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تزَايج انقزاءج انتفاعهُح

القراءة التفاعلية
ٍ٘ دػىج ٌرٕاوي األفىاس تؽشَمح غري ؼشَمح اٌرٍمٍِّ فذغة ،وٌىٓ ؼشَمح اٌفىش واإلتذاع،

ٔشصذ اٌُمظح اٌفىشَح ادلؼاصشج ػٕذ سواد األِح ِٓ ادلفىشَٓ ٔ ،رثادس ِؼًا يف وعائً ذؽثُمها
ػٍُّاً...ووُف ٕٔؽٍك هبا ِٓ ظُك اٌصفذاخ اٌىت ادرىهتا ٌفعاء األِح اٌىاعغ ٌرذٍّ ٔفىط
وذىلظ مهُ وذشىً سئَح ٌٍذُاج...
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ِمذِح

ذثذؤ اٌفىشج تىِعح اٌؼمً اخلافرح؛ ِٕشإ٘ا اٌشغثح اجلادج ادلخٍصح يف اٌرغُري ٌألفعً ،مث َرثؼها وِعاخ دماشٍح ذرأٌف فُّا تُٕها وذرٕاغُ ِغ

تؼعها وذغرمىٌ تثؼعها وذغرّذ محاعرها ِٓ ذىاٍِها حتىّها عٕٓ ولىأني ذرىشس وذرذىُ يف ِغريج اٌصؼىد واذلثىغ.

وألْ احلُاج حتىّها عٕٓ ولىأني ذرىشس وذرذىُ يف ِغريج اٌصؼىد واذلثىغ احلعاسٌ ٌألُِ واٌشؼىب  ،وألْ ِغريج احلعاسج اإلٔغأُح
ذٕؽٍك اترذاء ِٓ ػىامل ؤفىاس٘ا ولٕاػاهتا وسئا٘ا اٌفىشَح فرايت ؤوٍها وً دني ِٓ ػىامل ؤشخاصها وؤشُائها تةرْ سهبا ،وذايت مثاس٘ا ِٓ وذ
ؤتٕائها وتزذلُ وذعذُرهُ وػؽائهُ ..وألْ ٌىً ؤِح ِٕذىن َصٕؼٗ ؤتٕائها صؼىدّا و٘ثىؼًا وٌىً دعاسج ػمىي ؤعهّد ىف تٕائها.

حنٓ ٕ٘ا ٌٕغاُ٘ يف صٕاػح وػٍ َؼُذ وراتح اٌراسَخ تٕظشج جذَذجِ ،إِني تإصاٌح دعاسذٕاِ ،ؼرضَٓ تراسخيٕأ ،غرششف ادلغرمثً تؼُىْ
ِصاتشج ذؽّخ ألْ ذشي ؤفىاس٘ا والؼا حياوٍ ؤدالِها ،حيذؤا األًِ وَشؼً فُٕا اٌُمني جزوج "ادلّىٓ" فرىىْ اٌمٕاػح ؤْ ؤِرٕا ٌٓ ذؼشف
ِغرذُال تٕا ..

ٍ٘ دػىج ٌٕمرشب ؤوصش ِٓ حلظح اٌثذاَح ٌٕهعح ذٕرظش ِغاس٘ا اٌصذُخ تإفىاس واػُح ولٍىب صادلح وؤسواح ذؼأك اٌغّاء ..

ََمىي " Ray Bradbury :ؤٔد ٌَغد تِذاجحٍ إل ِدشَاق اٌىُرة وٍَ ذُذِشَ شَمافح ُِجرّؼّا ،ف َمػْ اِورف جبَؼٍهُِ ََرىلفُىْ ػَٓ لشاءَهتا ".
ٌزَا فةَّْ ػَصة إٌَهعح األوي واألخري َُثىن ػًٍَ ؤعَاط اٌذُعرىس اٌشتَاين "بلْشؤ" وَََرفشع فٍِ رٌهَ دلَا دىذٗ ادلُفشدج ِٓ َِؼاٍْ وذَفاعري ٌرثذش فٍِ

ػّك احلَُاج حبَُاج ؤخشَي ؤوصشَ بذغاػّا وَعؼح ٌٍشَصُذ اٌفىشٌ واٌؼمٍٍ اٌزٌ ََىرغثُٗ ادلشءُ ؼىَاي فرشج دَُاذٗ.

فٍِ صِٓ ؤًَِّ٘ ؤػظُ سَوائض إٌُهىض وذَجاً٘ اٌٍَثٕح األوىل ٌٍذَعاسج وَاْ ٔرُجرٗ احلَرُّح ؤْ َرغٍَغً حنىَ لاع اجلَهً ودِجيىس اٌرَخٍف ٌَُشُخَ

حتدَ ِظٍَح اجلُّىد اٌفىشٌ وؤوزوتح ادلُغرذًُ.

ِٓ َ٘زا وٍّٗ وَأد "اٌمشَاءج اٌرَفاػٍُح" ِشآجً ٌؼاملٍ َٕثُط تاٌصَذىج وَُّهذ حلَعاسج سَاشذج ِٓ ،سَدُ اٌَُمظح وَػًٍ ََذ شَثابٍ محٍُىا َُّ٘ األِح

وعَؼىا جملذَ٘ا تشَىً جذَذ وَػصشٌ ََؼرّذُ ػًٍ رَاذُح اٌرؼٍُ وَاإلعرفغَاس واجلذََّح وػٍى اذلَّّح فٍِ حماوٌح ٌّٕاء احلَصٍُح ادلَؼشفَُّح دلمىَِاخ
اٌفىش إٌهعَىٌ.

"اٌمشاءج اٌرفاػٍَُح"  ٍ٘ ،،دػىج ٌرٕاوي األفىاس تؽشَمح غري ؼشَمح اٌرٍمٍِِّ فذغة ،وٌىٓ ؼشَمح اٌفىش واإلتذاعٔ ،شصذ اٌُمظح اٌفىشَح
ادلؼاصشج ػٕذ سواد األِح ِٓ ادلفىشَٓ ٔ ،رثادس ِؼاً يف وعائً ذؽثُمها ػٍُّاً…ووُف ٕٔؽٍك هبا ِٓ ظُك اٌصفذاخ اٌىت ادرىهتا ٌفعاء

األِح اٌىاعغ ٌرذٍّ ٔفىط وذىلظ مهُ وذشىً سئَح ٌٍذُاج،،

"اٌمشَاءج اٌرفاػٍُح" ُِثادسج ذُغهُ يف ذٍََالخ األفىاس ٌِصٕاػح وَػٍ لَىٍِ فىشٌ َُذسن ادلُّىٓ وَحياوٍ احلٍُُ وََغرششق ادلُغرمثً تِـ ََ ..مظح

فىش.
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اإلبداع ُاإلثراء يجنقاٍا لل جيل فيعرضَا عنى ُاقعٌ ُيعرض ُاقعٌ عنيَا ثه يعول فيَا
فلرً ُعقنٌ فيفرز ذمك أفلارًا جديدةً جلُى ألثر وحءوتً ُوسايرةً منجغيراث اموميطت .

ؤُعظ اٌمشاءج اٌرفاػٍُح:
 سصذ اٌُمظح اٌفىشَح ادلؼاصشج ػٕذ سواد األِح ِٓ ادلفىشَٓ.اٌرثادس يف وعائً ذؽثُمها ػٍُّاً ..ووُف ٕٔؽٍك هبا ِٓ ظُك اٌصفذاخ اٌيت ادرىهتا ٌفعاء األِّح اٌىاعغ ٌرذٍّٔفىط وذىلظ مهُ وذشىً سئَح ٌٍذُاج…
وترٍه اٌؽشَمح َرذمك:
.0

ستػ اجلًُ ِٓ اٌشثاب تشِىص اٌفىش وسوادٖ.

.0

ذشجُغ اٌمشاءج وىعٍُح فاػٍح يف االعرضادج ِٓ اٌؼٍىَ وادلؼاسف.

.3

ذىجُٗ إٌظش بىل ٔىػُح ِٓ ادلىظىػاخ اٌيت حيراض اجلًُ اٌزٌ َعغ ػًٍ واٍ٘ٗ اٌؼًّ ِٓ ؤجً إٌهعح ؤْ

ذىىْ ظّٓ دافظرٗ ادلؼشفُح.
.4

ذؼضَض ِٕهجُح اٌرفىري اٌرذٍٍٍُ واالعرٕثاؼٍ وإٌمذٌ ِٓ خالي اٌمشاءج ،واعرخشاض اٌشئي واالجرهاداخ

اٌشخصُح ػًٍ ٘اِش اٌمشاءج.
.5

ستػ ادلؼشفح تاٌرؽثُك.

وجذ شالز دضَ ٌٍمشاءج ِٕىػح ِرفاوذح دغة اٌؼّك  :وذرٕاوي احلضَ اٌصالز ِىظىػاخ ػٓ ِىىٔاخ إٌهعح
واٌفىشج احلعاسَح واٌرفىري اإلعرشاذُجٍ  ،وِثادت اٌفىش اٌغُاعٍ ،و اٌرشتُح وتٕاء وذىىَٓ اٌفشد
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منهجية القراءة

 .0لشاءج ػادَح
قزاءج عادَح نهكتاب تثذأ تتظفح انكتاب سزَعاً مث قزاءج انفهزس واملقذيح مث حمتىي
انكتاب.

 .0اٌمشاءج ادلرؼّمح
َ .Iتى تقسُى انكتاب إىل يىضىعاخ أساسُح  ،وخيتار كم عضى يىضىع حمذد
َهتى تّ .
َ .IIقذو املشارك ورقح تهخُض ألفكار انكاتة جمزدِ دوٌ إتذاء انزأٌ اخلاص
يف  3طفحاخ عهً األكثز  -حجى اخلظ . 51
َ .IIIقذو املشارك ورقح َتُاول فُها رأَّ يف أفكار انكاتة أو\و سَادِ عهُها أو\و
إسقاط أفكارِ عهً واقعُا املعاطز أكثزْا يف  3طفحاخ  -حجى اخلظ 51
وميكٍ انزجىع اىل يزاجع ويؤنفاخ ويقاالخ كتاب ويفكزٍَ يف املىضىع
انذٌ اختارِ .

 .3اخلؽىج اٌصاٌصح :خمشجاخ اٌمشاءج
.I
.II

َتى مجع املادج املكتىتح وانُقاش حىهلا داخم اجملًىعح  ،مث إعادج
طُاغتها نغىَاً .
حظز األسلهح واالستفساراخ ويزاجعتها يع خمتظني.

 .4اخلؽىج اٌشاتؼح :وسشح ػًّ
وٍْ خطىج أخريج تعذ اَتهاء تزَايج انقزاءج هبذف عزع خمزجاخ
انُقاشاخ وانقزاءج حبضىر أحذ املختظني .

4

َمظح فىش  -ادلىعُ اٌفىشٌ األوي 0202

تزَايج انقزاءج انتفاعهُح

5

