تمَّ ا�س���تحداُثه� في العقوِد الثالثِة الأخيرِة، و�س���وَف تت�س����عُف هذه المع�رُف خالَل عقٍد من 

الزمِن، وهكذا يبدو اأّن مع�رَفن� العلمّيَة تتجّدُد وتت�س�عُف في �سي�ٍق هند�سيٍّ متت�ٍل؛ م� يوجُب 

المت�بعَة الم�ستمّرَة والقراءَة الدائمَة.

����سِ المع��س���ِر اأْن يعل���َم اأّن 10 % اإلى 20 % من  وي���رى بع�ُس الب�حثين اأّن على المتخ�سّ

معلوم�ِتِه قد �س����خْت؛ وعليه اأْن ُيجّدَده�. فيم� يرى ب�حٌث اآخر اأّن اأعرا�َس ال�س���يخوخِة تعتري 

المعلوم�ِت بن�س���بة 10 % في اليوم ب�لن�س���بِة اإلى الجرائِد، و10 % في ال�س���هِر ب�لن�س���بِة اإلى 

المجاّلِت، و10 % في ال�سنِة ب�لن�سبِة اإلى الكتِب.

ًة في  ، خ��سّ ج. حمايُة النفِس من األزماِت النفسّيِة، والحيلولُة دون التدهوِر الروحيِّ
زم�ِنن� المتمّيِز ب�ل�سغوِط النف�سّيِة واأمرا�ِس القلِق والأع�س�ِب، وغيِره�.

ف�لق���راءُة تحم���ي الفرَد من ح����لِت التوتُِّر والنزواِء؛ بم���� تمنُحه من ف�ئ���دٍة فكرّيٍة ولّذٍة 

روحّيٍة.
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جريْت في بريط�ني�، اأثبتْت اأّن 74 % من الن��س الذين يقتنوَن كتبً� اأو يتلّقوَن 
ُ
وفي درا�سٍة اأ

.
)1(

، يتمّتعوَن ب�سّحٍة نف�سّيٍة جّيدٍة
ِ
�سكاًل من اأ�سك�ِل التعليم

د. اختراُق الحواجِز الزمانّيِة والمكانّيِة: 
ف�لق���راءُة في كتِب الت�ري���ِخ تجعُلن� نخترُق حج���َب الزم�ِن لنزوَر الم��س���ي، وكتُب الخي�ِل 

العلميِّ ُت�س����عُدن� على ال�سفِر اإلى الم�س���تقبِل والّطالِع على تنّبوؤاِت العلم�ِء، وكتُب الجغرافيِة 

ت�س�عُدن� على ال�سفِر اإلى بقٍع لم نَرَه� اأو ي�سعُب الو�سوُل اإليه� واكت�س�ُفه�. 

هـ. االعتباُر من تجارِب اآلخريَن:
    ويتجّل���ى ه���ذا في الكتِب الت�ريخّي���ِة والتج�رِب الذاتّي���ِة والمذّكراِت؛ حي���ث ُتمّثُل قراءُة 

ع�ِظ والعتب�ِر وال�ستف�دِة من جهِد الآخريَن وتج�رِبهم في  هذه الكتِب ودرا�س���ُته� فر�س���ًة لالتِّ

 والف�سِل، والوقوِف عند اأ�سب�ِب النت�س�ِر والإخف�ِق، وتوظيِف هذه الثق�فِة النظرّيِة في 
ِ
النج�ح

مج����لِت الحي����ِة حتى ل نقَع في اأخط�ٍء وقَع فيه� غيُرن�، اأو نختزَل الطريَق اإلى الأهداِف التي 

حّقَقه� الآخرون من دوِن ال�سّطراِر اإلى البدِء من ال�سفِر.

و. القراءُة من أجِل التعويِض:
   ويتحّق���ُق ه���ذا الهدُف لدى فئٍة من الن��ِس من ال�س���ب�ِب المتحّم�ِس والمندفِع الذي يعي�ُس 

اأو�س����عً� اجتم�عّيًة واقت�س����دّيًة �س����غطًة، تمّثُل له قراءُة الق�س����سِ البطولّي���ِة والمغ�مراِت 

الرومن�س���يِة �س���كاًل من اأ�س���ك�ِل التعوي�ِس ع���ن النق�سِ والإحب����ِط الذي يلفُّ حي�َتن���� اليومّيَة 

 قدرِتن� على تحقيِق اأحالِمن� واأم�نين�.  
ِ
الواقعّية، وعدم

انظر: جريدة الّتج�ه الآخر، م.�س، العدد227، بت�ريخ: 2005/6/9م.  )1(
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ُ
األفكاُر الرئوسة

ُيمك���ُن اإرج�ُع عوام���ِل العزوِف عن القراءِة ف���ي المجتمِع العربيِّ اإلى الأ�س���ب�ِب الآتيِة:    1

/ غي�ُب الوعي لدى غ�لبّيِة اأفراِد المجتمِع 
ِ
تنّوُع و�س�ئِل الّت�س�ِل وكثرُة و�س�ئِل الإعالم

ب�أهّمّيِة القراءِة ودوِره�/ ن�سبُة الأّمّيِة الع�ليِة في مجتمع�ِتن� العربّيِة...

/ الّطالُع على المعلوم�ِت/ حم�يُة النف�ِس  2  م���ن اأهداِف القراءِة: البن�ُء الفكريُّ الثق�فيُّ

من الأزم�ِت النف�س���ّيِة/ اختراُق الحواجِز الزم�نّي���ِة والمك�نّيِة/ العتب�ُر والّتع�ُظ من 

تج�رِب الآخريَن...

ْر وأِجْب
ّ
فك

. تحّدْث على اأبرِز عوامِل العزوِف عن القراءِة في الع�لم العربيِّ  .1

ِه نحَو القراءِة. بّيْن اأبرَز اأهداِف التوجُّ  .2
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للمطال؛ة

الفرُق بين السمِع والسماِع واالستماِع واإلنصاِت)1(
يختل���ُط الفه���ُم - اأحي�ن���ً� - في اإدراِك الفرِق بين مف�هيم: ال�س���مِع وال�س���م�ِع وال�س���تم�ِع 

والإن�س�ِت، ويكمُن الفرُق في م� بينه� ب�لآتي:

1. ال�س���مُع: ُيطلُق على ح��ّسِة ال�س���مِع، وهي الأذُن، يقول اهلل تع�لى:{ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 ،  ا�س���تج�بتِهم لدع���وِة الحقِّ
ِ
؛  ف�لآي���ُة تتح���ّدُث ع���ن الك�فريَن وعدم

)2(
ٺ  ٿٿ}

فتجعُلُهم مختومي القلوِب والآذاِن.

2. ال�سم�ُع: هو و�سوُل ال�سوِت اإلى الأذِن من دون ق�سٍد اأو انتب�ٍه، ول ي�ستوعُب فيه ال�س�مُع 

م� ُيق�ُل، واإّنم� ت�سُله مقتطف�ٌت منه.

3. ال�س���تم�ُع: هو ا�س���تقب�ُل ال�س���وِت وو�س���وُله اإلى الأذِن بق�س���ٍد وانتب�ٍه، ق���د يتخلُّله 

 - ه���و اإحدى عملّيتي 
ِ
انقط����ٌع، وهذا النوُع - وهو الم�س���تخَدُم ف���ي الحي�ِة والتعليم

الّت�س����ِل اللغ���ويِّ بين الن��ِس جميعً�. وُيق�س���ُد بمفرداِت ال�س���تم�ِع ع���دُد الكلم�ِت 

التي ُيدِرُكه� الم�س���تِمُع ويفهُمه� عندم� ي�س���تمُع اإلى مو�س���وٍع معّيٍن، وكّلم� كُثَر عدُد 

 والقراءِة. وُيعدُّ 
ِ
 في الكالم

ِ
م الكلم�ِت التي يفهُمه� الم�ستِمُع، �س�عَد ذلك على التقدُّ

اإدراُك ن�سبِة 75 % ف�أكثر من جملِة الكلم�ِت التي يت�سّمُنه� اأيُّ مو�سوٍع ي�ستمُع اإليه 

 على م�ستوى 
ِ
الإن�س����ُن بمث�بِة اأعلى م�ستوى ي�س���ُل اإليه فهُمه، بو�سِفه معي�رًا للحكم

.  ال�ستيع�بيِّ
ِ
الفهم

4. الإن�س����ُت: هو ا�ستقب�ُل ال�سوِت وو�سوُله اإلى الأذِن بق�سٍد، مع �سّدِة النتب�ِه والتركيِز، 

ل يتخلُّل���ه انقط����ٌع؛ اأي تركيُز النتب�ِه على م� ي�س���مُعه الإن�س����ُن من اأج���ِل هدٍف محّدٍد 

؛ لأّن 
ِ
اأو غر����سٍ يري���ُد تحقيَقه، وينبغي اأْن يكوَن هذا في ال�س���تم�ِع اإلى الق���راآِن الكريم

انظر: ه��س���م، عب���د الوه�ب؛ واآخ���رون: تعليم التربية الدينّية الإ�س���المّية، الق�ه���رة، دار اأ�س����مة للطب�عة، 1988م،   )1(
�س89-87.

)2(  �سورة البقرة، الآية 7.
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 اهلِل، فعليه اأّل ين�سغَل بغيرِه؛ 
ِ
 اهلل، وم� داَم ي�ستمُع اإلى كالم

ِ
الم�س���تمَع ي�ستمُع اإلى كالم

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  {ۆ   : وج���لَّ ع���زَّ   
ُ
اهلل ق����ل  ولذل���ك 

، والفهُم وال�ستيع�ُب  ، ف�أ�س�َف اإلى ال�ستم�ِع الإن�س�َت؛ ليكوَن التركيُز اأ�سدَّ
)1(

ۅ}
لمع�ني الآي�ِت اأدقَّ واأكثَر.

�سورة الأعراف، الآية 204.  )1(





أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المد؛ل

الدرس الثالث

 كيف نقرُأ؟ )1(  

مقّوماُت القراءِة الناجحِة وطرُقها

يعِرَف اأبرَز مقّوم�ِت القراءِة الن�جحِة وفوائَده�.   1

ي�سرَح الطرَق المعتمدَة في القراءِة.   2

ُيدرَك منه���َج التنويِع في القراءِة، واأثَره في ثق�فِة    3

الإن�س�ِن.





؟ ففي �س���وِء تط���ّوِر المع�رِف 
ُ
ال�س���وؤاُل المرك���زيُّ الث�ني في منه���ِج القراءِة هو: كيف نقراأ

والأ�س����ليِب التعليمّي���ِة التثقيفّي���ة، لم تِعِد القراءُة عم���اًل نوؤّديه كيفم� ك�ن، ول اأ�س���لوبً� واحدًا 

يّطرُد في كلِّ الأحواِل والمج�لِت، بل اأ�سحِت القراءُة عملّيًة دقيقًة له� مقّوم�ُته�، وله� طرُقه� 

الكثيرُة التي تتن��سُب مع المج�ِل الذي يعمُل فيه الق�رُئ، والهدِف الذي يريُد تحقيَقه.

ومن المهمِّ جّدًا - اأي�سً� - اأن يّطلَع الب�حُث على طرِق القراءِة؛ لُيحّدَد الطريقَة المالئمَة 

.
)1(

في كلِّ مرحلٍة من مراحِل اإنج�ِز البحِث، ويك�سَب بذلك الوقَت والنج�عَة

 القراءِة الناجحِة
ُ
1. مقّومات

ل�س���م�ِن نج�عِة القراءِة وفع�لّيِته� وتح�س���يِل الفوائِد المرجّوِة منه�، ل بّد من توافِر جملٍة 

ه�: من العوامِل الأ�س��سّيِة، اأهمُّ

أ. توفيُر الوقِت الكافي للقراءِة:
 وج���وِد وقٍت للقراءِة، ولكن في 

ِ
ف�أغل���ُب الن��ِس الذين ل يقروؤوَن ُيرِجعوَن ال�س���بَب اإلى عدم

 الوقِت؛ ف�لإن�س�ُن في برن�مجِه -ع�دًة- ل 
ِ
الواقِع اإّن الم�س���كلَة الأ�س��َس تكمُن في �س���وِء تنظيم

ُيلغي كلَّ ن�س�ط�ِته وفّع�لّي�ِته الحي�تّيِة والجتم�عّيِة رغَم الم�س�غِل والتعِب، فلم�ذا عندم� ي�سُل 

الدوُر للقراءِة ل يجُد له� �س�عًة اأو �س�عتين في الأ�سبوِع كحدٍّ اأدنى؟!

 الطويِل، يجدوَن �سعوبًة في التركيِز 
ِ
واإْن كّن� ل ُننكُر اأّن اأ�سح�َب الأعم�ِل ال�س�ّقِة اأو الدوام

 ك�مل من الإره�ِق والتعِب؛ ولذلك �س���عْت بع�ُس الدوِل المتقّدمِة اإلى تقلي�سِ �س����ع�ِت 
ٍ
بعد يوم

العمِل، حتى يجَد الع�مُل والموّظُف الم�س����حَة الزمنّي���َة الك�فيَة لأداِء اأدواٍر ثق�فّيٍة واجتم�عّيٍة 

�سرورّيٍة حي�تّيٍة.

)1(  الف�علّية، القدرُة على اإحداِث ت�أثير.
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ب. تهيئُة الجوِّ المالئِم:
اإنَّ الق�رَئ ل ينف�س���ُل- ع�دًة- في عملّيِة القراءِة عن محيِطه، ول عن اإح�س��ِس���ه ب�لواقِع؛ 

ولذلك ك�نت الأجواُء التي تجري فيه� القراءُة موؤّثرًة على درجِة فهِمه وا�س���تيع�ِبه؛ ف�لجل�س���ُة 

غيُر المريحِة والو�سعّيُة غيُر ال�سحيحِة، والمك�ُن المظلُم اأو �سعيُف الإن�رِة، وال�سجيُج الذي 

حوَلن�؛ كلُّه� عوامُل ُت�سهُم في اإف�س�ِل جهوِد الق�رِئ ونق�سِ الف�ئدِة المرجّوِة. 

لذلك ل ُبدَّ للق�رِئ اأْن ُيفّكَر في الظروِف المن��س���بِة للقراءِة، ويح�وَل اأن يتجّنَب كلَّ م� من 

�س�أِنه اأن ُيربَكه اأو ُي�سّتَت ذهَنه اأو ُيقّلَل تركيَزه.

ج. المحافظُة على الحيوّيِة واالرتياِح أثناَء القراءِة:
 والإقب�ِل على القراءِة بروٍح متوّقدٍة، ونف�س���ّيٍة مرت�حٍة؛ حّتى 

ِ
وهذا ل يتحّقُق اإل مع الإقدام

يتقّوى الج�س���ُد والذهُن على التركيِز لوقٍت طويٍل؛ ف�س�حُب الذهِن ال�س�رِد ل ُيمكُن اأن ي�ستمرَّ 

ف���ي القراءة طوي���اًل، اأو ل ُيمكُنه اأن ُيح�فَظ عل���ى فّع�لّيِته وتركيِزه خالَل الق���راءِة، واإْن جل�َس 

�س����ع�ٍت طويلًة ُيقّلُب ال�س���فح�ِت؛ ف�إّنه �سيكت�س���ُف في النه�يِة اأّن الح�سيلَة معلوم�ٌت ب�هتٌة ل 

يتذّكُر تف��سيَله�.

هـ . اختياُر الوقِت المالئِم للقراءِة:
اأثبتِت التج�رُب اأّن القراءَة تكوُن قليلَة الف�ئدِة اإْن ُقمن� به� بعد التعِب الج�سديِّ اأو الإره�ِق 

؛ وذلك لأّنه� عملّيٌة معّقدٌة ت�س���توجُب تركيزًا ذهنّيً� �س���ديدًا. والتعُب الج�س���ديُّ يحوُل  الفكريِّ

. دوَن ذلك، كم� هو الح�ُل مع الإره�ِق الذهنيِّ

 هي اأف�سُل الأوق�ِت للقراءِة؛ لأّن الج�سَم يكوُن قد ن�َل ن�سيَبه من 
ِ
لذلك، ف�إّن فترَة ال�سب�ح

الراحِة، والذهَن يكوُن في ح�لِة �سف�ٍء ويقظٍة.

ومَن الأقواِل الم�أثورِة: »اأجوُد الأوق�ِت للحفِظ الأ�سح�ُر، وللبحِث الأبك�ُر، وللكت�بِة و�سُط 

���ٍة  ؛ وبخ��سّ
ِ
النه����ِر، والمذاك���رُة والمط�لعُة في الليِل«. لكّن الت�أثيَر القويَّ لو�س����ئِل الإعالم

���ر كلَّ المع�دلِت، فُيالح���ُظ اأّن اأغلَب الن�����سِ ل ين�موَن ب�كرًا،  التلفزي���وَن والف�س����ئي�ِت غيَّ

ب���ل ُيج���ّددوَن في الليِل اأعم�َلهم واأن�س���طَتهم، ول يعرفوَن »الفجَر« اأو»ال�سبَح«، ف�س���اًل عن 

ال�سحِر. 



37 ها 
ُ
 القراءِة الناجحِة وطرق

ُ
م      مقّومات

ُ
)و؟ نقرأ

���له الق�رئ للقراءة،  جريت عن الوقت الذي ُيف�سّ
ُ
وق���د اأظهرت اإحدى الإح�س����ئّي�ت التي اأ

الن�سب الآتية: 

�سب�حً� 12 %.  -

بعد الظهر 5 %.  -

م�س�ء 67 %.  -

و. التركيُز الشديُد:
وهو اأهمُّ مقّوم�ِت القراءِة الن�جحِة والن�جعِة، فبدوِن ح�سوٍر ذهنيٍّ ل تعدو عملّيُة القراءِة 

اإل م�سيعًة للوقِت والجهِد.

بل اإّن العوامَل اأو المقّوم�ِت ال�س�بقَة كلَّه� ت�ستهدُف  - في الواقِع - الم�س�عدَة على تحقيِق 

ِه والتركيِز. اأعلى درج�ِت النتب�ِه والتوجُّ

فقراءٌة مرّكزٌة لمّدٍة ق�س����يرٍة ُتغنيَك عن �س�����ع�ٍت طواٍل تق�س����يه� بذهٍن �س�����رٍد. وفي 

الوق�ئِع اليومّيِة الم��س����يِة والح��سرِة ح�لٌت عديدٌة تعك�ُس ا�ستغراَق بع�ِس الأ�سخ��ِس في 

.
)1(

القراءِة والتركيَز ال�سديَد

 القراءِة
ُ
2. طرق

هن�ك طرٌق عديدٌة للقراءِة ُتمّثُل اأ�سلوبً� متمّيزًا في التع�مِل مع الكت�ِب بلح�ِظ و�سٍع معّيٍن 

اأو لأجِل هدٍف معّيٍن، واأهمُّ هذه الطرِق:

أ. القراءُة االستطالعّيُة:
ِح الكت�ِب؛ لمعرفِة اإمك�نّيِة اعتم�ِده  يه���دُف الب�حُث في كثيٍر من مراحِل البحِث اإلى ت�س���فُّ

عل���ى الم�س����دِر اأم ل. وهذا م���� ُيعرُف ب���� »الق���راءِة ال�ستطالعّي���ِة« التي يعتمُده���� الب�حُث 

لكت�س�ِف مدى ا�ستف�دِته من الكت�ِب في بحِثه.

���ٌة عن اأحِد العلم�ِء اأّنه ليلَة زواِجه انفرَد في غرفِته ليف�س���َح المج�َل لأهِل العرو�ِس والن�س����ِء كي َيِزَفنَّ الزوجَة  ُينقُل ق�سّ  )1(
 منه �س���فح�ٍت حتى يخرَج المدعّووَن من البيِت ويختلي بزوجِته في 

َ
اإلى غرفِة الزوجيِن، وفي النتظ�ِر اأخَذ كت�بً� ليقراأ

 اإلى اأن طلَع عليه الفجُر، حينذاك التفَت اإلى اأّنه قد ن�سَي زوجَته.
ُ
غرِفته�، ومرَّ الوقُت وهو يقراأ
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كم���� اأّن الق�رَئ يحت�ُج اإل���ى هذه الطريقِة في القراءِة؛ حين يقُف ح�ئرًا مترّددًا، هل ي�س���تري 

الكت�َب اأم ل؟

واأبرُز الخطواِت التي ُتقّدُمه� القراءُة ال�ستطالعّيُة اأو ال�ستك�س�فيُة؛ هي:

- قراءُة مقّدم���ِة الكت�ِب؛ لأّن الُكّت�َب ع�دًة يذكروَن في مقّدم�ِتهم دوافَع كت�بِة الكت�ِب 

واأهداَفه���م. كم���� ُيبّيُن بع����سُ الموؤلِّفيَن طبيعَة الق����رِئ الذي يتوّج���ه اإليه الكت�ُب، 

فيعرُف المتفّح�ُس هل يالُئمه الكت�ُب اأم ل.

- قراءُة فهر�ِس المو�س���وع�ِت؛ فه���ذا ُيعطي للق�رِئ والب�حِث فكرًة عن الق�س����ي� التي 

ع�لَجه���� الكت����ُب، ففي اأحي�ٍن كثي���رٍة يكوُن المحت���وى بم� فيه م���ن عن�وين فرعّية 

َده الك�تُب في  بعيدًا كلَّ البعِد عن عنواِن الكت�ِب، اأو ل ين�سجُم مع الهدِف الذي حدَّ

المقّدمِة.

- ق���راءُة فهر�ِس الم�س����دِر والمراجِع: كثيرًا م���� ُيهمُل الق�رُئ ق���راءَة لئحِة المراجِع 

ُت على نف�ِس���ه فر�سَة ا�ستك�س�ِف القيمِة العلمّيِة  التي اعتمَده� الك�تُب؛ وب�لّت�لي يفوِّ

والمعرفّي���ِة للكت�ِب. ف�لكت�ُب الذي تتنّوُع فيه الم�س����دُر والمراجُع من حيُث اللغة، 

والذي يعتمُد على اأّمه�ِت الكتِب في مج�ِله، ُي�س���ّجُع الب�حُث على اإدراِجه في ق�ئمِة 

م�س�درِه، اأو الق�رَئ على اقتن�ِئه. 

- قراءُة خال�سِة الكت�ِب اإْن ُوِجَدْت، اأو الخال�س�ِت التي يكتُبه� بع�ُس الموؤلِّفيَن في اآخِر 

الف�سوِل؛ ليعرَف الق�رُئ م�ستوى المع�لجِة وطبيعَة الم�ّدِة العلمّيِة. 

- قراءُة بع�ِس �سفح�ِت الكت�ِب؛ ف�لق�رُئ المّطلُع -ع�دًة- تكوُن له ذائقٌة معرفّيٌة ُتمّكُنه 

من معرفِة م�ستوى الكت�ِب، وتحديِد مدى ح�جِته للمعلوم�ِت والأفك�ِر الواردِة فيه.

وفي �س���دِد بي�ِن قيمِة القراءِة ال�س���تطالعّيِة اأو ال�ستك�س����فّيِة، ُيمكن الق���وُل: »اإّن اإهم�َل 

القراءِة ال�ستك�س����فّيِة قد اأّدى ب�أعداٍد ل ُتح�س���ى من الب�س���ِر اإلى اأن ي�س���تروا كتبً� ل ت�س���تحقُّ 

القراءَة؛ لأّنه� ل ت�س�وي ثمَن المداِد الذي ُكِتَبْت به. اأو اأن ي�ستروا كتبً� ل ي�ستطيعوَن ال�ستف�دَة 

.
هم«)1( منه� اأو ل تهمُّ

بّك�ر، عبد الكريم: القراءة المثمرة )مف�هيم واآلّي�ت(، بيروت، دار القلم، �س38.  )1(
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ب. القراءُة االنتخابّيُة أو االنتقائّيُة:
اإّن البحَث العلميَّ ُيوِجُب على الط�لِب مراجعَة العديِد من الم�س�دِر؛ لأّنه يحت�ُج في تجميِع 

الم�ّدِة العلمّيِة لمو�سوِع بحِثه اإلى اأن يتع�مَل مع كتٍب كثيرٍة ومراجَع متنّوعٍة.

ولك���ّن هذه الم�ّدَة العلمّيَة ت�رًة تكوُن ب�رزًة ووا�س���حًة، وبخ��س���ٍة في المراجِع والم�س����دِر 

الت���ي تنتمي اإلى المج�ِل المعرفيِّ للبحِث نف�ِس���ه، واأحي�نً� كثيرًة تك���وُن الم�ّدُة مخفّيًة في هذه 

الم�س����دِر؛ ك�أْن يكوَن البحُث في مج�ٍل معرف���يٍّ معّيٍن والكت�ُب في مج�ٍل اآخر، مث�ُل ذلك: اأن 

، ويراجَع م�سدرًا ت�ريخّيً�، اأو يكتَب بحثً� اجتم�عّيً� ويراجَع 
ِ
يكتَب الب�حُث مو�سوعً� في الكالم

المو�سوع�ِت الفقهّيَة. ففي هذه الح�لِة يحت�ُج الب�حُث اإلى قراءٍة انتق�ئّيٍة، ينتخُب من خالِله� 

الم�ّدَة التي يحت�ُجه� من الم�س�دِر المحّددة، وفي هذا �سعوبٌة ل تخفى، لكّن المعلوم�ِت تكوُن 

مهّمًة وله� قيمٌة.

ج. القراءُة الموضوعّيُة:
حي���ث يترّك���ُز اهتم�ُم الب�ح���ث وقراءاُته حوَل محوٍر واح���ٍد، واإِن اعتمَد على م�س����دَر من 

مج�لٍت معرفّيٍة �سّتى، لكّن القراءَة �ستترّكُز على المف��سِل المتعّلقِة ب�لمو�سوِع المحّدِد.

اأّم� الق�رُئ، فيجُد نف�َس���ه اأم�َم كمٍّ ه�ئٍل من الكتِب، وتت�س���ّتُت جهوُده في موا�س���يَع مختلفٍة 

ومج�لٍت معرفّيٍة �سّتى. 

 الع�سِر، 
ِ
لكْن، مع النفج�ِر المعلوم�تي، لم يعْد ب�لإمك�ِن بن�ُء ثق�فٍة مو�سوعّيٍة ُتحيُط بعلوم

.  الفقيِه الطبيِب الفيل�سوِف الفلكيِّ
ِ
ولم يعْد ب�لإمك�ِن في زم�ِنن� تكويُن اأنموذج

، وتزداُد الفروُع العلمّي���ُة اأكثَر ف�أكثَر، فقد ك�نت  ����سِ  تتعّمُق نزع�ُت التخ�سّ
ٍ
ويوم���ً� بعد يوم

 الطبيعّيِة في الولي�ِت المّتحدِة الأمريكّيِة قبَل ن�سِف قرٍن )30( فرعً�، وهي الآن 
ِ
فروُع العلوم

.
)1(

تزيُد على األِف فرٍع

ف�لق�رُئ الذي ي�سعى اإلى قراءٍة ُتغّطي كلَّ الفروِع والمج�لِت، لن تكوَن ح�سيلُته في الأخيِر 

�سوى معرفٍة �سطحّيٍة ومعلوم�ٍت ب�سيطٍة ل عمَق فيه�. 

)1(  انظر: بّك�ر، القراءة المثمرة، م.�س، �س86.
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ففي القراءِة المو�س���وعّيِة ي�ستهدُف الق�رُئ التعّمَق في محوٍر معّيٍن اأو اإ�سك�ليٍة محّددٍة، 

 
ُ
 ب�ل�س���رورِة الكت�َب كَلّه، لكن قد يقراأ

ُ
 الكتَب التي ع�لجْت هذا المو�س���وَع، فهو ل يقراأ

ُ
ويقراأ

في بع�ِس الكتِب ف�س���اًل اأو ب�بً�، اأو بع�َس ال�س���فح�ِت، ويتج�وُز الب�قي، ثّم ي�أخُذ كت�بً� اآخَر، 

وهكذا.

 
ِ
 هذه الآلّيُة- القراءُة المو�سوعّيُة- تُرّكُز المعلوم�ِت في ذهِن الق�رِئ، وُتمّكُنه من الإلم�م

 حوَله�، وبعد ذلك ينتقُل اإلى مو�سوٍع اآخر.
ُ
ب�لق�سّيِة التي يقراأ

د. القراءُة التحليلّيُة:
وهي طريقٌة تتيُح للق�رىِء فهَم م�س���موِن الكت�ِب ب�س���ورٍة دقيقٍة، وُتمّكُنه من الوقوِف على 

الفراغ�ِت المعرفّيِة التي ترَكه� الك�تُب، والعمِل على ملِئه�؛ بحيث ي�ستطيُع الق�رىُء مع القراءِة 

 معلوم�ِته.
ِ
التحليلّيِة اإع�دَة بن�ِء مط�لِب الكت�ِب وتنظيم

وُتع���دُّ القراءُة التحليليُة ب�لن�س���بِة للق�رِئ بمث�بِة الأ�س���لوِب الأنجِع لالّطالِع على م�س���موِن 

كت�ٍب م� في وقٍت غيَر محّدٍد، وكذلك نقِده وتقويِمه واإبداِء المالحظ�ِت عليه.

هـ. القراءُة السريعُة:
ه الن�سُق ال�سريُع لتطّوِر المعلوم�ِت وحركِة الن�سِر  وهي نمٌط جديٌد ن�سبّيً� من القراءِة، فر�سَ

والمطبوع�ِت المت�س�رعِة.

فم� تدفُعه المط�بُع ودوُر الن�س���ِر من اأ�س���ن�ِف الكتِب والم�سّنف�ِت والمجاّلِت والجرائِد، ل 

ُيمكُن مج�راُته اإل بت�سريِع اآلّيِة القراءِة. 

وذكَر بع�ُس الب�حثيَن اأّن مع�رَفن� تتجّدُد كلَّ 15 �سنة.

 الذي تقوُم عليه القراءُة ال�س���ريعُة ب�س���يٌط، ق�ئٌم على تو�س���يِع مج����ِل العينيِن؛ اأي 
ُ
والمبداأ

زي�دُة عدِد الكلم�ِت التي تلتقُطه� العين�ن في نظرٍة واحدٍة. 

والب�ح���ُث بح�جٍة اإلى هذه الطريقِة في تحديِد الم�س����دِر المن��س���بِة في انتق�ِء الف�س���وِل 

والأجزاِء المرتبطِة بمو�سوِع بحِثه في الم�س�دِر الع�ّمِة. 
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3. فوائُد الدنويِع فر طرِق القراءِة
ُيالِح���ُظ المتفّح�ُس في ط���رِق القراءِة اأّن تثقي���َف الق�رِئ وتعليَمه هذه الط���رَق المختلفَة 

ُي�س�عُده في م�ستوي�ٍت عّدٍة: 

اأ.اكت�س�ُب الوقِت؛ فال ُي�سّيُع الق�رُئ وقَته الثميَن في قراءِة كتٍب ل قيمَة له�.

ب. التع�م���ُل المن��س���ُب مع الكت����ِب المن��س���ِب؛ فبع�ُس الكتِب ت�س���توجُب ق���راءًة تحليلّيًة، 

���ه� يحت�ُج اإلى قراءٍة ا�س���تطالعّيٍة تقّرُر عدَم من��سبِته�. واإذا تمَّ اعتم�ُد القراءِة  وبع�سُ

المو�سوعّيِة؛ فب�لإمك�ِن اختي�ُر الموقِف ب�سرعِة. 

ج.اإّن معرفَة هذه الطرِق ُت�س����عُد الق�رَئ الع�ديَّ على تح�س���يِن اأغرا�ِس القراءِة واأهداِفه� 

بفّع�لّيٍة ونج�عٍة. اأّم� الب�حُث، فُتمّكُنه من اختي�ِر الطريقِة المالئمِة في كلِّ مرحلٍة من 

مراحِل البحِث، وب�لّت�لي تحقيِق اأهداِف المرحلِة بنج�عِة. 

د.اإّن معرف���َة طرِق القراءِة ُتمّكُن الب�حَث من ت�س���كيِل اأفٍق اأو�س���َع في البح���ِث، وبم� يتعّلُق 

ب�لمو�سوِع وم�س�دِره وعن��سِره وم�س�كِله.

ه�. تنميُة قدراِت الق�رِئ على النقِد وال�ستقاللّيِة.
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ُ
األفكاُر الرئوسة

 /
ِ
1  م���ن مقّوم�ِت القراءِة الن�جح���ِة: توفيُر الوقِت الك�في للق���راءِة/ تهيئُة الجوِّ المالئم

 للقراءِة/
ِ
 اأثن����َء القراءِة/اختي�ُر الوقِت المالئ���م

ِ
المح�فظ���ُة على الحيوّيِة والرتي����ح

التركيُز ال�سديُد...

2  م���ن طرِق القراءِة: القراءُة ال�س���تطالعّيُة/القراءُة النتخ�بّي���ُة اأو النتق�ئّيُة/ القراءُة 

المو�سوعّيُة/ القراءُة التحليلّيُة/ القراءُة ال�سريعُة...

3  م���ن فوائ���ِد التنويِع في ط���رِق القراءِة: ك�س���ُب الوقِت/ التع�مُل المن��س���ِب م���ع الكت�ِب 

المن��س���ِب/ تح�س���يُن اأغرا�ِس القراءِة واأهداِفه� بفّع�لّيٍة ونج�عٍة/ تو�س���يُع اأفِق البحِث 

لدى الق�رىِء/ تنميُة قدراِت الق�رِئ اإلى مرقى النقِد وال�ستقاللّيِة...

ْر وأِجْب
ّ
فك

تكّلْم على اأهمِّ مقّوم�ِت القراءِة الن�جحِة.  .1

اذكْر اأبرَز طرِق القراءِة وتكّلْم عليه� ب�خت�س�ٍر.  .2

م� هي الفوائُد المترّتبُة على التنويِع في طرِق القراءِة؟  .3
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للمطال؛ة

عناصرُ عمليِّة االستماِع )1(
ال�ستم�ُع لي�س عملّيًة �سهلًة؛ فهو ل يقت�سُر على ا�ستقب�ِل ال�سوِت الم�سموِع، واإدراِك مع�ني 

 والم�ستِمِع، 
ِ
الكلم�ِت والجمل فح�سب، بل يتطّلُب اإ�س�فًة اإلى ذلك، الندم�َج الك�مَل بين المتكلِّم

كم� يحت�ُج من الم�ستمِع اإلى بذِل الجهد الذهنيِّ حتى ي�ستخل�َس المعلوم�ِت وُيحّلُله� وينقَده�، 

 في راأيه اأو يختلَف معه، ف�ل�س���تم�ُع اأداٌء متك�مٌل يتطّلُب ا�س���تخداَم 
ِ
وب�لّت�لي يّتفَق مع المتكلِّم

الحوا�ِس وا�سترج�ِعه�، واإجراَء عملّيِة ربٍط بين الأفك�ِر المتعّددِة.

ولذلك، ف�إّن عملّيَة ال�ستم�َع تتكّوُن من اأربعِة عن��سٍر، يوؤّدي كلُّ واحٍد منه� اإلى الآخر، ول 

ينف�سُل عنه؛ وهي:

: 1. فهُم المعنى الإجماليِّ

 بعن��سرِه الفرعّيِة اأو 
ِ
عندم� ي�ستمُع اإن�س�ٌن لمو�سوٍع من المو�سوع�ِت، ل يتمّكُن من الإلم�م

 المعنى الع�مِّ للمو�س���وِع، اأو الأفك�ِر الأ�س��سّيِة له، 
ِ
ُه انتب�َهه وتفكيَره لفهم الجزئّيِة؛ واإّنم� يوجِّ

 المعنى الإجم�ليِّ يتطّلُب من الم�ستِمِع:
ِ
وفهم

 المنطوِق.
ِ
فهَم الأفك�ِر الرئي�سِة لمو�سوِع الكالم اأ. 

اإدراَك العالق�ِت بين هذه الأفك�ِر. ب. 

.
)1(

ِ
مح�ولَة الربِط بين الأفك�ِر الفرعّيِة وبين الفكرِة الرئي�سِة التي هي مو�سوُع الكالم ج. 

2. تف�سيُر الكالِم والتفاعُل معه:

 الفكرِة الع�ّمِة للمو�س���وِع، والأفك�ِر الجزئّيِة، والربِط بينهم�، 
ِ
بعد عملّيِة ال�س���تم�ِع، وفهم

 
ِ
 الم�س���تمُع في تطبيِق العن�س���ِر الث�ني من عن��س���ِر عملّيِة ال�س���تم�ِع؛ وهو تف�سيُر الكالم

ُ
يبداأ

والتف�عُل معه، وهذه العملّيُة تعتمُد على الآتي:

انظر: �سيد، عبد الوه�ب ه��سم: برن�مج مقترح لتنمية مه�رات ال�ستم�ع واآدابه لدى تالميذ ال�سفوف الثالثة الأخيرة   )1(
من الحلقة الأولى للتعليم الأ�س��س���ي )ر�س����لة دكتوراه غير من�سورة(، ج�معة اأ�س���يوط، كّلّية التربية ب�سوه�ج، 1988م، 

�س79-76.
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، فدرجُة 
ِ
مدى الّتف�ِق اأو الختالِف بين م�س���توى ثق�فِة الم�س���تِمِع، وثق�ف���ِة المتكلِّم اأ. 

الّت�س�ِل تقوى اإْن ك�ن هن�ك اّتف�ٌق بين ثق�فتيهم�، وت�سعُف اإْن ك�ن هن�ك اختالٌف 

بين ثق�فتيهم�.

مدى جودِة ح��ّس���ِة ال�س���مِع لدى الم�ستِمِع؛ فح��ّسُة ال�س���مِع الجّيدِة ُت�س�عُد �س�حَبه�  ب. 

 
ِ
 كالم

ِ
، وح��س���ُة ال�س���مِع الرديئِة تجعُل �س����حَبه� يتعّثُر ف���ي فهم

ِ
على �س���رعِة الفهم

 ومت�بعِته.
ِ
المتكلِّم

مدى مراع�ِة الم�ستِمع لآداِب ال�ستم�ِع: ك�لبعِد عن المق�طعِة، اأو الت�سوي�ِس... ج. 

 الم�س���موِع لنتب�ِه الم�س���تمِع، ول ي�س���دُّ 
ِ
مدى وعي الم�س���تِمِع، ومدى ج�ذبّيِة الكالم د. 

قً�، ومرّتَب الفكرِة، وخ�لي���ً� من عيوِب  ال���كالُم انتب����َه الم�س���تِمِع، اإّل اإذا ك�ن م�س���وِّ

.
)1(

ِ
النطِق والكالم

، ومت�بعَته تف��سيَل 
ِ
 وتف�س���يَره يقت�سي تع�ُطَف الم�س���تمِع مع المتكلِّم

ِ
اإّن تحليَل الكالم  

ه�، والتمييَز بين  ، ومدى منطقّيِة هذه التف��سيِل والجزئّي�ِت وتت�بِعه� وتك�مِله� وتن�ق�سِ
ِ
الكالم

، وا�ستخال�َس النت�ئِج، 
ِ
 ال�سخ�سيِة للمتكّلم

ِ
الحقيقِة والخي�ِل، والتفريَق بين الحق�ئِق والأحك�م

 .
)2(

ومدى اإجرائّيِة هذه النت�ئِج، ومدى اإمك�نّيِة الو�سوِل اإلى تعميم�ٍت

ى اإي�س����لِه للمَخ�َطب، فقد   اأْن ُيحّدَد مو�س���وَعه، والغر�َس المتوخَّ
ِ
كم� ينبغي على المتكّلم

 
ِ
 واحٍد، ولكّن كلَّ �س���خ�سٍ في الجم�عِة ُي���درُك معنى كالم

ٍ
ي�س���تمُع جم�عٌة م���ن الن��ِس لمتكّلم

.
)3(

 بطريقٍة مختلفٍة
ِ
المتكّلم

انظر: قورة، ح�س���ين �س���ليم�ن: درا�س����ت تحليلّية ومواقف تطبيقّية في تعّلم العربّية والدين الإ�س���المّي، الق�هرة، دار   )1(
التع�رف، 1981م، �س66.

انظر: مدكور، علي اأحمد: تدري�س فنون اللغة العربية، الكويت، دار الفالح، 1984م، �س61.  )2(
انظر: فهمي، اإميل: الّت�س�ل التربوي)درا�سة ميدانية(، الق�هرة، مكتبة الأنجلو الم�سرّية، ل.ت، �س159.  )3(



أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المد؛ل

الدرس الرابع

 كيف نقرُأ؟ )2(  

القراءُة السريعُة

يعرَف اأ�س�َس القراءِة ال�سريعِة واأهّمّيِته�.   1

يفهَم مقّوم�ِت القراءِة ويتمّر�َس على تطبِيقه� في    2

عملّيِة القراءِة.

يّطلَع على اأبرِز العوامِل المعيقِة ل�س���رعِة القراءِة    3

وكيفّيِة مع�لجِته�.





مدخل
عندم����� نتح����ّدُث عل����ى الق����راءِة ال�س����ريعِة والعمِل عل����ى زي�دِة ع����دِد الكلم�����ِت المقروءِة 

وم�س�����عفِته�، يتب�دُر اإل����ى ذهِن كثيرين جملٌة من الت�س����ّوراِت الموهومِة عن هذه الطريقِة؛ 

حيث يعتقدوَن اأّن الفهَم ينعدُم، اأو تت�س�����ءُل قدرُة ال�ستيع�ِب. وقد عك�سْت منتدي�ُت الحواِر 

عل����ى �س����بكِة الإنترنت عن القراءِة ال�س����ريعِة، مثل ه����ذه الردوِد التي تّتخُذ اأ�س����لوَب الطرافِة 

 ب�سدِد تح�سيِر وا�ستيع�ِب م�ّدٍة ل تتج�وُز 
ٍ
اأحي�نً�؛ ف�أحُد الطاّلِب يت�س�ءُل: اأن� منُذ عّدِة اأي�م

الخم�س����يَن �س����فحًة، فهل ُيعقُل اأّن الق�رَئ اأو الط�لَب ق�دٌر على ق����راءِة هذا الكمِّ اله�ئِل من 

الكلم�ِت في دق�ئَق قليلٍة؟!

���ه وينجَح في المتح����ِن ب�عتم����ِد الطريقِة   كلِّ
ِ
ه���ل ُيمك���ُن للط�لِب اأن ُي�س���لَِّم ب�لمنه����ج

ال�سريعِة؟!

ويقوُل م�س�رٌك اآخر: ا�ستريُت كت�بً� يتحّدُث على القراءِة ال�سريعِة، ونفهُم اأّن موؤّلَفه ُيريُد من 

 ثواٍن فقط، لكّنني األقيُت 
ِ
الق�رِئ بلوَغ مرحلٍة ُي�س���بُح فيه� ق�درًا على ا�س���تيع�ِب �س���فحٍة في ب�سع

الكت�َب من الن�فذِة؟!

 غيني�س؟!
ِ
ويقول ث�لٌث: اإّن القراءَة متعٌة وان�سج�ٌم مع الكت�ِب، ولي�ست �سب�قً� للدخوِل اإلى اأرق�م

 ت�س���ديِق الق�رِئ لج���دوى القراءِة ال�س���ريعِة 
ِ
 ع���ن عدم

ٍ
ه���ذه ال���ردوُد وغيُره� ُتعبُّر بو�س���وح

وفع�لّيِته�.

ولأجِل ذلك، ل بّد من ال�سروِع في درا�سِة طريقِة القراءِة ال�سريعِة؛ وذلك من خالِل تو�سيِح 

المبداأِ الذي تقوُم عليه، و�سرورِة هذه القراءِة في زم�ِنن� الذي يمت�ُز بن�سٍق �سريٍع من التطّوِر 

، وبعد ذلك نتحّدُث على مقّوم�ِت القراءِة ال�سريعِة.  المعلوم�تيِّ
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1. أسُس القراءِة السري؛ِة
يّدعي اأ�س���ح�ُب ه���ذه الطريقِة اأّن الق����رَئ الع�ديَّ ل تتج�وُز �س���رعُة قراءتِه 250 - 300 

كلمًة في الدقيقِة، وهذه ال�س���رعُة منخف�سٌة اإذا ق�رّن�ه� بقدراِت الإن�س�ِن واإمك�ن�ِته، فب�إمك�ِن 

 
ِ
ر ذلك على الفهم الق�رِئ الع�ديِّ اأن ُي�س����عَف هذه ال�س���رعَة ليبلَغ 1200 كلمٍة من دوِن اأن يوؤثِّ

وح�سِن ال�ستيع�ِب.

 الأ�س�����ُس في رفِع هذه الن�سبِة ب�سيٌط، وهو تعويُد الق�رِئ على تكبيِر عدِد الوحداِت 
ُ
والمبداأ

التي يلتقُطه� ب�س���رّيً�؛ م� يعني تو�س���يَع مج�ِل العيِن، وزي�دَة عدِد الكلم�ِت التي تراه� العين�ن 

في نظرٍة واحدٍة!

يق���وُل د. اإي���رل تيلور من مرك���ِز القراءِة والدرا�س���ِة في نيويورك: تكوُن �س���عُة مج�ِل العيِن 

لل�سخ�سِ الب�لِغ العتي�ديِّ 106 كلمًة في النظرِة الواحدِة؛ اأي اإّن الق�رَئ يتوّقُف عملّيً� عند كلِّ 

 كلمًة واحدًة في النظرِة الواحدِة. فبدًل من التوّقِف عند كلِّ 
ُ
 ببطٍء؛ لأّنه يقراأ

ُ
كلم���ٍة، فهو يق���راأ

 جملًة ك�ملًة في النظرِة الواحدِة. فلو ا�ستطعَن� اأن نزيَد عدَد الكلم�ِت في 
َ
كلمٍة ن�ستطيُع اأن نقراأ

.
)1(

النظرِة الواحدِة؛ فمن الوا�سِح اأّنن� ن�ستطيُع تحقيَق زي�دٍة كبيرٍة في �سرعِة القراءِة لدين�

ف�لقراءُة ال�سريعُة غدْت ح�جًة م��ّسًة للب�حِث والق�رِئ ب�سكٍل ع�ّم.

والقراءُة ال�سريعُة تكوُن في غيِر المط�لِب ذاِت الم�س�ميَن الع�ليِة والدقيقِة.

 القراءِة السري؛ِة
ُ
2. أهّمّوة

���ُل عليه� الق����رىُء من خالِل القراءِة ال�س���ريعِة،  يوج���د مجموع���ٌة من الفوائِد التي يتح�سّ

نوجُزه� ب�لآتي:

القراءُة ال�س���ريعُة تّوّفُر الوق���َت اإذا ك�ن الكت�ُب يتطّلُب من الق�رِئ الع�ديِّ وقتً� م�؛ فلم  اأ. 

يعْد في �سوِء هذه التقنيِة الجديدِة ح�جٌة اإل اإلى ربِع ذلك الوقِت اأو اأقلِّ من ذلك!!

فهن�ك كثيٌر من القّراِء ل ي�س���تطيُع اأن ُيكمَل قراءَة المجاّلِت والجرائِد التي ت�س���ُله اأو 

التي يقتنيه�، واإذا اأراَد اأْن يت�بَع الجديَد، ولو في مج�ٍل محّدٍد بذاتِه، فال ُيمكُنه ذلك؛ 

انظر: اأدرلي، جفري: درا�س����ت في القراءة ال�س���ريعة، ترجمة: عبد اللطيف الجميلي، تون�س، المنّظمة العربّية للتربية   )1(
والثق�فة والعلوم، 1993م، �س12.
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ُ
 السري؛ة

ُ
م  ل   القراءة

ُ
)و؟ نقرأ

لكثرِة العن�ويِن والإ�سداراِت، و�سيِق الوقِت.

ف�متالُك ال�س���رعِة في القراءِة ُيمّكُن الإن�س����َن من تدارِك هذه الأخط����ِء، كم� ُيتيُح له 

وقتً� جديدًا ي�ستفيُد منه؛ اإّم� بم�س�عفِة وقِت القراءِة، واإّم� ب��ستغاللِه في �سيٍء اآخر. 

؛ وذلك بف�س���ِل اّت�س����ِع دائرِة المقروِء بوا�س���طِة 
ِ
تو�س���يُع الأف���ِق الذهنيِّ وق�عدِة الفهم ب. 

القراءِة ال�سريعِة؛ ف�لق�رُئ ال�سريُع يكوُن ق�درًا على التع�مِل مع اأكبِر عدٍد من الدورّي�ِت 

والكت���ِب والمواق���ِع على ال�س���بكِة...، ويكوُن اأقدَر عل���ى مالحقِة المعلوم����ِت الجديدِة، 

 اأكثَر مت�نًة. 
ِ
وب�لّت�لي يمتلُك توّقدًا ذهنّيً� اأو�سع، وق�عدًة للفهم

، ورّبم� هن� تكمُن المف�رقُة؛ لأّن كثيرًا م���ن القّراِء يعتقُد اأّنه 
ِ
تمّي���ُز القدرِة على الفه���م ج. 

كّلم� �سّرعَن� في القراءِة، كّلم� �س�َء فهُمن� اأو نق�سْت قدرُتن� على ال�ستيع�ِب.

فكيف يتح�ّسُن الفهُم مع ال�سرعِة في القراءِة؟

 
ُ
وقد اأثبتِت الدرا�س����ُت اأّن قدرَة الإن�س�ِن على ال�ستيع�ِب تفوُق كثيرًا ال�سرعَة التي يقراأ

 ب�س���رعٍة تقلُّ عن 300 كلمٍة 
ُ
به�؛ ف�ل�س���خ�ُس الب�لُغ ذو ال���ذك�ِء العتي�ديِّ عندم� يقراأ

.
ِ
في الدقيقِة الواحدِة؛ يكوُن معّدُل قراءتِه في الواقِع اأقلَّ من معّدِل قدرتِه على الفهم

تحّقُق كف�ءِة الفرِد في مج�ِل العمِل، ف�لموّظُف الإداريُّ اأو مديُر الموؤ�ّس�س���ِة ُي�سبُح ق�درًا  د. 

 ب�أن�سطٍة اأخرى 
ِ
على قراءِة التق�ريِر الكثيرِة ب�س���رعٍة ف�ئقٍة، وب�لّت�لي يّت�سُع الوقِت للقي�م

في العمِل.

وب�لن�س���بِة للخطيِب، ُتمّكُنه هذه الآلّيُة م���ن تجميِع الم�ّدِة التي يحت�ُجه� في الخط�ب�ِت 

ب�سكٍل �سريٍع.

؛ لأّنه� ُت�س����عُده عل���ى مراجعِة المقّرِر 
ِ
وب�لن�س���بِة للط�لِب توؤّهُل���ه هذه الطريقُة للنج�ح

ب�سرعٍة وفّع�لّيٍة اأكثَر.

تجديُد المعلوم�ِت؛ ف�لق�رُئ ال�سريُع ق�دٌر على مواكبِة كلِّ م� هو جديٌد؛ �سواَءٌ في مج�ِل  ه�. 

عمِله الخ��سِّ اأو في مي�دين الثق�فِة والأخب�ِر.

القراءُة ال�س���ريعُة وتحفيُز الذهِن: اإّن َمْن يمتلُك هذه القدرَة ُي�س���بُح ن��س���َط الذهِن؛  و. 

ف�لقراءُة ال�س���ريعُة تجعُله متحّف���زًا، وج�هزًا لمتالِك المعلوم���ِة الجديدِة التي يرغُب 

فيه�.
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3. مقّومات القراءة السري؛ة
اإّن �س���رعَة القراءِة هي عدُد الكلم�ِت التي يقروؤه� ال�س���خ�ُس في الدقيقِة الواحدِة، وُيمكُن 

اأْن نح�سَل على هذه ال�سرعِة وفَق المع�دلِة الآتيِة:

الزم���ُن الم�س���تغرُق = ع���دُد الكلم�ِت في الدقيقِة: )ع���دُد الكلم�ِت في ال�س���طِر( × )عدُد 

الأ�سطِر( × )عدُد ال�سفح�ِت المقروءِة(.

وي�ستهدُف التدريُب على القراءِة ال�سريعِة م�س�عفَة عدِد الكلم�ِت في الدقيقِة، ولكي ُنحّقَق 

 وال�ستيع�ِب ل بدَّ من �سم�ِن اأمرين اثنين، هم�: 
ِ
هذا الهدَف من ُح�سِن الفهم

أ. التركيز:
التركي���ُز اأن يك���وَن الم���رُء في جوِّ عمٍل م�، مْن دوِن اأْن ُي�س���غَله �س����غٌل م���َن الداخِل اأو مَن 

. وُي�س���ّبُه الخبراُء التركيَز الذهنيَّ في مهّمٍة م� ب�لعد�س���ِة التي تجمُع اأ�سعَة ال�سم�ِس في 
ِ
الخ�رج

نقطٍة م�. وي�سُف اأحُدهم التركيَز، فيقول: »اأْن يحتلَّ الهدُف مك�َن ال�سدارِة في ال�سعوِر دون 

، وينعدُم وجوُد الزمِن والمحيِط، كم� ينعدُم ال�س���راُع الداخليُّ 
ِ
اأيِّ جهٍد، وتختفي بقّيُة الع�َلم

.
)1(

اأو الحتج�ُج �سدَّ التركيِز«

ول ب���دَّ للق�رِئ الذي يريُد اأْن يتدّرَب على القراءِة ال�س���ريعِة، اأْن ي�س���مَن التركيَز اأ�س��س���ً�،  

فال جدوى من اأْن تت�س�رَع حركُة عينيه ويّت�سَع مج�ُل التق�طه للكلم�ِت من دوِن انتب�ٍه وتركيٍز.

 التركيِز والت�س���تُِّت 
ِ
ولتحقي���ِق التركي���ِز- عملّي���ً�- ل بّد من ت�س���خي�سِ عوام���ِل عدم

 التركيِز اإلى 
ِ
الذهن���يِّ وتخّطيه���� بخطواٍت عملّيٍة، وُيمك���ُن اإرج�ُع اأهمِّ عوامِل ع���دم

 :
)2(

العن��سِر الآتيِة

• الم�سّو�ساُت الداخلّيُة:	

والمراُد مَن الم�سّو�س�ِت الداخلّيِة الإيح�ءاُت الن�بعُة من داخل ِالذهِن، والتي ُت�سغُل الق�رَئ 

عن القراءِة، وُت�س���عُف تركيَزه على المقروِء. وهذه الم�سّو�س����ُت الداخلّيُة على نوعين: اأحالُم 

اليقظِة، والنفع�لُت الع�طفّيُة.

انظر: جفري: درا�س�ت في القراءة ال�سريعة،م.�س، �س24.  )1(
انظر: م.ن، �س27.  )2(



51  
ُ
 السري؛ة

ُ
م  ل   القراءة

ُ
)و؟ نقرأ

اأّم� اأحالُم اليقظِة فخطورُته� تتمّثُل ب�ل�ستغراِق في اأم�ٍن ُتهيمُن على الق�رِئ وتحجُب عنه 

المق���روَء؛ ف�لق�رُئ الذي ينطلُق في اأحالمِه ورغب�تِه، ي�س���تعر�ُس �س����ع�ٍت طواًل اأم�َم الكت�ِب 

.
ٍ
من دوِن فهم

�ُس هذا الفراَر و�سيلًة خي�لّيًة للتعوي�ِس  ف�لأحالُم ُت�سّجُع الفرَد على الهروِب من الواقِع، وُتكرِّ

. عن الف�سِل في الواقِع وم�س�عَر الإح�س��ِس ب�لنق�سِ

 
ِ
واأّم� النفع�لُت الع�طفّيُة؛ ف�لمق�س���وُد منه� هيمنُة م�س�عِر القلِق والخوِف والحزِن والألم

التي تخلُق اإرب�كً� و�سراعً� في الذهِن؛ م� يوؤّدي اإلى ت�سوي�ِس ذهِن الق�رِئ ومنِعه عن القراءِة.

 قدرِة الإن�س����ِن - ع�دًة - على التركيِز على اأكثر من �س���يٍء واحٍد في 
ِ
ويرُجع هذا اإلى عدم

ه  اآٍن واحٍد، ف�إذا ُكّن� م�سغوليَن ب�لقلِق اأو الحزِن اأو ب�أيِّ اإح�س��ٍس مزعٍج اآخر ل ن�ستطيُع اأْن ُنوجِّ

اهتم�ُمن� نحو المقروِء.

كيف نتغّلُب على هذه الم�سّو�ساِت الداخلّيِة؟

 اليقظِة؛ ل بدَّ للفرِد اأْن يت�س�لَح مع واقِعه؛ ليعي�َس درجًة مَن الر�س� بهذا 
ِ
ب�لن�س���بِة لأحالم

 اليقظِة، بو�س���ِفه� و�سيلًة للتعوي�ِس. 
ِ
الواقِع، وُيفّكَر بطريقٍة عقالنّيٍة حتى ل ي�س���قَط في اأحالم

؛ حتى ُيقلَِّل من  لذا، عليه اأْن ُيعّمَق في نف�س���ِه روَح الر�س���� )ب�لق�س�ِء والقدِر( بمعن�ه الإيج�بيِّ

 اليقظِة.
ِ
اآث�ِر اأحالم

واأّم� ب�لن�س���بِة لالنفع�لِت الع�طفّيِة، و�سراع�ِته�، فهي اأقوى العوامِل التي ُتعرقُل التركيَز؛ 

 م� جعَل لرجٍل من قلبيِن في جوِفه، والإن�س�ُن حينم� يكوُن من�سغاًل بم� ُيقلُقه اأو ُيحزُنه؛ 
َ
لأّن اهلل

.
ُ
ل ي�ستطيُع اأْن ُيرّكَز فيم� يقراأ

- هن� - في اأْن يكوَن المرُء قوّيً� مواجهً� لكلِّ هذه الم�س����كِل بجراأٍة و�س���ج�عٍة  ويكمُن الحلُّ

�سِ  ���ً� من دوِن اأْن يترَكه� تت�سّلُل اإلى الوقِت المخ�سّ ����ُس له� مج�ًل خ��سّ وواقعّيٍة؛ بحيُث ُيخ�سّ

للقراءِة اأو البحِث... وعليه اأّل يهرب من هذه النفع�لت؛ ف�إّنه� ب�ل�س���رورِة �س���تفر�ُس نف�َس���ه� 

عليه في وقٍت غيِر من��سٍب.

• الم�سّو�ساُت الخارجّيُة وكيفّيُة التغّلِب عليها:	

، في�س���ّطرُب تركيُزن� ب�س���بِب مظه���ٍر خ�رجيٍّ يظهُر من 
ِ
اإنَّ المثي���راِت قد ت�أتي من الخ�رج
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 منبعثٍة من بيِت الجيراِن 
ٍ
خالِل الن�فذِة اأو ب�سبِب اأ�سواِت ال�سي�راِت من حوِلن� اأو رائحِة طع�م

ُر على  ل مثيراٍت خ�رجّيًة ُتعيُق اأو توؤثِّ  لم نعتْد عليه؛ كلُّ هذه الأمثلِة ُت�س���كِّ
ٍ
اأو ب�س���بِب ملم�ِس قلم

ُر على اإحدى الحوا�ِس الخم�ِس. تركيِزن�؛ لأّنه� توؤثِّ

غيَر اأنَّ وجهَة النظِر الحديثِة تقوُل: اإنَّ الحوا�َس الخم�َس التي �س���بَق ذكُره� لي�س���ْت هي كلُّ 

اأع�س����ِء الح�سِّ التي نمتلُكه�، فلقد زيدِت الق�ئمُة لت�س���مَل -اأي�سً�- ال�س���غَط ودرجَة الحرارِة 

ن� ت�سغُط على رقبِتن� اأكثر  والألَم والع�سالِت والتوازَن والجوَع والعط�َس؛ ف�إذا ك�نْت ي�قُة قمي�سِ

من الالزم؛ ف�إنَّ الإح�س�����َس ب�ل�سغِط يجعُلن� نح�سُّ ب�لت�سوي�ِس؛ واإذا ك�نْت حرارُة الغرفِة اأعلى 

 
ِ
، ف�إنَّ اإح�س��َس���ن� ب�لحرارِة ُي�س���ّو�ُس انتب�َهن�. واإذا ح�وْلن� القراءَة ب�لرغم من المطلوِب اأو اأقلَّ

 في 
ِ
 �س���ديٍد في اأحِد اأ�س���ن�ِنن�، ف�إنَّ الح�فَز الموؤلَم �سيتدّخُل من خالِل اإح�س��ِسن� ب�لألم

ٍ
من األم

؛ اإذ اإّن هذا الإح�س��َس هو  تركيِزن�، وقد توؤثُّر الم�سّو�س����ُت فين� من خالِل اإح�س��ِس���ن� الع�س���ليِّ

الذي يحّوُل انتب�َهن� نحَو ثقِل الكت�ِب الذي نحمُله اأو اإلى جهِد الجلو�ِس ب�س���كٍل منت�س���ٍب فوَق 

؛ بحيُث نتح�ّس����ُس الت�سوي�َس الن�تَج عن موقِع اأج�س�ِمن� في الف�س�ِء؛ ف�إْن ك�ن الكر�سيُّ  الكر�سيِّ

الذي نجل�ُس عليه غيَر مريٍح واأطراُفن� من�سغطًة في و�سٍع غيِر مريٍح؛ ف�إنَّ اإح�س��َسن� ب�لتوازِن 

.
)1(

يبرُز وُي�سعُرن� بذلك

وللتغّل���ِب على هذِه العوامِل الخ�رجّيِة ل بدَّ من اختي�ِر الإط�ِر المن��س���ِب للقراءِة من حيُث 

المك�ُن والأ�س���واُت والحرارُة والبرودُة، بعيدًا عن الروائِح وال�سو�س�ِء وكلِّ المتغّيراِت، وبعيدًا 

 بمعزٍل عن م�س����دِر الإث�رِة 
ُ
 المختلفِة. وبهذِه الطريقِة عندم� نقراأ

ِ
عن موؤّثراِت اللم�ِس والآلم

 بطريقٍة اأ�سرَع.
َ
الأخرى، ف�إّنن� ن�ستطيُع اأْن نقراأ

• عدُم الهتماِم بالمو�سوِع وكيفيُة تحقيِق ذلك: 	

ِه الك�في   ب�لمو�سوِع وعدُم التوجُّ
ِ
من عوامِل ت�ستيِت النتب�ِه و�سعِف التركيِز عدُم الهتم�م

لم� بين يدين� من عمٍل؛ ولأجِل ذلك، كثيرًا م� يف�س���ُل ط�لٌب في درا�س���ِته؛ لأّنه لم يكْن مقتنعً� 

ب�لخت�س��ِس الذي �سلَكه، بل فر�سْته عليه الع�ئلُة - مثاًل -، وكم من ع�مٍل يف�سُل في وظيفِته، 

لأّنه ل ُيحبُّ ذلك العمَل، بل ا�سطرَّ اإليه.

انظر: جفري، درا�س�ت في القراءة ال�سريعة،م.�س، �س28-27.  )1(
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 يجعُل ال�سخ�َس موؤّديً� للعمِل من دوِن تركيٍز، فال ُيبدُع فيه، 
ِ
ومْن هن�، ف�إّن فقداَن الهتم�م

وي�سعُب عليه النج�ُح. 

 ب�سرعٍة؛ اإذ 
َ
والق�رُئ الذي ل يمتلُك اهتم�مً� ك�فيً� بمو�س���وِع قراءِته، لن ي�س���تطيَع اأن يقراأ

 ب�س���يٍء معّيٍن اأو ال�سراُع بين الهتم�م�ِت ب�أ�سي�َء مختلفٍة اإلى 
ِ
ُيمكُن اأن يوؤّدَي انعداُم الهتم�م

.
)1(

ت�سّتِت الذهِن

 الط�لُب �س���يئً� ي�س���تهويه اأو يخت�َر 
َ
 ب�لمو�س���وِع، ب�أْن يقراأ

ِ
ويكم���ُن الح���لُّ في تقويِة الهتم�م

الب�حُث مو�س���وعً� يمي���ُل اإليه، ف�لتركيُز مت�ٌح وممكٌن في المج�ِل ال���ذي ُيحبُّه الفرُد، لكْن من 

ال�سعِب اأْن ُيرّكَز الق�رُئ على اأمٍر ل ي�ستهويه. 

 وتقويُته من خالِل مراع�ِة اإجراءاٍت عّدٍة؛ هي: 
ِ
وُيمكن تنميُة عن�سِر الهتم�م

تقويُة الرابطِة ب�لمو�سوِع من خالِل التفتي�ِس عن معنى ومح�ولِة ربِطه ب�سيٍء ي�ستهويه اأو 	•

 اللغِة الإنكليزّيِة ول يجُد في نف�ِس���ه اهتم�مً� بذلك، 
ِ
ه؛ ف�لط�لُب الذي ينفُر من تعّلم يهمُّ

ُيمك���ُن اأن ُيوجَد الهتم�َم بربِط المو�س���وِع ب�أهّمّيِته في درا�س���ِة الكمبيوتر والدخوِل اإلى 

�سبكِة الإنترنت، اإْن ك�ن له اهتم�ٌم خ��سٌّ بذلك.

: ف�لإيح����ُء للنف�ِس ب�أّنه مهتمٌّ ب�لمو�س���وِع، واأّن المو�س���وَع ُيثيُر 	• اأ�س���لوُب الإيح����ِء الذاتيِّ

 والرغبِة.
ِ
رغب�ِته، يعمُل على التوجيه الفعلّي لالهتم�م

• ال�سراُع بين الخياِل والإرادِة:	

 التركيِز؛ ويرجُع اإلى الق�نوِن النف�س���يِّ 
ِ
وهو الع�مُل الرابُع من عوامِل ت�س���تُِّت الذهِن وعدم

المعروِف بق�نوِن الجهِد المعكو�ِس، الق�ئِل ب�أنَّ ال�سراَع بين الإرادِة والخي�ِل الغلبُة فيه للخي�ِل، 

، ولكّنن� من   من خالِل جهٍد اإراديِّ
ُ
 كت�بً� ُنح�وُل من جه���ٍة اأْن ُنرّكَز فيم� نقراأ

ُ
فنح���ُن حيَن نقراأ

 بعمٍل اآخر 
ِ
 عن القراءِة اأو متعِة القي�م

ِ
جهٍة ث�نيٍة ُنطلُق العن�َن لقّوِة الخي�ِل لُتغرَقن� في الخروج

قد يكوُن مقبوًل لدين� اأكثَر من القراءِة. 

وفي هذا ال�س���راِع يتغّل���ُب الخي�ُل، وتكوُن النتيجُة اأنَّ الذه���َن ينطلُق بعيدًا عن المهّمِة 

 التركيِز، فمثاًل 
ِ
التي بيَن اأيدين�، كم� اأّن ق�نوَن الجهِد المعكو�ِس ُيقّدُم لن� �س���ببً� اآخَر لعدم

انظر: م.ن، �س30.  )1(
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يقوُل اأحُد الأ�س���خ��ِس: اأجل�ُس اأم�َم كتبي واأن� م�س���ّمٌم على ق�س�ِء الأم�سيِة ب�لدرا�سِة، غيَر 

عيَد ذهني 
ُ
 ب�لتفكيِر ب�س���يٍء اآخ���َر اأودُّ لو اأبقى فيه، واأح�وُل اأن اأ

ُ
اأّنني ح�لم� اأفتُح كت�بً� اأبداأ

للقراءِة م�ستعماًل قّوَة الإرادِة، غير اأّن الجهَد هذا ي�سعُف ب�سبِب �سعِف اإرادتي؛ اإذ تتدّفُق 

اإلى ذهني اأفك�ٌر، مثُل: الخروِج لتن�وِل �س���يٍء في المقهى، اأو ق�س����ِء الأم�س���يِة بم�س����هدِة 

التلف�ِز. 

، اأّنه� ن�تجٌة عن �سعِف الإرادِة، بل اإنَّ  وفي الحقيقِة، اإّن م�سكلَة هذا الرجِل لي�سْت كم� يظنُّ

م�س���كلَته تكمُن في اأّن خي�َله الأقوى من اإرادِته يجري ا�س���تخداُمه ب�سكٍل خ�طٍئ؛ اإذ ي�ستخدُمه 

لمق�ومِة جهوِده نحَو التركيِز، بدًل من اأْن ي�ستخدَمه� لم�س�ندِته�.

 ب�لمقروِء، وب�لّت�لي 
ِ
واإنَّ الحلوَل ال�س�بقَة والإجراءاِت الت�بعَة كلَّه� ت�سبُّ في تقويِة الهتم�م

ُيمك���ُن ا�س���تخداُم الخي�ِل لإبط�ِل مفع���وِل ق�نوِن الجه���ِد المعكو�ِس، ف�لق�ن���وُن ل يعمُل عندم� 

ين�سجُم الخي�ُل مع الإرادِة في عمِله�.

ف�لحلُّ الأنجُع لن�س���رِة الإرادِة على الخي�ِل اأْن نوّجَه قّوَة الخي�ِل نحَو وجهِة الإرادِة بتوفيِر 

كلِّ العوامِل الم�س�عدِة على ذلك.

ب. التخّل�ُس من عادِة القراءِة البطيئِة:

يكت�سُب الإن�س�ُن في حي�تِه ع�داٍت ح�سنًة واأخرى �سّيئًة. والع�دُة الح�سنُة ُت�س�عُد الفرَد على 

ح�س���ِن التكّيِف مع المحيِط، وُتمّكُنه من تطويِر ق�بلّي�ِته. والع�دُة ال�س���ّيئُة ُتعيُق تطّوَر الإن�س����ِن 

وُتعرق���ُل التكّيَف مع البيئِة؛ �س���واٌء اأك�نْت ع����دًة م�ّدّيًة اأم ع�دًة ذهنّي���ًة. والقراءُة البطيئُة هي 

اإحدى الع�داِت ال�سّيئِة. 

ولكن، كيف ُيمكُن اأن نتخّل�َس من الع�داِت ال�سّيئِة؟

لقد اكت�سَف علم�ُء النف�ِس اأّن مح�ولَة التغّلِب على اأيِّ ع�دٍة �سّيئٍة بقّوِة الإرادِة قد يوؤّدي اإلى 

ازدي�ِده� �سوءًا. وتف�سيُر ذلك يرجُع اإلى ق�نوِن الجهِد المعكو�ِس الذي ُي�ستث�ُر بمح�ولِة مق�ومِة 

الخي�ِل ب�لإرادِة؛ فمح�ولُة التركيِز على مم�ر�س���ِة الع�دِة بق�س���ِد الإقالِع عنه� ي�ستثيُر الخي�َل 

الذي يفرُّ اإلى اهتم�م�ٍت اأخرى، فيت�سّتُت الذهُن وتف�سَل مح�ولِت الإقالِع.
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لأج���ِل ذلك، تكوُن مم�ر�س���ُة الع�دِة ب�س���كٍل غيِر واٍع اأمرًا ل ع�س���َر فيه، اأّم���� اإذا ح�وْلن� اأن 

 .
)1(

ُنم�ر�َس ع�دًة قديمًة ب�سكٍل واٍع ملتفتيَن اإليه�، فهذا الأمُر �سُيربُكن�

وَت�س���ّوْر - اأي�س���ً� - على �س���بيِل المث�ِل - اأّنه ُطِلَب مّن� اأن ُنعطَي عّينًة م���ن توقيِعن� لغر�ٍس 

معّيٍن، واأن نتنّبَه اإلى �سكِل ر�سِمن� للحروِف الفردّيِة، ففي مثِل هذه الح�لِت تختفي الن�سي�بّيُة 

.
)2(

� نقوُم به للمّرِة الأولى ُع فيه� اأ�سم�َءن�؛ ف�لجهُد ُي�سبُح معّقدًا، كم� لو ُكنَّ التي ُنوقِّ

وهذا هو الأ�س�����ُس النف�س���ّي للتخّل�سِ من الع�داِت ال�س���ّيئِة؛ فلكي نتخّل�َس من ع�دٍة �س���ّيئٍة 

علين� اأن ُنم�ر�َسه� ب�سكٍل واٍع في الأوق�ِت التي ل ُنريُد اأن ُنم�ر�س فيه� تلك الع�دَة.

وال�سوؤاُل الآَن: كيَف ُنطّبُق هذه الق�عدَة للتخّل�سِ من ع�دِة القراءِة البطيئِة وتح�سيِن �سرعِة 

الق���راءِة؟ يقول جف���ري اأ. دولي: لكي ُتْفِرَد خم�َس دق�ئَق يومّيً� لهذه المم�ر�س���ِة المق�س���ودِة، 

 �س���يئً� ذا 
َ
ِاجل�ْس وفي يِدك �س���يٌء للقراءِة، وقد يكوُن من المن��س���ِب عندم� تفعُل ذلك اأْن تقراأ

ف�ئ���دٍة لك؛ لأّن ه���ذه الطريقَة ُتحّقُق ل���ك هدفين في اآٍن واحٍد؛ فهي ُتح�ّس���ُن نوعّي���َة القراءِة 

و�سرعِته�.

َه� بعن�يٍة لمّدِة خم�ِس دق�ئَق ب�أبط�أِ �س���رعٍة ممكنٍة، ف�إْن وجدَت 
ْ
وبعَد اأْن تخت�َر الم�ّدَة، اقراأ

، والزْم نف�َسك بقّوِة 
َ
 ب�ل�سرعِة العتي�ديِة، اجبْر نف�َسك على القراءِة ب�سرعٍة اأبط�أ

ُ
نف�َس���َك تقراأ

 ب�س���رعٍة اأقلَّ مّم� اعتدَت عليه، وفي الوقِت نف�ِس���ه، قْل لنف�ِسك ب�أّنَك تفعُل هذا 
َ
الإرادِة اأْن تقراأ

من اأجِل اإبط�ِل ع�دٍة، وت�سّوْر اأّنَك اكت�سبَت �سرعًة في القراءِة اأكبَر من �سرعِتك الح�ليِة. ففي 

 
ُ
ال�س���راِع بين الإرادِة والخي�ِل �سيكوُن هذا الآخُر هو الأقوى، و�ستكوُن النتيجُة اأّنه عندم� تقراأ

اأيَّ �سيٍء خ�رَج فترِة التدريِب التي تدوُم خم�َس دق�ئَق يومّيً�، �ستجُد نف�َسك من الن�حيِة العملّيِة 

.
)3(

 اأ�سرَع مّم� تفعُل في الأحواِل العتي�دّيِة
ُ
تقراأ

وهذا ُيذّكُرن� بق�س���ِة الرجِل ال�سيِخ الذي �س����أَله حفيُده: ي� جّدي، هل تن�ُم ولحيُتك الطويلُة تحَت الغط�ِء اأم فوَقه؟ ومع   )1(
اأّن ال�سيَخ ك�ن ين�ُم دومً� ه�دئً� خم�سًة و�سبعين ع�ّمً�، ف�إّنه تلك الليلة لم ي�ستطْع اأن ين�َم، وبقي من�سغاًل بمح�ولِة تذّكِر 

اأيَن ي�س���ُع لحيَته، تحَت الغط�ِء اأم فوَقه. فهو عندم� انتبه ب�س���كٍل �سعوريٍّ للع�دِة الآلّيِة التي ك�ن ُيم�ِر�ُسه� تحّطَمْت تلك 

الع�دُة.

انظر: جفري، درا�س�ت في القراءة ال�سريعة،م.�س، �س38.  )2(
انظر: م.ن، �س40.  )3(
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األفكاُر الرئوسة

 نحو 1200 كلمٍة في الدقيقِة من دوِن اأن يوؤّثَر 
َ
ُتتيُح القراءُة ال�س���ريعُة للق�رىِء اأْن يقراأ   1

 الأ�س��ُس في رفِع هذه الن�سبِة ب�سيٌط؛ وهو 
ُ
 وح�س���ِن ال�ستيع�ِب. والمبداأ

ِ
ذلك على الفهم

تعويُد الق�رِئ على تكبيِر عدِد الوحداِت التي يلتقُطه� ب�س���رّيً�؛ م� يعني تو�س���يَع مج�ِل 

العيِن وعدِد الكلم�ِت التي تراه� العين�ن في نظرٍة واحدٍة.

/ تمّيُز 
ِ
من فوائِد القراءِة ال�سريعِة: توفيُر الوقِت/ تو�سيُع الأفِق الذهنيِّ وق�عدِة الفهم   2

/ تحّقُق كف�ءِة الفرِد في مج����ِل العمِل/ تمّكُن الق�رِئ من مج�لٍت 
ِ
الق���درِة على الفهم

اأو�سَع للت�سليِة/ تجديُد المعلوم�ِت/ تحفيُز الذهِن...

من مقّوم�ِت القراءِة ال�سريعِة: التركيُز والتخّل�ُس من ع�دِة القراءِة البطيئِة.   3

ْر وأِجْب
ّ
فك

بّيْن اأ�س�َس القراءِة ال�سريعِة وفوائَده�.  .1

تكّلْم على ع�مِل التركيِز ودورِه في القراءِة ال�سريعِة وكيفّيِة تقويِة هذا الع�مِل.  .2

كيَف نتخّل�ُس من ع�دِة القراءِة البطيئِة؟  .3
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للمطال؛ة

عناصرُ عمليِّّة االستماِع)2(

1. تحليُل الكالِم ونقُده:

 الم�سموِع، التي ينبغي اأن ُيراعَي 
ِ
بعد عملّيِة التف�سيِر والتحليِل، ت�أتي عملّيُة التحليِل للكالم

الم�ستِمُع فيه� الأموَر الآتيَة:

اأ. اأْن يكوَن لدى الم�ستِمِع خبرٌة �سخ�سّيٌة عن المو�سوِع الم�ستَمِع اإليه.

 النحي�ِز 
ِ
ب. اأْن يكوَن الم�س���تِمُع على درجٍة كبيرٍة من الوعي والنظرِة المو�س���وعّيِة، وعدم

والت�سّرِع؛ فعملّيُة النقِد تحت�ُج اإلى نزاهٍة وتروٍّ وك�سٍف للحقيقِة.

 مواطِن ال�سعِف.
ِ
، واأ�سب�بِهم�، وطريقِة عالج

ِ
ج. ك�سُف مواطِن القّوِة وال�سعِف في الكالم

، وهذا يتطّلُب درجًة ع�ليًة من التركيِز.
ِ
 المتكّلم

ِ
د. النتب�ُه لكالم

 الم�سموِع، واإدراِك اأهداِفه ومراميه.
ِ
ه�. القدرُة على تحليِل الكالم

و. ق���درُة الم�س���تِمِع عل���ى ربِط م� ي�س���مُعه بخبراِته ومع�رِفه ال�س����بقِة، ونقدِه له في �س���وِء 

ِة، اأو في �سوِء الواقِع، اأو في �سوِء اآراِء الآخريَن واأفك�ِرهم. خبراِته ال�س�بقِة الخ��سّ

ز. ع���دُم النخداِع ب�لعب����راِت، اأو طريقِة العر�ِس، اأو الم�س����عِر والنفع����لِت عن الغر�ِس 

.
)1(

�ُه المتكّلُم الرئي�ِس للحديِث، والهدِف الذي يتوخَّ

2. ربُط الم�سموِن المقبوِل بالخبراِت ال�سخ�سّيِة:

 المعنى 
ِ
، وخبراِت الم�س���تِمِع، فبعَد فه���م

ِ
وه���و م���� ُي�س���ّمى ب�لتك�مِل بين خب���راِت المتكّل���م

 ونقدِه، 
ِ
 والتف�عِل معه، وبعد تحلي���ِل الكالم

ِ
 الم�س���موِع، وبعد تف�س���يِر ال���كالم

ِ
الإجم�ليِّ للكالم

يكوُن موقُف الم�ستِمِع مّم� ا�ستمَع اإليه واحٌد من ثالثة:

اأ. قد تكوُن المعلوم�ُت لم تمّر ب�لم�ستِمِع من قبل، فت�سيَف لمعلوم�ِته اإ�س�فًة جديدًة، وفي 

هذه الح�لِة تحدُث عملّيُة اإ�سب�ٍع للم�ستِمِع.

انظ���ر: خ�طر، محمود ر�س���دي؛ واآخرون: ط���رق تدري�س اللغة العربّي���ة والتربية الدينّية في �س���وء الّتج�ه�ت التربوّية   )1(
الحديثة، الق�هرة، مط�بع �سجل العرب، 1985م، �س169.
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دًة لخبراِت الم�س���تِمِع ال�سخ�س���ّيِة، فال ُت�س���يُف جديدًا اإلى  ب. وق���د تكوُن المعلوم�ُت موؤكِّ

معلوم�ِته.

ج. وقد تكوُن المعلوم�ُت مخ�لفًة لخبراِت الم�س���تِمِع ال�سخ�س���ّيِة، ولكّنه اقتنَع به�، وبذلَك 

���ه� ول يقبَله�،  تحلُّ الخبراُت الجديدُة محلَّ الخبراِت القديمِة، اأو لم يقتنْع به� فيرف�سَ

ويحتفَظ بمعلوم�ِته القديمِة.

وتك�م���ُل الخب���رِة وفّع�لّيُته� هم� الغر����سُ النه�ئيُّ الذي م���ن اأجِله نفهُم موقَف الّت�س����ِل 

 
ِ
ونف�ّس���ُره ونقّوُمه، ومن خالِل وعي الم�ستِمِع بم� في العن��سِر الثالثِة الأولى من عملّي�ِت )فهم

 ونقِده( وتحقيِقه له�؛ ُيمكُن 
ِ
 والتف�عِل معه، وتحليِل الكالم

ِ
، وتف�س���يِر الكالم المعنى الإجم�ليِّ

 هذه الخبراِت 
ِ
ربُط الأفك�ِر المعرو�سِة ومراجعُته� مع م� لديِه من اأفك�ٍر، ثّم القي�ُم ب��ستخدام

الجديدِة في حي�ِته اليومّيِة.

 والم�ستِمِع؛ هي:
ِ
واأهمُّ العوامِل التي توؤثُّر في تك�مِل الخبرِة بين المتكّلم

.
ِ
معرفُة هدِف المتكّلم  -

.
ِ
معرفُة مو�سوِع الكالم  -

 وخلفّيِته تج�َه المو�سوِع.
ِ
معرفُة الم�ستِمِع لمج�ِل الكالم  -



أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المد؛ل

الدرس الخامس

 كيَف نقرُأ؟ )3(  
 

تسريُع القراءِة وتفعيُلها

يع���رَف طرَق ت�س���ريِع القراءِة وتفعي���ِل المعلوم�ِت    1

المقروءِة.

يمل���َك الق���درَة عل���ى تطبيِق ه���ذه الخط���واِت في    2

عملّيتي القراءِة وتفعيِل المعلوم�ِت المقروءِة.

ي�سرَح الإجراءاِت العمليَة لت�سريِع القراءِة.   3





 تسريِع القراءِة 
ُ
1. طرق

ه�: لت�سريِع القراءِة واإكث�ِر عدِد الكلم�ِت المقروءِة في الدقيقِة؛ ُيمكُن اعتم�ُد اآلّي�ٍت عّدة؛ اأهمُّ

أ. طريقُة السطر:
 كلمًة كلم���ة؛ ولذلك، ل بدَّ من 

ُ
تنطل���ُق ه���ذه الطريقُة من حقيق���ِة اأنَّ الق�رَئ الع����ديَّ يقراأ

تو�سيِع مج�ِل العيِن. 

 ،)  من اأّوِل ال�سطِر اإلى نه�يِة ال�سطِر )من اليمين اإلى الي�س�ِر في الن�سِّ العربيِّ
ُ
ف�لعيُن تبداأ

وتلتقُط كلمًة، ثّم تتحّرُك، وتتوّقُف، ثّم تتحّرُك ث�نيًة لتلتقَط كلمًة ث�نيًة وتتوّقَف، وهكذا، وهذه 

الطريقُة بطيئٌة وبال مبّرر؛ لأّن العيَن ق�درٌة على التق�ِط اأكثَر من كلمٍة دفعًة واحدًة.

َل العيِن وحرك�ِته� في تتّبِع المكتوِب كلمًة كلمة، هو ال�سبُب في  وقد بّينْت الدرا�س�ُت اأّن تنقُّ

انخف��ِس �سرعِة القراءِة. 

وطريقُة ال�س���طِر ت�س���تهدُف التخّل�َس من هذه الع�دِة في البدايِة من اأّوِل ال�س���طِر وقراءَة 

المكت���وِب كلم���ًة كلمة، فبدًل من ذل���ك ُيرّكُز الق�رُئ نظَره على و�س���ِط ال�س���طِر، وتكوُن حركُة 

ب�سِره من الو�سِط واإلى الأ�سفِل �سطرًا �سطرًا.

وُيح�وُل الق�رُئ اأْن ُيحّرَك عينيه من محوِر و�س���ِط ال�س���طِر قلياًل، مح�وًل ا�ستيع�َب ال�سطِر 

ب�أكمِله بنظرتين اأو ثالث، ثّم ينتقُل اإلى ال�سطِر الذي يليه، وهكذا. 

ب. طريقُة البطاقِة:
ُتعتم���ُد هذه الطريق���ُة للتخّل�سِ من الع�دِة ال�س���ّيئِة الث�ني���ِة المتمّثلِة في النظ���ِر ث�نيًة اإلى 

ه�. 
َ
الكلم�ِت التي �سبَق للق�رِئ اأْن قراأ

وال�سبُب الث�ني من اأ�سب�ِب البطِء في القراءِة، هي الحرك�ُت الترّدديُة التي تقوُم به� العيُن 

من �سطٍر اإلى اآخر.
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ف�إذا و�سْعن� حّدًا لهذه الع�دِة، ن�ستطيُع اأْن ُن�س�عَف �سرعَة القراءِة. 

: اأظهرت اأّن طلبَة الكّلّي�ِت يتراجعون بمعدِل 15 مّرة في قراءة 
)1(

وفي درا�س���ٍة لمجّلة طّبّية

100 كلمٍة فح�سب، وتالميَذ ال�سفِّ ال�س�د�ِس البتدائيِّ يتراجعون 20 مّرًة في قراءِة كّل 100 

كلمٍة، بينم� يتراجُع طاّلُب المرحلِة البتدائّيِة 52 مّرة في كّل 100 كلمٍة. 

ول���ذا، ف����إنَّ حرك�ِت العي���ِن الرتدادّيِة قد ت�س���تنفُذ 1/5 اإلى 1/2 وقَت الق���راءِة الع�دي، 

اعتم�دًا على مقداِر تكراِر تلك الحرك�ِت. 

ولذل���ك، ك�نت طريقُة البط�قِة للتخّل�سِ م���ن هذه الع�دِة المعّوقِة ل�س���رعِة القراءِة. وتتمّثُل 

 الر�س�����ِس من الأعلى اإلى الأ�س���فِل مرورًا بو�سِط 
ِ
هذه الطريقُة في اأن ير�س���َم الق�رُئ خّطً� بقلم

ال�س���فحِة المقروءِة، وبعد ذلك ي�أخُذ بط�قًة اأو ورقًة من الكرتون له� عر�ُس الكت�ِب نف�س���ِه، ثّم 

ُيم�س���ُك الق�رُئ البط�قَة بيديه الثنتين وي�س���حُبه� اإلى الأ�س���فِل ب�س���رعِة العينين نف�ِسه�؛ عندم� 

ينتقُل نظرُه من و�سِط �سطِر اإلى و�سِط �سطٍر اآخر مغّطيً� بذلك الأ�سطَر التي انتهى من قراءِته�. 

ه�. 
َ
فعمدة هذه الطريقِة وجوهُره� هو منُع الب�سِر من الرجوِع مّرًة ث�نيًة اإلى الكلم�ِت التي قراأ

طريقُة منِع حركِة الشفاِه:  ج. 
يتعّلُم الطفُل - اأحي�نً� - مع القراءِة ع�داٍت كثيرًة، تظلُّ معه حتى في الكبِر، منه�: مت�بعُة 

الكلم�ِت ب�أ�س����بِعه، وتحريُك الراأ����سِ من ج�نِب اإلى اآخر، وقراءُة الكلم�ِت ب�س���فتيه، والهم�ُس 

... كلُّ هذه الع�داِت ُت�سّبُب ت�أّخرًا في القراءِة وخ�س�رًة للوقِت.
ُ
للنف�ِس بم� يقراأ

فعل���ى الق�رِئ اأن يتخّل�َس من كلِّ هذه الع�داِت؛ حتى ي�س���تطيَع النطالَق ب�لقراءِة، وزي�دَة 

عدِد الكلم�ِت في الدقيقِة. 

وطريقُة منع حركة ال�سف�ه ت�سعى للق�س�ِء على اإحدى هذه الحركِة، فلكي يمنَع ذلك، ي�سُع 

�سيئً� بين اأ�سن�ِنه لتجّنِب حركِة ال�سف�ِه.

 د. طريقُة السطرين:

هذه الطريقُة ُتعدُّ متقّدمًة ب�لمق�رنِة مع الطريقتين ال�س����بقتين، هي ت�س���تهدُف ا�ستيع�َب 

المحتوى الفكريِّ للمقروِء �سطرين �سطرين. 

انظر: جفري: درا�س�ت في القراءة ال�سريعة،م.�س، �س63.  )1(
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ُ
م      تسريُع القراءِة وتف؛ول

ُ
 نقرأ

َ
 )و؟

لكن، كيف ذلك؟ 

هذه المّرُة ل ُيثّبُت الق�رُئ نظّره على و�سِط ال�سطِر، كم� هو الح�ُل في طريقِة ال�سطِر، بل 

ل بدَّ من تثبيِت النظِر على مراكِز الفراغ�ِت بين ال�سطوِر. 

ف�بتداًء ُي�س���ّلُط الق�رُئ ب�سَره على الفراِغ بين ال�س���طِر الأّوِل والث�ني في الو�سِط، ويح�وُل 

ا�س���تيع�َب فكرِة ال�س���طريِن ب�أق���لِّ عدٍد ممكن من النظ���راِت، ثّم ين�زُل بنظِره اإلى ال�س���طرين 

الث�ل���ِث والراب���ِع، مرّكزًا نظَره على مركِز الفراِغ بين هذيِن ال�س���طريِن -اأي�س���ً�-، م�س���توعبً� 

فكرَتهم� في اأقّل عدٍد ممكٍن من النظراِت، وهكذا. 

ولت�س���هيِل المهّم���ِة، ُيمك���ُن ر�س���ُم خط���وٍط عبَر كلِّ �س���فحٍة، بو�س���ِع عالم�ٍت عل���ى مركِز 

 من الأ�س���طِر، وحي���ن القراءِة يتمُّ تركيُز النظِر عل���ى هذه العالم�ِت، 
ٍ
الفراغ����ِت بين كلِّ زوج

مح�وًل ا�ستيع�َب المحَتوى الفكريِّ ل�سطرين معً�. 

وُيمكُن تدعيُم هذه الطريقِة ب�عتم�ِد البط�قِة اأي�سً�، من خالِل ا�ستخداِمه� لحجِب الأ�سطِر 

التي �سبَق اأن قراأَه�.

ناه بسرعٍةم
ْ
ُر ما قرأ

ّ
2. )و؟ ندذ)

ال�س���رعُة، كم� هي مطلوبٌة في القراءِة،كذلك من الأف�س���ِل اأن يتدّرَب الق�رُئ على �س���رعِة 

ا�سترج�ِع المعلوم�ِت في الظروِف المن��سبِة. 

ه؛ ولذلك ل 
َ
ولكْن في ح�لٍت كثيرٍة تخوُن الذاكرُة �س�حَبه�، ول ي�ستطيُع اأن ي�سترجَع م� قراأ

بدَّ من درا�سِة عوامِل الن�سي�ِن وطرِق تجّنِبه�، والطرق العملّية لتحقيق التذّكر؛ واأبرزه� الآتي:

أ. أثُر القراءِة الالحقِة: 
ف�إّن م� تتمُّ قراءُته لحقً� بعَد الجزِء المن�س���يِّ ُي�س���ّبُب الن�س���ي�َن، حيث اإّن ذاكرَة التج�رِب 

ً� �سعرّيً�، ثّم  ن� -مثاًل- ن�سّ
ْ
ِره�؛ فلو قراأ الالحقِة تتدّخُل مع تذّكِر التجربِة التي نرغُب في تذكُّ

ن� بعَده خبرًا م�، ف�إّن تذّكَرن� للخبِر يتدّخُل في تذّكِر الق�س���يدِة، فنحن نن�س���ى الق�س���يدَة 
ْ
قراأ

ن�ه لحقً�، وهكذا. فكلُّ التج�رِب التي نعي�ُس���ه� بعَد القراءِة توؤّثُر على 
ْ
ب�س���بِب الخبِر ال���ذي قراأ

ن� من حيٍن لآخَر؛ حتى ت�س���تقرَّ 
ْ
تذّكِرن���� للمق���روِء. فلكي ل نن�س���ى، ل بدَّ م���ن مراجعِة م���� قراأ

المعلوم�ُت في الذاكرِة ول تتال�سى.
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ه ث�نيً�، حتى ل يح�سُل تداخل. 
َ
ه اأوًل وقراأ

َ
كم� اأّنه من المفيِد اأن يف�سَل الق�رَئ بين م� قراأ

ه �س����بقً�؛ 
َ
ومن المفيِد قبَل ال�س���روِع ب�لقراءِة ث�نيً� بعد فترِة ال�س���تراحِة اأن ُيراجَع اأّوًل م� قراأ

وذلك يعني اأّن المراجعَة تكوُن اأف�سَل لو ح�سلْت ب�أ�سرِع وقٍت ممكٍن، ب�سرِط اأن ُنعطَي اأنف�َسن� 

الراح���َة الت���ي ُتقّلُل من التدّخِل، بدًل من اللتف�ِت فورًا اإلى �س���يٍء اآخَر جدي���ٍد؛ فمثاًل: ُنراجُع 

.
)1(

�سيئً� في الم�س�ِء، بعد اأن نكوَن قد تعّلمَن�ه خالَل النه�ِر

ب. تأثيُر التجارِب السابقِة:
ويتمّثُل هذا الع�ئُق الث�ني في اأّن م� نقروؤه �س����بقً� يوؤّثُر على م� ُنريُد تذّكَره؛ فنحن نف�س���ُل 

؛ ب�سبِب ان�سغ�ِلن� قبَله بقراءِة كت�ٍب اآخَر في م�ّدٍة اأخرى. ولت�أثيِر  في تذّكِر م� في كت�ٍب فل�سفيٍّ

.  ع�طفيٌّ ونف�سيٌّ
ٌ
التج�رِب ال�س�بقِة من�س�أ

اأّم� كيف نتجّنُب ت�أثيَر التج�رِب ال�س����بقِة؟ ف�لحلُّ يكمُن في ح�سِن اختي�ِر الوقِت المن��سِب 

للق���راءِة، بحيث ي�س���بُقه وقٌت للراح���ِة. كم� اأّنه من الأف�س���ِل اأن تتخّلَل عملّي���ُة القراءِة فتراُت 

ن�ه ب�سرعٍة ب�سكٍل جّيٍد. 
ْ
َر م� قراأ راحٍة؛ حتى ن�ستطيَع تذكُّ

ومن جهٍة ث�نيٍة، على الق�رِئ اأن يتخّل�َس من اأيِّ انفع�لٍت ع�طفّيٍة اأو نف�سّيٍة ع��َسه� قبَل اأن 

 مح�ولَة حفِظ الم�ّدِة وقراءِته�.
َ
يبداأ

ج. عدُم االنتباِه:
القراءُة الم�س���تغرقُة هي التي ُيمكُن اأن نتذّكَر معه� م� نقروؤه، اأّم� القراءُة التي ل ينف�س���ُل 

معه� الق�رُئ عن المحيِط وم� حوَله من اأ�س���ي�ٍء واأ�س���واٍت، فهي ل تمنُح الق�رَئ فر�س���َة حفِظ 

ِره� ب�سرعٍة. المعلوم�ِت ب�سكٍل جّيٍد حتى يقدَر على تذكُّ

ِر، ل بدَّ من تركيِز النتب�ِه على الأموِر الأ�س��سّيِة، واإع�دِة المقروِء؛  فمن اأجِل تح�سيِن التذكُّ

لتثبيِت انطب�ِع المعلوم�ِت في الذهِن.

د. عدُم االهتماِم بالماّدِة وفقداُن الرغبِة:
 ب�سرعٍة، واإخف�قً� في مح�ولِة 

ُ
 الق�رِئ بم� يقروؤه، ُي�س���ّبُب له ن�س���ي�َن م� يقراأ

ِ
اإّن عدَم اهتم�م

تذّكِره.

انظر: جفري: درا�س�ت في القراءة ال�سريعة،م.�س، �س139.  )1(
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ُ
 نقرأ

َ
 )و؟

ون: اإّنن�  وُيعدُّ الهتم�ُم ب�ل�س���يِء عن�سرًا م�س����عدًا وموؤّثرًا في تذّكِره؛ ولذا، يقوُل المخت�سّ

ن� كثيرًا. نتذّكُر ب�سكٍل اأف�سَل الأ�سي�َء التي تهمُّ

اأّم� كيَف ُنثير الهتم�َم ب�لمقروِء؟ فهن�ك طرٌق عّدٌة؛ منه�: 

. اأ�سلوُب الإيح�ِء الذاتيِّ  -

قراءُة مو�س���وع�ٍت مرتبطٍة بذوِقك وميوِلك، اأو مرتبطٍة ب�لأحداِث المع��سرِة وب�لواقِع   -

العمليِّ الذي تعي�ُسه اأو تم�ر�ُسه.

من�ق�س���ُة م� تقروؤه مع �س���خ�سٍ اآخر، ومن الأف�س���ِل اأن يكوَن اأكثَر عمق���ً� واإح�طًة منك   -

ب�لمو�سوِع.

ر اأو تفّكَر فيم� �سيح�سُل بعد ال�سيطرِة على المو�سوِع،  اأعِط لنف�ِسك ح�فزًا،ك�أن تت�سوَّ  -

وم�ذا �ستخ�سُر لو ف�سلَت في ذلك. 

هـ. الروابُط غير الكافيِة:
ِره�، ف�إذا ف�سَل  اإّن ربَط الأ�سي�ِء التي نقروؤه� ب�لأموِر التي نعرُفه� ُي�س�عُدن� كثيرًا على تذكُّ

الق����رُئ في الربِط عقلّيً� بين المقروِء ومخزوِنه المعرفيِّ الرا�س���ِخ في ذاكرِته، ي�س���عُب عليه 

تذّكُر ذلك المقروِء.

ه اأو  وُيمكُن اأن يتحّقَق الربُط من خالِل عالق�ٍت منطقّيٍة عّدٍة تربُط ال�س���يَء بنوِعه اأو �س���دِّ

مثِله...

 الخ�رط���ِة الذهنّيِة للمق���روِء، اعتم�دًا على 
ِ
وُيمك���ُن تحقيُق الروابِط الك�فيِة، ب��س���تخدام

الأ�س���ئلِة الأ�س��س���ّيِة )من، م�ذا، متى، بم�ذا، اأين(، فُي�س���ّجُل الق�رُئ رقم )1( على كلِّ كلمٍة 

ُتجيُب على َمن؟ ورقم )2( على كلِّ كلمٍة ُتجيُب على م�ذا، وهكذا.

 ويتذّكُر المعلوم�ِت. 
ِ
ه وتذّكَره، ينظُر اإلى الأرق�م

َ
وعندم� يريُد الق�رُئ مراجعَة م� قراأ

 للقراءِة السري؛ِة ونصائُح لدف؛وِلها
ٌ
 عاّمة

ُ
3. ضوابط

 هذا الدر�ِس نذكُر مجموعًة من الفوائِد والإجراءاِت العملّيِة لت�سريِع القراءِة: 
ِ
في خت�م

تنميُة المج�ِل الب�سريِّ والتعّوُد على تو�سعِة هذا المج�ِل. اأ. 
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ِه اإلى ال�سورِة كلِّه� )ال�سفحة(؛ فهي تتُرك انطب�ع�ٍت في الذهِن. ب.التعّوُد على التوجُّ

ج.مح�ولُة قراءِة �سطٍر واحٍد دفعًة واحدًة، والندف�ُع نحو القراءِة، وتجّنُب النظِر حتى ولو 

لم ُتفهْم بع�ُس المفرداِت.

المتن�ُع عن التراجِع اإلى الوراِء قدَر الإمك�ِن. د. 

القراءُة من اأجِل الو�سوِل اإلى الأفك�ِر المن��سبِة لم� ت�سعُر. ه�. 

 والعزُم على النته�ِء في الوقِت المحّدِد.
ُ
العتي�ُد على تحديِد وقٍت معّيٍن لم� يقراأ و. 

. ا�ستح�س�ُر كلِّ عوامِل التركيِز والتوّجِه والجتن�ُب عن كلِّ عوامِل الت�سّتِت الذهنيِّ ز. 

تجّنُب تلّفِظ الكلم�ِت وكبُت حركِة ال�سفتيِن. ح. 

ط. من���ُع حرك�ِت الراأ�ِس الذاهبِة من يميِن المقروِء اإلى ي�س����رِه، وكذلك حرك�ِت الأ�س����بِع 

غيِر المرغوِب فيه�.

تجّنُب تكراِر الكلم�ِت ذهنّيً�. ك. 

التحّلي ب�لمرونِة؛ ب�أن تكوَن �س���ريعً� عند ال�س���رورِة ومتب�طئً� في الموا�س���ِع ال�س���عبِة؛  ل. 

.
ِ
لأجِل الفهم

 و�س���رعِة 
ِ
؛ فذلك يزيُد من الفهم

ُ
الت���دّرُب على تكوي���ِن الخرائِط الذهنّي���ِة، عّم� تق���راأ م. 

ِر. التذكُّ

من الأف�سِل اأن ت�س���بَق عملّيُة القراءِة عملّيَة الت�سّفِح ال�سريِع للجزِء الذي تودُّ قراءَته؛  ن. 

لأخِذ فكرٍة عنه من خالِل ت�س���ّوٍر للعن�ويَن الرئي�س���ِة والفرعّي���ِة، مع تمريِر العيِن على 

بداي�ِت الفقراِت ونه�ي�ِته�.

تخ�س���ي�ُس فتراٍت للراحِة خالَل القراءِة؛ فم���دى التركيِز يختلُف من ق�رٍئ اإلى اآخَر  �س. 

، ت�س���تمُر فترُة التركيِز لديه مّدَة �س�عٍة  )الدرا�س����ُت الحديثُة تقوُل: اإنَّ الق�رَئ الع�ديَّ

ون�سٍف اإلى �س�عتين(.

الأف�س���ُل اأْن ُيقِدَم الق�رُئ على القراءِة في ح�لِة راحٍة وتوّجٍه، ل ينتقُل من �س���غٍل  ع. 

�س����بٍق اأو انفع����ٍل ح����دٍّ اإلى القراءِة مب��س���رًة، بل تك���وُن القراءُة م�س���بوقًة بفترِة 

ا�ستراحٍة.
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ق�سُد تقويِة الذاكرِة وا�سترج�ُع المعلوم�ِت ب�سرعٍة، بحيُث يتعّيُن تكراُر بع�ِس الموادِّ  ف. 

 
ِ
ب�ل�س���كِل الك�في، كم� يحت����ُج اإلى مراجعٍة من حي���ٍن اإلى اآخَر، ق�س���َد تركيِزه� وعدم

ن�سي�ِنه�.

التدّرُب يومّيً� من اأجِل العتي�ِد على القراءِة ال�سريعِة. �س. 

 في �سرعِة القراءِة.
ٍ
الختب�ُر من حيٍن اإلى اآخَر؛ لمعرفِة مدى م� اأحرزَته من تقّدم ق. 

؛ من خالِل قراءِة المق�لِت ال�سعبِة.
ِ
تطويُر القدراِت على القراءِة ال�سريعِة والفهم ث. 
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األفكاُر الرئوسة

 الر�س��ِس/ 
ِ
1  من طرِق ت�س���ريِع القراءِة: طريقُة ال�س���طِر/ طريقُة البط�قِة/ طريقُة قلم

طريقُة ال�سطريِن...

: القراءُة الالحقُة/ التج�رُب ال�س����بقُة/ عدُم النتب�ِه/ عدُم 
ُ
2  من عوامِل ن�س���ي�ِن م� ُيقراأ

 ب�لم�ّدِة وفقداُن الرغبِة/ الروابُط غيُر الك�فيِة...
ِ
الهتم�م

ه  / التوجُّ 3  �س���وابُط ع�ّمٌة للقراءِة ال�س���ريعِة ون�س����ئُح لتفعيِله�:تنميُة المج�ِل الب�س���ريِّ

اإلى ال�س���ورِة كلِّه�/  قراءُة �س���طٍر واحٍد دفعًة واحدًة والندف�ُع نحَو القراءِة/ المتن�ُع 

ع���ن التراجِع اإلى ال���وراِء/ القراءُة من اأجِل الو�س���وِل اإلى الأفك�ِر المن��س���بِة/ تحديُد 

وقٍت معّيٍن للقراءٍة والعزُم على النته�ِء في الوقِت المحّدِد/ ا�ستح�س����ُر جميِع عوامِل 

/تكوي���ُن الخرائِط  ���ِه والجتن����ُب عن جمي���ِع عوامِل الت�س���ّتِت الذهنيِّ التركي���ِز والتوجُّ

الذهنّيِة/تخ�سي�ُس فتراٍت للراحِة/ التدّرُب اليوميُّ على هذه القراءِة...

ْر وأِجْب
ّ
فك

اذكر طرَق ت�سريِع القراءِة وتكّلْم عليه� ب�خت�س�ٍر.  .1

كيف نتذّكُر م� قراأن�ه ب�سرعٍة؟  .2

بّيْن اأبرَز ال�سوابِط والإجراءاِت العملّيِة لت�سريِع القراءِة وتفعيِله�.  .3
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للمطال؛ة 

أنواُع االستماِع
ه� عن  هن�ك اأنواٌع كثيرٌة لال�ستم�ِع ُيم�ر�ُسه� الإن�س�ُن في حي�ِته، وهذه الأنواُع ل ينف�سُل بع�سُ

ه� الآخر، فقد تجتمُع في الموقِف الواحِد عّدَة اأنواٍع. وُيمكُن اأن نذكَر اأبرَزه�؛ في الآتي: بع�سِ

 والجتم�ع�ِت الر�سمّيِة 
ِ
ُز: وهو ا�س���تم�ٌع يم�ر�ُس���ه الإن�س����ُن في حي�ِته في التعليم 1. ال�س���تم�ُع الُمركَّ

 ُيرّكُز الم�ستِمُع على المع�ني، ويفهُمه� بدّقٍة وتركيٍز.
ِ
 اإلى المح��سراِت. وفي هذا النوع

ِ
وال�ستم�ع

2. ال�س���تم�ُع المتب�دُل اأو الم�س���تجيُب: وهو الذي يكوُن فيه الأفراُد م�س���تركين في من�ق�سٍة حوَل 

 معّيٍن، فيتكّلُم واحٌد وي�ستمُع اإليه الب�قون، ثّم يتكّلُم غيُره، وهكذا، وفي اأثن�ِء المح�دثِة 
ٍ
مو�سوع

اأو المن�ق�سِة تحدُث ت�س�وؤلٌت من الم�ستمعين، يقوُم المتكّلُم ب�لردِّ عليه� وتو�سيِحه�.

3. ال�س���تم�ُع التحليل���يُّ النّق����ُد: وهذا يحت�ُج اإلى خبرٍة �س����بقٍة لدى الم�س���تِمِع، ي�س���تطيُع 

ُر فيم� ا�ستمَع  َع الم�ستِمُع الكالَم الم�سموِع لخبرِته ال�سخ�سّيِة، فُيفكِّ بوا�سطِته� اأن ُيْخ�سِ

اإليه، وُيحُلله، وقد يكوُن م� �سمَعه �سدَّ خبرِته ال�سخ�سّيِة، اأو موافقً� له�، وعندئٍذ ُيبدي 

الم�س���تِمُع راأَي���ه ب�لموافقِة اأو المخ�لفِة، كم� ُي�س���ِدُر حكَمه على م� ي�س���تمُع اإليه. وهذا 

، والربِط بين م� ي�ستمُع اإليه وم� لديه من 
ِ
النوُع يحت�ُج من الم�ستِمِع اإلى اليقظِة، والفهم

 الخ�سوِع لالأهواِء ال�سخ�سّيِة.
ِ
، وعدم

ِ
معلوم�ٍت، والحيدٍة في الحكم

4. ال�س���تم�ُع من اأجِل الح�س���وِل على معلوم�ٍت: وهذا النوُع له هدٌف وا�س���ٌح، وهو اكت�س����ُب 

معرفٍة، اأو تح�سيُل معلوم�ٍت، ويكوُن هذا في الدرو�ِس التعليمّيِة، اأو في ال�ستم�ِع لالأخب�ِر. 

وهذا النوُع يحت�ُج اإلى اليقظِة والتركيِز من اأجِل الح�سوِل على اأكبِر قدٍر من المعلوم�ِت.

5. ال�ستم�ُع من اأجِل المتعِة والتقديِر: وهذا النوُع يكوُن في ح�لِة الإعج�ِب ب�سخ�سٍ معّيٍن، 

في�ستمتُع الإن�س�ُن بكالمِه، ويقّدُر �سخ�سّيَته حقَّ التقديِر، وهذا النوُع يت�سّمُن:

ال�ستمت�ُع بمحتوى الم�ّدِة الم�سموعِة. اأ. 

 في التحّدِث ومّيزاِته.
ِ
ب. تحديُد منهِج المتكّلم

ال�ستج�بُة الت�ّمُة للموقِف الذي يجري فيه ال�ستم�ُع عن رغبٍة وميٍل. ج. 

 بم� ي�ستمُع اإليه.
ِ
 الّت�م

ِ
 ُت�س�عُده على ال�ستمت�ع

ِ
وتجدُر الإ�س�رُة اإلى اأّن الجل�سَة المريحَة للم�ستِمع





أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المد؛ل

الدرس السادس

  كيف نقرُأ؟ )4(  

القراءُة الصامتُة والقراءُة الجهرّيُة

يعرَف خ�س����ئ�َس الق���راءِة ال�س����متِة وخطواِته�    1

ومه�راِت تطبيقه�.

يعرَف خ�س����ئ�َس الق���راءِة الجهري���ِة وخطواِته�    2

ومه�رات تطبيِقه�.

يملَك القدرَة على تطبيِق ه�تيِن القراءتيِن.   3





ُيمكُن تق�سيُم القراءِة من حيُث طريقُة اأداِئه� اإلى ق�سمين رئي�سين؛ هم�: القراءُة ال�س�متُة 

والقراءُة الجهرّيُة.

ُ
 الصامدة

ُ
1. القراءة

أ. تعريُف القراءِة الصامتِة:
ُيمكُن تعريُف القراءِة ال�س����متِة ب�أّنه�: »ا�س���تقب�ُل الرموِز المطبوع���ِة، واإعط�وؤه� المعنى 

المن��سِب المتك�مِل في حدوِد خبراِت الق�رِئ ال�س�بقِة مع تف�عِله� ب�لمع�ني الجديدِة المقروءِة، 

.
)1(

 اأع�س�ِء النطِق«
ِ
وتكويُن خبراٍت جديدٍة وفهُمه� دوَن ا�ستخدام

تف�س���يُر الرموِز المكتوب���ِة، وفهُمه� في حدوِد خبراِت  وُيمك���ُن اأن ُنعّرَفه� - اأي�س���ً� - ب�أّنه�: 

 النطِق«.
ِ
 جديٍد دوَن ا�ستخدام

ٍ
الق�رِئ ال�س�بقِة، وتكويُن فهم

ف�لق���راءُة ال�س����متُة ُتمّثُل: ح���لَّ الرموِز المكتوبِة، وفه���َم مع�نيه� ب�س���هولٍة ودّقٍة، ول دخَل 

لل�سوِت فيه�.

ب. خصائُص القراءِة الصامتِة:
 متعّددٍة؛ منه�:

ٍ
للقراءِة ال�س�متِة خ�س�ئ�ُس ومزاي� ُتمّيُزه� عن القراءة الجهرّيِة في نواح

الخ�سائ�ُس النف�سّيُة:

-  ُتعطي الق�رَئ حّرّيًة �سخ�سّيًة في القراءِة، وانطالقً� بال حدوٍد.

)1(  عبد اهلل، �س����مي محمود: »بع�س العيوب ال�س����ئعة في القراءة ال�س�متة بين تالميذ ال�سف الرابع البتدائي« )ر�س�لة 
م�ج�ستير غير من�سورة(، الق�هرة، ج�معة الأزهر، كّلّية التربية، 1975م، �س35.
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، ومتخّفٌف من اأعب�ِء 
ِ
؛ لأّن فيه� تركيزًا اأكثر، ف�لذهُن متفّرٌغ للفهم

ِ
-  ُت�س����عُد على الفهم

، مثل: نطِق الحروِف من مخ�رِجه�، وال�س���بِط 
ِ
النط���ِق ومراع�ِة قواعِد النطِق ال�س���ليم

.  ال�سوتيِّ
ِ
، والتنغيم النحويِّ وال�سرفيِّ

-  تن��سُب الأفراَد الخجوليَن، اأو الذين لديهم عيوٌب في النطِق.

الخ�سائ�ُس القت�سادّيُة والجتماعّيُة:

توّفُر الوقَت والجهَد عند الق�رِئ؛ لأّن القراءَة ال�س����متَة اأ�س���رُع من القراءِة الجهرّيِة،   -

كم� اأّن فيه� توفيرًا لأع�س�ِء النطِق، فال عمَل اإل للعيِن والعقِل.

-  ُت�س���تخدُم ف���ي اأيَّ مك�ٍن ُيمك���ُن اأن يتواجد الن��ِس فيه، من دوِن �سو�س����ٍء توؤّثُر عليهم، 

ك�لمكتب�ت والنوادي، وو�س�ئل الموا�سالت... بن�سبة 90 %.

، فال يت�س�يُق اأٌخ من قراءِة اأخيه، ول يوؤّثُر ب�سوِته على َمْن  -  ُت�س�عُد في الترابِط الأ�سريِّ

بجواِره؛ لأّن ال�سوَت فيه� ل يعمُل.

الخ�سائ�ُس ال�سيا�سّيُة:

 وفي الحرِب.
ِ
-  اأ�س��ٌس في حفِظ اأ�سراِر الدوِل في ال�سلم

 م� يخ�سُّ عمَله 
ُ
-  اأ�س��ٌس في التع�مِل في المح�فِل الدولّيِة، والدواويِن، فكلُّ م�سوؤوٍل يقراأ

، في الموؤ�ّس�س�ِت   الدولِة الداخليِّ والخ�رجيِّ
ِ
قراءًة �س�متًة، فهي اأ�س��ٌس في حفِظ نظ�م

وال�سرك�ِت، والوزاراِت، وعقِد ال�سفق�ِت...

ج. مهاراُت القراءِة الصامتِة:
ِة به�، ومْن هذه المه�راِت:  تتطّلُب القراءُة ال�س�متُة بع�َس المه�راِت الخ��سّ

، من خالِل الرب���ِط بين المعن���ى والرمِز، واختي����ِر المعنى 
ِ
الدّق���ُة والعم���ُق في الفه���م  -

 هذه الأفك�ِر بعد تذّكِره�.
ِ
 الأفك�ِر المقروءِة، وا�ستخدام

ِ
المن��سِب، وتنظيم

 عل���ى: دافعّيِة الق����رِئ، وخلفّيِته من المفهوم����ِت، واإدراِكه 
ِ
ويعتم���ُد النج����ُح في الفهم

.
)1(

الكلم�ِت

)1(  انظر:
Yoakan  Geradd Basal: Reading Instruction  New York, Mcgraw - Hillco, 1955, p  212 
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ال�س���رعُة في القراءِة: وُتعتبُر ال�س���رعُة ذاَت قيم���ٍة؛ عندم� ُيحّقُق الق����رُئ به� الدرجَة   -

 ببطٍء، وهذا يعني اأّن الق����رَئ الجّيَد هو الذي 
َ
 الذي ُيحّقُقه لو ق���راأ

ِ
نف�َس���ه� م���ن الفهم

ي�س���يُر ب�ل�س���رعِة التي تتطّلُبه� الظروُف؛ حتى ُيحّق���َق اأهداَفه من الق���راءِة، تبعً� لنوِع 

.

ِ
الم�ّدِة، وطبقً� لح�ج�ِته، وم�ستوى مه�راِته في الفهم

التع���ّرُف على الكلم�ِت، وزي�دُة الثروِة اللفظّيِة، وهذا يعتمُد على الخبراِت ال�سخ�س���ّيِة   -

 اللغوّي���ِة، واإدراِك المعنى 
ِ
للق����رِئ ومعرفِت���ه لمع�ني الكلم����ِت، وا�س���تع�نِته ب�لمع�ج���م

المق�سوِد من خالِل اإ�س�راِت الن�سِّ وال�سي�ِق.

ُ
 الجهرّية

ُ
2. القراءة

أ. تعريُف القراءِة الجهرّيِة: 
 ، فْت القراءُة الجهرّيُة ب�أّنه�: »التق�ُط الرموِز المطبوعِة، وتو�سيُله� عبَر العيِن اإلى المخِّ ُعرِّ

، ثّم الجهُر به� ب�إ�س�فِة  وفهُمه� ب�لجمِع بين الرمِز ك�سكٍل مجّرٍد، والمعنى المختزِن له في المخِّ

.
)1(

 اأع�س�ِء النطِق ا�ستخدامً� �سليمً�«
ِ
الأ�سواِت وا�ستخدام

تف�س���يُر الرم���وِز المكتوب���ِة، وفهُمه� في حدوِد خب���راِت الق�رِئ  َف ب�أّنه�:   وُيمك���ُن اأن ُتع���رَّ

 ب�سوٍت وا�سٍح م�سموٍع«.
ِ
 النطِق ال�سليم

ِ
 جديٍد، مع ا�ستخدام

ٍ
ال�س�بقِة، وتكويُن فهم

وُتعدُّ القراءُة الجهرّيُة اأ�سعَب من القراءِة ال�س�متِة؛ لأّنه� تت�سّمُن مه�راٍت عّدًة، وت�ستخدُم 

اأجهزًة متعّددًة ومعّقدًة.

ب. خصائُص القراءِة الجهرّيِة:
 متعّددٍة؛ منه�: 

ٍ
للقراءِة الجهريِة خ�س�ئ�ُس ومزاي� ُتمّيُزه� عن القراءِة ال�س�متِة في نواح

الخ�سائ�ُس التربوّيُة:

؛ فعن طريِقه� ُتْكت�سُف الأخط�ُء في 
ِ
 والتعّلم

ِ
ُتعدُّ اأداًة ه�ّمًة ل بدَّ منه� في عملّيِة التعليم  -

النطق، وب�لّت�لي ُيمكُن عالُجه�.

انظر: عبد اهلل: »بع�س العيوب ال�س�ئعة في القراءة ال�س�متة بين تالميذ ال�سف الرابع البتدائي«،م.�س، �س36.  )1(
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-  اأح�س���ُن و�س���يلٍة لإتق�ِن النطِق واإج�دِة الأداِء، وتمثيِل المعنى، فال ُيمكُن اأن ُتنّمَي هذه 

المه�راِت من دوِن القراءِة الجهرّيِة؛ لأنَّ الأداَء ال�س���وتيَّ في القراءِة يتح�ّسُن تدريجّيً� 

ب�لتدري���ِب، ول يّت�س���ُح الأداُء اإّل ب�س���وٍت م�س���موٍع، ول ُتع���رُف المع�ني اإل بتو�س���يِحه� 

. ب�لتمثيِل ال�سوتيِّ اأو الحركيِّ

الخ�سائ�ُس النف�سّيُة والفّنّيُة:

اإّنه���� عالٌج لالأف���راِد الخجوليَن اأو الخ�ئفي���َن للتخّل�سِ من هذا العيِب؛ بت�س���جيِعهم على   -

 جه���رًا اأم�م زمالِئه، 
ُ
الق���راءِة الجهرّيِة، فُت�س���ِعُر الق����رَئ ب�لثقِة في نف�س���ِه، عندم� يقراأ

فيتخّطى حواجَز الخوِف والخجِل والترّدِد التي تقُف عقبًة اأم�َم الفرِد في م�ستقبِل حي�ِته.

 
ِ
 المقروِء من خالِل التنغيم

ِ
اإّنه� و�سيلٌة ه�ّمٌة للفرِد للتعبيِر الفنيِّ والتذّوِق الأدبيِّ للكالم  -

 
ِ
ال�س���وتيِّ والتعبيِر الجّيِد في الأداِء، فتك�س���ُف عن نوعّيِة الأ�س����ليِب، مثل: ال�س���تفه�م

، اأو التقريريِّ اأو ال�س���خريِة، اأو التعّجِب، اأو الدع�ِء، اأو الزجِر... وفي المع�ني  الإنك�ريِّ

التي ل ُتدرُك مراميه� اإّل من خالِل القراءِة الجهرّيِة.

الخ�سائ�ُس الجتماعّيُة:

اإّنه� تدريٌب عمليٌّ على مواجهِة الجم�هيِر، وبثِّ الثقِة في النف�ِس.  -

اإّنه� ُت�س����عُد على تمكيِن الفرِد من الحديِث والمن�ق�س���ِة والردِّ على الأ�سئلِة، وبهذا ُتِعدُّ   -

الإن�س�َن لمواجهِة الحي�ِة بف�علّيٍة ونج�ٍح.

اإّنه� ُت�س����عُد على تو�س���يِل المع�ني لالآخريَن عن طريِق ق���راءِة م� هو مكتوٌب لهم؛ من   -

ر�س�ئَل وغيره�.

اإّنه� ُتعّلُم الفرَد احتراَم راأي الآخريَن، واحتراَم م�س����عِرهم، والإح�س�����َس ب�لم�سوؤولّيِة   -

الجتم�عّيِة تج�َههم.

ج. مهاراُت القراءِة الجهرّيِة:
دّلت التج�رُب على اأّن القراءة الجهرّيَة تت�س����وى مع القراءِة ال�س�متِة في مه�رِته�، وتزيد 

، مثل:
)1(

عنه� في مه�راٍت اأ�س��سيٍة

انظر: خ�طر، الّتج�ه�ت الحديثة في تعليم اللغة العربّية والتربية الدينّية، م.�س، �س58.  )1(
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- تف�سيُر محتوي�ِت الم�ّدِة المقروءِة للم�ستمعيَن.

. - ال�سبُط النحويُّ وال�سرفيُّ

- ح�سُن النطِق واإخراُج الحروِف من مخ�رِجه�.

- تمثيُل المعنى ب�ل�سوِت والحركِة.

- معرفُة اإ�س�راِت الطب�عِة ورموِزه� وتف�سيُره�.

 والتقّيُد به�.
ِ
- معرفُة عالم�ِت الترقيم
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األفكاُر الرئوسة

تق�س���يُم القراءِة من حيُث طريقُة اأداِئه� اإلى ق�س���مين رئي�سين؛ هم�: القراءُة ال�س�متُة    1

والقراءُة الجهرّيُة.

من خ�س����ئ�سِ القراءِة ال�س�متِة: الخ�س����ئ�ُس النف�سّيُة/ الخ�س����ئ�ُس القت�س�دّيُة    2

والجتم�عّيُة/ الخ�س�ئ�ُس ال�سي��سّيُة...

/ ال�سرعُة في القراءِة/ التعّرُف 
ِ
من مه�راِت القراءِة ال�س�متِة: الدّقُة والعمُق في الفهم   3

على الكلم�ِت، وزي�دُة الثروِة اللفظّيِة...

من خ�س�ئ�سِ القراءِة الجهرّيِة: الخ�س�ئ�ُس التربوّيُة/ الخ�س�ئ�ُس النف�سّيُة والفّنّيُة/    4

الخ�س�ئ�ُس الجتم�عّيُة...

من مه�راِت القراءِة الجهرّيِة: تف�سيُر محتوي�ِت الم�ّدِة المقروءِة للم�ستمعيَن/ ال�سبُط    5

/ ح�س���ُن النطِق واإخراُج الح���روِف من مخ�رِجه����/ تمثيُل المعنى  النحويُّ وال�س���رفيُّ

ب�ل�س���وِت والحركِة/ تعّرُف اإ�س����راِت الطب�عِة ورموِزه� وتف�س���يُره�/ معرفُة عالم�ِت 

 والتقّيُد به�...
ِ
الترقيم

ْر وأِجْب
ّ
فك

عّرِف القراءَة ال�س�متَة والقراءة الجهرّيَة، مبّينً� الفرَق بينه�.  .1

م� هي اأهمُّ مه�راِت القراءِة ال�س�متِة؟  .2

م� هي اأهمُّ مه�راِت القراءِة الجهرّيِة؟  .3
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ٌ
للمطال؛ة

أهداُف االستماع
اإّن التدّرب على ال�س���تم�ِع وتنميَة مه�راِته، ل بّد له من اأهداٍف. واأهداُف ال�ستم�ِع كثيرٌة، 

تختلُف من مرحلٍة اإلى اأخرى، وُيمكُن تحديُد اأهمِّ اأهداِف ال�ستم�ِع في الآتي:

الق���درُة عل���ى الإ�س���غ�ِء والنتب����ِه، والتركي���ُز على الم����ّدِة الم�س���موعِة، وغر����سُ ع�دِة   .1

الإن�س�ِت.

القدرُة على تتّبِع الم�سموِع، وال�سيطرُة عليه، بم� يتن��سُب مع غر�ِس الم�ستِمِع.  .2

.
ِ
 المتكّلم

ِ
 الم�سموِع في �سرعٍة ودّقٍة، من خالِل مت�بعِة كالم

ِ
القدرُة على فهم  .3

 ،
ٍ
���ُل كالمً� على كالم تنمي���ُة ج�نِب التذّوِق الجم�ليِّ لم� ي�س���تمُع اإليه ال�س���خ�ُس، فيف�سّ  .4

وتعبيرًا على تعبيٍر.

 الم�سموِع.
ِ
اإدراُك مع�ني المفرداِت في �سوِء �سي�ِق الكالم  .5

 الم�س���موِع، واتخ�ُذ القراِر 
ِ
 على الكالم

ِ
الق���درُة عل���ى التحليِل والنقِد، واإ�س���داُر الحكم  .6

المن��سِب.





أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المد؛ل

الدرس السابع

كيَف نقرُأ؟ )5(  
 

مهاراُت القراءِة )1(

يعرَف اأبرَز اأغرا�ِس القراءِة ال�س���ريعِة ومج�لِته�    1

ومه�راِت تطبيِقه�.

ي�سرحَ مفهوَم القراءِة الن�قدِة.2   

يت���دّرَب عل���ى تطبي���ِق هذه المه����راِت ف���ي عملّيِة    3

القراءِة.





ِّ الذي تقّدَم ف���ي الدرو�ِس ال�س����بقِة والذي تن�وَل التعري���َف لأنم�ِط 
ِ

بع���َد العر�ِس النظ���ري

ه�... �سوَف نقوُم في هذا الدر�ِس ببي�ِن مج�لِت هذه الأنم�ِط مَن  القراءِة واأنواِعه� وخ�س�ئ�سِ

القراءِة وكيفيِة اكت�س�ب مه�رِته�.

ُ
 السري؛ة

ُ
1. القراءة

 معّيٍن، اأو عن معلومٍة 
ٍ
ويكوُن الغر�ُس منه� الو�س���وَل اإلى �سيٍء معّيٍن، مثل: البحُث عن ا�سم

ٍة عند الب�حثيَن. ِة، وبخ��سّ محّددٍة. وهذه القراءُة مهّمٌة في الحي�ِة الع�ّمِة والخ��سّ

أ. مجاالُتها:
 في 

ٍ
م���ن مج�لِت القراءِة ال�س���ريعِة: ق���راءُة فه�ر�ِس الكتِب والمراجِع، اأو البحُث عن ا�س���م

 في ك�س���وِف الن�جحيَن، اأو البحُث عن اأ�س���م�ِء بع�ِس الكتِب 
ٍ
دليِل اله�تِف، اأو البحُث عن ا�س���م

 المختلفِة، اأو البحُث 
ِ
 المكتب�ِت، اأو الك�س���ُف عن مع�ني بع�س المفرداِت في المع�جم

ِ
في قوائم

ع���ن معلومٍة معّينٍة في اأح���ِد الكتِب العلمّيِة؛ مثُل البحِث عن معلومٍة لغوّي���ٍة اأوفقهّيٍة، اأو قراءِة 

ال�سحِف والمجاّلِت، اأو قراءِة دليِل الط�ئراِت، اأو القط�راِت، اأو البواخِر.

ب. مهاراُتها:
من اأهمِّ مه�راِت القراءِة ال�سريعِة:

القدرُة على الت�سّفِح ال�سريِع.  -

�سرعُة حركِة العينيِن في القراءِة.  -

�سرعُة التق�ِط الكلم�ِت اأو العب�راِت.  -

. القدرُة على الربِط بين الأفك�ِر والمو�سوِع الأ�سليِّ  -

القدرُة على معرفِة الم�س�دِر، و�سرعِة الح�سوِل عليه�.  -

. �سرعُة ال�ستيع�ِب مع �سرعِة التنّقِل والتلخي�سِ  -
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ج. التدريُب على المهاراِت:
- عر�ُس بط�قٍة مكتوٌب عليه� بع�ُس العب�راِت، ثّم اإبع�ُده�، والطلُب من الق�رِئ ذكُر العب�رِة 

التي راآه�. وتكراُر هذه العملّيِة مّراٍت عّدة.

- تكليُف المتدّرِب ب�لبحِث عن مو�س���وِع معّيٍن في م�س����دَر عّدٍة، مثل: مخ�طِر المخّدراِت 

واإدم�ِنه�.

 وغيِره�.
ِ
ٍة في كتِب المع�جم - تكليُف المتدّرِب ب�لبحِث عن كلم�ٍت ذاِت �سفٍة خ��سّ

- الك�سُف عن بع�ِس الأ�سم�ِء في دفتِر دليِل الهواتِف.

- الك�سُف في �سجاّلِت المكتب�ِت عن الكتِب التي تتن�وُل مو�سوعً� معّينً�.

- الك�سُف في عّدِة �سحٍف يومّيٍة واأ�سبوعّيٍة عن حدٍث معّيٍن، وعمُل تلخي�سٍ عنه.

 لجمِع م؛لوماٍت
ُ
وة

ّ
 المدأن

ُ
2. القراءة

وتكوُن بقراءِة كت�ٍب اأو اأكثَر، لجمِع المعلوم�ِت عن مو�س���وٍع محّدٍد، اأو الإج�بِة على اأ�س���ئلٍة 

محّددٍة، وفيه� ي�ستعيُن الق�رُئ بعّدِة م�س�دَر علمّيٍة، اأو مراجَع. ويتمّيُز هذا النوُع من القراءِة 

ب�لتركيِز في بع�ِس المواقِف ل�س���تيع�ِب المع�ني، وال�س���رعِة في بع����سِ المواقِف الأخرى لقّلِة 

اأهّمّيِته�، وذلك ح�س���َب اأهّمّيِة المو�سوِع اأو المعلومِة، ومدى ارتب�ِطه� ب�لمو�سوِع الأ�سليِّ الذي 

�س�ِت،  يبحُث عنه الق�رُئ. وهذا النوُع مهمٌّ في الحي�ِة؛ لأّنه ُين��سُب الب�حثيَن في جميِع التخ�سّ

وفي المج�لت المعرفّيِة كلِّه�.

أ. مجاالُتها:
مج����لُت الق���راءِة المت�أّنيِة لجمِع المعلوم����ِت تتمّثُل في: البحوِث الزراعّيِة، وال�س���ن�عّيِة، 

 معّيٍن، اأو البحِث عن 
ٍ
والتعليمّيِة، والتق�ريِر العلمّيِة عن مو�س���وٍع معّي���ٍن، اأو التعّرِف على نظ�م

م�س�ألٍة دينّيٍة في كتِب الفقِه والتف�سيِر والحديِث، اأو م�س�ألٍة لغوّيٍة في كتِب اللغِة، وهكذا.

مهاراُتها: ب. 
من اأهمِّ مه�راِت القراءِة المت�أّنيِة لجمِع معلوم�ٍت عن مو�سوٍع معّيٍن، م� ي�أتي:

تحديُد المو�سوِع اأو المعلومِة اأو الم�س�ألِة قبَل البدِء في القراءِة.  -

الت�سّفُح ال�سريُع اأو القراءُة ال�ستك�س�فّيُة.  -
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ُ
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ُ
 نقرأ

َ
)و؟

. القدرُة على التلخي�سِ  -

ه� الآخَر. القدرُة على ربِط بع�ِس المعلوم�ِت ببع�سِ  -

القدرُة على الموازنِة بين المعلوم�ِت.  -

القراءُة المت�أّنيُة، وو�سُع خطوٍط تحَت النق�ِط المهّمِة.  -

ج. التدريُب على المهاراِت:
، التدري�س الم�سّغُر، اآراُء  - البحُث عن معلوم�ٍت في مو�سوٍع معّيٍن؛ مثل: الت�أّخُر الدرا�سيُّ

العلم�ِء في م�س�ألٍة فقهّيٍة، اأو لغوّيٍة.

- القراءُة في المراجِع عن هذه الموا�س���يع وو�سُع خطوٍط وعالم�ٍت تحّدُد النق�َط المهّمَة 

في الكتِب.

- القدرُة على تلخي�سِ المو�سوِع من خالِل النق�ِط المحّددِة.

ه، والتعليِق عليه. - تكليُف المتدّرِب بقراءِة كت�ٍب واحٍد، وتلخي�سِ

؛ بقراءِة المو�سوِع في مراجَع متعّددٍة، ثّم كت�بِة المق�لِة. - الإعداُد لمق�ٍل �سحفيٍّ

- اإعداُد بحٍث في مو�سوٍع معّيٍن؛ ليكتَب في �سفح�ٍت محّددٍة من خالِل مراجَع معّينٍة.

ُ
 الدحلولّوة

ُ
3. القراءة

وهي القراءُة التي يحت�ُجه� الق�رُئ عندم� يرغُب في فح�سِ مو�س���وٍع بعمٍق وت�أّمٍل، وتتمّيُز 

 المع�ني جملًة وتف�سياًل، وعقِد مق�رنٍة بينه� وبين المع�ني 
ِ
هذه القراءُة ب�لتريِث والأن�ِة؛ لفهم

التي ُتم�ثُله�، اأو تختلُف معه�.

أ. مجاالُتها:
مج����لُت ه���ذا الن���وِع من الق���راءِة تتمّثُل ف���ي: بح���وِث الدرا�س����ِت العلي� في الم�ج�س���تير 

والدكت���وراه والأبح�ث التي ُتقّدُم في الموؤتم���راِت والجمعّي�ِت العلمّيِة، والتق�ريَر والأبح�ِث في 

، والتج�رِة... وغيِره�.
ِ
، والزراعِة، وال�سن�عِة، والهند�سِة، والتعليم مج�لِت: الطبِّ

ب. مهاراُتها:
من اأهمِّ مه�راِت هذا النوِع من القراءِة م� ي�أتي:
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 المعنى.
ِ
التمّهُل والتعّمُق في القراءِة والتركيُز لفهم  -

القدرُة على النقِل والتلخي�سِ واختي�ِر اللفِظ المن��سِب للمعنى.  -

الموازنُة بين م� ُيعر�ُس في الكتِب المختلفِة.  -

القدرُة على الربِط بين اللفِظ ومعن�ه من خالِل ال�سي�ِق.  -

فهُم مع�ني الألف�ِظ والجمِل والعب�راِت.  -

القدرُة على تحديِد مواطِن الّتف�ِق ومواطِن الختالِف في المو�سوِع الواحِد.  -

ج. التدريُب على المهاراِت:
 
ِ
عليك اأن تخت�َر مو�س���وعً� بحثّيً�، مثل: راأُي الديِن في حج�ِب المراأِة، اأو راأُي الإ�س���الم  -

في الق�س�ِء والقدِر، اأو الجمُل التي ل محلَّ له� من الإعراِب، اأو الموازنُة بين ع�سريِن 

في الأدِب.

 عن المو�سوِع في عّدِة م�س�دَر ومراجَع.
ُ
تقراأ  -

ُتح����وُل اأن ُتحّل���َل م� ق���راأْت وتعقُد موازن���ًة اأو مق�رنًة بي���ن م� ُكتَب في هذه الم�س����دِر   -

والمراجِع.

د مواطَن الختالِف. ُتحدِّ  -

تقوُم ب�لتلخي�سِ وال�سي�غِة.  -

ُ
 الناقدة

ُ
4. القراءة

هذه القراءُة يتتّبُع فيه� الق�رُئ الم�ّدَة المقروءَة، وُيخ�س���ُعه� لخبرِته ال�سخ�سّيِة )التغذيِة 

الرجعّيِة( ومعرفُة م� فيه� من اإيج�بّي�ٍت و�س���لبّي�ٍت، اأو مظ�هِر قّوٍة اأو �سعٍف، ونقُده� والحكُم 

عليه�.

مجاالُتها: أ. 
مج����لُت هذا النوِع من الق���راءِة تتمّثُل في: قراءِة المعلِّميَن لكت�ب����ِت طاّلِبهم واأبح�ِثهم، 

قراءِة المن�ق�س���يَن لر�س�ئِل الم�ج�س���تير اأو الدكتوراه، قراءِة اللج�ِن التي ُتعقُد في الموؤتمراِت 

 الأبح�ِث المقّدمِة له���ذه الموؤتمراِت، قراءِة التق�ري���ِر التي ُيقّدُمه� 
ِ
العلمّي���ِة المختلف���ِة لتقويم

الم�سوؤولوَن اإلى روؤ�س�ِئهم، قراءِة الق�س�ِة لحيثّي�ِت الق�س�ي� التي ُتعر�ُس عليهم، قراءِة روؤ�س�ِء 
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الدوِل والوزراِء لنت�ئِج الموؤتمراِت ال�سي��س���ّيِة، اأو م� ي�س���لُهم من ر�س�ئَل متب�دلٍة بين الدوِل.. 

ِة. وغير ذلك من �سوؤوِن الحي�ِة الع�ّمِة والخ��سّ

مهاراُتها: ب. 
من مه�راِت القراءِة الن�قدِة:

تتبُّع الق�رِئ للم�ّدِة المقروءِة من حيُث تن�وُله� لعملّي�ِت ال�سترج�ِع.  -

القدرُة على اختب�ِر الأفك�ِر الرئي�سِة وفهِمه�.  -

، والحكُم عليه.
ُ
 م� يقراأ

ِ
القدرُة على تقويم  -

القدرُة على تمييِز ال�س���تنت�ج�ِت المكتوبِة، واإثب�ِت حقيقِة الأ�س���لوِب، وكيفّيِته، وهدِف   -

الك�تِب.

 م� بين ال�سطوِر.
ِ
القدرُة على فهم  -

القدرُة على تحديِد مع�ني الكلم�ِت والجمِل ح�سَب ال�سي�ِق الموجودِة فيه.  -

 اإيح�ءاِت الألف�ِظ ودللِته� المب��سرِة وغيِر المب��سرِة.
ِ
القدرُة على فهم  -

 عليه�.
ِ
القدرُة على اإدراِك العالق�ِت والربِط بينه� والحكم  -

ج. التدريُب على المهاراِت:
ه. �سِ  كلُّ واحٍد منهم مو�سوعً� في مج�ِل تخ�سّ

َ
- ُيطلُب من الق�رئيَن اأن يقراأ

ه.
َ
- ينقُد م� قراأ

- ُيكّلُف الق�رئوَن ببحِث مو�سوٍع معيٍن لكلِّ واحٍد منهم.

- ُيطل���ُب م���ن كلِّ متدّرٍب اأن ينقَد م���� كتَبه زميُله ب�لتب�دِل فيم� بيَنه���م، ويكوُن الثن�ن في 

�سٍ واحٍد. تخ�سّ

 لل؛قِل وال؛اطفِة
ُ
 الممد؛ة

ُ
5. القراءة

���ه� ُينّمي وجداَنه  اإّن اأيَّ ق���راءٍة مهم���� ك�ن هدُفه� تعوُد على الفرِد ب�لف�ئدِة العلمّيِة، وبع�سُ

وع�طفَته، وقد يخت�ُر الق�رُئ كت�بً� معّينً�؛ لي�س���تفيَد منه، وي�ستمتَع بم� فيه من تعبيراٍت جميلٍة 

و�س���وٍر خي�لّي���ٍة رائعٍة، وتتمّي���ُز هذه القراءُة ب�أّنه����: ل تحت�ُج اإلى تفكيٍر متعّم���ٍق، اأو غو�ٍس في 

ى في اأوق�ِت الفراِغ والراحِة، ول ترتب���ُط بوقٍت معّيٍن، وتتمّيُز ب�لحّرّيِة  المع�ن���ي، كم� اأّنه� ُتوؤدَّ
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الت�ّم���ِة ف���ي اختي����ِر الم�ّدِة والكت����ِب والمو�س���وِع والزم�ِن والم���ك�ِن، وقد تكوُن ه���ذه القراءُة 

مّت�س���لًة، وقد تك���وُن منقطعًة، ول يلزُمه� التركيُز، ولكّنه� مفيدٌة ف���ي التق�ِط بع�ِس الأفك�ِر اأو 

�سيَة، ول يرتبُط بنوٍع معّيٍن  المعلوم�ِت التي ُتن��سُب الثق�فَة الع�ّمَة، ول ُتن��سُب الثق�فَة التخ�سّ

، والراحِة النف�سّيِة. من الكتِب، كم� اأّنه� ُت�س�عُد على التنفي�ِس ال�سخ�سيِّ

أ. مجاالُتها:
مج�لُت هذا النوِع من القراءِة متعّددٌة، وتكوُن في: ح�لِت ال�سفِر الطويِل، اأو ح�لِة انتظ�ِر 

 من �س���فٍر في: المط����راِت، اأو الموان���ِئ، اأو المحّط����ِت، اأو في اأوق����ِت الراحِة 
ٍ
�س���خ�سٍ ق����دم

، اأو بعَده، وت�س���مُل: قراءَة ال�سحِف، والمجاّلِت، والكتِب 
ِ
الأ�س���بوعّيِة اأو ال�سنوّيِة، اأو قبَل النوم

�س���ِة، والثق�فِة الع�ّمِة، ودواويِن ال�س���عراِء، والق�س����سِ على  الأدبّي���ِة، والعلمّيِة غيِر المتخ�سّ

اختالِف اأنواِعه�.

ب. مهاراُتها:
من مه�راِت القراءِة الممتعِة:

القراءُة ال�سريعُة.  -

التق�ُط بع�ِس الأفك�ِر اأو المعلوم�ِت المفيدِة.  -

ه� الآخِر. ربُط بع�ِس المعلوم�ِت ببع�سِ  -

ربُط بع�ِس المعلوم�ِت ب�لخبرِة ال�سخ�سّيِة.  -

�سرعُة انتق�ِل الب�سِر بيَن ال�سطوِر.  -

ح�سُن اختي�ِر الكتِب المفيدِة.  -

تجّنُب الكتِب التي تتن�وُل مو�سوع�ٍت غيَر مفيدٍة.  -

. الإف�دُة من هذه القراءاِت في الحي�ِة بوجٍه ع�مٍّ  -

ج. التدريُب على المهاراِت:
- ُيطلُب من المتدّربيَن اأن يخت�روا في اأوق�ِت فراِغهم قراءُة بع�ِس الكتِب التي يميلوَن اإلى 

قراءِته�.

ه على زمالِئه.
َ
- يعر�ُس كلُّ واحٍد منهم ملّخ�سً� لم� قراأ
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 بالقراءِة
ٌ
 أخرى خاّصة

ٌ
أغراض  .6

���َة ل ينف�سُل  قبَل اأْن نتكّلَم عْن الأغرا�ِس الأخرى، نودُّ اأْن ُن�س���يَر هن� اإلى اأنَّ الأغرا�َس الخ��سّ

 
ُ
ه� الآخِر انف�س�ًل ت�ّمً�، بل قد يكوُن للق�رِئ الواحِد عّدُة اأغرا�ٍس منه�، فقد يقراأ ه� عن بع�سِ بع�سُ

قراءًة �سريعًة اأو مت�أّنيًة، وُيحّلُل م� يقروؤه وينقُده، وي�أخُذ منه معلوم�ٍت لنف�ِسه وي�ستمتُع بذلك.

���ِة للقراءِة، نودُّ اأن ُن�سيَر هن� اإلى اأّن هن�ك قراءاٍت  وبعَد اأْن عِرْفن� بع�َس الأغرا�ِس الخ��سّ

ًة مختلفًة ُيمكُن اإجم�ُله� فيم� ي�أتي: اأخرى خ��سّ

القراءُة لمعرفِة راأي معّيٍن في ق�سيٍة معّينٍة، مثُل: راأي الديِن في المخّدراِت اأو الدخ�ِن...  -

القراءُة للتثقيِف وال�س���تزادِة من المعرفِة: الدينّيِة، اأو اللغوّيِة، اأو ال�سي��سّيِة... اأو غيِر   -

ذلك.

الق���راءُة لالإج�بِة عن اأ�س���ئلٍة متعّلقٍة ب�أموِر الدي���ِن اأو الدني�، مثُل: الإج�بِة عن اأ�س���ئلِة   -

الجمهوِر في البرامِج الإعالمّيِة...

القراءُة لختي�ِر الو�س����ئِل التي ُت�س����عُد على حلِّ م�س���كلٍة من الم�س���كالِت، مثُل: اإعداِد   -

المدّر�ِس لدر�ِسه...

، والزراعِة، 
ِ
القراءُة لختي�ِر �س���ّحِة بع�ِس الق�س����ي� المعرو�س���ِة، مثُل: ق�س����ي� التعليم  -

... والقط�ِع الخ��سِّ

 
ِ
 معّي���ٍن، مثُل: نظ�م

ٍ
الق���راءُة لإيج����ِد الحق�ئ���ِق التي توؤّي���ُد وجهَة نظٍر معّين���ٍة في نظ�م  -

 القت�س����ِد 
ِ
، نظ�م التدري�ِس ب�ل�س����ع�ِت، عم���ِل المواطنيَن في مج����ِل القط�ِع الخ��سِّ

ِة بكلِّ اإن�س�ٍن. .. وغيِر ذلك من القراءاِت الخ��سّ الإ�سالميِّ

أ. مجاالُتها:
ه� فيم� �سبَق. مج�لُت هذه القراءِة متعّددٌة بتعّدِد الأغرا�ِس والمن��سب�ِت، وقد اأ�سْرَن� اإلى بع�سِ

ب. مهاراُتها:
مه�راُت هذه القراءاِت تتمّثُل في:

 عنه�.
ُ
تحديِد المو�سوِع، اأو ال�سوؤاِل، اأو المعلومِة التي يقراأ  -

مراع�ِة الّدقِة في القراءِة.  -
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معرفِة المراجِع التي تتن�وُل هذا المو�سوَع.  -

ِل اإلى عن��سِر المو�سوِع واأفك�رِه. �سرعِة التو�سّ  -

التدرُّب على النقِل والتلخي�سِ وال�سي�غِة الجيدِة.  -

���ًة اإذا ك�نت القراءُة  ، خ��سّ
ُ
 ال�س���حيِح لم� تقراأ

ِ
، والقدرِة على الفهم

ُ
الإف����دِة مّم� تقراأ  -

متعّلقًة ب�أموِر الديِن.

ج. التدريُب على المهاراِت:
ُيمكُنك التدريب على كلِّ هذه الأنواِع ب�لآتي:

اختي�ُره� نوعً� نوعً�.  -

اختي�ُر مو�سوٍع لكلِّ نوٍع يّتفُق معه.  -

الذه�ُب اإلى المكتبِة.  -

القراءُة، ثّم النقُل والتلخي�ُس.  -

الح�سوُل على المراجِع والم�س�دِر العلمّيِة التي تّت�سُل بهذا المو�سوِع.  -

ال�سي�غُة النه�ئّيُة.  -

ُيكّرُر هذا مع كلِّ نوٍع.  -
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األفكاُر الرئوسة

م���ن طرِق القراءِة: القراءُة ال�س���ريعُة/ الق���راءُة المت�أّنيُة لجمِع المعلوم����ِت/ القراءُة    1

التحليلّيُة/ القراءُة الن�قدُة/ القراءُة الممتعُة للعقِل والع�طفِة...

اأبرُز مه�راِت القراءِة ال�س���ريعِة: القدرُة على الت�س���ّفِح ال�سريِع/ �سرعُة حركِة العينيِن    2

ف���ي القراءِة/ �س���رعُة التق�ِط الكلم����ِت اأو العب����راِت/ الربُط بين الأفك�ِر والمو�س���وِع 

/ معرفُة الم�س����دِر و�س���رعُة الح�س���وِل عليه�/ �سرعُة ال�س���تيع�ِب مع �سرعُة  الأ�س���ليِّ

... التنّقِل والتلخي�سِ

اأب���رُز مه����راِت القراءِة المت�أّنيِة لجمع معلوم�ٍت عن مو�س���وٍع معّيٍن: تحديُد المو�س���وِع    3

قبَل البدِء في القراءِة/ الت�س���ّفُح ال�س���ريُع اأو القراءُة ال�ستك�س�فيُة/ التلخي�ُس/ ربُط 

المعلوم�ِت/ الموازنُة بين المعلوم�ِت/ القراءُة المت�أّنيُة...

 
ِ
م���ن اأبرِز مه����راِت الق���راءِة التحليلّيِة: التمّه���ُل والتعّمُق ف���ي الق���راءِة والتركيُز لفهم   4

المعنى/ النقُل والتلخي�ُس واختي�ُر اللفِظ المن��س���ِب للمعنى/ الموازنُة بين م� ُيعر�ُس 

في الكتِب المختلفِة/ الربُط بين اللفِظ ومعن�ه من خالِل ال�سي�ِق/ فهُم مع�ني الألف�ِظ 

والجمِل والعب�راِت/ تحديُد مواطِن الّتف�ِق ومواطِن الختالِف...

م���ن اأبرِز مه����راِت القراءِة الن�ق���دِة: تتّبُع الق�رِئ للم����ّدِة المقروءِة/ اختب����ُر الأفك�ِر    5

 والحكُم عليه/ تمييُز ال�س���تنت�ج�ِت المكتوبِة/ فهُم 
ُ
الرئي�س���ِة وفهُمه�/ تقويُم م� يقراأ

م���� بين ال�س���طوِر/ فهُم اإيح�ءاِت الألف����ِظ ودللِته�/ اإدراُك العالق����ِت والربُط بينه� 

والحكُم عليه�...

م���ن اأبرِز مه����راِت الق���راءِة الممتع���ِة: القراءُة ال�س���ريعُة/ التق����ُط بع�ِس الأف���ك�ِر اأو    6

���ه� الآخِر/ رب���ُط بع�ِس المعلوم�ِت  المعلوم����ِت المفيدِة/ ربُط بع�ِس المعلوم�ِت ببع�سِ

ب�لخب���رِة ال�سخ�س���ّيِة/ �س���رعُة انتق�ِل الب�س���ر بين ال�س���طوِر/ ح�س���ُن اختي����ِر الكتِب 

المفيدِة/ تجّنُب الكتِب التي تتن�وُل مو�سوع�ٍت ه�بطًة/ الإف�دُة من هذه القراءاِت في 

...
ٍ
الحي�ِة بوجٍه ع�م
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ر وأِجب
ّ
فك

تكّلْم على خطواِت اكت�س�ِب مه�رِة القراءِة ال�سريعِة.  .1

بّيْن خطواِت اكت�س�ِب مه�رِة القراءِة التحليلّيِة.  .2

م� هي خطواُت اكت�س�ِب مه�رِة القراءِة الن�قدِة؟  .3



93  القراءِة     
ُ
م  ك   مهارات

ُ
 نقرأ

َ
)و؟

للمطال؛ة

مهاراُت االستماِع وكيفيُّة تنميِتها
يت�سّمُن ال�ستم�ُع مه�راٍت متعّددًة، تختلُف من موقٍف اإلى اآخَر، وُيمكُن تحديُد اأهمِّ مه�راِت 

ال�ستم�ِع فيم� ي�أتي:

، وهي في الوقِت نف�ِس���ه  : اإّن دّقَة ال�س���مِع ع�مٌل ف�س���يولوجيٌّ مهمٌّ
)1(

النتب�ُه لمّدٍة طويلٍة  .1

ه اإليه،   اأو الق�رِئ والتوجِّ
ِ
مه�رٌة ُيمكن تعلُُّمه����، ويكوُن ذلك: بتركيِز النتب�ِه مع المتكّلم

وحذِف عوامِل الت�ستيِت التي ت�سرُف الذهَن عن النتب�ه.

 ،
ِ
اإدراُك الأفك�ِر الأ�س��سّيِة والفرعّيِة للن�سِّ الم�سموِع: وتلك المه�رُة من مه�راِت الفهم  .2

فعلى الم�س���تِمِع اأْن يعرَف الأفك�َر الأ�س��س���ّيَة للمو�س���وِع الم�س���موِع، وم� تت�س���ّمُنه هذه 

نٍة، ويتحّقُق ذلك ب�لت�س���جيِل ال�سريِع - كت�بًة - لبع�ِس  الأفك�ُر من اأفك�ٍر جزئّيٍة مت�س���مَّ

النق�ِط الأ�س��سيِة التي يتن�وُله� المو�سوُع.

اإدراُك العالق����ِت المختلف���ِة ف���ي الن�سِّ الم�س���موِع: ويتحّق���ُق ذلك بتحليِل المو�س���وِع   .3

، واإدراِك التوافِق 
ِ
الم�س���موِع، واإدراِك العالق�ِت بي���ن اأجزاِئه، وتحديِد غر�ِس المتكّل���م

���ه� الآخر. ويتمُّ ذلك كلُّه ب�لإ�س���غ�ِء  ، وربِط بع�ِس المع�ني ببع�سِ
ِ
والتع�ر�ِس في الكالم

الجّيِد للن�سِّ الم�سموِع.

 ودّقُته: وتلك من المه�راِت العلي�، التي ت�ستلزُم من الم�ستِمِع كثرُة التدريِب 
ِ
�سرعُة الفهم  .4

ب الفرُد عليه�؛ زادْت قدرُته ال�س���تيع�بّيُة،   اأو الق����رِئ اإذا ُدرِّ
ِ
عليه����، فمت�بع���ُة المتكّلم

ٍن من ثالِث   مو�س���وٍع مكوَّ
ِ
فيفهُم الكالَم ب�س���رعٍة ودّقٍة، وُيمكُن تحديُد وقٍت معّيٍن لفهم

�س���فح�ٍت، ثّم ُتقلَُّل المّدُة الزمنّيُة تدريجّيً�، حتى ي�سَل الم�ستِمُع اإلى اأعلى م�ستوى في 

 ال�سريِع.
ِ
الفهم

 على م� في الن�سِّ الم�س���موِع: وتلك المه����رُة تحليلّيٌة نقدّيٌة، تجعُل 
ِ
ه�. اإ�س���داُر الحكم  .5

من الم�س���تِمِع ق��سيً� يحكُم على جودِة الم�س���موِع اأو رداءِته، ول يت�أّتى ذلك اإّل اإذا ك�ن 

انظر: ت�س����يلد، ديني�س: علم النف�س والمعلم، ترجمة: عبد الحليم محمد ال�سيد؛ واآخرين، الق�هرة، موؤ�ّس�سة الأهرام،   )1(
1982م، �س77.
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 الع�دلِة على م� 
ِ
الم�س���تِمُع عل���ى درجٍة م���ن الثق�فِة تجعُله ق�درًا على اإ�س���داِر الأح���ك�م

 يكوُن على الأفك�ر وترتيِبه� وترابِطه�، وعلى الألف�ِظ ومط�بقِته� 
ِ
ي�سمُع. واإ�سداُر الحكم

 اأو الق�رِئ ومدى �س���المِة الأداِء، وعلى ال�س���ور الجم�لّيِة 
ِ
للمع�ن���ي، وعلى اأداِء المتكّلم

 م�س���موٍع من �سخ�سٍ معّيٍن مع تكراِر 
ٍ
ُب على هذه المه�رِة بنقِد كالم نِة. وُيدرَّ المت�س���مَّ

ذلك.

فهم مع�ني المفرداِت من خالِل ال�س���ي�ِق: ل �س���كَّ اأّن معنى الكلمِة يتغّيُر بتغّيِر موقِعه�   .6

في الجمِل، وتغّيِر عالمِة اإعراِبه�. ولذا ك�ن من مه�راِت ال�س���تم�ِع اأن ُيدرَك الم�س���تِمُع 

 .
ٍ
معن���ى كلِّ كلم���ٍة في مك�ِنه� ال�س���حيِح؛ وذلك بربِطه� بم� قبَله� وم���� بعَده� من كالم

وُيمكُن التدريُب على هذه المه�رِة من خالِل و�سِع الكلم�ِت في جمٍل مختلفٍة تو�سُح كلَّ 

جملٍة منه� معنى مختلفً� للكلمِة عن الجملِة الأخرى.



أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المد؛ل

الدرس الثامن

  كيف نقرُأ؟ )6(   

مهاراُت القراءِة  )2(

 المه����راِت القرائّيِة و�ُس���ُبَل    1
ِ
���َن اأه���داَف تعّل���م يبيِّ

تحقيِقه�.

ومه����راِت    2 المرعّي���َة  الق���راءِة  مه����راِت  يع���رَف 

اكت�س�ِبه�، ويتمّر�َس على تطبيِقه�.

يعرَف الآداَب المرعّيَة في القراءِة، ويتحلَّى به�.   3





ِم المهاراِت القرائّوِة
ّ
 ت؛ل

ُ
1. أهداف

القراءُة عملّيُة �سرٍح للرموِز اللفظّيِة المكتوبِة وتف�سيٍر له�، وهي ُت�س�رُك فنوَن اللغِة الأخرى 

ًة به� ُيمكُن اإيج�ُزه� ب�لآتي: في اأهداِفه� الع�ّمِة، لكّن له� اأهدافً� خ��سّ

تنميُة القدرِة اللفظّيِة والفكرّيِة والمه�راِت ال�سرورّيِة ل�ستعم�ِله�؛ وذلك لتحقيِق غذاٍء  اأ. 

متك�مٍل لفنوِن اللغِة الأخرى.

اإتق�ُن مه�راِت القراءِة وا�ستغالُل القراءِة في تكويِن اهتم�م�ٍت واأغرا�ٍس جديدٍة. ب. 

 والآداِب والفنوِن، والمه�راِت العلمّيِة.
ِ
تزويُد الق�رِئ بم� يحت�ُج اإليه من العلوم ج. 

تزويُد الق�رِئ بح�سيلٍة متجّددٍة من المفرداِت اللغوّيِة، والتراكيَب الجّيدِة. د. 

، والتمييُز بين الأفك�ِر الجوهرّيِة 
ٍ
تنميُة القدرِة على القراءِة في �سال�س���ٍة وو�سوٍح وفهم ه�. 

نِة. والعر�سّيِة فيم� يقروؤه الق�رُئ، وفهُم الأفك�ِر المت�سمَّ

تنميُة ال�ستمت�ِع ب�لقراءِة، وجعُله� ع�دًة يومّيًة ممتعًة وم�سّليًة. و. 

تنميُة النتف�ِع ب�لمقروِء في الحي�ِة، وحلُّ الم�س�كِل به. ز. 

؛ بكف�ءٍة، والتعبيُر عن ذلك ب�أ�س���لوٍب 
ِ
 المراجِع والمع�جم

ِ
تنميُة القدرِة على ا�س���تخدام ح. 

جّيٍد.

ط. تو�س���يُع الخبراِت لدى الق�رئيَن واإغن�وؤُه�، مع تهذيِب الع����داِت والأذواِق والميوِل التي 

تتكّوُن منه� اأنواُع القراءِة المختلفِة.

م
َ

 هذه األهداف
ُ
ق

ّ
حق

ُ
2. )و؟ ن

يتطّلُب تحقيُق هذه الأهداِف مراع�َة الآتي:

ح�سُن اختي�ِر الم�ّدِة المقروءِة. اأ. 
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اأن تكوَن القراءُة مّت�سلًة ب�هتم�م�ِت الق�رئيَن. ب. 

اأن ُت�س���يَف الم�ّدُة المقروءُة جديدًا اإلى خبراِت الق�رئيَن، وُتمّكُنهم من اكت�س�ِب نظرٍة  ج. 

مّتزنٍة.

التدريُب المنّظُم والم�س���تمرُّ والمتدّرُج بو�س���فِه من اأف�سِل الو�س����ئِل لتحقيِق الأهداِف  د. 

المتقّدمِة.

 القراءِة األصلّوِة
ُ
3. مهارات

���ُة ب�لقراءِة(، �سنح�وُل  بعد اأْن تحّدْثَن� على المه�راِت ب�س���ورٍة متفّرقٍة )الأغرا�ُس الخ��سّ

:
)1(

فيم� ي�أتي اأْن ُندرَج كلَّ المه�راِت ال�س�بقِة تحَت خم�ِس مه�راٍت اأ�سلّيٍة؛ هي

 المعّبِر ب�س���رعٍة من��س���بٍة، ومراع�ُة 
ِ
المه�رُة اللفظّيُة: وهي القدرُة على النطِق ال�س���ليم اأ. 

قواعِد اللغِة المنطوقِة بكلِّ جوانِبه�.

ه�   الأفك�ِر، وترتيِبه�، وتحليِله�، ونقِده�، وربِط بع�سِ
ِ
: وهي القدرُة على فهم

ِ
مه�رُة الفهم ب. 

 عليه�.
ِ
ه� الآخِر اأو ربِطه� ب�لخبراِت ال�سخ�سّيِة، والموازنِة في م� بيَنه�، والحكم ببع�سِ

مه�رُة تح�س���يِن القراءِة ال�س����متِة والجهرّيِة، ب�لتغّلِب على ال�س���عوبِة فيهم�، ومراع�ِة  ج. 

المه�راِت الفرعّيِة لكلِّ منهم�، والتدريِب عليهم�.

، وتمثيِل المعنى، و�سالمِة الأداِء...  ال�سوتيِّ
ِ
النطالُق في القراءِة الجهرّيِة، مع التنغيم د. 

تحقيُق ع�داِت القراءِة ومه�راِته� التي ُتنتُج الكف�ءَة في القراءِة، مثُل: ه�. 

الجل�سِة ال�سحيحِة.  -

طريقِة اإم�س�ِك الكت�ِب.  -

طريقِة تحريِك الب�سِر.   -

 ال�سوِء.
ِ
ا�ستخدام  -

مراع�ِة ظروِف الزم�ِن والمك�ِن.  -

تعّرِف اإ�س�راِت الطب�عِة وتف�سيِره�.  -

انظر: مج�ور، محّمد �س���الح الدين علي: تدري�س اللغة العربّية في المرحلة الث�نوّية: الق�هرة، دار المع�رف، 1966م،   )1(
�س304.



99  القراءِة   ل  
ُ
م       مهارات

ُ
 )و؟ نقرأ

ال�س���يِر ف���ي اإدراِك الكلم�ِت من اليمي���ِن اإلى الي�س����ِر على طوِل ال�س���طِر، في تت�بٍع   -

.
ٍ
وانتظ�م

الّدقِة في الحركِة الرجعّيِة من اآخِر ال�سطِر اإلى اأّوِل ال�سطِر الذي يلِيه.  -

تعّرِف عالم�ِت الوقِف والو�سِل.  -

 الفقراِت.
ِ
نظ�م  -

 الأنم�ِط المختلفِة.
ِ
ا�ستخدام  -

.
ِ
عالم�ِت الترقيم  -

معرفِة الهوام�ِس.  -

 الإ�س�راِت اإلى المراجِع في اأ�سفِل ال�سفح�ِت... اإلى اآخِر هذه الأموِر التي 
ِ
ا�ستخدام  -

ُتدَرُك ب�لمم�ر�سِة والتعّوِد.

واكت�س����ُب الق�رِئ لتلَك المه�راِت وال�س���يطرُة عليه�، اأمٌر في مقدورِه؛ اإذا اأح�س���َن تدريَب 

 الع�مِّ للم�ّدِة المقروءِة، 
ِ
نف�ِسه، وتغّلَب على ال�سعوب�ِت التي ُتق�ُبله، ف�لقراءُة مبنّيٌة على الفهم

.
)1(

ِ
. وُيعدُّ ال�سي�ُق من اأبرِز الو�س�ئِل اإلى الفهم  كلِّ كلمٍة في الن�سِّ

ِ
من دوِن اللتف�ِت اإلى فهم

 الددريِب على مهاراِت القراءِة
ُ

4. مراحل
تمرُّ عملّيُة التدريِب على مه�راِت القراءِة بثالِث مراحَل اأ�س��سيٍة؛ هي:

 ال�سريِع في 
ِ
مرحلُة التو�ّسِع في القراءِة: وُت�سّمى هذه المرحلُة - اأي�سً� - مرحلَة التقّدم اأ. 

اكت�س�ِب الع�داِت الأ�س��سّيِة في القراءِة، وتتمّيُز ب�لآتي:

نموُّ الميِل اإلى القراءِة نمّوًا �سريعً�.  -

، وعمِق التف�سيِر.
ِ
التقّدُم الملحوُظ في دّقِة الفهم  -

القدرُة على معرفِة مع�ني الكلم�ِت من خالِل ال�سي�ِق.  -

النطالُق في القراءِة الجهرّيِة، وازدي�ُد �سرعِة القراءِة ال�س�متِة.  -

نموُّ الع�داِت الأ�س��سّيِة المطلوبِة في القراءِة.  -

)1(  انظر:
Cuts, W, G , Modern Reading Instruction, New Delhi  Prentice - Holl of India, 1965, P  26 
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مرحلُة التو�ّسِع في اأداِء المه�راِت القرائّيِة: وتتمّيُز هذه المرحلُة ب�لآتي: ب. 

القراءُة الوا�س���عُة الت���ي تزيُد خبراِت الق�رئيَن في كلِّ النواح���ي؛ اللفظّيِة والفكرّيِة   -

والمه�رّيِة.

 والتحليِل والنقِد والتف�عِل.
ِ
زي�دُة القدرِة على الفهم  -

زي�دُة الكف�ءِة في �سرعِة القراءِة.  -

زي�ُد الكف�ءِة في القراءِة لأغرا�ٍس مختلفٍة.  -

تح�سيُن القراءِة الجهرّيِة تح�سينً� نوعّيً�.  -

 الكتِب والمراجِع.
ِ
رفُع م�ستوى اأذواِق الق�رئيَن، واكت�س�ُبهم المه�رَة في ا�ستخدام  -

 قدراِتهم ف���ي قراءِة مواّد متنّوع���ٍة، وزي�دِة قدراِتهم 
ِ
اهتم����ُم الق�رئيَن ب��س���تخدام  -

ومه�راِتهم.

وتظه���ُر هذه الزي�دُة ف���ي: الدّقِة، ومعرفِة مع�ن���ي الكلم�ِت، ونموِّ الث���روِة اللفظّيِة، 

، وزي�دِة ال�س���رعِة ف���ي القراءِة ال�س����متِة، 
ِ
 والتميي���ِز في الفه���م

ِ
وزي����دِة الو�س���وح

ومالءمِته� لغر�ِس الق�رئيَن.

مرحلُة تنميِة الأذواِق والع�داِت والميوِل: تهدُف هذه المرحلُة اإلى تنميِة الع�داِت والميوِل  ج. 

التي تتكّوُن منه� اأنواُع القراءِة المختلفُة وت�سفيِته�، وتتمّيُز هذه المرحلُة ب�لآتي:

تو�سيُع الأذواِق في القراءِة وتنميُته�.  -

 الكتِب والمراجِع.
ِ
زي�دُة الكف�ءِة في ا�ستخدام  -

ه�. الو�سوُل اإلى م�ستوى ع�ٍل من الكف�ءِة بمختلِف اأغرا�سِ  -

تو�سيُع ال�سغِف ب�لقراءِة.  -

�س���قُل الأذواِق �س���قاًل يواجُه الحي�َة؛ الح��س���رَة والم�س���تقبلَة للق�رئي���َن، ودفُعهم اإلى   -

ال�ستف�دِة من وقِت الفراِغ.

ال�س���تمراُر في ال�سغِظ على تنميِة الع�داِت التي يت�سّمُنه� فهُم معنى الكت�ِب وتف�سيُره،   -

والتف�عُل معه. والع�داِت التي تت�سّمُنه� القراءُة لأغرا�ٍس مختلفٍة.

تو�سيُع خبراِت الق�رئيَن عن طريِق القراءِة، وتعميُق تفكيِرهم.  -
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5. آداُب القراءِة
اإذا ك�ن للق���راءِة مه����راٌت تهدُف اإلى تنميِته�، فلن تتحّقَق هذه التنميُة م� لم ُت�س����حُبه� اآداُب 

القراءِة. وهذا يدفُعن� اإلى بي�ِن الآداِب التي ينبغي مراع�ُته� اأثن�َء القراءِة. واآداُب القراءِة، منه� م� 

يتعّلُق ب�لم�ّدِة المقروءِة، ومنه� م� يتعلُّق ب�لق�رِئ، ومنه� م� يتعلُّق بمن ُيحيُط ب�لق�رِئ. و�سنح�وُل - 

؛ كي يفيَد منه� الق�رُئ:
ِ
فيم� يلي - اأن نعر�َس لكلِّ نوٍع من هذه الآداِب ب�سيٍء من التو�سيح

اآلداُب المتعّلقُة بالماّدِة المقروءِة: أ. 
 كت�َب اهلِل اأو �سّنَة ر�سوِله P، فمن اآداِب قراءِتهم� الآتي:

ُ
- اإذا ك�ن الق�رُئ يقراأ

• الطه�رُة من الحدثيِن الأكبِر والأ�سغِر.	

• اإم�س�ُك الم�سحِف، اأو كت�ِب الحديِث ب�ليِد اليمنى.	

• الخ�سوُع الت�مُّ عند قراءِتهم�، والتفكيُر والتدّبُر في مع�نيهم�.	

• ؛ بحيث ل يكوُن جهيرًا ول خ�فتً�، ق�ل تع�لى: {ڳ 	 التو�س���يُط في الأداِء ال�س���وتيِّ

، وال�سالُة قراءٌة محفوظٌة 
)1(

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ}
ولي�س���ْت كالمً�؛ لأّنه� قراءُة قراآٍن واأقواٍل واأفع�ٍل م�أثورٍة عن ر�س���وِل اهلِل P، ول 

ابتك�َر لالإن�س�ِن في اأداِئه�.

 كتبً� اأخرى غيَر القراآِن والحديِث، فمْن اآداِب القراءِة فيه�:
ُ
- اإذا ك�ن الق�رُئ يقراأ

• َر الق�رُئ راأَي �س�حِب الكلمِة المقروءِة.	 اأْن ُيقدِّ

• اأّل ي�س���خَر من فكِره، اأو ين�َل منه، اإّل في ح���دوِد اآداِب النقِد المتع�رِف عليه� عنَد 	

النّق�ِد.

• ه.	 األ يّتخَذ منه موقفً� يخ�سُع لع�طفٍة �سخ�سّيٍة، ف�لمهمُّ فكُر الك�تِب ولي�س �سخ�سَ

اآلداُب المتعّلقُة بالقارِئ: ب. 
من اآداِب القراءِة المتعّلقِة ب�لق�رِئ الآتي:

• المح�فظُة على الكتِب المقروءِة والعن�يُة به�.	

• تنظيُم الكتِب التي يقتنيه� الق�رُئ بطريقٍة ُتي�ّسُر له تن�وَله�.	

)1(  �سورة الإ�سراء، الآية 110.
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• التع�مُل مع الكت�ِب ك�أّنه �سديٌق اأو رفيٌق محبوٌب ُيقّدُم لك الخيَر ب�أنواعِه.	

• عدُم اإلق�ِء الكت�ِب على الأر�ِس بطريقٍة توحي ب�ل�سته�نِة به، اأو بم� فيه.	

• اإم�س�ُك الكت�ِب عند القراءِة ب�ليِد اليمنى.	

• عدُم الكت�بِة في الكتِب بطريقٍة تطم�ُس مع�لَم الكت�بِة الأ�سلّيِة وت�سّوُهه�.	

• الجل�سُة ال�سحيحُة المريحُة، وجعُل الكت�ِب في م�س�فٍة متو�ّسطٍة بيَن العيِن وبيَنه، 	

ل قريبًة جّدًا، ول بعيدًة جّدًا.

•  ال�سوِء، فال يكوُن مبهرًا، ول خ�فتً�، فكالهم� ي�سرُّ العيَن.	
ِ
التو�ّسُط في ا�ستخدام

اآلداُب المتعّلقُة بمْن ُيحيُط بالقارِئ: ج. 
 لمْن حوله اأن ُيراعَي الآتي:

ُ
- على الق�رِئ اإذا ك�ن يقراأ

• غ�سَّ ال�سوِت، وعدَم رفِعه بطريقٍة توؤذي اأ�سم�َع ال�س�معيَن، يقوُل تع�لى - على ل�س�ِن لقم�َن 	

.
)1(

 وهو يعُظ ابنه-: {حت خت متىت يت جث مث ىث يث}
ِ
الحكيم

• اأن يكوَن ال�سوُت وا�سحً� م�سموعً� لكلِّ ال�س�معيَن.	

• األ يعّلَق بتعليق�ٍت �س�خرٍة تحطُّ من قدِر �س�معيه.	

• اأن يواجَههم، ول يوُليهم ظهَره، اأو جنَبه، اأو يتع�َلى عليهم.	

• اأن يتقّبَل نقَدهم، وُيجيَب عن اأ�سئلِتهم، وُيعيَد م� يطلبوَن اإع�دَته.	

• اأن يتوّقَف عن القراءِة من وقٍت لآخَر؛ ليعرَف مدى تقّبِل �س�معيه لقراءِته.	

• اأن ُينهي قراءَته اإذا اأح�سَّ اأّن �س�معيه، ل يريدوَن ال�ستمراَر في �سم�ِعه.	

 لنف�ِسه فقط، وحوَله اأن��ٌس اآخروَن ل ي�سمعوَنه؛ عليه اأن يفعَل الآتي:
ُ
- اإذا ك�ن الق�رُئ يقراأ

• ي�ستخدُم القراءَة ال�س�متَة.	

• األ ي�ستخدَم �سوءًا مبهرًا يزعُج َمْن حوَله.	

• ًة اإذا 	  منه )خ��سّ
ِ
يبتعُد قدَر الإمك�ِن عّمْن حوَله؛ بحيُث ل يجعُلهم ي�سعروَن ب�لحرج

هم(، في�سطروَن لل�سكوِت مراع�ًة له. ك�نوا يتحّدثوَن مع بع�سِ

)1(  �سورة لقم�ن، الآية 19.
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األفكاُر الرئوسة

 المه����راِت القرائّي���ِة: تنميُة الق���درِة اللفظّيِة والفكرّي���ِة والمه�راِت 
ِ
1  م���ْن اأه���داِف تعّلم

ال�سرورّيِة ل�ستعم�ِله�/ اإتق�ُن مه�راِت القراءِة/ تنميُة القدرِة على القراءِة وال�ستمت�ُع 

/ تو�سيُع الخبراِت لدى 
ِ
 المراجِع والمع�جم

ِ
والنتف�ُع به�/ تنميُة القدرِة على ا�ستخدام

الق�رئيَن واإغن�وؤه�...

/ مه�رُة تح�س���يِن القراءِة 
ِ
2  مه����راُت القراءِة الأ�س���لّيِة: المه����رُة اللفظّيُة/ مه�رُة الفهم

ال�س�متِة والجهرّيِة/ النطالُق في القراءِة الجهرّيِة/ تحقيُق ع�داِت القراءِة ومه�راِته� 

التي ُتنتُج الكف�ءَة في القراءِة...

3  مراحُل التدريِب على مه�راِت القراءِة: مرحلُة التو�ّس���ِع في القراءِة/ مرحلُة التو�ّسِع في 

اأداِء المه�راِت القرائّيِة/ مرحلُة تنميِة الأذواِق والع�داِت والميوِل.

4  اآداُب الق���راءِة: الآداُب المتعّلقُة ب�لم����ّدِة المقروءِة/ الآداُب المتعّلقُة ب�لق�رِئ/ الآداُب 

المتعّلقُة بمْن ُيحيُط ب�لق�رِئ...

ْر وأِجْب
ّ
فك

 المه�راِت القرائيِة؟ وكيف ُنحّقُق هذه الأهداَف؟
ِ
م� هي اأهداُف تعّلم  .1

تكّلْم على مه�راِت القراءِة الأ�سلّيِة.  .2

م� هي مراحُل التدريِب على مه�راِت القراءِة؟  .3
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للمطال؛ة

كيفيُّة التدريِب على تنميِة مهاراِت االستماِع
يوج���ُد عدٌد من الأ�س����ليِب الت���ي ُتفيُد في التدريِب على ال�س���تم�ِع، وهي اأ�س����ليٌب وظيفّيٌة 

ه� في حي�ِتهم البيئّيِة والجتم�عيِة، ومن هذه الأ�س�ليِب: تقريبً�، ي�ستخدُم الن��ُس بع�سَ

ح�وْل اأْن ت�ستمَع اإلى مو�سوٍع معّيٍن من خالِل �سريٍط م�سّجٍل، وبعَد ذلك ح�وْل اأْن تكتَب   .1

م� فهْمَته من هذا المو�س���وِع في قرط��ٍس اأم�َمك، ثّم بعَد ذلك اأعْد �س���ريَط الت�سجيِل، 

وتبّيْن مدى التوافِق بين م� كتبْت وم� ت�س���مُع في المّرِة الث�نيِة. كّرْر هذه المح�ولَة عّدَة 

مّراٍت في مو�سوع�ٍت اأخرى.

 معّيٍن، يقروؤه واحٌد منكم، ثّم ن�ق�ُسوا المو�سوَع فيم� 
ٍ
ا�سترْك مَع زمالَء لك في قراءِة مو�سوع  .2

 
َ
فكم على م� يحتويه. ويتحّقُق هذا ب�أْن يقراأ بيَنكم بعد قراءِته؛ لتعرُفوا مدى فهِمكم له، وتعرُّ

واحٌد وي�ستمَع الب�قوَن، وُيمكُن تكراُر هذه الطريقِة بيَنكم في مو�سوع�ٍت متعّددٍة.

ح����وْل مع بع�ِس زمالِئك اأن ت�س���تمعوا اإل���ى خطبِة الجمعِة في اأحِد الم�س����جِد، ثّم بعَد   .3

كم وحّددوا الفكرَة الأ�س��س���ّيَة للخطبِة، والأفك�َر الجزئّيَة،  ال�س���الِة، اجل�س���وا مع بع�سِ

وتذّك���روا الآي����ِت القراآنّيَة، والأح�ديَث النبوّيَة التي ا�ست�س���هَد به���� الخطيُب، ثّم حّللوا 

مو�سوَع الخطبِة وانقدوا طريقَة اأداِء الخطيِب.

: وهذا التدريُب لالأذِن على التمييِز بين الكلم�ِت اأو   ال�سوتيِّ
ِ
 التنغيم

ِ
التمييُز ب��ستخدام  .4

 الم�ستمِع له� ب��ستعم�ِل عب�رتيِن منطوقتيِن 
ِ
العب�راِت في النطِق، وُيمكُن الت�أّكُد من فهم

���ه، ويحر�ُس  متم�ثلتي���ِن تقريب���ً� في كلِّ الحروِف عدا حرفين، مثل: يحرُث الرجُل اأر�سَ

���ه. اأو ا�س���تعم�ُل كلم�ٍت تختلُف �س���وابُط بنيِته�، مثل: ِعْبرٍة وَعْبرٍة، ومثل:  الرجُل اأر�سَ

َعْر�ٍس، وِعْر�ٍس، وُعْر�ٍس، وَعَر�ٍس، وفي اأمثلِة الجمِل: قْل م� عنَدك، كلُّ م� عنَدك، وفي 

، اأو الردِّ عليه�، بطرٍق 
ِ
 ال�س���وتيِّ في العب�رِة الواحدِة، مثُل: اإلق�ِء تحيِة ال�سالم

ِ
التنغيم

مختلفٍة: طريقُة اإن�س�ٍن متعّجٍل، اأو طريقٌة �س�خرٌة، اأو طريقٌة تعّجبّيٌة، اأو طريقُة اإن�س�ٍن 

ك�سوٍل، اأو طريقٌة غ��سبٌة، اأو حزينٌة....

 ب�س���رعٍة، وال�ستج�بِة 
ِ
���ُل بتدريِب الم�س���تمعيَن على الفهم الأ�س���ئلُة ال�س���ريعُة: وتتح�سّ  .5
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 ال���ذي يحتم���ُل اأْن يواجهوه في الحي����ِة الع�دّي���ِة، مثُل: طلِب 
ِ
ال�س���ريعِة لنوعّي���ِة الكالم

، اأو  ، اأو بحريٍّ معلوم����ٍت عن المن���زِل، اأو طلُب معلوم�ٍت في م�س���رٍف، اأو مين�ٍء ج���ويٍّ

. وُيمكُن التدريُب 
ٍ
متطّلب�ٍت اإدارّيٍة في دواويِن الحكومِة، اأو �س���راٍء من متجٍر، اأو مطعم

على هذا ب�لأ�سئلِة الآتيِة: م� ا�سُمك؟ كم عدُد اإخوِتك؟ م�ذا يعمُل والُدك؟ من هو؟ من 

معك؟ كم معك؟ كم ال�س�عة؟ م� الموعُد؟ م� الثمُن...

تذّك���ُر الكلم����ِت والعب�راِت: وهذا يعن���ي التدريَب على التذّكِر، ويتحّقُق ب�س���م�ِع كلم�ٍت   .6

عّدٍة، مثُل: اأ�سم�ِء حيوان�ٍت، واأ�سم�ِء نب�ت�ٍت، اأ�سم�ِء ُمُدٍن، اأ�سم�ِء ذكوٍر، اأ�سم�ِء اإن�ٍث... 

نًة لبع�ِس اأ�سم�ِء الأم�كِن  ٍة، اأو مو�سوٍع، اأو ح�دثٍة، تكوُن مت�سمِّ اأو التدريِب ب�س���م�ِع ق�سّ

اأو الأ�س���خ��ِس.. ثّم ُيطَلُب و�س���ُع ق�ئمٍة - بعد �سم�ِع الق�س���ِة- ب�لكلم�ِت، اأو العب�راِت، 

اأو الأ�س���م�ِء التي وردْت في ثن�ي� الق�س���ِة اأو المو�س���وِع اأو الح�دثِة. اأو و�سُع عب�راٍت به� 

فراغ�ٌت تو�سُع به� هذه الكلم�ُت...

، ثّم تقوُم بتلخي�سٍ م� 
ٍ
 اإلى ق�سّيٍة اأو مح��س���رٍة اأو ندوٍة اأو مو�سوع

ِ
التلخي�ُس: ويكوُن ب�ل�س���تم�ع  .7

ت�سمُعه في اأ�س���طٍر قليلٍة، تت�سّمُن الفكرَة الأ�س��سّيَة، والأفك�َر الفرعّيَة. وُيفيُد هذا التدريُب في 

الحي�ِة التعليمّيِة، في تلخي�سِ المح��سراِت اأو الدرو�ِس التي ي�سمُعه� الطاّلُب من معّلميهم.

؛ بحيُث يوّجُهه� اإلى 
ِ
ا�س���تخداُم الأ�س���ئلِة الم�س����حبِة: وتكوُن هذه الأ�س���ئلُة من المتكّلم  .8

الم�ستمعيَن؛ ليعرَف مدى تج�وِبهم معه، وفهِمهم لم� يقوُل في مو�سٍع معّيٍن، مثل: م�ذا 

كّن� نقوُل؟ وم�ذا فعَل الرجُل؟ م� الذي يحدُث بعَد ذلك؛ ق�ل ث�نية... وهذا تدريٌب على 

ِر والربِط. التذكُّ

ال�س���تف�دُة م���ن: المذي����ِع اأو التلف����ِز، اأو المن��س���ب�ِت الحتف�لّي���ِة الطبيعّي���ِة ب�أنواِعه�   .9
المختلفِة؛ بت�سجيِل م� ي�ستمُع اإليه الفرُد، ومن�ق�سِته مع زمالَء له، اأو عمِل تلخي�سٍ له.

 والأح�ديِث النبوّيِة من: المذي�ِع، اأو 
ِ
وتجدُر الإ�س����رُة اإلى اأّن ال�س���تم�َع اإلى القراآِن الكريم

، وفي خطِب الجمعِة، والمح��سراِت الع�ّمِة؛ من 
ِ
التلف�ِز، اأو الم�سّجِل، وفي مح��سراِت التعليم

اأقوى الفر�ِس في التدريِب على ال�ستم�ِع، واكت�س�ِب ع�داتِه الحميدِة. {ۆ ۆ ۈ 

.
)1(

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ}

�سورة الأعراف، الآية 204.  )1(





أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المد؛ل

الدرس التاسع

 كيف نقرُأ؟ )7(  

تدريباٌت على مهاراِت القراءِة

ي�س���تطيَع تطبي���َق مه����راِت الق���راءِة عل���ى نم�ذَج    1

عٍة من الن�سو�ِس، اأو البحَث عن ن�سو�ٍس. متنوِّ

يعرَف خ�س�ئ�س التطبيِق وخطواِتِه.   2





: تدريٌب على نصوٍص قرآنّوٍة
ُ

1. الددريُب األّول
 م�ستعينً� ببع�ِس التف��سيِر عن اأجوبٍة لالأ�سئلِة الآتيِة:

ِ
ابحْث في القراآِن الكريم

• بّيْن طرَق معرفِة اهلِل من خالِل م� ورَد في القراآِن.	

• ؟	
ِ
م� هي اأ�سم�ُء الن�ِر التي ورَد ذكُره� في القراآِن الكريم

• بّيْن مع�ني النف�ِس الواردِة في القراآِن وموارَد ا�ستعم�ِله�.	

2. الددريُب الثانر: تدريٌب على نصٍّ حديثرٍّ
اق���راأ الن�سَّ الحديثيَّ الآتي، ثّم اأجْب على الأ�س���ئلِة الت�ليِة؛ م�س���تعينً� بدلل���ِة اآي�ٍت قراآنيٍة 

واأح�ديَث اأخرى:

م���� رواه اأب���وذر الغف�ري، اأّنه ق�ل: ُقلُت: ي� ر�س���وَل اهلِل كم النبّيوَن؟ ق�ل: مئ���ة األٍف واأربعٌة 

، قل���ُت: كم المر�س���لوَن منهم؟ ق�ل: ثالثمئ���ة وثالثَة ع�س���َر جّم�ء غفيراء  وع�س���روَن األ���َف نبيٍّ

)مجتمع���وَن ل���م يتفّرْق منهم اأح���د(، قلُت: َم���ن ك�ن اأّول الأنبي�ِء؟ ق����َل: اآدُم، قلُت: وك�ن من 

 بيِده ونفَخ فيه من روِح���ه. ثّم ق�َل P: ي� اأب� ذر، اأربعٌة 
ُ
الأنبي����ِء مر�س���اًل ق�ل: نعم خلَقه اهلل

 ،
ِ
من الأنبي�ِء R �س���ري�نيون: اآدُم، و�س���يُث، واأخنوُخ؛ وهو اإدري�ُس؛ وهو اأّوُل من َخطَّ ب�لقلم

ونوٌحQ. واأربعٌة من الأنبي�ِء من العرِب: هوٌد، و�س����لٌح، و�سعيٌب، ونبّيُك محّمٌد. واأّوُل نبي 

 من 
ُ
من بني اإ�سرائيل مو�سى، واآخرهم عي�سى، و�ستمئة نبي، قلت: ي� ر�سوَل اهلِل، كم اأنزَل اهلل

 على �سيث خم�سين �سحيفة، وعلى اإدري�س ثالثين 
ُ
كت�ٍب؟ ق�ل: مئة كت�ٍب واأربعُة كتٍب؛ اأنزَل اهلل

�سحيفة، وعلى اإبراهيم ع�سرين �سحيفة، واأنزَل التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرق�ن، قلت: 

ي���� ر�س���وَل اهلل، فم� ك�نت �س���حف اإبراهيم؟ ق�ل: ك�ن���ت اأمث�ًل كّله�، وك�ن فيه����: اأّيه� الملك 

���ه� اإلى بع�ٍس، ولكن بعثُتك لترّد عّني دعوة  المبتلى المغرور، اإّني لم اأبعْثَك لتجمَع الدني� بع�سَ
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المظل���وم، ف�إّن���ي ل اأرّده�؛ واإْن ك�ن���ت من ك�فر، وعلى الع�قل م� لم يك���ن مغلوبً� على عقله اأن 

يكون له �س����ع�ت: �س����عة ين�جي فيه� رّبه عّز وجّل، و�س�عة يح��سب نف�سه، و�س�عة يتفّكر فيم� 

�س���نع اهلل عّز وجّل اإليه، و�س����عة يخلو فيه� بحّظ نف�س���ه من الحالل، ف�إّن هذه ال�س����عة عون 

لتلك ال�س����ع�ت، وا�ستجم�م للقلوب، وتوزيع له�، وعلى الع�قل اأن يكون ب�سيرًا بزم�نه، مقباًل 

على �س����أنه، ح�فظً� لل�س����نه؛ ف�إّن َمْن ح�س���ب كالمه من عمله، قّل كالمه اإل فيم� يعنيه، وعلى 

الع�ق���ل اأن يك���ون ط�لبً� لثالث: مرمة لمع�����س، اأو تزّود لمع�د، اأو تلّذذ ف���ي غير محرم. قلت: 

ي� ر�س���ول اهلل، فم� ك�نت �س���حف مو�س���ى؟ ق�ل: ك�نت عبرانية كّله�، وفيه�: عجبت لمن اأيقن 

ب�لم���وت، كيف يفرح؟! ولمن اأيقن ب�لن�ر، ِلَم ي�س���حك؟! ولمن ي���رى الدني� وتقّلبه� ب�أهله�، ِلَم 

يطمئّن اإليه�؟! ولمن يوؤمن ب�لقدر، كيف ين�س���ب )يتعب نف�س���ه ب�لجّد والجهد(؟! ولمن اأيقن 

ب�لح�س�ب، ِلَم ل يعمل؟!

• بّيْن م�سدَر الحديِث ال�س�بِق، وهل يوجُد اأح�ديُث اأخرى م�س�بهًة له؟ 	

• م� الفرُق بين النبيِّ Q والر�سوِل Q؟	

•  الأنبي�ء Rِ؟	
ِ
يُن الذي ج�َء به الأنبي�ُء R واحٌد؟ وم� هي اأبرُز تع�ليم هل الدِّ



111  على مهاراِت القراءِة 
ٌ
م  ك   تدرياات

ُ
)و؟ نقرأ

األفكاُر الرئوسة

تدريباٌت على مهاراِت القراءِة: 

التدريُب الأّوُل: تدريٌب على ن�سو�ٍس قراآنّيٍة.   1

. التدريُب الث�ني: تدريٌب على ن�سٍّ حديثيٍّ   2

ْر وأِجْب
ّ
فك

بّي���ْن خ�س����ئ�َس مه�راِت القراءِة م���ن خالِل التدري���ِب الأّوِل: التدريُب على ن�س���و�ٍس   .1

قراآنّيٍة.

. بّيْن خ�س�ئ�َس مه�راِت القراءِة من خالِل التدريِب الث�ني: التدريُب على ن�سٍّ حديثيٍّ  .2
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للمطال؛ة 

محاذيرُ  في تعلِّم االستماِع

يوجُد مجموعٌة من الأموِر ينبغي على الم�ستِمِع النتب�ُه اإليه اأوالحذُر من فعِله�؛ اإذا اأراَد اأن 

يكوَن في ا�ستم�ِعه ف�ئدٌة مرجّوٌة، وهي:

 اأو الق�رِئ على 
ِ
تجّنُب ال�س���ته�نِة والتحقيِر لمْن ي�س���تمُع اإليه، وعدُم ِذْكِر عيوِب المتكّلم  .1

وجٍه ي�ستوجُب ال�سحَك منه. وقد تكوُن ال�سخريُة ب�لمح�ك�ِة في القوِل اأو في الفعِل، وقد 

تكوُن ب�لإ�س����رِة والإيم�ِء، اإذا ك�ن الفعُل بح�س���رِة الم�س���تهَزاأ به. ق�ل اهلل تع�لى: {ى 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
.

)1(
ی}

عدُم مق�طعِة َمْن ي�ستمُع اإليه ب�لقوِل اأو ب�لفعِل.  .2

؛ ف�إّنه ُيفقُد ح��س���َة ال�س���مِع اأهّمّيَته�، ف���ال ُيمكُنه� التق�َط 
ِ
تجّن���ُب الح���واِر غيِر المنّظم  .3

، ول مت�بعَته، وب�لّت�لي ي�سعُب فهَم المعنى واإدراِكه.
ِ
الكالم

 واأدٍب.
ٍ
عدُم التكّبِر على من ي�ستمُع اإليه، وال�ستم�ُع اإليه ب�هتم�م  .4

عدُم ال�س���تم�ِع اإلى م�س����دَر متع���ّددٍة في وقٍت واح���ٍد، والحر�ُس على توجيِه الب�س���ِر   .5

.  الأهمِّ على المهمِّ
ِ
وال�سمِع والعقِل اإلى م�سدٍر واحٍد، مع مراع�ِة تقديم

تجّنُب كيفيِة الجلو�ِس غيِر المريحِة؛ ف�إّنه� متِعبٌة للم�س���تِمِع، ول ُت�س�عُده على التركيِز،   .6

والحذُر من ال�سترخ�ِء في الجلو�ِس اأثن�َء ال�ستم�ِع؛ ف�إّنه يجعُل الذهَن ين�سرُف بعيدًا 

.
ِ
عن تتّبِع الم�سموِع، اأو ُي�سلُمه اإلى النوم

)1(  �سورة الحجرات، الآية 11.



أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المد؛ل

الدرس العاشر

 ماذا نقرُأ )1(  

معرفُة المصادِر والمراجِع

يعرَف الم�س�دَر والمراجَع واأنواَعه�   1

يعرف �س���روط و�س���وابط التمييز بين الم�س����در 2   

والمراجع.

َة الرج���وِع اإلى الم�س����دِر والمراجِع    3 ي�س���رَح عمليَّ

وا�ستق�ِء المعلوم�ِت منه�.





؟( والطرَق والآلّي�ِت والأ�س�ليَب 
ُ
بعد اأْن ع�لْجَن� الأهداَف وال�ستراتيجي�ِت في )لم�ذا نقراأ

؟( بقي اأْن ُنحّدَد: طبيعَة المقروِء. 
ُ
الق�نونّيَة في )كيف نقراأ

ه؟
َ
فهل كل ُّكتاٍب ي�ستحقُّ اأن نقراأ

نَع منه؟! كم كت�ٍب ل ُي�س�وي في قيمِته المداَد الذي ُكتَب به، والورَق الذي �سُ

 تمّكِنهم 
ِ
اإّن كثيرًا من القّراِء الع�دّييَن يف�س���لوَن في ال�س���تف�دِة العميقِة من القراءِة؛ لعدم

 مراع�ِة برن�مِج المط�لعِة الذي ي�س���تجيُب لم�س���تواهم 
ِ
م���ن اختي�ِر الكتِب المن��س���بِة، اأو لعدم

 ب�ل�س���دفِة، حيث يتن�وُل كلَّ كت����ٍب يعتر�ُس طريَقه، اأو يهديه 
ُ
واأهدافِه���م، ف�أغلُب الن��ِس يقراأ

!
ُ
اإليه �سديٌق، اأو يجُده في مكتبٍة م�، من دون اأْن يمتلَك اأيَّ تخطيٍط لم� يقراأ

 
ِ
ولذلك يواجه الب�حُث في كثيٍر من الأحي�ِن �سعوب�ٍت وعراقيَل في اإنج�ِز بحِثه؛ ب�سبِب عدم

! وم� هي اأبرُز الم�س�دِر التي يجُب اأن يعتمَد عليه� في بحِثه!
ُ
معرفِته بم�ذا يقراأ

وم���ْن ه���ذا المنطلِق، ف�إّن الخط���وَة المهّمَة والأ�س�����َس تكمُن في تثقيِف الق����رِئ الع�ديِّ اأو 

�سِ في طرِق انتق�ِء الكت�ِب المن��سِب؛ لتحقيِق الغ�يِة المن�سودِة من القراءِة  الب�حِث المتخ�سّ

، اكت�س����ِف معلوم����ٍت جديدٍة، تحديِد الم�س����دِر والمراجِع  )الت�س���ليِة والمتعِة، البن�ِء العلميِّ

المن��سبِة للبحِث، ...(.

 في �س���بيِل تحقيِق اإح���دى غ�ي�ِت القراءِة ل ي�س���تطيُع اأن ُيحّقَق غ�يَته 
ُ
ف�لق����رُئ الذي يقراأ

 معرفِته ب�أ�س���ن�ِف الكتِب المختلفِة، وب�لّت�لي ُيخطَئ الطريَق نحو الكت�ِب اأو الم�سدِر 
ِ
مع عدم

 امتالِكه هذه الخبرِة، ل ي�ستطيُع اأْن ُيحّدَد 
ِ
الذي ُيحّقُق له هذه الغ�ية. كم� اأّن الب�حَث مع عدم

ق�ئمَة الم�س�دِر المن��سبِة التي ُتعدُّ خطوًة اأ�س��سً� في بحِثه. 
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1. تقويُم المصدِر
ل يتوّخى البحُث العلميُّ ح�س���َد الم�س����دِر فيه، بق���دِر م� يتوّخى العتم�َد على الم�س����دِر 

النوعّيِة التي ُت�س����عُد الب�حَث في الو�س���وِل اإلى المعرفِة اأو ا�ستنب�ِط نظرّيٍة م� . ومن هن�، فال 

 الم�س�دِر التي تن�سجُم مع مو�سوِع بحِثه وُتحّقُق له ف�ئدًة بحثّيًة 
ِ
بدَّ للب�حِث من ت�سفيِة قوائم

 :
)1(

مرجّوًة. وتعتمُد عملّيُة الت�سفيِة على الأ�س�ِس الآتيِة

خب���رُة الموؤّلِف في مج�ِل نط�ِق البحِث ومو�س���وعِه؛ بم� يوؤّثُر ف���ي تحقيِق الثقِة به وبم�  اأ. 

ُيطرُح من معلوم�ٍت.

�سمولّيُة الم�سدِر وتغطيُته لمو�سوِع البحِث.  ب. 

دّقُة الم�سدِر في نقِل المعلوم�ِت. ج. 

مو�سوعّيُة الموؤّلِف في ا�ستق�ِء المعلوم�ِت من دوِن حذٍف اأو اإ�س�فٍة اأو تغييٍر. د. 

، ومدى نوعّيِته� ودرجِة ارتب�ِطه� ب�لبحِث.
ِ
اعتم�ُد الم�سدِر على الأ�سك�ِل والر�سوم ه�. 

التنظيُم في العر�ِس والترتيِب المعتمِد في الم�سدِر )هج�ئي، زم�ني، مك�ني، ت�ريخي،  و. 

مو�سوعي، ...(.

 المصدِر من المرجِع 
ُ
2. تمووز

»الم�س���دُر هو كلُّ م� يرجُع اإليه الب�حُث بق�س���ِد الح�س���وِل على معلوم�ٍت اأو حق�ئَق اأّولّيٍة؛ 

وهي اإّم� اأْن تكوَن: 

م�س�دَر اأ�سلّيًة: وهي التي تحوي المعلومَة في اأّوِل طرٍح له� واأقدمه. وت�سمُل المخطوط�ِت  اأ. 

القديمَة التي لم ي�س���بْق ن�س���ُره�، والوث�ئَق، ومذّك���راِت الق�دِة وال�س��س���ِة، والخط�ب�ِت 

���َة، واليومّي�ِت، والدرا�س�ِت ال�سخ�س���ّيَة لالأمكنِة، واللوح�ِت الت�ريخّيَة، والكتِب  الخ��سّ

التي تذكُر المعلومَة لأّوِل مّرٍة، والإح�س�ئّي�ِت. 

م�س�دَر ث�نويًة: وُت�سّمى المراجَع، وهي تعتمُد في م�ّدِته� العلمّيِة على الم�س�دِر الأ�سلّيِة  ب. 

.
)2(

الأولى. ف�لم�سدُر مرجٌع دوَن العك�ِس«

)1(  انظر: الدويدري، رج�ء وحيد: البحث العلمي اأ�س��سّي�ته النظرّية ومم�ر�سته العملّية، ط1، بيروت، دار الفكر المع��سر، 
دم�سق، دار الفكر، 1421ه�.ق/2000م، �س632.

انظر: م.ن.  )2(



117  المصادِر والمراجِع 
ُ
      م؛رفة

ُ
ماأا نقرأ

تب�س���رٌة: المراج���ُع التي تّت�س���ُم ب�ل�س���مولّيِة والدّقِة ُتر�س���ُد الب�حَث اإلى معرفِة الم�س����دِر 

الأ�سلّيِة التي تحوي مزيدًا من الحق�ئِق والدق�ئِق. 

3. أنواُع المصادِر والمراجِع
 محّدٍد 

ٍ
ه الق�رُئ اأو الم�سدُر الذي يعتمُد عليه الب�حُث تحَت ق�سم

ُ
يندرُج الكت�ُب الذي يقراأ

 الم�س����دِر والمراجِع، فمْن المفيِد جّدًا للق�رِئ معرفُة نوِع الكت�ِب المقروِء، لجهِة 
ِ
من اأق�س����م

التنوي���ِع المعرفيِّ للكتِب التي ُيط�لُعه�، فُيغّطي اإّطالِعه اأنواَع عّدًة، ول ينح�س���ُر بمط�لعتِه في 

حدوٍد �سّيقٍة. 

واأّم� الب�حُث فال بدَّ له اأن يكوَن خبيرًا بهذه الأ�س���ك�ِل المتنّوعِة من الم�س����دِر والمراجِع؛ 

لأّن طبيعَة البحِث ت�س���توجُب معرفَة ذلك، كم� اأّن الو�س���وَل اإلى الم�س����دِر المهّمِة والأ�س��سّيِة 

تتوّقُف على معرفِة هذه الأ�سك�ِل وح�سِن ال�ستف�دِة منه�. 

أ. البيبلوغرافياُت )مراجُع المراجِع(: 
هذا الق�س���ُم مهمٌّ جّدًا للب�حِث؛ بحيُث ُيمّثُل الأ�س�����َس الذي ي�س���تنُد اإليه في الو�س���وِل اإلى 

م�س�دِر بحِثه، ومن اأبرِز الببلوغرافي�ت:

فهر�ست ابن النديم )297 - 385 ه�(: وُيعدُّ اأّوَل عمٍل بيبلوغرافي في الت�ريِخ الو�سيِط.  -

ك�سُف الظنوِن عن اأ�س�مي الكتِب والفنوِن لح�جي خليفة ]ت 1067 هـ[.   -

كت�ُب ك�سِف الأ�ست�ِر عن وجِه الكتِب والأ�سف�ِر لأحمَد الح�سينيِّ الخوان�س�ري ]ت1359 هـ[.   -

الذريعُة اإلى ت�س�نيِف ال�سيعِة لمحمد مح�سن اآغ� بزرك الطهراني]1293- 1389 هـ[.  -

ب. الموسوعاُت ودوائُر المعارِف: 
ُتعدُّ المو�س���وع�ُت من اأهمِّ الم�س����دِر والمراجِع للب�حثيَن. والمو�سوعُة -ع�دًة- هي موؤّلٌف 

 
ِ
 في معظم

ِ
 والفنوِن، مرّتبٍة على حروِف المعجم

ِ
�سخٌم ي�ستمُل على مق�لٍت في مختلِف العلوم

، اأو فنٍّ 
ِ
 من العلوم

ٍ
الأحي�ِن، وقد تقت�سُر المو�سوعُة على كلِّ م� ينبغي اأن يعرَفه الق�رُئ عن علم

.
)1(

من الفنوِن؛ ك�لمو�سوعِة الطّبّيِة، والمو�سوعِة الحديثّيِة، والمو�سوعِة الفقهّيِة

انظر: البعلبكي، منير: ق�مو�س المورد،ط1، ج4، بيروت، دار العلم للماليين، 1981م، �س57.   )1(
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وتنق�سُم المو�سوعات اإلى ق�سميِن اأ�سا�سّين: 

المو�س���وع�ُت الع�ّم���ُة: مثُل دائرِة مع�رِف القرِن الع�س���رين لمحم���د فريد وجدي )10   -

مجلدات(، وكذلك دائرُة المع�رِف لبطر�س الب�ست�ني. 

�س���ُة: مث���ُل: دائرِة المع����رِف الإ�س���المّيِة )كتَبه� م�ست�س���رقوَن ب�للغِة  المو�س���وع�ُت المتخ�سّ  -

الإنكليزّيِة، وترجَمه�: اأحمُد ال�س���ن�وي، واإبراهيُم خور�س���يد، وعبُد الحمي���د يون�س(، ودائرِة 

المع�رِف الإ�سالمّيِة ال�سيعّيِة )ح�سن الأمين(، والمو�سوعِة الفل�سفيِة )عبد الرحمن بدوي(...

ج. المعاجُم والقواميُس: 
 م�، 

ٍ
 -ع�دًة- يّت�س���ُع لمفرداِت لغٍة م� اأو م�س���طلح�ِت علم

ِ
المعجُم م�س���ّنٌف كبي���ُر الحجم

 مع�ني المفرداِت وذكِر 
ِ
ًة ل�سرح مرّتبًة ترتيبً� هج�ئّيً� - على الأغلِب- وتت�سّدى المع�جُم خ��سّ

مرادف�ِته� واأ�سداِده� وت�ريِخ ا�ستعم�ِله� وتطّوِره�. 

 ب�أّنه� ُتعطي معلوم�ٍت اإ�س�فّيًة وتف��سيَل خ�رجًة عن الدللِة 
ِ
وتمت�ُز المو�سوع�ُت عن المع�جم

 :
ِ
 والقوامي�ِس. ومن اأ�سن�ِف المع�جم

ِ
الأ�سلّيِة ل�سكِل المفرداِت التي ترُد ع�دًة في المع�جم

المع�جُم اللغوّيُة، مثُل:  -

• : اإ�سم�عيل بن حم�د الجوهري )393 ه�(. 	
ِ
ال�سح�ح

• ل�س�ِن العرِب: محمد بن مكرم بن منظور )ت 711 ه�(. 	

 المختلفِة: قراآن، حديث، فل�س���فة، 
ِ
المع�ج���ُم العلمّيُة: وتخت�سُّ ب��س���طالح�ِت العل���وم  -

اأمث�ل، ...، مثل:

• : كتب���ه مجموعٌة من الم�ست�س���رقين، 	
ِ
المعج���ُم المفهر����سُ لألف�ِظ الق���راآِن الكريم

وترجمه محمد فوؤاد عبد الب�قي. 

• المعجُم المفهر�ُس لألف�ِظ الحديِث: كتبه اأرندج�نِفْن�ِسْنك ) 1299 - 1358 ه  / 	

1882 - 1939 م(، وترجمه محمد فوؤاد عبد الب�قي.

• : جميل �سليب�. 	 المعجُم الفل�سفيُّ

• : جميل �سليب�. 	 المعجُم النف�سيُّ

• : عبد المجيد ع�بدين. 	 الأمث�ُل في الن�سِر العربيِّ
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د. مصّنفاُت التراجِم والسيِر: 
 اأو العلم�ِء 

ِ
وتت�س���ّمُن ترجمًة لحي�ِة ال�سخ�س���ّي�ِت اله�ّمِة والب�رزِة في الت�ريِخ من الح���ّك�م

 الألفب�ئي، مثُل:
ِ
�سين في حقٍل معّيٍن، وذلك وفَق النظ�م اأو الأدب�ِء اأو ال�سعراِء.. اأو المتخ�سّ

• ال�سيرِة النبويِة: ابن ه�س�م.	

•  اأ�سِد الغ�بِة في معرفِة ال�سح�بِة: ابن الأثير.	

• الذريعِة اإلى ت�س�نيِف ال�سيعِة: اآغ� بزرك الطهراني.	

• اأعي�ِن ال�سيعِة: مح�سن الأمين.	

• وفّي�ِت الأعي�ِن واأنب�ِء اأبن�ِء الزم�ِن: ابن خلك�ن. 	

• الطبق�ِت الكبرى:ابن �سعد. 	

• : خير الدين الزركلي. 	
ِ
الأعالم

هـ . المخطوطاُت القديمُة: 
وله� قيمٌة علمّيٌة ب�لغٌة؛ لأّنه� ُتمّثُل َم�س���درًا اأ�س���ياًل للمع����رِف والمعلوم�ِت. ويزيُد اعتم�ُد 

الب�ح���ِث ف���ي بحِثه على المخطوط�ِت البح���َث قيمًة واأهّمّيًة؛ لأّن المعلوم�ِت التي ي�س���تقيه� لم 

ُتن�سْر في �س�ئِر الكتِب.

و. الكتُب األساسّيُة: 
ه�،  �سِ وهي من الم�س�دِر المهّمِة للب�حِث؛ لأّنه� ُتَعدُّ اأ�س��َس مع�ِرفن� في مج�ِل بحِثه� اأو تخ�سّ

ف�لب�حُث عن فل�س���فِة اأفالطون ل ُيمكُن اأن ي�ستغنَي عن كت�ِب الجمهورّيِة لأفالطون، والدار�ُس 

لفل�س���فِة اأر�س���طو ل ُيمكُن اأن يتعّدى )منطق اأر�س���طو(. وبهذا نجُد في كلِّ مج�ٍل معرفيٍّ كتبً� 

اأ�س��سية ل ُيمكُن ال�ستغن�ُء عنه�. 

ز. الرسائُل الجامعّيُة: 
وه���ي تقريراٌت عن الأبح�ِث الأك�ديمّيِة، ي�س���تفيُد منه� الب�حُث في الطالِع على مجموعٍة 

من المعلوم�ِت المتعّلقِة بمو�س���وِع بحِثه، وي�ستك�س���ُف النت�ئَج التي تو�س���ُل اإليه� من �سبقوه في 

 . ميداِن البحِث العلميِّ



قواعد الد؛اور ال؛ربرع   قواعد القراءة120

ح. المجّلاُت والدورّياُت المتخّصصُة: 
�سُة  ي�س���تفيُد الب�حُث من المق�لِت العلمّيِة التي تن�س���ُره� المجاّلُت اأو الدورّي�ُت المتخ�سّ

، لالطالِع على معلوم�ٍت تتعّلُق بمج�ِل بحِثه، وي�ستفيُد من طبيعِة المع�لجِة 
ِ
بفرٍع من فروِع العلم

ُل اإليه�. المطروحِة في المق�لِت والنت�ئِج التي تّم التو�سّ

ط. الجرائُد والمجّلاُت العاّمُة: 
»ق���د يعث���ُر الب�حُث اأحي�نً� في المجاّلِت الع�ّمِة على مق�لٍة مهّمٍة ذاِت �س���لٍة بمو�س���وِعه اأو 

مق�بلٍة مع مفّكٍر يتحّدُث في مو�س���وِعه نف�ِسه؛ فال ب�أ�َس في اأْن يعتبَره� مرجعً�، ويقتب�َس منه�؛ 

لأّن عليه اأْن ي�ستق�سَي كلَّ م� ُكِتَب وقيَل في مو�سوِع بحِثه، لذا على الب�حِث اأّل ُيهمَل اأو يزدرَي 

اأيَّ معلوم�ٍت تتعّلُق ببحِثه حتى ولو ك�نت للوهلِة الأولى بنظِره لي�س���ْت بذاِت �س����أٍن؛ لأّن اأ�س���غَر 

.
)1(

 البحِث تم�مً�«
ِ
م المعلوم�ِت �س�أنً� قد ُت�سبُح اأكبَره� �س�أنً� مع تقدُّ

ي. الكتُب المدرسّيُة: 
���ٍة  ، وبخ��سّ ق���د تحتلُّ المق���ّرراُت الأك�ديمّيَة م�س���درًا مهّم���ً� من م�س����دِر البحِث العلميِّ

 والمع�لجِة والم�س����دِر 
ِ
المق���ّرراِت الج�معّيِة التي ي�س���تفيُد منه� الب�حُث على م�س���توى الطرح

واآراِء الأ�س�تذِة واأ�سح�ِب المقّرراِت. 

)1(  ف�سل اهلل، مهدي: اأ�سول كت�بة البحث وقواعد التحقيق،ط2، بيروت، دار الطليعة، 1998م، �س68.
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األفكاُر الرئوسة

في مج�ِل ال�س���تف�دِة من الم�س����دِر والمراجِع ل بّد من اأموٍر ثالثٍة: تقويُم الم�س���دِر/    1

تمييُز الم�سدِر من المرجِع/ معرفُة اأنواِع الم�س�دِر والمراجِع.

خبرُة الموؤّلِف في مج�ِل نط�ِق البحِث ومو�سوِعه/�س���مولّيُة الم�سدِر وتغطيُته لمو�سوِع    2

البحِث/دّقُة الم�س���دِر في نقِل المعلوم�ِت/مو�س���وعّيُة الموؤّلِف/اعتم�ُد الم�سدِر على 

/التنظيُم في العر�ِس/ ...
ِ
الأ�سك�ِل والر�سوم

الم�س�دُر: اإّم� م�س�دُر اأ�سليٌة واإّم� م�س�دُر ث�نويٌة.   3

م���ن اأن���واِع الم�س����دِر والمراج���ِع: البيبلوغرافّي�ُت/ المو�س���وع�ُت ودوائ���ُر المع�رِف/    4

 وال�س���يِر/ المخطوط����ُت القديمُة/ الكتُب 
ِ
المع�ج���ُم والقوامي�ُس/م�س���ّنف�ُت التراجم

�س���ُة/ الجرائ���ُد  الأ�س��س���ّيُة/ الر�س����ئُل الج�معّي���ُة/ المج���اّلُت والدورّي����ُت المتخ�سّ

والمجاّلُت الع�ّمُة/ الكتُب المدر�سّيُة...

ْر وأِجْب
ّ
فك

عّرِف الم�سدَر والمرجَع، واذكِر الفرَق بينهم�.  .1

 الم�سدِر.
ِ
بّيْن اأبرَز ال�سوابِط العلمّيِة في تقويم  .2

اذكْر اأبرَز اأنواِع الم�س�دِر والمراجِع، وتكّلْم عليه� ب�خت�س�ٍر.  .3
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للمطال؛ة 

آداُب االستماِع
ينبغي على الم�ستِمِع مراع�ُة مجموعٍة من الآداِب، اأبرُزه� الآتي:

ال�س���تم�ُع اإلى المتحّدِث اأو الق�رِئ في لطٍف وكي��س���ٍة، وفي دّقٍة وانتب�ٍه. ويتحّقُق ذلك   .1

بمراع�ِة الآتي:

- اإ�س���ع�ُر المتح���ّدِث ب�لإقب����ِل علي���ه، والرغبِة في ال�س���تم�ِع له، ب�لإيم����ِء ب�لراأ�ِس، اأو 

. التعبيِر ال�سوتيِّ

، وعدُم اإظه�ِر عالم�ِت الملِل منه.
ِ
- التعبيُر عن المتعِة والتقديِر لحديِث المتكّلم

.
ٍ
- تجّنُب المق�طعِة للمتحّدِث، وتعويُد الم�ستِمِع النظَر للمتحّدِث ب�هتم�م

- توجيُه نقٍد بّن�ٍء، اأو تقديُم اأ�سئلٍة ذكّيٍة، تك�سُف عن فهِمه لم� ي�سمُع ومدى اإعج�ِبه به.

- تعويُد الم�ستِمِع الجلو�َس في هدوٍء، وعدَم العبِث اأثن�َء �سم�ِع المتحّدِث.

التركيُز القويُّ الذي يجعُل الم�ستِمَع متكّيفً� مع المتحّدِث؛ بحيُث يكوُن راغبً� وم�ستعّدًا   .2
لال�س���تراِك مع المتحّدِث في من�ق�س���ِة م� ُيبديه من اأفك�ٍر واآراء، واأن يكوَن ق�درًا على 

تحديِد هدِف المتحّدِث، وتذّكِر النق�ِط المهّمِة في الحديِث.

���ه من بحوٍث، وم� ُيقّدُمه من  اإدراُك الأ�س���ب�ِب والعلِل التي ُيقّدُمه� المتحّدُث لم� يعر�سُ  .3
اأمثل���ٍة، والفه���ُم الدقيُق له قبَل اأن يحكَم عل���ى كالِمه، وقبل اأْن ُيحّدَد م���� يّتفُق فيه مع 

المتحّدِث؟ وم� يختلُف فيه معه؟

 ي�ستمُع؟ ولم�ذا ي�ستمُع؟
ٍ
معرفُة الم�ستِمِع: لمن ي�ستمُع؟ ولأيِّ كالم  .4

تدوي���ُن الم�س���تِمِع مالحظ�ٍت عن م� ي�س���مُعه. وُيمكُن تنميُة هذه المه����رِة تدريجّيً� من   .5
خالِل التدريِب الم�ستمرِّ على تلخي�سِ الم�سمحتوى الدر�ِس:

 ؟( هي: طرُق الو�سوِل اإلى 
ُ
الم�س����ألُة الث�نيُة المهّمُة والمركزيُة في �س���وؤاِل: )م�ذا نقراأ

المراجِع والم�س����دِر ب�لن�سبِة اإلى الب�حِث. وُيمكُن في هذا المج�ِل اأْن نذكَر عّدَة حلوٍل 

اأو طرٍق لتحقيِق ذلك، اأبرُزه�: 

-مراجع���ُة فه�ر�ِس المكتب�ِت، بحيث يجُد فيه� القوائَم والت�س���نيف�ِت، ويخت�ُر منه� م� 

يرتبُط ببحِثه. 
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ُ
      م؛رفة

ُ
ماأا نقرأ

العتم����ُد عل���ى المراجِع اأو عل���ى مراجِع المراج���ِع؛ بم� يتيُح الطالَع على اأ�س���م�ِء   -

الموؤّلف����ِت والم�س���ّنف�ِت ف���ي المج����لِت المعرفّيِة المختلف���ِة. وب�لّت�لي م�س����عدِة 

الب�حثيَن في اإعداِد ق�ئمِة الم�س�دِر والمراجِع الأ�س��سّيِة لبحوِثهم. 

مراجع���ُة المو�س���وع�ِت ودوائِر المع����رِف التي من �س����ِنه� اأْن ُتر�س���َد الب�حثيَن اإلى   -

اأّمه�ِت الموؤّلف�ِت والم�س�دِر الأ�س��سّيِة. 

الطالُع عل���ى الكتِب التي ُكتبْت بمنهجّيٍة علميٍة حديثٍة )ر�س����ئل ج�معّية-مثاًل-(   -

التي يجُد فيه� الب�حثوَن ثبَت الم�س����دِر والمراجِع. وب�لّت�لي ُت�س�عُدهم في تحديِد 

ق�ئمِة المراجِع ال�سرورّيِة لأبح�ِثهم. 

�س���ِة وم���� تحويه من مق�لٍت ع�لجْت مو�س���وعً�  ق���راءُة المجاّلِت العلمّيِة المتخ�سّ  -

يخ���دُم الب�حثين ف���ي اأبح�ِثهم؛ من خ���الِل اطالِعهم على هوام����سِ تلك المق�لِت 

ولوائِح الم�س�دِر والمراجِع الواردِة فيه�. 

وبم���� اأّن الط���رَق الثالَث الأخيرَة هي اإجرائّيٌة مئة ب�لمئة وب�س���يطٌة، �س���نتحّدُث فقط على 

الطريِق الأّوِل في هذا الدر�ِس، والطريِق الث�ني في الدر�ِس الالحِق؛ لأّنهم� يتوّقف�ن على جملٍة 

من المعلوم�ِت ال�سرورّيِة. 





أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المد؛ل

الرس الحادي عشر

 ماذا نقرُأ )2(  

الفهرسُة والتصنيُف في المكتباِت

َيتعّرَف على �سروِط الفهر�سِة واأنواِعه�.   1

َح عملّيَة الت�سنيِف.   2 يو�سّ

يعرَف خ�س�ئ�َس ت�سنيف ديوي.   3





ُ
1. الفهرسة

أ.تعريُف الفهرسِة: 
الفهر����سُ ه���و لئحٌة اأو ق�ئم���ٌة بمحتوي�ِت المكتبِة؛ فه���و بمث�بِة دليٍل لمحتوي����ِت المكتب�ِت 

فيه بي�ٌن �س����مٌل لم� تحويه من كتٍب ومطبوع�ٍت ومخطوط�ٍت... وهو ي�س���تهدُف تي�س���يُر عملّيِة 

الح�سوِل على الكتِب واإعط�َء و�سٍف دقيٍق لكلِّ م�سدٍر من الم�س�دِر ومرجٍع من المراجِع. 

والفهر�سُة هي عملّيُة اإن�س�ِء الفه�ر�ِس؛ اأي اإحداُث هذه ال�سجاّلِت لكلِّ كت�ٍب؛ بحيُث يرُد 

فيه� ِذْكُر جميِع الخ�س�ئ�سِ المتعّلقِة بذلك الكت�ِب. 

ب. شروُط الفهرسِة: 
ي�س���ترُط في الفهر�ِس اأموٌر عّدٌة حتى ي���وؤّدَي دوَره جّيدًا، وُيحّقَق الف�ئدَة المطلوبَة، اأبرُزه� 

الآتي: 

ال�س���مولّيُة اأو العمومّي���ُة: ف���ال ب���ّد م���ن وج���وِد فهر�ٍس ع����مٍّ ي�س���مُل محتوي����ِت المكتبِة   -

َم خدمًة جليلًة للق�رِئ والب�حِث. ومجموع�ِته� كلَّه�؛ حتى ُيقدِّ

الإر�س�ُد: اإلى مك�ِن الكت�ِب عن طريِق الرمِز الذي ي�ستعمُله الفهر�ُس.   -

ُم له و�سفً� ُيمّيُزه عن غيِره من  الو�سفّيُة: وُيراُد به� الفهر�سُة التي ُتعنى ب�لكت�ِب، وُتقدِّ  -

الكتِب، وُتتيُح للق�رِئ الختي�َر الأف�سَل للكت�ِب، والتحّقَق من مدى ف�ئدِته. 

وتجدُر الإ�س�رُة اإلى اأّن وجوَد عدٍد كبيٍر من الفه�ر�ِس ُيجيُب عن اأ�سئلِة القّراِء والب�حثيَن 

المختلفِة؛ ومْن هذه الأ�سئلِة:

• م�ذا في المكتبِة من موؤّلف�ٍت وغيِره� لك�تٍب معّيٍن؟	

• هل في المكتبِة كت�ٌب بعنواٍن معّيٍن؟	
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• م�ذا في المكتبِة من موؤّلف�ٍت في مو�سوٍع معّيٍن؟	

• 	)1(
اأين تقُع هذه الكتُب وغيُره� في رفوِف المكتبِة وخزائِنه�؟

أنواُع الفهارِس:  ج. 

ها:  هناك اأنواٌع عّدٌة من الفهار�ِس؛ اأهمُّ

فهر����ُس الموؤّلفيَن: وهو ُير�س���ُد الق����رىَء اأو الب�حَث اإلى الكت���ِب الموجودِة لموؤّلٍف م�،   -

 الموؤّلِف -فمثاًل-: اإذا اأرْدن� اأْن ُن�سّجَل 
ِ
بحيُث ُيرّتُب في المداخِل األفب�ئيً� ح�س���َب ا�س���م

كت�َب اأعي�ِن ال�سيعِة لل�سيد مح�سن الأمين؛ فيكوُن المدخُل الرئي�ُس هو الأميُن. 

فهر�ُس العناويِن:  وهو ي�س���تمُل على عن�وين كتِب المكتبِة، اأو بط�قِة هذا الفهر�ِس؛   -

بحي���ُث ُتفيُد خ�س���و�َس الب�حِث عن كت����ٍب معروِف العنواِن ومجهوِل ا�س���م الموؤّلِف. 

وهذه الطريقُة هي اأكثُر البط�ق�ِت ا�ستعم�ًل في المكتب�ِت؛ وفيه� ي�أتي عنواُن الكت�ِب 

 الموؤّلِف؛ وذلك لأّنه ُيمّثُل مدخَل البط�قِة الأ�س�����ِس، وُترّتُب فيه� المداخَل 
ِ
قبَل ا�س���م

األفب�ئيً�. 

فهر����ُس المو�سوع���اِت:  وهو ُيفيُد في معرف���ِة عن�وين الكتِب المتوافرِة في المكتبِة عن   -

مو�س���وٍع واحٍد. ف�إذا اأراَد الق�رُئ -مثاًل- الكتَب الموجودَة في القواعِد الفقهّيِة، ُيمكُن 

اأْن تو�سَع تحَت راأ�ِس مو�سوِع قواعٍد فقهّيٍة.

ُ
2. الدصنو؟

تعريُف التصنيِف:  أ. 
؛ حتى   المكتب�ِت هو تق�سيُم الكتِب ح�س���ب الم�سموِن والمحتوى العلميِّ

ِ
الت�س���نيُف في علم

تكوَن الكتُب ذاُت الم�سموِن الواحِد في مجموعٍة واحدٍة على الرفوِف. 

ُن الب�حَث من العثوِر على الكت�ِب ب�سهولٍة، والّطالِع على م� يتوافُر  والت�س���نيُف الجّيُد ُيمكِّ

في المكتبِة من كتٍب في مو�سوٍع م�. 

انظر: نعي�سة، ح�سن �سليم: درا�س�ت مكتبّية، دم�سق، من�سورات وزارة الثق�فة، 1995م، �س104.  )1(
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ُ

 والدصنو؟
ُ
  ل   الفهرسة

ُ
ماأا نقرأ

أنواُع التصنيِف:   ب. 
 ، هن�ك عّدة ت�سنيف�ٍت )نظ�ُم ديوي، ت�سنيُف مكتِب الكونجر�س، الت�سنيُف البيبلوغرافيُّ

 .)... الت�سنيُف المو�سوعيُّ

لكّن اأ�سهر هذه الت�سنيف�ت هو ت�سنيُف ديوي: 

وا�س���ُع هذا الت�سنيِف ملفل ديوي )melvel dewey(.اأمريكي ع��َس في مدينِة نيويورك 

 ترتيِب 
ِ
من )1851 - 1931م(، در�َس في كلّيِة انهر�س���ت )anhrerst(، اقترَح تعديَل نظ�م

، ف�أوجَد وهو في �س���نِّ )17 ع�مً�( ت�س���نيَفه 
ِ
 الق�ئم

ِ
الكتِب في مكتبِة الكّلّيِة؛ لق�س���وِر النظ�م

���ه على اإدارِة الكّلّيِة، لكّنهم �س���ِخروا منه، ولكْن في الأخيِر ا�ستط�َع اأن يجعَل  ال�س���هيَر، وعر�سَ

مكتب���َة كّلّيِت���ه ت�س���مُح له بت�س���نيِف كتِبه� ح�س���َب برن�مِجه، وق���د فعَل ذلك تطّوعً� في �س���يِف 

1873م، وا�ستط�َع بعد ذلك طب�عَة ت�سنيِفه واإ�سداَره في كت�ٍب ع�م 1876م. 
هْت اإلى ت�س���نيِف ديوي؛ ف�إّنه ل يزاُل ُيعدُّ اأ�س���هَل ت�سنيٍف   من النتق�داِت التي وجِّ

ِ
وب�لرغم

ُيمكُن تعديُله. 

وقد توّجه هذا الت�س���نيُف اإلى لغ�ٍت عديدٍة، وله ملّخ�ٌس معّدٌل ب�للغِة العربّيِة، وهو مع ذلك له 

عيوٌب، منه�: اإعط�ُء اأهّمّيٍة كبرى للمو�سوع�ِت الأمريكّيِة، واإهم�ُله لح�س�راِت ال�سرِق وعلوِمه، وكذلك 

ف�سُله اللغَة عن الأدِب؛ اإذ خ�سَّ اللغَة ب�لرقم /400/ على حيِن منَح الأدَب رقَم /800/. 

والرتُب الع�سرُة في ت�سنيِف ديوي؛ هي: 

... المع�رُف الع�ّمُة. 

100 الفل�سفُة. 
200 الدي�ن�ُت.

300 العلوُم الجتم�عّيُة.
400 اللغ�ُت.

500 العلوُم البحتُة. 
600 العلوُم التطبيقّيُة. 

700 الفنوُن الجميلُة. 
800 الآداُب. 

900 الت�ريُخ والجغرافي� والتراجُم. 
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 مو�سوعّيٍة: 
ٍ
وكلُّ رتبٍة من هذه الرتِب ُتق�سُم اإلى ع�سرِة اأق�س�م

مثال: 

200 الدي�ن�ت100 الفل�سفة

220 الدين الإ�سالمّي ك�ّفة120 النظرّي�ت امليت�فيزيقّية

220 القراآن الكرمي وعلومه130 فروع علم النف�س

230 احلديث وعلومه 140 املب�حث الفل�سفّية 

240 العق�ئد الإ�سالمّية150 علم النف�س الع�ّم

250 الفقه واأ�سوله160 املنطق 

260 الت�سّوف170 الأخالق 

270 الدي�نة اليهودّية 180 الفل�سفة القدمية والو�سطّية 

190 الفل�سفة احلديثة

280 الدي�نة امل�سيحّية

290 الدي�ن�ت الأخرى

 هن�ك تفريع�ٌت، ُيمكُن اإ�س�فُته�؛ وهي: 
ِ
اإلى ج�نِب هذه الرتِب والأق�س�م

)01( فل�سفٌة نظرّيٌة. 

)02( البيبلوغرافي�. 

)03( دوائُر المع�رِف الع�ّمِة. 

)04( المق�لُت الع�ّمُة. 

)05( الدورّي�ُت الع�ّمُة. 

)06( الموؤ�ّس�س�ُت والجمعّي�ُت. 

)07( ال�سح�فُة وال�سحُف. 

)08( المجموع�ُت )الموؤّلف�ُت المجموعُة(. 

)09( الكتُب الن�درُة.

 )01(؛ فيك���وُن معن�ه: 
ِ
فمث���اًل )410( رم���ُز اللغ���ِة العربّي���ِة، اإذا اأ�س���فَن� اإلى ه���ذا الرقم

410.01 فل�سفة اللغة العربّية. 
واإذا زدن�)03( دّل الرمُز على قوامي�ِس اللغِة العربّيِة ومو�سوع�ِته�. 
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ُ

 والدصنو؟
ُ
  ل   الفهرسة

ُ
ماأا نقرأ

األفكاُر الرئوسة

من طرِق الو�سوِل اإلى الم�س�دِر والمراجِع: الفهر�سُة والت�سنيُف.   1

من �سروِط الفهر�سِة: ال�سمولّيُة اأو العمومّيُة/ الإر�س�ُد/ الو�سفّيُة...   2

من اأنواِع الفه�ر�ِس: فهر�ُس الموؤّلفيَن/ فهر�ُس العن�وين/ فهر�ُس المو�سوع�ِت...   3

؛   المكتب�ِت هو تق�س���يُم الكتِب ح�س���ب الم�س���موِن والمحتوى العلميِّ
ِ
الت�س���نيُف في علم   4

حتى تكوَن الكتُب ذاُت الم�سموِن الواحِد في مجموعٍة واحدٍة على الرفوِف. 

 المكتب�ِت: نظ����ُم ديوي/ ت�س���نيُف مكت���ِب الكونجر�س/ 
ِ
اأب���رُز الت�س���نيف�ِت ف���ي عل���م   5

... / الت�سنيُف المو�سوعيُّ الت�سنيُف البيبلوغرافيُّ

ْر وأِجْب
ّ
فك

عّرِف الفهر�سَة مبّينً� �سروَطه� واأنواَعه�.  .1

 المكتب�ِت مبّينً� �سروَطه واأنواَعه.
ِ
عّرِف الت�سنيَف في علم  .2

تكّلْم على خ�س�ئ�سِ ت�سنيِف ديوي.  .3
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للمطال؛ة 

التدريُب على االستماِع)1( : البَْغُي يصرُع أهلَه)1(

1. اأهداُف التدريِب:
الأهداُف المعرفيُة: اأ. 

- اأن يتعّرَف الم�ستمعوَن على ع�قبِة البغي، وال�سعي ب�لإف�س�ِد بين الن��ِس.

- اأن يذكَر الم�ستمعوَن اأمثلًة لأنواِع البغي في الحي�ِة.

الأهداُف الوجدانّيُة: ب. 

اأن يكرَه الم�ستمعوَن البغَي وفعَله، ويميلوا اإلى فعِل الخيِر.  -

اأن ينفَر الم�ستمعوَن من ال�سعي ب�لإف�س�ِد بين الن��ِس ول يفعلونه.  -

الأهداف المه�رّية: ج. 

اأن ُيمّيَز الم�ستمعوَن بين الأفع�ِل الح�سنِة والأفع�ِل ال�سّيئِة.  -

اأن ُيمّيَز الم�ستمعوَن الأفك�َر الفرعّيَة للمو�سوِع، وعالقَته� ب�لفكرِة الع�ّمِة.  -

اأن ُيمّيَز الم�ستمعوَن مع�ني الكلم�ِت والجمِل والعب�راِت الواردِة في المو�سوِع.  -

اأن تنمَو لديهم مه�راُت ال�ستم�ِع الجّيِد، ومت�بعِة المو�سوِع، وحذِف عوامِل الت�ستيِت.  -

ٌة بعنواِن »الَبْغُي ي�سرُع اأهَله«. 2. المحتوى: ق�سّ

.
)2(

يقول اهلل تع�لى: {ھ ھ ھ ےے}

اأّيه� الم�س���لموَن، اإّن الإح�س����َن ثمرُته الث���واُب والرفعُة، حكى بكُر بُن عب���ِد اهلِل المزني اأّن 

رجاًل ك�ن يقُف على راأ�ِس بع�ِس الملوِك، يقوُل: »اأح�س���ْن اإلى المح�س���ِن ب�إح�س����ِنه، والم�س���يُء 

�س���يكفيكه م�س����عيه«، وك�ن الملُك ُيح�س���ُن اإليه، فح�سَده رجٌل من اأ�س���ح�بِه على مق�ِمه عند 

الملِك، وتمّنى اأن يكوَن مك�َنه في مق�ِمه، فبغى عليه اإلى الملِك اأ�س���دَّ البغي، و�س���عى في حتِفه 

اأبل���َغ ال�س���عي حّت���ى تغّيَر عليه المل���ُك، وك�ن ل يكتُب الملُك بخ���طِّ يِده اإّل في �س���لٍة اأو ج�ئزٍة، 

فكتَب بخطِّ يِده اإلى بع�ِس عّم�ِله، ل�سّدِة حمِقه، اإذا و�سَلك كت�بي هذا ف�ذبْح ح�مَله، وا�سلْخه، 

 على راأ�ِس���ه، ف�أخَذه وخرَج به، 
ِ
، ودفَع الكت�َب اإلى ذلك الق�ئم واح�ُس جلَده تبنً�، وابعْث به اإليَّ

فلقي���ه ال�س����عي عليه، فق�ل له: م� هذا؟ ق�ل: خطُّ يِد الملِك اإل���ى ع�ملِه فالٍن. فق�َل: هْبه لي 

)1(  المن�سور، ال�سيخ ث�ني: كلم�ت من نور، ط1، الري��س، مكتبة الري��س الحديثة، 1393ه�.ق، �س45-44.
�سورة الكهف، الآية 58.  )2(
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ُ

 والدصنو؟
ُ
  ل   الفهرسة

ُ
ماأا نقرأ

بف�س���ِلك واأحيني به، ف�إّني محت�ٌج اإليه، واأنَت غنٌي عنه، َفَرقَّ له ودفَعه اإليه، ف�أخَذه وذهَب به 

ه الع�مُل، ق�ل: اأتعرُف م� في كت�ِبك؟ ق�ل: �س���لُة الأميِر المعلومُة من 
َ
فِرحً� م�س���رورًا، فلّم� قراأ

 
َ
ر�سَل به اإليه، فق�َل له: اتِق اهلل

ُ
خطِّ يِده. ق�ل: بل اأمرني فيه اأن اأذَبحك، واأح�سو جلَدك تبنً� واأ

في دمي، ف�إّن الكت�َب لم يكٍن لي، فراجِع الملَك في اأمري، ق�ل لي�س لكت�ِب الملِك مراجعٌة اإّل 

اإنف����َذ اأمِره، ل �س���ّيم� اإذا ك�ن بخطِّ يِده، واأمَر ب�إنف�ِذ م� ف���ي الكت�ِب. ق�ل: وج�َء ذلك الرجُل 

على ع�دِته وق�َم على راأ�ِس الملِك وجعَل يقوُل: »اأح�س���ْن اإلى المح�س���ِن ب�إح�س����ِنه، والم�س���يء، 

�سيكفيكه م�س�عيه«، فلّم� راآه الملُك ق�ل: م� فعلَت ب�لكت�ِب الذي كتبُته لك بخطِّ يدي؟ ق�ل له: 

لقيني فالٌن ف��ستوهَبه مّني فوهْبُته له، ق�َل له الملُك: اإّنه ذكَر لي عنك اأمَر كذا و�سعى عليك 

بوجِه كذا، ف�أو�س���َح الرجل براءَته مّم� ُن�س���َب اإليه، وبّيَن حّجَته في تكذيِب �س���عيه عليه، حتى 

تبّيَن له اأمُره، وظهر عنده �س���دُقه، وجيء بجلِد الب�غي مح�س���ّوًا تبنً�، فق�ل له الملُك: �سَدْقَت 

و�سَدَقْت موعظُتك. قم كم� كنَت تقوُم، وقْل كم� كنَت تقوُل.

3. الو�سيلُة:
ِة من خالِل كت�ٍب اأو ورقٍة ب��ستم�ِع المتدّربيَن. قراءُة الق�سّ اأ. 

ِة من خالِل جه�ِز ت�سجيٍل ب�سوٍت وا�سٍح. عر�ُس الق�سّ ب. 

4. خطواُت التدريِب على ال�ستماِع:
اأ. ُيمّهُد للمو�سوِع بذكِر اأمثلٍة من الحي�ِة لبع�ِس الن��ِس الذين ُيحّبوَن الخيَر، وبع�ِس الن��ِس 

الذين ُيف�سدوَن بيَن الن��ِس.

���ٍة تتحّدُث عن ع�قبِة البغي  ���ُح للم�س���تمعيَن اأّنهم ي�س���تمعوَن اإلى ق�سّ ب. بعَد التمهيِد ُيو�سّ

وال�سعي ب�لإف�س�ِد بين الن��ِس.

ِة بمه�راِت ال�ستم�ِع واآداِبه، مثُل: ج. اإعط�ُء بع�ِس التوجيه�ِت الخ��سّ

ٍة طريفٍة فيه� عظٌة وعبرٌة لكلِّ اإن�س�ٍن. - �سوَف ت�ستمعوَن اإلى ق�سّ

، التزموا ال�سمَت في اأثن�ِء ال�ستم�ِع،  فليجل�ْس كلُّ واحٍد منكم في مك�ِنه بهدوٍء ت�مٍّ  -

 قبَل النته�ِء 
ِ
ل ُتحِدُثوا حركًة ول �سوتً�، ل ُيح�وْل اأيُّ واحٍد منكم اأن ي�ست�أذَن للخروج

���ِة، ل تعبْث في �سيٍء اأم�َمك، ول تتحّدْث اإلى من بجواِرك، ل ت�س�أْل  من �س���رِد الق�سّ

ِة بتف��سيِله�، وانتبْه اإلى مع�ني  ِة، ت�بْع اأحداَث الق�سّ عن �سيٍء اإّل بعَد انته�ِء الق�سّ

الكلم�ِت والجمِل.
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ُة قراءًة، اأو من خالِل جه�ِز الت�سجيِل. د. بعَد هذه التوجيه�ِت والهدوِء الت�مِّ ُتعر�ُس الق�سّ

ه الأ�سئلُة الآتيُة: ِة ُتوجَّ 5. طرُح الأ�سئلِة: بعَد ال�ستم�ِع للق�سّ

َة؟  �س1: مِن الذي روى الق�سّ اأ. 

وهب بن منبه.   -

زيد بن ع�مر.  -

بكر بن عبد اهلل المزني.   -

ح�تم الط�ئي.  -

�س2: م� العب�رُة التي ك�ن ُيرّدُده� الواقُف على راأ�ِس الملِك دائمً�؟ ب. 

اأتبِع ال�سيئَة الح�سنَة تمحه�.   -

من حفَر حفرًة لأخيه وقَع فيه�.   -

اأح�سْن اإلى المح�سِن ب�إح�س�ِنه والم�سيُء �سيكفيكه م�س�عيه.  -

اأح�سْن اإلى الن��ِس ت�ستعبد قلوَبهم.  -

�س3: م� المق�سوُد ب�لح�سِد؟ ج. 

تمّني زواِل النعمِة فقط.  -

تمّني اأن تكوَن مثَل المح�سوِد.  -

�س4: م� مرادُف الكلم�ِت الآتيِة؟ د. 

             �سيكفيكه، مق�م، البغي، رّق له، اإنف�ذ، تبّين، حّجته، �سعيه.

ه�. �س5: م� م�س�دُّ الكلم�ِت الآتيِة؟ 

             اإح�س�ن، حتفه، ال�س�عي عليه، اأحيني به، �سدقت.

���ِة وهذا  ����س6: )م���ن حفَر حفرًة لأخيه وقَع فيه����(. هل ترى عالقًة بين اأحداِث الق�سّ و. 

المثل؟ اأو�سْح ذلك؟

�س7: م� الأموُر التي ك�ن الملُك يكتُب فيه� بخطِّ يِده؟ ز. 

�س8: لم�ذا طلَب ال�س�عي ب�لبغي اأن يو�سَل الكت�َب لع�مِل الملِك؟ ح. 

ط. �س9: كيف َتبّيَن كذُب ال�س�عي؟

ِة؟ �س10: م� الذي ت�ستفيُده من هذه الق�سّ ي. 



أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المد؛ل

الدرس الثاني عشر 

 ماذا نقرأ؟ )3(  
طرق الوصول إلى المراجع 

والمصادر)2(: البيبلوغرافيا

يعرَف خ�س�ئ�َس البيبلوغرافّي�ت واأنواَعه�.   1

 يّعدد اأبرَز الم�سّنف�ت البيبلوغرافّية.2   

الم�س���ّنف�ِت    3 م���ن  ال�س���تف�دِة  عملّي���َة  ي���َن  يبِّ

البيبلوغرافّية.





بعَد انت�س����ِر المطبوع�ِت وازدي�ِد عدِد الكتِب والمطبوع�ِت، ق�َم بع�ُس الموؤّلفيَن بت�سنيِف 

ُف به� وبموؤّلفيه�.  موؤّلف�ٍت ت�سمُّ قوائَم الموؤّلف�ِت وُتعرِّ

لَِّف في مج�ٍل معرفيٍّ معّيٍن اأو بلغٍة 
ُ
وي�ستهدُف هذا العمُل اطالَع القّراِء والب�حثيَن على م� اأ

م�؛ بغيَة ت�سهيِل و�سوِلهم اإليه� وا�ستف�دِتهم منه�. 

 فهر�س���ٍت عليه� بو�س���ِفه� 
ِ
وُت�س���ّمى ه���ذه الموؤّلف�ُت بيبلوغرافّي�ت، واإْن اأمكَن اإطالُق ا�س���م

ت�سمية قديمة. 

فم� هي البيبولوغرافي�؟ وم� هي اأهمُّ الأعم�ِل البيبلوغرافّية التي ُيمكُن اأن ي�س���تفيَد منه� 

الب�حُث.

 الاوالوغرافوا
ُ

1. ت؛ري؟
 )Biblon( يرج����ُع اأ�س����ُل الكلمِة اإل����ى اللغِة الإغريقّيِة، وه����ي تتكوُّن من جزئي����ن: بيبلون

وجرافي����� )Graphia(. ومعنى الجزِء الأّوِل: كتّيٌب �س����غيٌر، ومعنى الجزِء الث�ني: الن�س����ُخ، 

فك�ن معنى البيبلوغرافي�: الكتَب اأو ن�س����َخ الكتِب. لكن بعَد ذلك اأ�سبَح مدلوُله�، الكت�بَة عن 

الكتِب.

ولقد اهتمَّ الم�س���لموَن ب�لت�سنيف�ِت البيبلوغرافّية، وُيعدُّ فهر�ُس ابن النديم )ت 438 ه�( 

من اأهمِّ الأعم�ِل الت�ريخّيِة.

 الهتم�ُم به� في اأوروب� اإل في القرنين الخ�م�س ع�سر وال�س�د�س ع�سر ميالديين. 
ْ
ولم يبداأ

في حيِن اأّنه� تطّورْت تطورًا كبيرًا عند الأوروبّيين في القرِن الع�سرين.
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 الاوالوغرافوا
ُ
2. أهّمّوة

لالأعم�ِل البيبلوغرافّية اأهّمّيٌة كبرى غيُر خ�فيٍة على القّراِء والب�حثيَن، وتبرُز هذه الأهّميُة 

في الآتي:

الإع�ن���ُة ف���ي التعّرِف على الم�س����دِر والمراج���ِع المتنّوع���ِة للمعلوم�ِت ف���ي المج�لِت  اأ. 

�س�ِت العلمّيِة. المعرفّيِة المختلفِة و�سّتى التخ�سّ

الوق���وُف عل���ى اآخِر م� و�س���َل اإليه الإنت����ُج الفكريُّ )هذا ف���ي الأعم����ِل البيبلوغرافّية  ب. 

الحديثِة اأو الن�سراِت البيبلوغرافّية(.

تمكيُن الموؤ�ّس�س����ِت والكي�ن�ِت الثق�فّيِة والجتم�عّيِة والقت�س�دّيِة وحّتى ال�سي��سّيِة من  ج. 

 الفكريِّ والعلميِّ والثق�فيِّ للدوِل والموؤ�ّس�س�ِت الأخرى.
ِ
تتّبِع الإنت�ج

تو�س���يُع نط�ِق البحِث اأو القراءِة لمن يريُد اأْن يّطلَع على مو�س���وٍع م� من خالِل تمكيِنه  د. 

 الكتِب والدورّي�ِت المرتبطِة بمو�سوِع بحِثه.
ِ
من قوائم

أنواُع الاوالوغرافوات  .3

أ. البيبلوغرافيا التحليلّيُة: 
وُيق�سُد به� الدرا�س�ُت التي تهتمُّ ب�لجوانِب الم�ّدّيِة وال�سكلّيِة للكت�ِب، بحيُث تعتمُد الفح�َس 

العلميَّ الدقيَق للكت�ِب من اأجِل التعّرِف على الحق�ئِق المّت�س���لِة بت�أليِفه ون�سِره، والإ�س�رِة اإلى 

الطبع�ِت المختلفِة؛ اإْن ك�ن له اأكثُر من طبعٍة اأو ن�سخٍة، اأو ك�ن مخطوطً� له عّدُة ن�سٍخ.

ويتفّرُع من البيبلوغرافي� التحليلّيِة ق�سم�ن؛ هم�: 

البيبلوغرافي� الو�س���فّيُة: وتت�سّمُن تعريفً� و�س���فّيً� للكتِب المدرجِة به� وبي�نً� لطبيعِته�   -

ه�. وخ�س�ئ�سِ

البيبلوغرافي� النقدّيُة: وتت�سّمن تقويمً� ونقدًا للكتِب المدرجِة فيه�.  -

البيبلوغرافيا النسقّيُة أو المنهجّيُة:  ب. 
 منّظمٍة لمجموعٍة من الكتِب تربُطه� بع�ُس ال�س���ف�ِت الم�ستركِة، 

ٍ
وت�س���تهدُف اإعداَد قوائم

: فقد تكوُن:
ٍ
ويحكُمه� ترتيٌب من�ّسٌق ومنهٌج معّيٌن؛ وهي على اأق�س�م

م��سيًة: ت�سمُّ الموؤّلف�ِت التي ظهرْت في فترٍة م��سيٍة.   -
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ج�ريًة: تت�بُع م� ي�سدُر من الموؤّلف�ِت الحديثِة اأوًل ب�أّوٍل.  -

�س�رحًة: ت�سرُح ب�إيج�ٍز محتوي�ِت الكتِب الم�سّجلِة فيه�.  -

 الكتِب من دوِن �سرٍح لمحتوي�ِته�. 
ِ
غيَر �س�رحٍة: تكتفي ب�سرِد قوائم  -

وللبيبلوغرافي� الن�سقّيُة ق�سم�ن اآخران اأ�س��س�ن: 

- البيبلوغرافيا الح�سرّيُة اأو التعدادّيُة: 

وت�ستهدُف الت�سجيَل ال�س�مَل لكلِّ م� هو موجوٌد من الكتِب في نط�ٍق معّيٍن، ول تربُط نف�َسه� 

بمو�سوٍع معّيٍن.

وُتعتب���ُر البيبلوغرافي� القومّيُة من اأ�س���هِر اأن���واِع البيبلوغرافي� الح�س���رّيِة؛ وهي ُتعّبُر عن 

 خالَل فترٍة محّددٍة.
ِ
اإح�س�ٍء ثق�فيٍّ لم� اأنتجْته اأّمٌة من الأمم

- البيبلوغرافيا المو�سوعّيُة: 

وت�س���تهدف خدمة مو�سوع معّين، وتتعّر�س لدرا�سة الموؤّلف�ت الم�سّنفة في هذا المو�سوع 

بنحو وا�س���ع اأو منح�س���ر في ق�س���ية محّددة. واأحي�نً� يكون مو�س���وع البيبلوغرافي� �سخ�س���ّية 

معّينة؛ وفي هذه الح�لة ُت�سّمى ال�سيرة البيبلوغرافّية.

وم���ن البيبلوغرافي����ت م� يكون مو�س���وعه� البيبلوغرافي� نف�س���ه�؛ فُت�س���ّمى )بيبلوغرافي� 

البيبلوغرافّي�ت(.

اأم� على م�س���توى ال�س���كل، فقد تكون البيبلوغرافي� على �سكل: كتب اأو دورّي�ت، اأو مق�لت، 

اأو بط�ق�ت، اأو اأفالم، اأو �سرائط، اأو مخطوط�ت، ... 

فاِت الاوالوغرافّوة
ّ
4. أهمُّ المصن

اإتم�م���ً� للف�ئدِة في طرِق الو�س���وِل اإلى الم�س����دِر والمراجِع، نقُف عنَد اأهمِّ الت�س���نيف�ِت 

البيبلوغرافّية التي يرجُع اإليه� اأغلُب الب�حثيَن في معرفِة م�س����دِر المعرفِة ومراجِعه� وعيوِن 

الموؤّلف����ِت ف���ي مج�ٍل معرفيٍّ محّدٍد؛ كم� اأّنن� ن�س���تهدُف الّطالَع على الأ�س���ك�ِل المختلفِة في 

فهر�سِة الموؤّلف�ِت.

ولقد ذكَر ال�س���يُد المرع�سيُّ النجفيُّ } في مقّدمٍة كتَبه� لك�سِف الظنوِن: اأ�سن�َف هذه 

الت�سنيف�ِت البيبلوغرافي� التي ُيمكُن اعتب�ُره� مراجَع للت�آليِف وم�س�دَر لمعرفِة اأ�سم�ِء الكتِب 
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ين المرع�س���ّي  والموؤّلف�ِت في المو�س���وِع بعيِنه اأو لك�تٍب بعيِنه، حيُث يقوُل ال�س���يُد �س���ه�ُب الدِّ

النجف���ّي}: »فلّل���ه دّر فط�حِل الف�س���ِل وكبو�ِس كت�ئِب البح���ِث والتنقيِب خراري���ت التتّبِع 

والّطالِع، حيث لم ي�س����ألوا الجهوَد في ت�أليف�ٍت مو�س���وع�ٍت و�س���يطٍة ووجيزٍة لِذْكر الموؤّلف�ِت 

، وذكَر ثالثَة اّتج�ه�ٍت اأ�س��ٍس في هذه الت�أليف�ِت:
)1(

وموؤّلفيه� على اختالِف �سبكه� وتنّوِعه�«

 من الفق���ِه والأدِب والتف�س���يِر والأ�س���ولّيين وغيِره� بحي�ِله، 
ٍ
فمنه���م َم���ْن ذكَر كلَّ علم اأ. 

َن فيه؛ وهم عّدٌة، وذكَر منهم:  واأ�س�َر اإلى بع�ِس مب�حِثه اله�ّمِة وم� ُدوِّ

عاّلم���َة الأدِب والت�ري���ِخ ال�س���يخ اأب���ي محمد اأحمد ب���ن طيفور البغ���دادي المتوفى   -

�سنة280 �س�حب كت�ب بالغ�ت الن�س�ء في كت�به: »اأخب�ر الموؤّلفين والموؤّلف�ت«.

�سيَخن� الأقدم الثقة الأمين اأبو الفرج محمد بن اإ�سح�ق الوّراق ال�سهير ب�بن النديم   -

البغدادّي المتوفي �سنة385 في كت�به فهر�س العلوم، اأّلفه �سنة 377ه�، وُطِبَع مرارًا.

وذكر اأ�سم�ء اأخرى. 

ومنه���م من عن���وَن وذكَر في كت�بِه الموؤّلفيَن، و�س���رَد في تراجِمهم اأ�س���م�َء الكتِب التي  ب. 

�سمحْت اأقالُمهم به�؛ وهم عّدٌة، نذكُر منهم: 

ال�سيَخ الأقدَم النج��سي �سنة 405ه� في كت�به المعروف ب�لرج�ل.  -

�س���يَخ الط�ئفِة الطو�سي �س���نة 460ه� في كت�به فهر�س���ت موؤّلفي ال�سيعة؛ وهو اأحد   -

مدارك اأ�سح�بن� الإم�مّية في الكتب الرج�لّية.

العالمَة الح�فَظ بن �سهر اآ�سوب اأبوجعفر ر�سيد الدين محمد بن علي بن �سهر بن   -

اآ�سوب )ت �سنة 588ه�( في كت�به مع�لم العلم�ء.

الف��سَل المع��سَر عمر ر�س� كح�لة الدم�سقي في كت�به معجم الموؤّلفين في تراجم   -

م�سّنفي الكتب العربّية.

ر كت�َبه على ِذْكِر اأ�سم�ء من الموؤّلف�ِت وموؤّلفيه�؛ وهم كمٌّ غفيٌر يذكُر منهم: ومنهم من َق�سَ ج. 

العاّلم���َة المتفّن���َن البّح�ثَة النّق�َب المولى م�س���طفى ال�س���هير ب�لك�تب الحلبي في   -

كت�به ك�سف الظنون.... َذَكر فيه م� يق�رب من ع�سرين األف كت�ب.

)1(  انظر: مقّدمة كت�ب ك�سف الظنون.
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العاّلمَة البّح�ثَة الحّجَة ال�سيَخ محمد مح�سن الطهراني الع�سكري النجفي ال�سهير   -

ب�ل�سيخ اآغ�بزرك الطهراني في كت�به الذريعة اإلى ت�س�نيف ال�سيعة.

العاّلم���َة الحّجَة الح�َج ميرزا علي ثقة الإ�س���الم ابن مو�س���ى الخرا�س����ني الأ�س���ل   -

التبريزي المولد والم�سكن، الم�سلوب بتلك البلدة �سنة 1330ه� بيد جي�س رو�سي� 

في كت�به مراآة الكتب في اأ�س�مي كتب ال�سيعة... 

واأبرُز الم�سّنف�ِت القديمِة والحديثِة في مج�ِل البيبلوغرافي�، هي: 

اأ. الفهر�سُت لبِن النديِم: 

 محمد بن اإ�س���ح�ق بن محمد بن الندي���م، المعروُف ب�بن اأبي يعقوب الوّراق 
ِ
هو اأبو الفرج

النديم البغدادي: ع�لٌم واأديٌب؛ وهو �س���يعيٌّ اإم�م���يُّ المذهِب، ولعّله لأجِل ذلك »لم يظفر ابُن 

 ب�لعن�يِة الالئقِة، فلم يترجْم له ابن خلك�ن في وفّي�ِت الأعي�ِن، ول ابن �س����كر الكتبي 
ِ
الندي���م

.
)1(

في فواِت الوف�ي�ت. اأّم� ي�قوت الحموي فقد اأورَد له ترجمًة مقت�سبًة«

ويعدُّ فهر�ُسه من اأهمِّ الم�س�دِر لمن يريُد الوقوَف على الإنت�ِج المعرفيِّ وثق�فِة القروِن 

الأول����ى من ت�ريِخ الح�س�����رِة الإ�س����المّيِة. فهو ي�س����يُر اإلى غر�ِس ت�أليِف����ه للفهر�ِس ق�ئاًل: 

 الموجوِد منه� بلغِة العرِب وقلِمه� في 
ِ
 من العرِب والعجم

ِ
فهذا فهر�س����ت كتِب جميِع الأمم

 واأخب�ِر م�سّنفيه� وطبق�ِت موؤّلفيه� واأن�س�ِبهم وت�ريِخ مواليِدهم ومن�قِبهم 
ِ
اأ�سن�ِف العلوم

 اخترع اإلى ع�س����رن� هذا؛ وهو�س����نة �س����بع و�سبعين وثالثمئة 
ٍ
ومث�لِبهم منُذ ابتداِء كلِّ علم

.
)2(

للهجرة«

وقد ُق�ّسَم الفهر�ُس على ع�سِر مق�لٍت )ُرّتب الفهر�ُس على اأ�س��ِس المو�سوع�ِت(، كلُّ مق�لٍة 

تحوي فنوَن عّدٍة؛ مث�ُل ذلك:

المق�لُة الث�لثُة: وهي ثالثة فنون: 

الفنُّ الأّوُل: في اأخب�ِر الإخب�رّيين والرواِة والن�ّس�بيَن اأ�سح�ِب ال�سيِر والأحداِث واأ�سم�ِء   -

كتبِهم. 

)1(  المعموري، الط�هر: منهج اإعداد البحوث في الدرا�س�ت والتراث، تون�س، �سرا�س للن�سر، 1999م، �س108.
)2(  البغدادي، محمد بن اإ�سح�ق )ابن النديم(: الفهر�ست، ط1، بيروت، دار المعرفة، 1994م، �س7.
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 واأ�سح�ِب الدواويَن 
ِ
الفنُّ الث�ني: في اأخب�ِر الملوِك والكّت�ِب والمتر�ّسلين وعّم�ِل الخراج  -

واأ�سم�ِء كتِبهم.

الفنُّ الث�لُث: في اأخب�ِر الندم�ِء والجل�س����ِء والأدب�ِء والمغّنين ال�سف�دحة وال�سف�غنة   -

والم�سحكين واأ�سم�ِء كتِبهم.

والمق�لُة الخ�م�سُة: وهي خم�سة فنون: 

 والمتكّلمين من المعتزلِة والمرجئِة واأ�سم�ِء كتِبهم.
ِ
الفنُّ الأّوُل: ابتداُء اأمِر الكالم  -

الف���نُّ الث�ن���ي: ف���ي اأخب����ِر متكّلمي ال�س���يعة الإم�مّي���ة والزيدّي���ة وغيِرهم م���ن الغالِة   -

والإ�سم�عيلّية.

الفنُّ الث�لُث: في اأخب�ِر متكّلمي الجبرّيِة والح�سوّيِة واأ�سم�ِء كتِبهم.  -

 واأ�سن�ِفهم واأ�سم�ِء كتِبهم.
ِ
الفنُّ الرابُع: اأخب�ُر المتكّلمين الخوارج  -

 والزّه�ِد والعّب�ِد والمت�سّوفِة المتكّلمين على الو�س�و�ِس 
ِ
الفنُّ الخ�م�ُس: في اأخب�ِر ال�سّي�ح  -

والخطراِت واأ�سم�ِء كتِبهم.

ويحت���وي الفهر����سُ قراب���َة )6400( عنوان لم ي���راِع الم�س���ّنُف فيه الت�سل�س���َل المعجميَّ 

للحروِف في ِذكِر اأ�سم�ِء العلم�ِء في كلِّ فنٍّ ول في ترتيِب موؤّلف�ِتهم.

ب. فهر�ُس بن خير: محمد بن خير الأ�سبيلي )502-575ه�(:

يق���ول عنه الزركلي »محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني الأموي الأ�س���بيلي اأبو بكر 

، اأديب من اأهِل اأ�سبيلّية، ُيق�ُل له الأمويُّ ن�سبًة اإلى )اأمة(؛  مقرىء من حّف�ظ الحديِث اللغويِّ

.
)1(

وهي جبُل ب�لمغرب. بقي من ت�سنيفه )فهر�سة م� رواه عن �سيوخه - مطبوع«

، وكذلك اأ�سم�ء �سيوخه الذين 
ِ
وي�سمُّ فهر�ُس بن خير كلَّ م� قراأ من الكتِب في �سّتى العلوم

در�َس عليهم واأج�زوه.

وتتجّل���ى اأهّمّيُة فهر�س بن خير في العدِد الكبيِر من الكت���ِب التي ذكَره� والموؤّلفين الذين 

اأثبَت اأ�سم�َءهم؛ م� ل نجُده في غيِره من المراجِع.

ويذكُر )1400( كت�ب مم� لم يذكره ك�سُف الظنوِن، ويروي ابن خير الكتَب ح�سَب ترتيِب 

الزركلي، خير الدين: الأعالم، ط5، بيروت، دار العلم للماليين، ج6، �س119.  )1(
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�آت   ب�لموطِّ
ُ
 القراآِن، ثّم الحديِث؛ فيبداأ

ِ
. فهو ي�س���تهلُّ فهر�س���َته بروايِة مروّي�ِته في علوم

ِ
العلوم

وم� يّت�س���ُل به�، ثّم الم�س���ّنف�ِت المت�س���ّمنِة لل�س���نِن مع فقِه ال�س���ح�بِة والت�بعيَن والم�س�نيِد 

 غريِب الحديِث وعلِله والتواريِخ 
ِ
المخرجِة على اأ�س���م�ِء ال�س���ح�بِة، ثّم �س����ئِر الكتِب؛ ك�س���رح

يِن والفرائ����سِ والأدِب واللغ�ِت  ومعرف���ِة الرج�ِل وكتِب ال�س���يِر والأن�س����ِب والفقِه واأ�س���وِل الدِّ

والأ�سع�ِر.

وي�سمُل الق�سُم الأخيُر من الفهر�ست على ِذْكِر من لقيهم ابن خير وتتلمَذ عليهم؛ من كب�ِر 

العلم�ِء الذين اأج�زوه في الروايِة اأو اأخَذ عنهم ولم يلتِق بهم من �س�ئِر البلداِن.

ج. ك�سُف الظنوِن عن اأ�سامي الكتِب والفنوِن: 

 ال�س���هير بح�جي خليفة والملّقب بك�تب 
ّ

هذا الم�س���ّنُف المهمُّ هو لم�س���طفى بن عبد اهلل

جلبي )اأي الك�تب العظيم(؛ وهو تركيُّ الأ�سل ولد ب�لق�سطنطينّية �سنة )1017هـ/1608م( 

در�َس العلوَم والفنوَن المنت�س���رَة اآنذاك، وم�ر�َس التدري�َس، ك�ن له اهتم�ٌم ب�لكتِب والمكتب�ِت، 

و�س����عَده على ذلك انت�س����ُر المكتب����ِت العديدِة ب�لق�س���طنطينّية، اأتق���َن العربّيَة والف�ر�س���ّيَة 

والتركّيَة، وق�م برحالٍت عّدٍة داخَل تركي� وخ�رَجه� )بغداد، ال�س����م، حلب، مّكة(، وك�ن يزوُر 

في كلِّ هذه البلداِن المكتب�ِت، ويدّوُن م� ك�ن يجُده من عن�وين الكتِب.

وك�ن ت�سنيُف )ك�سِف الظنوِن عن اأ�س�مي الكتِب والفنوِن(؛ وهو كم� يوحي ا�سمه، اأ�سبَه م� 

؛ وهو اأ�سبُه �سيٍء بفهر�ِس ابِن  يكوُن بحلقٍة جديدٍة من حلق�ِت توثيِق التراِث العربيِّ والإ�سالميِّ

، وفهر�ِس ابِن خير، ولكّنه اأعلى واأجم���ع؛ اإذ حوى )14500( كت�بً� و)9500( موؤّلفً�، 
ِ
الندي���م

.
ٍ
وبحث فيم� يقرُب من )300( فنٍّ اأو علم

 
ِ
 واأق�س�ِمه، وعن من�س�أِ العلوم

ِ
وقد تحّدَث الح�جي خليفة في مقّدمِة كت�ِبه عن تعريِف العلم

 والمعرفِة. وق�َم 
ِ
والكت���ِب، وعن الموؤّلفيَن والموؤّلف�ِت، وعن جملٍة من الفوائِد المّت�س���لِة ب�لعلم

بترتي���ِب اأ�س���م�ِء الموؤّلف�ِت على ترتيِب الحروِف الأبجديِة، ولكّن���ه قّدَم حرَف الواو على حرِف 

اله�ِء. 
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تب�سرٌة:

ُكِتَب���ْت م�س���ّنف�ٌت ع���ّدٌة متّممٌة لك�س���ِف الظنوِن اأو تعليق����ٌت عليه، تدارك بع����سَ الأخط�ِء 

الواردِة فيه، منه�: 

ذيُل ك�سِف الظنوِن ل�س�حِب الذريعِة: اآغ� بزرك الطهراني )ت 1389ه�(.  -

اإي�س����ُح المكن���وِن في الذيِل على ك�س���ِف الظنوِن: اأّلفه اإ�س���م�عيل ب��س���� البغدادي )ت   -

1339هـ-1920م(.
ويت�س���ّمُن هذا الكت�ُب ا�س���تدراَك م� ف�ت ح�ج���ي خليفة في كت�به ك�س���ف الظنون، ثّم 

َف بعَده؛ اأي من منت�س���ِف القرِن الع��سِر اإلى مطلِع القرِن الرابع ع�سر  لِّ
ُ
ُي�س���يُر اإلى م� اأ

هجري،وي�سمُّ الكت�ُب حوالي )19000( عنوان.

هديُة الع�رفيَن في اأ�سم�ِء الموؤّلفيَن واآث�ِر الم�سّنفيَن: لإ�سم�عيل ب��س� البغدادي.  -

، ورّتَب 
ِ
حيُث اأع�َد ترتيَب اأ�س���م�ِء الموؤّلفيَن الوارديَن في ك�س���ِف الظنوِن وفي الإي�س����ح

، فيذكُر في البدايِة نبذًة عن الموؤّلِف، وي�س���رُد بعَد  اأ�س���م�َءهم على الترتي���ِب المعجميِّ

ذلك ق�ئمًة بم�سّنف�ِته واآث�ِره؛ مرّتبًة ترتيبً� معجمّيً� -اأي�سً�-.

د. الذريعُة اإلى ت�سانيِف ال�سيعِة: 

ل�س�حِبه محمد بن مح�س���ن الطهرانّي المعروِف ب�أغ� بزرك الطهراني؛ وهو موؤّرٌخ وع�لٌم 

ب�لحدي���ِث، ولد �س���نة 1293ه�، وانتقَل اإلى النجِف �س���نة 1313ه�، حيث اأكمَل درا�س���َة الفقِه 

. ون�َل درجَة الجته����ِد قبَل بلوِغ الأربعين من عمِره. توّفي �س���نة 
ِ
والأ�س���وِل والحدي���ِث والكالم

)1389هـ /1970م(، وُدفَن في النجِف الأ�سرِف.

 الرج�ِل..،وتراجَم 
ِ
له ت�أليف�ٌت عّدٌة غيُر الذريعِة؛ منه�: م�س���ّنُف المق�ِل في م�سّنفي علم

اأعي�ِن ال�سيعِة من القرِن الرابِع الهجريِّ وحتى القرِن الرابع ع�سر.

وُيع���دُّ كت�ُب الذريعِة اأعظ���َم الأعم�ِل البيبلوغرافّية لم�س���ّنفي ال�س���يعِة الإم�مّيِة منُذ بدِء 

التدويِن اإلى الن�سِف الأّول من القرِن الع�سرين الميالدي.

وقد �س���رَع ال�سيُخ الطهرانيُّ في هذا العمل منُذ اأواخِر �سنة 1329ه� في �س�مراء ب�لعراق، 

ة، فجمَع  وفرَغ منه �سنة 1355ه�، حيُث تحّمَل الموؤّلُف عن�َء ال�سفِر اإلى 62مكتبٌة ع�ّمة وخ��سّ

م� ين�هُز )54668( موؤّلفً�.
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ورّت���َب ال�س���يُخ كت�َبه ترتيب���ً� األفب�ئّيً� ح�س���ب عن�ويِن الكت���ِب، فذكَر اأوًل عن���واَن الكت�ِب اأو 

 الك�مِل للموؤّل���ِف، فت�ريِخ ولدِته وت�ريِخ وف�ِته، ثم اأ�س����َر اإلى 
ِ
الر�س����لِة، ثّم عّقَب بذكِر ال�س���م

مك�ِن وجوِد الكت�ِب.

وُيعّبُر ال�س���يُخ محمد ح�سين ك��سف الغط�ء عن اأهّمّيِة هذا الكت�ِب والدوافِع اإليه ق�ئاًل في 

مقّدمِة الطبعِة الث�لثِة لداِر الأ�سواِء: )ولقد مرَّ على الط�ئفِة الحّقِة الإم�مّيِة ثالثَة ع�سَر قرنً� 

 و�س���ّتى اأنواِع الفن���وِن، وقد خّلفوا 
ِ
وف���ي كلِّ قرٍن من العظم����ِء والعلم�ِء الموؤّلفون بع�ّمة العلوم

من اأ�س���ن�ِف الت�س�نيِف واآلِف الت�آليِف م� ل ُيح�س���ي عدَدهم وعدَد موؤّلف�ِتهم غيُر خ�لِقهم، 

 اأن يقوَم في كلِّ ع�س���ٍر من ي�س���بُط اأ�س���م�َء علم�ِئه وموؤّلف�ِتهم 
ِ
ولقد ك�ن من الحرّي بل الالزم

���ه� ببع�ٍس....ولكن من الموؤ�س���ِف اأّن م�آث���َر علم�ِئن� ل تزاُل  حتى تّت�س���َل �سل�س���لُة العط�ِء بع�سُ

ه� وع�ّمِة اأغي�ِره� من �س����ئِر المذاهِب   من اأبن�ِئه�، ف�س���اًل عن عوامِّ
ِ
مجهولًة حتى لأهِل العلم

والمل���ِل، ول���م ينه�ْس في غ�س���وِن هذه الم���ّدِة المتط�ولِة والق���روِن المتراميِة م���ن يقوُم بهذه 

 والت�ريِخ وفي ذّمِة الوف�ِء والف�س���يلِة. 
ِ
 مّلِته، ب���ل لخدمِة العلم

ِ
الخدم���ِة الجليل���ِة لأّمِته واأع�ظم

نع���م تعّدى في هذه الأواخِر بع�ُس ف�س���الِء ال���روم، فكتَب كت�َبه المعروَف )بك�س���ِف الظنوِن( 

وهو غيُر واٍف ب�س���بِط كتِب اأبن�ِء جلدِته وعلم�ِء ط�ئفِته، ف�ساًل عن غيِرهم، ودْع عنك م� وقَع 

�س���ون  فيه من غرائِب ال�س���تب�ه�ِت وعج�ي���ِب الأغ�ليِط، يعرُف ذلك اأهُل المعرفِة والمتخ�سّ

بهذه ال�سفِة. ق�س�رى اأّن هذه الأمنيَة اأغنى اأمنيٍة ت�أليُف كت�ٍب وا�سٍع يتكّفُل ب�إح�س�ِء موؤّلف�ِت 

ِ عليهم.. لم تزْل ح�سرٌة في نفو�ِس الأك�بِر والعلم�ِء الأم�ثِل ممْن 
ّ

علم�ِئن� الإم�مّيِة ر�سواُن اهلل

 اإليه الروَح الهّمَة والن�س����َط و�س���دَق العزيم���ِة في نف�ِس الع�ِلم 
ُ ّ
اأدركَن�ه���م.... اإلى اأْن بعَث اهلل

ِ ال�س���يِخ 
ّ

 والورِع ومحيي ال�س���ّنِة ومميِت البدِع اأخين� وخليِلن� في اهلل
ِ
العاّلمِة الحبِر ج�مِع العلم

.
)1(

 و�سّدَده...
ُ ّ
اأغ� برزك الطهرانّي اأّيده اهلل

تب�سرٌة: لقد �سبقْت مح�ولَة ال�سيِخ الطهرانيِّ مح�ولٌت في ت�سنيِف بيبلوغرافي� لم�سّنف�ِت 

الإم�مّيِة وكتِبهم، لكّنه� لم تكْن بمثِل هذا ال�ستيع�ِب وال�سموِل؛ منه�:ك�سُف الحجِب والأ�ست�ِر 

ع���ن اأ�س���م�ِء الكتِب والأ�س���ف�ِر: لإعج�ز ح�س���ين )1240- 1286ه�( وموؤّلُف ه���ذا الكت�ِب هو 

)1(  انظر: مقّدمة كت�ب الذريعة، �س7-6.
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 الهنديِّ المعروِف المير ح�مد ح�س���ين. ويقوُل الموؤّلُف 
ِ
�س���قيُق �س����حِب عبق�ِت الأنواِر؛ الع�لم

 كلمَته 
ُ
ف���ي مقّدمِته، متحّدثً� عن الكت�ِب: »ذكرُت فيه الكتَب التي �سّنَفها الإمامّيُة اأعلى اهلل

به���م ف���ي البرّية، م�سّرحاً م���ع اأ�سماِئه���م واأ�سماِء م�سّنفيه���ا، ومبّيناً معها وفّي���اِت جامعيها 

وموؤّلفيها، والتزمُت اإيراَد اأوائِل الكتِب التي عثرُت عليها واّتفَق لي مطالُعتها، ورّبما ذكرُت 

الكت���َب الت���ي لم اأرها وراأيُتها مذكورًة في كت���ِب اأ�سحاِبنا ر�سواُن اهلِل عليهم، واإّني لم اأبحُث 

ف���ي كتاب���ي هذا عن وث���وِق الم�سّنفي���َن وعدِمه؛ اإل ن���ادراً؛ لأّن���ه موكوٌل اإلى كت���ِب الرجاِل، 

.
ورّتبُته على الترتيِب الماألوِف. وباهلِل التوفيِق وعليه التكالُن«)1(

ه����. م���راآُة الكت���ِب لعليٍّ بِن مو�س���ى بن محمٍد �س���فيع التبري���زي )1277 - 1330ه�( ثقة 

الإ�س���الم؛ هكذا ُيعَرُف م�س���ّنُف الكت�ِب؛ وهو ع�لٌم ب�رٌع وف��س���ٌل، ولَد �س���نَة 1277ه�. در�َس 

المقّدم����ِت ف���ي بالدِه، ثّم ه�جَر اإلى العراق، ح�س���َر درو�َس���ً� لبع�ِس العلم����ء؛ منهم: الميرزا 

حبيب الر�س���تي، ثّم ع�َد اإلى تبريز �س���نَة 1308ه����، وك�ن مَن الب�رزيَن وذوي ال�س����أِن هن�ك، 

قتَله الرو�ُس �س���نقً� يوَم ع��س���وراء 1330ه� عند احتالِلهم تبريَز مع ع�سرٍة اآخريَن من اأف��سِل 

ه�: مراآُة الكت���ِب. يقوُل عن �س���بِب ت�أليِفه: »اإّنني لّم���ا تتّبْعُت  الرج����ِل. ل���ه موؤّلف�ٌت ع���ّدٌة؛ اأهمُّ

الكتَب الرجالّيَة التي و�سَعها علماوؤَُنا ال�سالفوَن في تحقيِق حالِتهم وتراجِمهم وما اأّلفوا 

م���ن الكت���ِب والر�سائِل وم���ا �سّنفوا في تحقي���ِق م�سكالِت الم�سائ���ِل؛ راأيُت كتَبه���م ال�سريفَة 

ور�سائلَه���م المنيف���َة اأكث���َر من اأْن ُيح�سى واأوفَر م���ن اأْن ُي�ستع�سى، ولك���ّن اأ�سماَءهم لم تكْن 

، بل ذكروه���ا تطّفاًل  ، ول���م ُيبالوا عل���ى نظ���ِم �ستاِتها بالخ�سو����سِ عل���ى ترتي���ٍب مخ�سو����سٍ

لترجم���ِة موؤّلفيها الثقاِت م���ن غيِر اأْن يرّتبوها ترتيَب اللغاِت؛ حتى كون مرجعاً لمن �ساأل 

عن كتاب معلوم ال�سم مجهول ال�سفة؛ اإل ما �سمعت من وجوِد تاأليٍف لبع�ِس علماِء الهنِد 

في هذا المعنى، وقد ظفرُت بن�سخٍه منه اأخيراً )يعني اإعجاز ح�سين وكتابه ك�سف الحجاب 

والأ�ستار عن اأ�سماء الكتب اأو الأ�سفار(. ومّما نّبهني على ذلك ما اأّلَفه الحاُج م�سطفى بن 

 الأ�ستبولي؛ و�سّماه ك�سَف الظنوِن؛ اإل اأّنه خ�سَّ اأعانه على اإيراد ما علَمه ولم يخُل 
ّ

عبد اهلل

.
في اأكثر ذلك من ال�ستباِه؛ كما ُننّبه عليه في محلِّه من ال�ستباه«)2(

 العظمى المرع�سي، �س1.
ّ

ح�سين، اإعج�ز: ك�سف الحج�ب والأ�ست�ر، مطبعة بهمن؛ مكتبة اآية اهلل  )1(
 العظمى المرع�سي، 1414ه�.ق، �س15.

ّ
)2(  التبريزي، ثقة الإ�سالم: مراآة الكتب،ط1، مكتبة اآية اهلل
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ولقد رّتَب كت�َبه في مق�سدين؛ كلٌّ منهم� مرّتٌب ح�سَب الترتيِب الألفب�ئّي: 

والمق�سُد الث�ني فيه هو: في ذكِر اأ�سم�ِء الكتِب.

 من اأوا�س���ِط حرِف العي���ِن اإلى اآخِر 
ُ
وُيالح���ُظ اأّن ج���زءًا من المق�س���ِد الأّوِل مفقوٌد )تبداأ

.)
ِ
حروِف المعجم

و. الأ�ست�ُر عن وجِه الكتِب والأ�سف�ِر لأحمد الح�سيني الخوان�س�ري ال�سف�ئي )ت 1359ه�( 

ذكَر �س����حُبه في مقّدمِة كت�ِبه اأّنه رِغَب في كت�بِة م�س���ّنٍف يجمُع موؤلِّفي علم�ِء ال�سيعِة؛ حيُث 

يق���وُل في المقّدمِة: »فقد كنُت كثيراً م���ا يتوُقني قلبي وتبعُثني نف�س���ي على جمِع م�سّنفاِت 

���ًة الثن���ي ع�سرّية منه���م؛ اإحياًء لماآِثره���م الخالدِة، والبق���اَء لآثاِرهم  علم���اِء ال�سيع���ِة خا�سّ

.
العائدِة الدار�سِة في طوِل الأزماِن وُبعِد الأع�ساِر«)1(

ول���َد بدم�س���َق  �س���ركي�س:  اإلي����ن  ليو�س���ف  العربّي���ِة والمعّرب���ِة:  ز. معج���ُم المطبوع����ِت 

1274هـ/1855م، ثّم انتقَل اإلى بيروَت وعِمَل فيه� 35�س���نًة، ثّم انتقَل اإلى م�س���َر وا�ستوطَن 

فيه� وعمَل بتج�رِة الكتِب. اأ�ّس����َس مكتبًة تحوي مجموعًة كبي���رًة من الكتِب. توّفي في الق�هرَة 

1932م.

���ّنفْت ف���ي اللغِة العربيِة، اأو ُنقل���ْت اإليه� في الأقط�ِر  ومعجُمه �س����مٌل لجميِع الكتِب التي �سُ

ال�سرقّيِة والغربّيِة، وجرى ن�سُره� منُذ ظهوِر الطب�عِة اإلى نه�يِة �سنِة 1339هـ /1919م. وق�َم 

الموؤّلُف بترتيِب معجِمه على الترتيِب الألفب�ئّي لأ�سم�ِء الموؤّلفيَن؛ كم� رّتَب عن�ويَن الكتِب لكلِّ 

موؤّل���ٍف ترتيبً� األفب�ئّيً�؛ حيُث ذكَر عنواَن الكت�ِب ومو�س���وَعه وم���ك�َن طبِعه وت�ريَخ طبِعه وعدَد 

�سفح�ِته، واأ�س�َر في المقّدمِة اإلى اأّنه قد ف�تْته بع�ُس الكتِب التي ُطِبَعْت على الحجِر في تبريَز 

وطهراَن: »ولّم� راأيُت جم�عًة كثيريَن من طاّلِب اللغِة العربّيِة؛ �سرقً� وغربً� في الح�سوِل على 

مثل هذا الم�س���ّنِف )كت�ٍب �س����مٍل لجميِع الم�سّنف�ِت العربّيِة التي ُن�سرْت في اأنح�ِء المعمورِة 

، وب��سرُت  اإلى يوِمن� هذا( وكلٌّ ي�س���عى وراَء هذه ال�س����ّلِة المن�سودِة، �س���ّمرُت عن �س�عِد الجدِّ

العمَل مّدَة �س���َت ع�س���رَة �س���نًة ونيف؛ ب�ذًل غ�يَة الجهِد في قيِد جميِع الم�سّنف�ِت المطبوعِة، 

و�سبِط اأ�سم�ِء م�س���ّنفيه� اأو مترجميه�، فع�نيُت م�سّقًة عظيمًة، و�سهرُت اللي�لي الطواَل، ولم 

)1(  الح�س���يني الخوان�س����ري، اأحمد: ك�سف الأ�ست�ر عن وجه الكتب والأ�سف�ر، موؤ�ّس�س���ة اأهل البيت R لإحي�ء التراث، 
1409ه�.ق، ج1، �س3.
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���ْل لي تلك ال�س���ع�َب؛ اإل كث���رُة التفتي�ِس والتنقيِب وم�س����عدُة بع�ِس الأدب�ِء الأف��س���ِل، ول  ُيذلِّ

 وجوِد م�س����دَر ك�في���ٍة ُيمكُن العتم�ُد 
ِ
يخفى على اللبيِب م� في الم�س���روِع من العقب�ِت؛ لعدم

.
)1(

عليه� والثقُة به�«

ح. تراُث الإن�سانّيِة: 

 
ِ
�سل�س���لٌة تتن�وُل ب�لبحِث والتحليِل مجموعًة من الكتِب التي اأّثرْت في الح�س����رِة منُذ اأقدم

الأزمنِة حتى اليوم.

وق���د انتخَب الم�س���رفوَن على هذه ال�سل�س���لِة ط�ئفًة من اأّمه����ِت الكتِب العربّي���ِة والغربّيِة، 

 بترجمٍة موجزٍة عن �س�حِب الكت�ِب مع تلخي�سِ الكت�ِب.
ُ
�سوا لكلِّ كت�ٍب ف�ساًل يبداأ وخ�سّ

واخت�َر بع�ُس العلم�ِء والأدب�ِء واأ�س�تذِة الج�مع�ِت كت�بَة ف�سوِل هذه المو�سوعِة من العن�ويِن 

المخت�رِة: رحلِة ابِن جبير، مقّدمِة ابِن خلدون، النظرّيِة الن�سبّيِة، الأبط�ِل، الفتوح�ِت المّكّيِة.

وك�ن بدُء ظهوِر هذه المو�سوعِة �سنَة 1963م، حيُث ظهَر منه� 9 اأجزاء.

ط. معجُم الموؤّلفيَن: لعمر ر�س���� كح�لة؛ وهو من علم�ِء دم�س���َق، له م�سّنف�ٌت عّدٌة؛ منه�: 

اأعالُم الن�س�ِء ومعجُم القب�ئِل العربّيِة.

وُيعدُّ معجُم الموؤّلفيَن من الأعم�ِل المهّمِة التي عرَفه� الن�سُف الث�ني من القرِن الع�سريَن 

 منُذ بدِء 
ِ
ف���ي مج�ِل التعري���ِف بموؤّلفي اللغ���ِة العربّيِة؛ فهو يترجُم الم�س���ّنَف للعرِب والعج���م

التدويِن حتى الع�سِر الح��سِر، ويلحُق بهم َمْن ك�ن �س�عرًا اأو راويً�، ويجمُع اآث�َره بعَد وف�ِته.

 له و�سهرِته مع ذكِر ت�ريِخ ولدِته ووف�ِته اأو الزمِن الذي ك�ن حّيً� 
ِ
 المترَجم

ِ
 بذكِر ا�سم

ُ
ويبداأ

فيه ب�لت�ريِخ الهجريِّ والميالديِّ )حيُث اقت�سَر على من ُعِرَفْت ولدُته ووف�ُته اأو الزمِن الذي 

، ثّم مك�َن ولدِته ون�س�أِته وَمْن 
ِ
ه في العلم ع��َس فيه(، ثّم يذكُر ن�سبَته وكنيَته ولقَبه واخت�س��سَ

اأخَذ عنهم؛ اإن ك�نوا من الم�س���هوريَن، ثّم المن��س���َب التي توّله�، ث���ّم موؤّلف�ِته، ويكتفي بذكِر 

خم�سِة موؤّلف�ٍت لمْن كُثَرْت ت�س�نيُفهم.

وقد جعُل في اآخِر كلِّ ترجمٍة ذياًل ب�لم�س�دِر التي اعتمَد عليه�؛ من مخطوط�ٍت ومطبوع�ٍت 

ومجاّلٍت وجرائَد.

 العظمى المرع�سي، ج1، �س3.
ّ

)1(  �سركي�س، يو�سف اإلي�ن: معجم المطبوع�ت العربّية والمعّربة، مكتبة اآية اهلل
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 لخي���ر الدين الزركل���ي؛ وت�أّثَر بطريقِت���ه في العر�ِس 
ِ
وع���ّوَل ف���ي كت�ِبه عل���ى كت�ِب الإعالم

وال�سرِد. 

 لهم؛ بح�سِب كن�هم واألق�ِبهم ون�سِبهم وم� ا�سُتهروا به من 
ِ
واألحَق ك�ّس�فً� ب�أ�سم�ِء المترَجم

اأ�سم�ء، مع اإح�لٍت اإلى الأجزاِء وال�سفح�ِت التي احتوْت على تراجِمهم.

ي. عيوُن الموؤّلفاِت: 

���َل  لعب���ِد الوّه�ِب ال�س����بوني. ُوِل���َد الموؤّلُف في حلَب 1912م، ودر�َس في مدار�ِس���ه�، واأ�سّ

تعليَمه في دم�سَق في داِر المعّلميَن العلي�.

وفي �س���نِة 1944م �س����فَر اإلى م�س���ر، حيث ح�س���َل على اإج����زِة الآداِب 1347م، ليعمَل 

حيَل اإلى التق�عِد �سنَة 1972م. ُتوّفي �سنَة 1986م.
ُ
مدّر�سً� للفقِه في ث�نوّي�ِت حلَب، اإلى اأْن اأ

له موؤّلف�ٌت عّدٌة؛ منه�: اللب�ُب في النحِو)ُطبَع �سنَة 1973م(، �سعراُء ودواويُن )ُطبَع �سنَة 

1978م(.

���َم الكت�َب  َف بم� في مكتبِته من كتٍب، وق�سَّ َكَت���َب )عيوَن الموؤلف�ِت( في ثالثِة اأجزاٍء: لُيعرِّ

اإلى مو�سوع�ٍت، ورّتَب الكتَب في كلِّ مو�سوٍع ح�سَب الترتيِب الألفب�ئيِّ لأ�سم�ِء الموؤّلفيَن.

الجزُء الأّوُل: ي�س���مُل 16ب�بً�؛ منه�: كتٌب، رج�ٌل وتراجٌم، تراجُم الفل�سفِة والأطب�ِء...  -

وال�سعراِء.

الجزُء الث�ني:اأحَد ع�سَر ب�بً�؛ منه�: اللغُة، علُم الأمث�ِل، المو�سوع�ُت، الفل�سفُة.  -

، الطبُّ 
ِ
الجزُء الث�لُث: خم�س���ُة اأبواٍب: ت�ريُخ الفل�س���فِة، الت�سّوُف، العلوُم وت�ريُخ العلوم  -

والأمرا�ُس، الكتُب المقّد�سُة.

ك. اأهمُّ الموؤّلفاِت في مجالٍت معرفّيٍة محّددٍة: 

( من المفيِد تمكي���ُن الب�حِث من ق�ئم���ٍة ب�أهمِّ العن�ويِن 
ُ
تتميم���ً� لهذا البحث )م����ذا نقراأ

 ط�لِب الحوزِة العلمّيِة. و�سنقت�س���ُر على بع�ِس 
ِ
في المج�لِت المعرفّيِة المختلفِة مورِد اهتم�م

 الآتيِة:
ِ
العن�وين في العلوم

- التف�سير وعلوم القراآن: 

• الإتق�ن في علوم القراآن: جالل الدين ال�سيوطي.	
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• اآلء الرحمن في تف�سير القراآن: ال�سيخ محمد جواد البالغي.	

• الأمثل في تف�سير كت�ب اهلل المنزل: ال�سيخ ن��سر مك�رم ال�سيرازي.	

• البره�ن في علوم القراآن: بدر الدين الزرك�سي.	

• البي�ن في تف�سير القراآن: ال�سيد الخوئي.	

• ت�ريخ القراآن: اأبو عبد اهلل الزنج�ني.	

• التبي�ن في تف�سير القراآن: ال�سيخ الطو�سي. 	

• تف�سير القراآن الكريم: المال �سدر المت�أّلهين ال�سيرازي.	

• التف�سير الك��سف: ال�سيخ محمد جواد مغنية.	

• تف�سير المحيط الأعظم والبحر الخ�سم: ال�سيد حيدر الآملي.	

• تف�سير النور: ال�سيخ مح�سن قراءتي.	

• تف�سير ت�سنيم: ال�سيخ عبد اهلل جوادي اآملي.	

• التمهيد في علوم القراآن: ال�سيخ محمد ه�دي معرفة.	

• تن��سق الدرر في تن��سب ال�سور: عبد الرحمن اأبو بكر ال�سيوطي.	

• عق�ئد الإ�سالم من القراآن الكريم: ال�سيد مرت�سى الع�سكري.	

• علوم القراآن: ال�سيد محمد ب�قر الحكيم.	

• مب�حث في علوم القراآن: ال�سيخ محمد �سيد طنط�وي.	

• مب�حث في علوم القراآن: د. �سبحي ال�س�لح.	

• مب�حث في علوم القراآن: مّن�ع خليل القط�ن.	

• ُمح��سرات في علوم القراآن: ال�سيخ محمد علي الت�سخيري.	

• مع�رف القراآن: ال�سيخ محمد تقي م�سب�ح اليزدي.	

• مف�تيح الغيب )التف�سير الكبير(: فخر الدين محمد بن عمر الرازي.	

• مف�هيم القراآن: ال�سيخ جعفر ال�سبح�ني.	

• من�هل العرف�ن في علوم القراآن: محمد عبد العظيم الزرق�ني.	

• مواهب الرحمن في تف�سير القراآن: ال�سيد عبد الأعلى المو�سوي ال�سبزواري.	

• الميزان في تف�سير القراآن: ال�سّيد محمد ح�سين الطب�طب�ئي.	

• نفح�ت القراآن: ال�سيخ ن��سر مك�رم ال�سيرازي.	
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- علوم الحديث:

• اختي�ر معرفة الرج�ل)المعروف برج�ل الك�سي(: ال�سيخ الطو�سي.	

• الأ�سول الأربعة في علم الرج�ل: الإم�م ال�سيد علي الخ�منئي.	

• اأ�سول الحديث واأحك�مه في علم الدراية: ال�سيخ جعفر ال�سبح�ني.	

• اأ�سول الحديث: ال�سيخ عبد اله�دي الف�سلي.	

• اأعي�ن ال�سيعة: ال�سيد مح�سن الأمين.	

• الإكم�ل في رفع الرتي�ب عن الموؤتلف والمختلف في الأ�س���م�ء والكنى والأن�س����ب: 	

ابن م�كول.

• الأن�س�ب: الح�فظ اأبو �سعد عبد الكريم بن محمد ال�سمع�ني.	

• اإي�س�ح ال�ستب�ه: العاّلمة الحّلي، تحقيق ال�سيخ محمد الح�سون.	

• تنقيح المق�ل في علم الرج�ل: ال�سيخ عبد اهلل الم�مق�ني.	

• تهذيب الكم�ل في اأ�سم�ء الرج�ل: جم�ل الدين اأبو الحج�ج يو�سف المّزي.	

• درا�س�ت في الحديث والمحّدثين: ال�سّيد ه��سم معروف الح�سني.	

• دراية الحديث: ال�سيد محمد ح�سين الجاللي.	

• الدراية في علم م�سطلح الحديث: ال�سهيد الث�ني.	

• درو�س تمهيدية في القواعد الرج�لية: ال�سيخ محمد ب�قر الإيرواني.	

• رج�ل ال�سيد بحر العلوم: ال�سيد محمد مهدي بحر العلوم الطب�طب�ئي.	

• رج�ل الطو�سي: ال�سيخ الطو�سي.	

• رج�ل العاّلمة الحّلي: العاّلمة الحّلي.	

• رج�ل النج��سي: ال�سيخ النج��سي.	

• الرع�ية لح�ل البداية في علم الدراية والبداية في علم الدراية: ال�سهيد الث�ني.	

• �سير اأعالم النبالء: محمد بن اأحمد بن عثم�ن الذهبي.	

• علوم الحديث وم�سطلح�ته: د. �سبحي ال�س�لح.	

• الفهر�ست: ال�سيخ الطو�سي.	

• ق�مو�س الرج�ل: ال�سيخ محمد تقي الت�ستري.	
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• قواعد الحديث: ال�سيد محيي الدين المو�سوي الغريفي.	

• كلّي�ت في علم الرج�ل: ال�سيخ جعفر ال�سبح�ني.	

• ل�س�ن الميزان: ابن حجر الع�سقالني.	

• مجمع الرج�ل: عن�ية اهلل بن علي القهب�ئي.	

• م�ستدرك الو�س�ئل وم�ستنبط الم�س�ئل: ميرزا ح�سين النوري الطبر�سي.	

• م�ستدرك�ت علم رج�ل الحديث: ال�سيخ علي النم�زي ال�سهرودي.	

• معجم الم�سطلح�ت الحديثية: محمد اأبو الليث الخير اآب�دي.	

• معجم رج�ل الحديث وتف�سيل طبق�ت الرواة: ال�سيد الخوئي.	

• مقب��س الهداية في علم الدراية: ال�سيخ عبد اهلل الم�مق�ني.	

• منتهى المق�ل في اأحوال الرج�ل: ال�سيخ اأبو علي محمد بن اإ�سم�عيل الم�زندراني 	

الح�ئري.

• منتهى المق�ل في الدراية والرج�ل: ال�سيخ ح�سين مرعي.	

• ميزان العتدال في نقد الرج�ل: محمد بن اأحمد بن عثم�ن الذهبي.	

• نت�ئج مقب��س الهداية في علم الدراية: ال�سيخ عبد اهلل الم�مق�ني.	

• نقد الرج�ل: م�سطفى بن الح�سين الح�سيني التفر�سي.	

- علم الفقه:

• النت�س�ر: ال�سيد ال�سريف المرت�سى.	

• اإي�س�ل الط�لب اإلى المك��سب: ال�سيد محمد الح�سيني ال�سيرازي.	

• التنقيح في �سرح العروة الوثقى: ال�سيخ علي الغروي، تقرير اأبح�ث ال�سيد الخوئي. 	

• ج�مع المدارك في �سرح المخت�سر الن�فع: ال�سيد اأحمد الخوان�س�ري.	

• جواهر الكالم في �سرح �سرائع الإ�سالم: ال�سيخ محمد ح�سن النجفي.	

• الحدائق الن��سرة في اأحك�م العترة الط�هرة: ال�سيخ يو�سف البحراني.	

• الدرو�س ال�سرعية في فقه الإم�مية: ال�سيخ ال�سهيد الأول.	

• ري��س الم�س�ئل في تحقيق الأحك�م ب�لدلئل: ال�سيد علي الطب�طب�ئي.	
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• �سرح تب�سرة المتعلِّمين: ال�سيخ �سي�ء الدين العراقي.	

• كت�ب البيع: الإم�م روح اهلل الخميني.	

• كت�ب ال�سرائر الح�وي لتحرير الفت�وى: ال�سيخ ابن اإدري�س الحلي.	

• كت�ب المك��سب: ال�سيخ مرت�سى الأن�س�ري.	

• مدارك الأحك�م في �سرح �سرائع الإ�سالم: ال�سيد محمد بن علي المو�سوي.	

• م�س�لك الأفه�م اإلى تنقيح �سرائع الإ�سالم: ال�سيخ ال�سهيد الث�ني.	

• م�ستم�سك العروة الوثقى: ال�سيد مح�سن الطب�طب�ئي الحكيم.	

• م�سب�ح الفق�هة: ال�سيد اأبو الق��سم الخوئي.	

• المك��سب المحّرمة: الإم�م روح اهلل الخميني.	

• النه�ية ونكته�: ال�سيخ الطو�سي؛ المحّقق الحّلي.	

- علم اأ�سول الفقه:

• اأ�سول الفقه: ال�سيخ محمد ر�س� المظفر.	

• اأنوار الهداية في التعليقة على الكف�ية: الإم�م روح اهلل الخميني.	

• بحوث في الأ�سول: ال�سيخ محمد ح�سين الأ�سفه�ني.	

• بحوث في علم الأ�سول: ال�سيد ال�سهيد محمد ب�قر ال�سدر.	

• البداية في تو�سيح الكف�ية: ال�سيخ علي الع�رفي.	

• تنقيح الأ�سول: الإم�م الخميني.	

• تهذيب الأ�سول: الإم�م الخميني.	

• الح��سية على كف�ية الأ�سول: ال�سيد ح�سين الطب�طب�ئي البروجردي.	

• حق�ئق الأ�سول: ال�سيد مح�سن الطب�طب�ئي الحكيم.	

• درو�س في علم الأ�سول)الحلق�ت1-3(: ال�سيد محمد ب�قر ال�سدر.	

• فرائد الأ�سول: ال�سيخ مرت�سى الأن�س�ري.	

• فوائد الأ�سول: الميرزا محمد ح�سين الن�ئيني.	

• كف�ية الأ�سول: الآخوند ال�سيخ محمد ك�ظم الخرا�س�ني.	
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• مح��سرات في اأ�سول الفقه: ال�سيد اأبو الق��سم الخوئي.	

• م�سب�ح الأ�سول: ال�سيد اأبو الق��سم الخوئي.	

• مع�لم الدين ومالذ المجتهدين: ال�سيخ ال�سهيد الث�ني. 	

• مق�لت الأ�سول: ال�سيخ �سي�ء الدين العراقي.	

• من�هج الو�سول اإلى علم الأ�سول: الإم�م الخميني.	

• نه�ية الأفك�ر في مب�حث الألف�ظ: ال�سيخ �سي�ء الدين العراقي.	

• هداية الم�ستر�سدين في �سرح اأ�سول مع�لم الدين: ال�سيخ الأ�سفه�ني.	

- علم الكالم والفرق والمذاهب الكالمية:

• النكت العتق�دّية: ال�سيخ المفيد.	

• الإحك�م في علم الكالم: ال�سّيد محمد ح�سن ترحيني.	

• اإر�س�د الط�لبين اإلى نهج الم�ستر�سدين: المقداد ال�سيوري.	

• العتق�دات اأو ت�سحيح اعتق�دات الإم�مية: ال�سيخ المفيد.	

• القت�س�د في العتق�د: اأبو ح�مد الغزالي.	

• الإلهي�ت على هدى الكت�ب وال�سنة والعقل: ال�سيخ جعفر ال�سبح�ني.	

• اأوائل المق�لت: ال�سيخ المفيد.	

• بحوث في الملل والنحل: ال�سيخ جعفر ال�سبح�ني.	

• بداية المع�رف الإلهية في �سرح عق�ئد الإم�مية: ال�سيد محمد مح�سن الخرازي.	

• ت�ريخ المذاهب الإ�سالمية: ال�سيخ محمد اأبو زهرة.	

• ت�ريخ علم الكالم في الإ�سالم: ال�سيخ ف�سل اهلل الزنج�ني.	

• ل(: ال�سيخ ن�سير الدين الطو�سي.	 ل)المعروف ب�: نقد المح�سّ تلخي�س المح�سّ

• تنزيه الأنبي�ء: ال�سريف المرت�سى.	

• التوحيد: ال�سيخ ال�سدوق.	

• خال�سة علم الكالم: ال�سيخ عبد اله�دي الف�سلي.	

• ر�س�لة التوحيد: ال�سيخ محمد عبده.	
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• ال�س�في في الإم�مية: ال�سريف المرت�سى.	

• �سرح الأ�سول الخم�سة: الق��سي عبد الجب�ر الهمداني.	

• عق�ئد الإم�مية: ال�سيخ محمد ر�س� المظفر.	

• الفرق بين الفرق: عبد الق�هر الإ�سفرائيني التميمي. 	

• الف�سل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الظ�هري.	

• كت�ب المح�سل: فخر الدين الرازي.	

• ك�سف المراد في �سرح تجريد العتق�د: العالمة الحلي.	

• مذاهب الإ�سالميين: د. عبد الرحمن بدوي.	

• مع�لم اأ�سول الدين: محمد عمر الرازي.	

• مق�لت الإ�سالميين واختالف الم�سّلين: اأبو الح�سن الأ�سعري.	

• المواقف في علم الكالم: الق��سي عبد الرحمن الإيجي.	

• الن�فع يوم الح�سر في �سرح الب�ب الح�دي ع�سر: المقداد ال�سيوري.	

• النكت العتق�دّية: ال�سيخ المفيد.	

• نه�ية الإقدام في علم الكالم: اأبو الفتح ال�سهر�ست�ني.	

- منطق: 

• اأ�س��سي�ت المنطق: ال�سيخ محمد �سنقور علي.	

• الإ�س�رات والتنبيه�ت: ال�سيخ ابن �سين�.	

• تجريد المنطق: ال�سيخ الطو�سي.	

• تحرير القواعد المنطقية: قطب الدين محمد الرازي.	

• الح��سية على تهذيب المنطق: المال عبد اهلل.	

• �سرح ال�سم�سّية: عمر القزويني.	

• �سرح منظومة ال�سبزواري)ق�سم المنطق(: محمد علي الكرامي.	

• القواعد المنطقية: ال�سيخ �سمير خير الدين.	

• كت�ب الألف�ظ الم�ستعملة في المنطق: اأبو ن�سر الف�رابي	
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• منطق اأر�سطو: تحقيق وتقديم د. عبد الرحمن بدوي.	

• المنطق ال�سوري والري��سي: عبد الرحمن بدوي.	

• المنطق: ال�سيخ عبد اله�دي الف�سلي.	

• المنطق: ال�سيخ محمد ر�س� المظّفر.	

• المنطقّي�ت: اأبو ن�سر الف�رابي. 	

- فل�سفة: 

• الإ�س�رات والتنبيه�ت: ال�سيخ ابن �سين�.	

• بحوث في �سرح المنظومة: ال�سيخ مرت�سى مطهري.	

• بداية الحكمة، ال�سيد محمد ح�سين الطب�طب�ئي.	

• الحكمة المتع�لية في الأ�سف�ر العقلية الأربعة: المال �سدر الدين ال�سيرازي.	

• درر الفوائد)�سرح المنظومة لل�سبزواري(: ال�سيخ محمد تقي الآ�سفي.	

• درو�س في الحكمة المتع�لية)�سرح كت�ب بداية الحكمة(: ال�سيد كم�ل الحيدري.	

• الر�س�ئل العر�سية: ال�سيخ ابن �سين�.	

• �سرح المواقف: عبد الرحمن الالهيجي.	

• �سوارق الإله�م: عبد الرّزاق الالهيجي.	

• المب�حث الم�سرقّية في علم الإلهي�ت والطبيعي�ت: الفخر الرازي.	

• مب�دئ الفل�سفة الإ�سالمية: ال�سيخ عبد الجّب�ر الرف�عي.	

• المنهج الجديد في تعليم الفل�سفة: ال�سيخ محمد تقي م�سب�ح اليزدي.	

• مو�سوعة الفل�سفة: د. عبد الرحمن بدوي.	

• ل(: ال�سيخ ن�سير الدين الطو�سي.	 ل)تلخي�س المح�سّ نقد المح�سّ

• نه�ية الحكمة: ال�سيد محمد ح�سين الطب�طب�ئي.	

- علم التاريخ وال�سيرة:

• اإثب�ت الهداة ب�لن�سو�س والمعجزات: ال�سيخ الحر الع�ملي.	

• اإر�س�د الط�لبين اإلى نهج الم�ستر�سدين: المقداد ال�سيوري.	
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• الإر�س�د في معرفة حجج اهلل على العب�د: ال�سيخ المفيد.	

• 	.Rاأعالم الهداية: لجنة الت�أليف في المجمع العلمي لأهل البيت

• اإن�س�ن بعمر 250 �سنة: الإم�م الخ�منئي{.	

• اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف: ال�سيد محمد ب�قر ال�سدر.	

• حي�ة النبيP و�سيرته: ال�سيخ محمد قّوام الو�سنوي.	

• خال�س���ة الوف�ء ب�أخب�ر دار الم�س���طفىP)مع زي�دات من كت�ب وف�ء الوف�ء(: 	

ال�سيد علي الح�سيني.

• دلئل الإم�مة: محمد بن جرير الطبري.	

• دور اأهل البيتR في بن�ء الجم�عة ال�س�لحة: ال�سّيد محمد ب�قر الحكيم.	

• �سّيد المر�سلينP: ال�سيخ جعفر ال�سبح�ني.	

• �سيرة الر�سولP وخلف�ئه: ال�سيد علي ف�سل اهلل الح�سني.	

• ال�سيرة النبوية لبن ه�س�م: ابن ه�س�م.	

• ال�سحيح من �سيرة النبي الأعظمP: المحّقق ال�سيد جعفر مرت�سى.	

• ك�سف الغّمة في معرفة الأئّمةR: ال�سيخ علي عي�سى الإربلي.	

• مق�تل الط�لبيين: علي الح�سين الأ�سفه�ني.	

• مك�تيب الر�سول: ال�سيخ علي الأحمدي المي�نجي.	

• من�قب اآل اأبي ط�لب Q: ابن �سهر اآ�سوب.	

• مو�سوعة الت�ريخ الإ�سالمي: ال�سيخ محمد ه�دي اليو�سفي الغروي.	

- علوم اللغة العربية:

• اأدب الك�تب: ابن قتيبة الدينوري.	

• اأ�س��س البالغة: ج�ر اهلل الزمخ�سري.	

• الأ�سب�ه والنظ�ئر في النحو: جالل الدين ال�سيوطي.	

• الأ�سول في النحو: ابن ال�سّراج.	

• اإعج�ز القراآن والبالغة النبوّية: م�سطفى �س�دق الرافعي.	
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• اإعراب القراآن الكريم: اإبراهيم بن �سهيل الزّج�ج.	

• اإعراب القراآن: اأحمد بن اإ�سم�عيل النّح��س.	

• اإعراب ثالثين �سورة من القراآن: ابن خلويه.	

• اأم�لي ال�سجري: هبة اهلل بن علي الح�سني.	

• اأو�سح الم�س�لك اإلى األفية ابن م�لك: ابن ه�س�م الأن�س�ري.	

• بداية البالغة: د. ال�سيد اإبراهيم الديب�جي.	

• البالغة الوا�سحة: علي الج�رم؛ م�سطفى اأمين. 	

• البهجة المر�سية: جالل الدين ال�سيوطي.	

• الت�سريف: ال�سيخ عبد الوّه�ب بن اإبراهيم الزنج�ني.	

• تلخي�س المفت�ح: الخطيب القزويني. 	

• تمهيد القواعد)الأ�سولية واللغوية لال�ستنب�ط(: ال�سهيد الث�ني.	

• جواهر البالغة في المع�ني والبي�ن والبديع: ال�سيد اأحمد اله��سمي.	

• ح��سية ال�سّب�ن على �سرح الأ�سموني على األفية ابن م�لك: ال�سيخ علي الأ�سموني.	

• �سذا العرف في فن ال�سرف: ال�سيخ اأحمد الحمالوي.	

• �سرح ابن الن�ظم على األفية ابن م�لك: ابن الن�ظم.	

• �سرح ابن عقيل على األفية ابن م�لك: به�ء الدين ابن عقيل.	

• �سرح اأدب الكت�ب: اأبو من�سور الجواليقي.	

• �سرح الت�سريح على التو�سيح: خ�لد بن عبد اهلل الأزهري.	

• �سرح النّظ�م في ال�سرف: الح�سن بن محمد الني�س�بوري.	

• �سرح �سذور الذهب في معرفة كالم العرب: ابن ه�س�م الأن�س�ري.	

• �سرح قطر الندى وبل ال�سدى: ابن ه�س�م الأن�س�ري.	

• �سرح ك�فية الح�جب: ر�سي الدين الأ�ستراب�دي.	

• ال�سرف الحديث في بي�ن القراآن والحديث: اأحمد اأمين ال�سيرازي.	

• �كي.	 عرو�س الأفراح في �سرح تلخي�س المفت�ح: به�ء الدين ال�سكَّ

• عنوان الظرف في علم ال�سرف: ال�سيخ ه�رون عبد الراّزق.	
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• الق�س�ي� ال�سرفّية في �سوء القراآن الكريم: علي ح�سن مزب�ن.	

• القواعد العربية والإمالء: عبد الأمير مكي.	

• قواعد اللغة العربية للمتقدمين: محمد علي عف�س.	

• قواعد اللغة العربية)المركز التربوي للبحوث والإنم�ء(: مجموعة من الموؤلفين.	

• كت�ب الت�سريف: ال�سّيد فخر الدين المو�سوي.	

• كت�ب الت�سريف: عبد الوه�ب الزنج�ني.	

• كت�ب المطّول: �سعد الدين التفت�زاني.	

• كت�ب �سيبويه: اأبو ب�سر عمر بن عثم�ن بن قنبر)�سيبويه(.	

• الكت�ب)كت�ب �سيبويه(: اأبو ب�سر عمر بن عثم�ن بن قنبر)�سيبويه(.	

• مب�دىء العربية: ر�سيد ال�سرتوني.	

• المج�زات النبوية اأو مج�زات الآث�ر النبوية: ال�سريف الر�سي. 	

• مخت�سر المع�ني: �سعد الدين م�سعود بن عمر التفت�زاني.	

• مرجع الطاّلب في الإمالء: اإبراهيم �سم�س الدين.	

• معجم الطاّلب في الإعراب والإمالء: د. اإميل يعقوب.	

• معجم القواعد العربية الع�لمية: اأنطوان الدحداح.	

• ل في النحو العربي: د. عزيزة فوال ب�ب�ستي.	 المعجم المف�سّ

• ل في ت�سريف الأفع�ل العربية: محمد ب��سل عيون ال�سود.	 المعجم المف�سّ

• ل في علم ال�سرف: راجي الأ�سمر.	 المعجم المف�سّ

• مغني اللبيب عن كتب الأع�ريب: ابن ه�س�م الأن�س�ري.	

• المفرد العلم في ر�سم القلم: اأحمد اله��سمي.	

• ل في علم العربية: اأبو الق��سم الزمخ�سري.	 المف�سّ

• المنجد في الإعراب والبالغة والإمالء: محمد حلواني. 	

• المن�سف من الكالم على مغني ابن ه�س�م: تقي الدين اأحمد بن محمد ال�سمني.	

• مواهب الفّت�ح في �سرح تلخي�س المفت�ح: ابن يعقوب المغربي.	

• الو�سيط في قواعد الإمالء والإن�س�ء: عمر ف�روق الطّب�ع.	
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- الأخالق والتربية:

• الأخالق في القراآن الكريم: ال�سيخ محمد تقي الم�سب�ح اليزدي.	

• الأخالق في القراآن: ال�سيخ ن��سر مك�رم ال�سيرازي.	

• اآداب ال�سالة: الإم�م روح اهلل الخميني.	

• اأ�س�س التربية والتعليم في القراآن والحديث: محمد ر�س� فره�دي�ن.	

• الإ�س�رات والتنبيه�ت: ال�سيخ ابن �سين�.	

• اإ�سطالح�ت ال�سوفية: كم�ل الدين عبد الرزاق الق��س�ني.	

• اإعج�ز البي�ن في تف�سير اأم القراآن: �سدر الدين القونوي.	

• اأنوار الحقيقة واأطوار الطريقة واأ�سرار الحقيقة: ال�سيد حيدر الآملي.	

• تذكرة ال�س�مع والمتكّلم في اآداب الع�لم والمتعّلم: محمد بن اإبراهيم ال�س�فعي.	

• التربية الروحية، بحوث في جه�د النف�س: ال�سيد كم�ل الحيدري.	

• تعليق�ت على �سرح ف�سو�س الحكم وم�سب�ح الأن�س: الإم�م روح اهلل الخميني.	

• ج�مع الأ�س���رار ومنبع الأنوار، مع ر�س�لة في نقد النقود في معرفة الوجود: ال�سيد 	

حيدر الآملي.

• درا�س�ت في الأخالق و�سوؤون الحكمة العملية: ال�سيخ ح�سين المظ�هري.	

• الذنوب الكبيرة: ال�سيد عبد الح�سين د�ستغيب.	

• �سرح دع�ء ال�سحر: الإم�م روح اهلل الخميني.	

• �سرح من�زل ال�س�ئرين: كم�ل الدين عبد الرزاق الك��س�ني.	

• علم الأخالق اإلى نيقوم�خو�س: اآر�سطو ط�لي�س.	

• الفتوح�ت المكية في معرفة الأ�سرار الم�لكية والملكية: محيي الدين بن عربي.	

• ف�سو�س الحكم: محيي الدين اإبن عربي.	

• فقه الأخالق: ال�سيد محمد �س�دق ال�سدر.	

• فل�سفة الأخالق: ال�سيخ مرت�سى مطّهري.	

• القلب ال�سليم: ال�سيد عبد الح�سين د�ستغيب.	

• كت�ب الفكوك في اأ�سرار م�ستندات حكم الف�سو�س: �سدر الدين القونوي.	
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• مب�دئ الأخالق: ال�سيد محمد ر�س� الطب�طب�ئي اليزدي.	

• مدخل اإلى العرف�ن الإ�سالمي: ال�سيخ مح�سن الآراكي.	

• م�سب�ح الهداية اإلى الخالفة والولية: الإم�م روح اهلل الخميني.	

• مفت�ح غيب الجمع والوجود)الم�ستهر بمفت�ح الغيب(: �سدر الدين القونوي.	

• مقدّمة في علم الأخالق: ال�سيد كم�ل الحيدري.	

- اأ�سول البحث:

• اأ�سول البحث العلمي ومن�هجه: اأحمد بدر.	

• اأ�سول كت�بة البحث وقواعد التحقيق: د. مهدي ف�سل اهلل.	

• الدليل على كت�بة البحوث الج�معية ور�س�ئل الم�ج�ستير والدكتوراه: عبد الوه�ب 	

اأبو �سليم�ن. 

• قواعد ابن ا�سح�ق: فوؤاد اإ�سح�ق الخوري؛ �سوني� جلبوط الخوري.	

• كيف تكتب بحثً� اأو ر�س�لة: اأحمد �سبلي..	

• المر�سد في كت�بة الأبح�ث: عبد اهلل حلمي فوده؛ عبد الرحمن ال�س�لح.	

• من�هج البحث العلمي: عبد اللطيف محمد العبد.	

• من�هج البحوث وكت�بته�: يو�سف م�سطفى الق��سي.	

• من�ه���ج العلم����ء الم�س���لمين في البح���ث العلمي: فرانت���ز روزنت�ل، ترجم���ة اأني�س 	

فَرْيَحة.

• منهج البحث الأدبي: د. علي جواد الط�هر.	
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 األفكاُر الرئوسة

م���ن فوائ���ِد البيبلوغرافي�: التعّرُف على الم�س����دِر والمراجِع في المج����لِت المعرفّيِة    1

/ تو�س���يُع نط�ِق البحِث اأو  المختلف���ِة/ الوقوُف على اآخِر م� و�س���َل اإليه الإنت�ُج الفكريُّ

القراءِة...

اأن���واُع البيبلوغرافي����ت: البيبلوغرافي� التحليلّيُة الو�س���فّيُة والنقدّي���ُة/ البيبلوغرافية    2

الن�سقّيُة اأو المنهجّيُة...

من اأبرِز الم�س���ّنف�ِت البيبلوغرافّية: الفهر�س���ُت لبن النديم/ فهر�ُس محمد بن خير    3

الأ�س���بيلي/ ك�سُف الظنوِن عن اأ�س�مي الكتِب والفنوِن/ الذريعُة اإلى ت�س�نيِف ال�سيعِة/

م���راآُة الكت���ِب لعلي بن مو�س���ى بن محمد �س���فيع التبريزي/ الأ�س���ت�ُر عن وج���ِه الكتِب 

والأ�س���ف�ِر لأحمد الح�س���يني الخوان�س����ري ال�س���ف�ئي/ معج���ُم المطبوع����ِت العربّيِة 

والمعّربِة/ تراِث الإن�س����نّيِة/ معجُم الموؤّلفيَن لعمر ر�س� كح�لة/ عيوُن الموؤّلف�ِت لعبد 

الوه�ب ال�س�بوني...

ْر وأِجْب
ّ
فك

م� المراُد ب�لبيبلوغرافي�؟ وم� هو وجُه الح�جِة اإليه�؟  .1

عّدْد اأنواَع البيبلوغرافي�، وتكّلْم عليه� ب�خت�س�ٍر.  .2

اذكْر اأهمَّ الم�سّنف�ِت البيبلوغرافّية، وتكّلْم على اثنيِن منه�.  .3
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للمطال؛ة 

التدريُب على االستماِع)2(: من أفعاِل البرِّ)1(

1. اأهداُف التدريِب:

الأهداُف المعرفّيُة: اأ. 

؛ كح�سِن الع�سرِة، ومع�ونِة الفقيِر. - اأْن يتعّرَف الم�ستمعوَن على بع�ِس اأنواِع البرِّ

- اأْن يذكْر الم�ستمعوَن بع�َس اأنواِع البرِّ الأخرى.

الأهداُف الوجدانّيُة: ب. 

. اأْن ُيحبَّ الم�ستمعوَن اأفع�َل البرِّ  -

اأْن يميَل الم�ستمعوَن اإلى اأفع�ِل البرِّ وتحقيِقه� في حي�ِتهم.  -

الأهداُف المه�ريُة: ج. 

، ويدركوَن اأنواَعه�. اأْن ُيمّيَز الم�ستمعوَن بين اأفع�ِل البرِّ  -

اأْن ُيمّيَز الم�ستمعوَن الأفك�َر الجزئّيَة، ويربطوَنه� ب�لفكرِة الع�ّمِة.  -

اأْن ُيدرَك الم�ستمعوَن مع�ني بع�ِس الكلم�ِت والجمِل والعب�راِت الواردِة في المو�سوِع.  -

اأْن تنمَو لديهم مه�رُة الإ�سغ�ِء والمت�بعِة، وحذِف عوامِل الت�ستيِت.  -

» 2. المحتوى: مو�سوٌع بعنوان »من اأفع�ِل البرِّ

 تع�لى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ُ
يق���وُل اهلل

.
)2(

ٺ ٺ}
اأيُّه� الم�سلموَن: ك�َن مْن دع�ِء �سعِد بِن عب�دة اإذا ان�سرَف من �سالٍة يقوُل: اللهمَّ ارزقنْي 

: ف�أعطى  م�ًل اأ�س���تعيُن به على ِفع�لي، ف�إّنه ل ت�س���لُح الفع�ُل اإّل ب�لم�ِل، واحتجَم داوُد الط�ئيُّ

 :P  الحّج�َم دين�رًا. فقيَل له: هذا اإ�سراٌف، فق�َل: ل عب�دَة لمن ل مروءَة له. ق�َل ر�سوُل اهلِل

»نعَم العوُن على تقوى اهلِل عّز وجّل هذا الماُل«، وق�ل P: »نعَم �ساحَب الم�سلِم هذا الماُل 

انظر: المن�سور، كلم�ت من نور، م.�س، �س30-9.  )1(
)2(  �سورة الموؤمنون، الآي�ت 1 ـ 3.
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ه، ويجعُله في �سبيِل اهلِل تعالى«، وق�َل P: »ل ح�سَد اإّل في اثنتين: رجٌل  لمْن ياأخُذه بحقِّ

 الحكم���َة فهو يق�سي بها وُيعلُِّمها«، ق�ل 
ُ
، ورجٌل اآتاُه اهلل  م���اًل فه���و ُينفُقه في الحقِّ

ُ
اآت���اُه اهلل

اَته� اإليه، اأْن  ابُن �سالم: ومن الحقِّ الواجِب على من �س�عَدْته دني�ه، واأقبلْت عليه وح�سَدْت م�سرَّ

يتلّقى ذلك ب�س���كِر الخ�لِق، وُيق�بَله بجدِّ المح�سِن، فيتمّثُل في عب�ِدِه جميُل �سنِعه اإليه، وين�سُر 

فيهم جزيَل اإنع�ِمه عليه، فُيح�س���ُن الع�سرَة، وُيجمُل ال�س���حبَة، وُيقيُل العثرَة، ويجبُر الك�سيَر، 

ويمنُح الفقيَر، ويعيُن ال�س���عيَف، وين�سُف الع�س���يَف، وي�أخُذ العفَو، وُيعر�ُس عن ال�سهِو اإلى م� 

ُن عقب�ه، وكم� يلزُمه اأي�سً�  ���ُن ذكراه، وُتَح�سِّ ُي�س���بُه ذلك، ويتعّلُق به من اأفع�ِل البرِّ التي ُتَح�سِّ

ويتعّيُن عليه اإذا اأعر�سْت الدني� عنه مواهَبه� منه اأْن يتلّقى �سنيَعه� ب�ل�سبِر الجميِل، وال�سكِر 

؛ لم� له في ذلك من الأجِر المدخوِر، والثواِب 
ِ
 للمحتوم

ِ
، والت�سليم

ِ
الجزيِل، والر�سى ب�لمق�سوم

يُن م�س���لحً� لف�س����ِد الدني�، مهونً� على الموؤمِن فيه� جميع الأ�سي�ء، وهو  الموفوِر، فم� زاَل الدِّ

 الآخرِة، الموؤّدي اإلى خيراِته� الوافرِة، فم� للعقِل عذٌر في التخّلِف عّم� يجمُع 
ِ
المنفرُد ب�سالح

له �سالَح الداريِن، يفوُز منه بعلوِّ المنزلتيِن.

وق���د ق����َل بع�ُس الحكم�ِء: »خي���ُر الداريِن: التقى والغنى، و�س���رُّ الداري���ِن: الفقُر والعجُز، 

َر لك«. ف�أجمْل في الطلِب، فلن يعدوك م� ُقدِّ

وك�ن ُيق�ُل: »ال�سكُر زينُة الغنى، والعف�ُف زينُة الفقِر«. 

ق�َل ال�س���بلي: الغنى اأف�سُل من الفقِر؛ لأّن الغنى من �سف�ِت اهلِل تع�لى، والفقَر من �سف�ِت 

المخلوقيَن، و�س���فُة الحقِّ التي تجُب له اأف�سُل من �سف�ِت الخلِق التي ل تجوُز على اهلِل تع�لى، 

ق�َل ر�سوُل اهلِل P: »الح�َسُب الماُل، وبه ُتبُلغ الآماُل«.

3. الو�سيلُة:

ُم م�س�عدًة لمري�ٍس، واأخرى لأعمى، وث�لثًة لفقير. �سورٌة لرجٍل يقدِّ اأ. 

جه�ُز ت�سجيٍل ُيعَر�ُس المو�سوُع من خالِله ب�سوٍت وا�سٍح. ب. 

4. خطواُت التدريِب على ال�ستماِع:

 ،
ِ
؛ مثُل: برِّ الوالدين، و�سلِة الرحم التمهيُد للمو�سوِع بذكِر اأمثلٍة من الحي�ِة لأنواِع البرِّ اأ. 

وم�س�عدِة �سريٍر...
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ُح للم�ستمعيَن اأّنهم ي�ستمعوَن اإلى راأي الديِن في هذا المو�سوِع. بعَد التمهيِد ُيو�سَّ ب. 

ِة ببع�ِس المه�راِت واآداِب ال�ستم�ِع. ُتعطى بع�ُس التوجيه�ِت الخ��سّ ج. 

بعَد الهدوِء الت�مِّ ُيعَر�ُس المو�سوُع عن طريِق القراءِة، اأو جه�ِز الت�سجيِل. د. 

5. طرُح الأ�سئلِة: 

بعَد �س���م�ِع المو�سوِع ُتوّجُه الأ�سئلُة التي تك�سُف مدى تتّبِع الم�ستمعيَن للمو�سوِع، واإدراِكهم 

ه للم�ستمعيَن:  من الأ�سئلِة التي ُيمكُن اأن ُتوجَّ
ِ
لم� �سمُعوه. وهذه بع�ُس النم�ذج

�س1: ب�أيِّ �سيٍء بداأ المو�سوُع؟ اأ. 

 على الزك�ِة.
ِ
ب�لكالم  -

 على ال�سالِة.
ِ
ب�لكالم  -

بذكِر اآيٍة على ال�سالِة.  -

 على برِّ الوالديِن.
ِ
ب�لكالم  -

�س2: �سعُد بُن عب�دة �سح�بيٌّ جليُل ينت�سُب اإلى: ب. 

قري�س.  -

الخزرج.  -

الأو�س.  -

بني عدي.  -

�س3: ل ح�سَد اإّل في اثنتين: ج. 

الم�ل والولد.  -

الم�ل والحكمة.  -

الج�ه وال�سلط�ن.  -

ال�سّحة والفراغ.  -

�س4: كيف ُيق�بُل الغنيُّ النعمَة؟ د. 

ب�سكِر الن��ِس.  -

ب�لحر�ِس على النعمِة.  -
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ب�لقوِل الح�سِن.  -

ب�سكِر اهلِل.  -

. يُن الإ�سالميُّ ه�. �س5: اذكٍر بع�َس اأنواِع البرِّ التي حثَّ عليه� الدِّ

�س6: م� مرادُف الكلم�ِت الآتيِة؟  و. 

اإ�سراف - مروءة - العون - م�سرات - يقيل - اأعر�ست عنه - يجير - يمنح.

�س7: م� م�س�دُّ الكلم�ِت الآتيِة؟  ز. 

      الإنف�ق - ال�سكر - ين�سف - ح�سدت.

�س8: م� الح�سُد الج�ئُز �سرعً�؟ وبم ُي�سّمى؟ اأو�سح بمث�ل. ح. 

ط. �س9: م� الواجُب على الغنيِّ الذي اأقبلْت عليه الدني�؟

�س10: م���� المق�س���وُد ب�لداريِن الواردتي���ِن في المو�س���وِع؟ وم� المق�س���وُد بخيِرهم�  ي. 

هم�؟ و�سرِّ

ك. �س11: ِلَم ك�ن الغنى اأف�سُل من الفقِر في راأي ال�سبلي؟
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