
 pdf مستويات الفهم القرائي

ا يُٓا  :                                                                                                     لاو انعهًاء ترظُٛف انفٓى انمزائٙ فٙ يسرٕٚاخ، ٕٔٚخذ انعذٚذ يٍ انرظُٛفاخ انًخرهفح انرٙ سُذكز تعض 

  :ثالثح ذظُٛفاخ نهفٓى انمزائٙ ْٙ Clarket Callahan ٔضع انعانى

 لزاءج يا فٕق انسطٕر: أ٘ يعزفح انكهًاخ ٔانعثاراخ انرٙ ذرى لزاءذٓا. 

 َٙلزاءج يا تٍٛ انسطٕر: فٓى انعثاراخ ٔانذالالخ ٔانًعا. 

 انًمزٔء يع إيكاَٛح انرُث ؤ تانكهًاخ أٔ انعثاراخ انرانٛح                                            لزاءج يا ٔراء انسطٕر: االسرٛعاب انكه ٙ نهكالو                                                       . 

 :كاَد انرظُٛفاخ كًا ٚأذٙ Smith et Robin ٔفٙ ذظُٛف آخز نـ

  فٓى انًمزٔء تانًسرٕٖ انسزفٙ: ٚذل ْذا انًسرٕٖ عهٗ إيكاَٛح لزاءج انكهًاخ انًكرٕتح ٔانعثاراخ

 ٔاسرخالص انًعهٕياخ يُٓا

 ٛز٘: ٚرضًٍ فٓى ٔإدران انًعاَٙ انرٙ ذسًهٓا ْذِ انكهًاخ ٔانعثاراخ ٔاسرُراج فٓى انًمزٔء تانًسرٕٖ انرفس

 .انًعهٕياخ ٔانزتظ ٔانرسهٛم انًعُٕ٘ نهعثاراخ

  فٓى انًمزٔء تانًسرٕٖ انُالذ: ٚرضًٍ ذسهٛم عًٛك نهُض انًمزٔء ٔفٓى انًعاَٙ انًثاشزج ٔغٛز انًثاشزج

                                                     ذ ذكٌٕ انعثاراخ يكرٕتح تشكم طسٛر ْدائٛا  ٔنكُٓا ذسًم ٔإيكاَٛح اكرشاف األخطاء انرٙ ٚسًهٓا انًعُٗ فم

 .يعُٗ يُالذ نهسمٛمح

 :ذى ٔضع أرتع يسرٕٚاخ نهفٓى انمزائٙ كًا ٚأذٙ Goodman et Burke                      أٚضا  فٙ ذظُٛف آخز نـ

  انًسرٕٖ انسزفٙ: لزاءج انكهًاخ ٔانعثاراخ ٔاسرخالص انًعهٕياخ ٔاألفكار ٔانسمائك ٔاألزذاز ٔاألسثاب

 .ائحٔانُر

 انًسرٕٖ االسرُراخٙ: فٓى انًعاَٙ ٔإدران األفكار ٔانًعهٕياخ ٔانرُثؤ تانُرائح. 

  َٙانًسرٕٖ انرمًٕٚٙ: ذًايا كًا فٙ انرظُٛف انساتك فٕٓ ٚعثز عٍ انًسرٕٖ انُالذ انمادر عهٗ ذسهٛم انًعا

 .                                                ٔاألفكار ٔذمًٛٛٓا ٔانسكى عهٗ طسرٓا شكال  ٔيضًَٕا  

  :ذرًثم تاالَفعال انشعٕر٘ نهمارئ، ٔذأثز انمارئ تانعثاراخ ٔانًعاَٙ تعذ ذسهٛهٓا انًسرٕٖ اإلعداب ٔانرمذٚز

                                                                                          ٔفًٓٓا ٔإدراكٓا ٔاَعكاسٓا عهٗ زانرّ انشعٕرٚح يٍ ززٌ أٔ فزذ أٔ غضة أٔ زًاس ٔذظٓز خهٛا  عُذ 

 .لزاءج انمظض ٔانزٔاٚاخ ٔانمظائذ

انساتمح تانرزذٛة فعًهٛح انفٓى انمزائٙ ذثذأ تًعزفح                                                          إٌ عًهٛح انفٓى انمزائٙ ال تذ يٍ أٌ ذًز  فٙ خًٛع انًسرٕٚاخ 

                                                                                                      انسزٔف ٔانكهًاخ ٔذًٛٛزْا ٔيعزفح يعاَٛٓا ثى فٓى انُظٕص ٔانعثاراخ انًرزاتطح ٔطٕال  إنٗ ذسهٛم انُض ٔإدران 

م                                                                                                     األفكار ٔانًعاَٙ ٔذمٛٛى طسح األفكار ٔيطاتمرٓا نهًُطك ٔطٕال  إنٗ انرأثز تٓا شعٕرٚا  ٔعاطفٛا ، ًٔٚكٍ ذسًٛ

 ."يٍ خالل انزاتظ "يٍ ُْا pdf يسرٕٚاخ يهف تظٛغح

 


