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 القراءة االنتقائية

 تعريف القراءة االنتقائية

مجموعة مختمفة من  ىي القراءة التي يتعمق فييا المرء في موضوع معين ثم يقرأ في: القراءة االنتقائية 
  الكتب ولكن ينتقي من قراءتو ما يريد من مفاىيم وأفكارًا معينة

شخص يريد أن يبحث  عن حق المرأة في الوالية في الزواج فكثيرة ىي الكتب الفقيية التي تتحدث : مثاليا
في الشبكة والجرائد تتحدث عن  عن الوالية في الزواج ضمن أركان و شروط صحة الزواج وتوجد مقاالت

ثم ينتقى ما يريده ولكنو ال يقرأ  ىذا فمثال يمسك كتاب معين ليبحث فيو ما كتب عن الوالية
أو شروط الزواج كامال و إنما ينتقي منو ما يتعمق بأقوال الفقياء في والية المرأة في الزواج  كامال الكتاب

 و التزويج فقط

معينو مثل قراءة كتاب في التاريخ لمبحث عن   و مثاليا أيضا قراءة في كتاب معين لمبحث عن فكرة -
ذلك الكتاب تتحدث أن أحد الصحابة لم يضرب ابنو قط  قضية تربوية كقضية الضرب فيجد قصة داخل

 .الكتاب كامال بل ينتقى ما يريد ال يقوم بقراءة. إلخ وبذلك يتم.…
 .صفحات المادة القرائية وبين سطورىا  فالقراءة االنتقائية قراءة فاعمة ، يمر القارئ خالليا فوق

و لتقريب الفكرة بضرب األمثال نقول إن القراءة االنتقائية ىي بمثابة المتسوق الذي يمر في المعارض 
 . (أىدافو)التي حددىا بقائمة مشترياتو  (الكتب)األسواق المتخصصة ببيع الحاجيات  التجارية ، فيختار

 نمخصيا في المميزات اآلتية: مبادئيا 

  قراءة استطالعية ترتبط بالغرض بانتقاء كتاب أو موضوع معين: القراءة االنتقائية 

  قراءة فاعمة يمر القارئ خالليا فوق صفحات المادة القرائية وبين سطورىا: القراءة االنتقائية 

  ال يتقنيا إال القارئ الحصيف الذي يحسن تحديد أىدافو كما  قراءة حصيفة ىادفة: القراءة االنتقائية
 وانتقاء المواضيع التي يجد فييا ضالتو يحسن اختيار مصادرىا

   تحديد اليدف وبدقة من القراءة ، والسعي إلى استخراج ما يخدم يتم : قراءة مقاصدية: القراءة االنتقائية
عمى المقاطع  الموضوع أو البحث أو التخصص، بنظرة سريعة عمى كامل النص ووضع إشارات

 .المطموبة وصياغة النقاط الرئيسية صياغة نقدية

 تقنيات القراءة االنتقائية

 :لتحقيق ىدف االنتقاء من المادة المقروءة اتبع القراءة ، و  لتيسير عممية االنتقاء في

        تمبي حاجاتو الدراسية وانتقائيا حسن اختيار الكتب والمراجع التي 
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        تفحص عنوان الكتاب. 

        لقراءة الخالصات   وبالتالي فإن المجوء.قراءة ممخص عنو في المقدمة أو الغالف الخارجي
 والممخصات المرفقة بنياية الكتاب أو عمى الغالف قد تسيل عممية االنتقاء لممادة القرائية

        واختيار ما يناسبك نظرة عمى فيرس المحتويات   إلقاء 

        االستعانة بقائمة المحتويات ، فيارس األعالم ، فيرس الموضوعات 

تحديد المواضع اليامة داخل النص، وىو ما يتطمب بجانب التدريب الذىني تدريبا بصريا عمى القراءة 
 .الرأسية ، والتي تستيمك النص سطرا سطرا ال كممة كممة، كما في القراءة األفقية


