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 مطره العماري: إعـــــــــــداد وتنسٌق المعلمة

 الموضوع م
 المقدمة 1
 القرائي الفهم 2
 القرائي أهمية الفهم 3
 النصوص القرائية 4
 المراجع 5



 القرائًالفهم 
ٌعد الفهم القرائً من أهم المفاهٌم التً ارتبطت بالنظرة إلى طبٌعة 

القراءة و مفهومها لذا ٌعد مطلبا لغوٌا وتعلٌمٌا و تربوٌا فٌما ال شك فٌه 
أن الهدف من كل قراءة هو الفهم ، فقراءة بال فهم ال تعد قراءة 

بمفهومها الصحٌح ، فهو عملٌة معقدة تسٌر فً مستوٌات متباٌنة و 
تتطلب قدرات عقلٌة متنوعة و ٌحتاج إلى كثٌر من التدرٌب األمر الذي 

ٌتطلب منا تحدٌد مفهوم الفهم القرائً و أهمٌته و أسسه و مبادئه و 
عملٌاته و مستوٌاته و ومهاراته و واهم العوامل المؤثرة فٌه و كٌفٌة 

 تحسٌن مستوى الفهم القرائً
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 :أهمٌة الفهم القرائً 
الفهم القرائً هدفا من األهداف األساسٌة التً ٌجب أن نسعى إلى ٌعد  

 :تحقٌقها و ٌمكن القول أن للفهم القرائً أهمٌة تظهر فً النقاط التالٌة 
البنٌة األساسٌة التً ٌنطلق المتعلم من خاللها الى تعلم و إن (. 1

 استٌعاب المواد الدراسٌة 
العدٌد من صعوبات التحصٌل فً المواد الدراسٌة المختلفة إن (. 2

فً ان ٌساعد الطالب مرتبط ارتباطا اٌجابٌا بالضعف فً الفهم القرائً 
على التعمق فً النص المقروء و التوصل إلى عالقات جدٌدة و من ثم 

 .ٌكتسب الطالب الثقة بالنفس
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 :أهمٌة الفهم القرائً 
أن ٌعد همزة وصل بٌن عملٌتً المنطق (. 3

و النقد ال من فهم الظاهرة فً العلم ٌساعد 
 .على تحلٌلها و التحكم فٌها و التنبؤ بنتائجها

أن العالقة وثٌقة بٌن الفهم القرائً و (.4
 .مستوٌات التفكٌر العلٌا
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ائٌَِّةُ  النُُّصوصُ  ًُّ   لْلفَْهمُ  اْلقُرَّ ائِ   اْلقَرَّ
فُوفِ  ِلٌَّةِ  ِللصُّ  اأْلَوَّ



نُ  اأْلَْرنَبُ   اْلُملَوَّ



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 اللَّْوزِ  َشَجَرةُ 
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