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 المراءة النالدةتعرٌف 

 الموضوع، مضمون فهم بهدف المارئ به ٌموم الذي العملً النشاط

 ومواطن الموة أوجه بٌان حٌث من علٌه الحكم إصدار ثم وتحلٌله،

  .علمٌّة معاٌٌر ضوء فً فٌه الضعف

 أهمٌة المراءة

 0العمك مستوى على  حٌاة من أكثر تعطً المراءة

 .األفكار مئات الفكرة فٌها تصبح للتاللً تجربة المراءة

 فً ملٌا   ٌفكر وتجعله الماّدٌــة المطالب سجن من الماري تحرر المراءة

 .أهمٌة أكثر لٌمٌة أخاللٌة، معنوٌة، أبعاد ذات أمور

 مصادر من المكتسبة بالمعرفة ملٌئة حٌاة الماري تكسب المراءة

 .متنوعة خبرات وٌكتسب  متنوعة



 خصائص المراءة النالدة

   كالتالً وهً المراءة اصناف معاٌٌر على النالدة المراءة خصائص تعتمد

 أصناف المراءة

 الحرفٌة المراءة 

ال تتعدي ظاهرة 

األسطر والمعلومات 

 النصالواردة فً 

 سطحٌة 

المراءة التحلٌلٌة 

فهم األفكار 

الضمنٌة 

 واستخالص النتائج 

 هً اعمك

 المراءة النالدة

إصدار أحكام على  

 النص 

 االعمك من لبلها

 وتمثل التفكٌر النالد

المراءة اإلبداعٌة 

استخالص الفائدة 

وحل المشكالت 

 الجدٌدة

 السلوكٌاتتعزٌز 



 التمٌٌز بٌن المراءة السلبٌة والمراءة النشطة

 :تتحمك السلبٌة المراءة

 تخدش سلبٌه كلمات  عن عبارة المحتوى كان اذا ، المحتوى حٌث من

 0 الدهشة تثٌر ال  كراهٌة خطاب أو  عنصرٌة تتضمن الحٌاة

 االنتماد او بناء غٌر والنمد الكاتب افكار تصٌد هو المارئ هدف كان اذا

 0 للكاتب

       ألنه الولت واضاعة التسلٌة لمجرد حرفٌة لراءته المارئ كان اذا

 أن المعٌب مــن لٌــس ، مشكلة حل او سلون تعدٌل فً علٌه تؤثر ال

 بمضامٌن تمتــرن أن ٌجب المتعــة أن غٌر .لٌســتمتع اإلنسان ٌمرأ

 الممروء تنوٌع واألفضل .منهــا نفع ال المراءة تصبح ال حتى مفٌــدة

 0للملل دفعا بالمتعة العلمً النفع ٌمترن حٌث



 التمٌٌز بٌن المراءة السلبٌة والمراءة النشطة

  :فً  تتسبب عندما ضارة المراءة تكون

   ولتله الولت إهدار  

   الذوق إفساد  

 واألكاذٌب األوهام نشر  

 واإلفصاح اإلبانة ملكة إضعاف  

   : السلبٌة المراءة

  تمنن ضوابط من البد ولذلن نشــاء ما نكتب أو نفعل أن تعنً ال الحرٌة

 .األخاللٌة التجــاوزات مــن المارئ لتحصٌن المراءة ثمة ومن النشــر

 أو الناس عمائد فً ٌطعن أو بالحٌاء ٌخل ما نشــر ٌجوز ال فمثال

 .أعراضهم



 التمٌٌز بٌن المراءة السلبٌة والمراءة النشطة

   : تتحمك النشطة المراءة

 اٌجابً اثر لها  هادفة رالٌه كلمات على احتوت إذا: المحتوى حٌث من

 0 الدهشة سؤال وتثٌر لألبداع لتصل الذهن تثٌر العام الذوق تراعً

 ثمافة الٌه وتضٌف االنسان سلون تغٌر هو المراءة من الهدف كان اذا

 0الجدٌد ابتكار فً االبداع أو جدٌدة

 0 النالد التفكٌر معاٌٌر ضمن  نالدة لراءة لراءته المارئ كان اذا



 التمٌٌز بٌن المراءة السلبٌة والمراءة النشطة

  :فً النافعة المراءة شروط وتتمثل

   للمارئ نافعة معلومات تضٌف التً الكتب اختٌار 

   مصدالٌة ذات معلومات تتضمن  

 اإلدراكٌة الملكات تنشط  

    :النشطة المراءة



 فضائل المراءة فً تكوٌن شخصٌة المفكر النالد 

 ودور التفكٌر النالد فً تطوٌر أسالٌب المراءة



 .عاللة المراءة بالتفكٌر النالد





 00مت حبمد اهلل


