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 - مستغانم –ينظم قسم اللغة الفرنسية بالمدرسة العليا لألساتذة 
 ملتقى دوليا عن بعد

 :تحت عنوان
 واإلجراءاتتعليم القراءة بين األهداف والعقبات     
 :الديباجة

ةدا ية فوجييل، تشغغغغغدي الديدايتيوييل والندوايل وال غغغغغيوولمعقدة الزالت ذهنية مهارة  القراءةتعد       لما نى حد  غغغغغواء،  هي ممار غغغغغة معرفية واي
مما يجعننا  ،متنو ة ومتنقنةالتطور الذاتي واالجتما ي والعاطفي لنفرد، ذلك أل تمرال القراءة يمنح لننصغغغغغغغغغغغغغغو  معاني يه مل دور هام في تؤد  

، اال غغغغتراتيجيات المرتبطة ةنماذ  1وجراء ذلك، يمر القارئ ةثالث ا غغغغتراتيجياتت ا غغغغتراتيجيات ما اةي القراءة واليتابة.متخصغغغغصغغغغيل في القراءة 
 ( Falardeau et Gagné, 2012)الم تترة. الوضعيات، ووذا ا تراتيجيات ما بعد القراءة التي ت مح ةنقد وتقييم وتنخي  المعنومات 

 اإلجمالي لمعنىا فهم إلى لنمفردة، البصغغغغغغغغغغر   اإلدراك مل القارئ  ةها ينتقي التي بالطراقة أ غغغغغغغغغغا غغغغغغغغغغا المعرفي النفس  نم في الباحثول  يهتم     
 .M)لجمغغي. ا وفهم لنينمغغات جغغديغغدة لدواتيل أال وهمغغا والدة نف غغغغغغغغغغغغغغيتيل  منيتيل  نى القراءة  نى القغغدرة تعتمغغد آخر، ، أو بمعنىةهغغا المرتبط

Fayel,1980) 

 القراءة معن  ت وا غغغغغغغغغغغغتراتيجيات مهارات  نى الترويز ف ل لذا بالقراءة، تخت  التي الوحيدة هي الينمات تحديد مهارة ال غغغغغغغغغغغغيا ، ف لوفي هذا      
 (T. Ridgwat,2000) .صهمهما وال تخص   و النص مل نوع أ  تشفير فك  نى اادًرا مشارًوا فرًدا القارئ  يجعي

نذور  القارئ، جانب مل ا غغتثماًرا بيتطن   ةنائي نشغغا  ولينه المعنومات، جمعمحصغغورا في  نشغغاًطا ليس القراءة متعن   أل   تجدر اإلشغغارة إلى      
 راءةالق ا تبارو  النصغغغغغغغغغغو  جميع وتف غغغغغغغغغغير فهم  نى اادًراأل يوول  فترضي  ( القارئ النموذجي الذ  Eco 1979,-)إيوو  نى  غغغغغغغغغغةيي المثا 

 ,Joclyne Giasson-جياسللللللون  جوسلللللللين) أ ما  طمحت المنوا ، هذا  نىو . اءاتهر ا مل   اال غغغغغغغغغتفادة وذاو  فنية؛ مهارة وليس نشغغغغغغغغغا و
 .قراءةال طعم هم  نى ايت ابيحث  وهو ما  أيفاء اراء ليصبحوا ،متعنميلفي أذهال  هذا المفهوم غرس إلى (2012

 بيير، نعمنيةل ال نيم األداء تعو   بعقبات الحاالت بعض يصطدم في يالح    النف ي النشا  هذا إال  أل   ،المنحوظةوبالرغم مل أهمية القراءة   
 ابأ غغغغغبف غغغغغر مل خالله ي الذ  األ صغغغغغاب  نوم مجا   نى الضغغغغغوء ي غغغغغن ط  القراءة وصلللعوبات ا" م"تعل   وتابه في ،Pierre Lecoq -ليكوك
ا لنقارئ، الدماغي الخنيجراء  اإل ااة يي مم   المفردات. تشفير فك   في صعوبة شو 

 ، منيات خمس  نى عتمدي أولي نشغغغغغغغغغغغغغغا  أنها  نىمل خال  أ ماله  القراءة Gilles Thériens-تيرين جيل يعر ف ، ذلك  نى  الوة    
 نظراات تثير ذلك لىإ باإلضغغغغغافة، .والرمزاة والحجاجية والعاطفية والمعرفية والنف غغغغغية العصغغغغغةية العمنيةت اراءته أثناء إتبا ها إلى القارئ  ي غغغغغعى

                                                           
 للقراءة. تستعد التي العناصر: والملخص ، المحتويات جدول مثل ، للنص األساسية للعناصر سريع مسح1 
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 المجتمعات ال ينتمي إلى القراءة جيدي الالذ   شغغغغغغغغخ ال مقترحه القائم  نى أل خال  مل أ غغغغغغغغا غغغغغغغغية مشغغغغغغغغونة( J .Goody  ,2007-جودي)
 .مةالمتعن  

 الن    مع حميمة الاة  لةناء والتفا نية المتنو ة المهارات ةتعةئة ايام القارئ المتعنم ويفية  ل نت غغغغغاء  أ اله، المذوورة النظراات  نى ةناءً    
 للمعرفة، سلللي اأسلللا مصلللدر ا ليجعله الكتابلف مع يأتأن  المتعلم لقارئ ل كيف  آخر بمعنى قب ذلك، أو  يجنيها أل يمول التي والفوائد المقروء

 ؟للمتعة ىحت   وأ

  نى لضغغغغغغغغوءا إللقاء لنقراءة، وفعااًل  منهجًيا نموذًجا تةنييمول أل  التي النظراة واأل غغغغغغغغاليب الخصغغغغغغغغائ   نى التأييد دد، نودوفي هذا الصغغغغغغغغ    
الحتياجات فيهم ذو  ا بما ،م غغغغغغغا دة وي التالميذ مع إتاحة إموانيةت تعنم صغغغغغغغعوباتهاو  ، القراءة مالمحب المتعنقةو  المختنفة المتيررة المشغغغغغغغوالت

ي اةهمو  اءأيف   اراءً  الخاصة، لجعنهم  طعم القراءة. اي

ههذا المنتقى         يصغغغا موج  منافع هذا النشغغغا  التيواني، الذ  ي غغغا د المتعنميل  نى تطوار  ت غغغنيط الضغغغوء  نىإلى أ غغغاتذة القراءة و  خصغغغ 
يل هذه التظاهرة إلى جمع مختنف الباحث مهارات ا غغغغغتيعاةهم، با غغغغغتعما  ا غغغغغتراتيجيات مختنفة مل منظور متعدد االختصغغغغغاصغغغغغات، وما تصغغغغغةو

  .التربية التقويميةدة و نوم األ صاب و في مختنف االختصاصاتت التعنيمية واألدب و نم النواأل اتذة حو  م ألة تعنم القراءة 

ا دة التالميذ ذو  إموانيات م غغ التعراج  نىو تحث الباحثيل والميدانييل إلى التفوير حو  تعنم القراءة وصغغعوباتها،  مشغغاروةهذه الد وة إلى ال  
 التعنم داخي المدر ة أو خارجها. تنف أشوا مخ االحتياجات الخاصة، مل خال  مختنف مراحي تعنيمهم ووذا العالاات المحتمنة ةيل

 
 المحاور التالية: ،)ذات طابع استداللي وليس كشمولي( كشكاليةوتنبثق عن هذه اإل 

 نظريات وممارسات تعل م القراءة. -
 دور علم النفس المعرفي في عملية القراءة. -
 محو األمية الرقمية وتعلم القراءة. -
 والتعبير اللفظي(علوم اللغة والقراءة الكشف ية )اإللقاء  -
جراءات. -  القراءة األدبية: أهداف وعقبات وا 
 ة: صعوبات النطق وصعوبات القراءة.اضطرابات الكالم المرتبطة بنكشاط القراء -
 :الكشرفيالرئيس 

 لأل اتذةمدير المدر ة العنيا  "مزاري عبد القادر"الةروف ور 
 :رئيستا الملتقى

  لأل اتذةالمدر ة العنيا " مسوس خنساء"الدوتورة 
  لأل اتذةالمدر ة العنيا " كش ينازدمرجي "الدوتورة 

 
 :كشروط  المكشاركة
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 تتضمن: أن البد مداخلة كل
  إليه تنتمي الذي والمحور للمداخلة الكامل العنوان 
  االلكتروني والبريد ال اتف ورقم ،ل ا التابع والمؤسسة العلمية ورتبته الباحث اسم. 
  سطرا( 15-10كلمة / من  300)يجب إرفاق المداخلة بملخص  
 المصادر والمراجع وكذا هوامش البحث 
 البريد خالل من مراحله كافة في معه التعامل ويتم إلكترونيا البحث إرسال يتم  
 االلكترونيens27.colloque.fr@gmail.com 
  :اللغة الفرنسية واللغة العربية واللغة االنجليزيةتقبل المداخالت باللغات الثالث. 

 :تواريخ م مة

  04/11/2022تاريخ اإلعالن عن الملتقى 
  28/11/2022الملخصات  الن ائي الستقبالالموعد 
 04/12/2022 الرد على الملخصات المقبولة 
  20/12/2022تاريخ استقبال المداخالت 
  25/12/2022البرنامج الن ائي للملتقى  إرسالتاريخ 
 28/12/202-27ريخ انعقاد الملتقى تا 

 
  عمور الباتولترجمت الديباجة من قبل الدكتورة 

 للبحث في التربية أستاذ بحث بالمع د الوطني 
 الجزائر العاصمة                                                                 
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