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 أنواع القراءة 

 

.أنواعها تفصيل يلي  وفيما والسرعة ، منها والوظيفة ،والعمق ،األداء حبسب القراءة أشكال تتنوع      

األداء حبسب  القراءة أنواع   

  حتويل هو اجلهرية  ابلقراءة ملقصوداو . صامتة ى وأخر  جهرية  قراءة إىل األداء حبسب القراءة تنقسم   
  فاملقصود الصامتة القراءة أما. (1996 الشنطي،) الفهم مع النطق طريق عن مسموع إىلالكالم املرئي 

.(1996 الشنطي،) نطق دون الفهم مع للكالم البصري االلتقاط اهب  

النطق سالمة حتري بسبب ؛الصامتة  ابلقراءة مقارنة األداء يف أكرب ا  جمهود تتطلب قد اجلهرية القراءة     

حتتاج  ال إهنا القول ميكن الصامتة القراءة. املتعددة املناسبات  يف اإللقاء يف مطلوبة وهي. والتنغيم واللغة  

أوسع نطاق على تستعمل  أهنا كما .  أسرع  تكون أن ميكن لذا ؛األداء يف اجلهرية القراءة إليه حتتاج ما إىل  

.اجلهرية القراءة من  

العمق حبسب  القراءة أنواع   

يف عميقة، غري قراءة التصفحية القراءة. تفحصية تكون أن وميكن تصفحية،  تكون أن  ميكن القراءة     

  على فيها االطالع كوني التصفحية القراءةو . النص يف التعمق فيها يفرتض التفحصية القراءة أن حني
  واخلالصة واملقدمة العام واملوضوع  الفرعية والعناوين  الرئيس العنوان مثل املقروءة املادة مفاتيح أهم

  بل التصفحية القراءة كما  املقروءة للمادة  الرئيسة املفاتيح عند تتوقف  فال التفحصية القراءة امأ ، والنتائج
.التفاصيل للتشم تتوسع  
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منها  الوظيفة حبسب  القراءة أنواع   

من  نوعني خالل من ونقده بتحليله وذلك  املقروء تلقي عند الوقوف عدم وجيد مستوايت  هلا  القراءة     

مستوايت من مستوى هي التحليلية القراءة. النقدية القراءة واألخرى ،التحليلية القراءة أحدمها القراءة  

  الناقدة  القراءة أما. تؤلفها اليت الدقيقة مكوانهتا إىل الوصول بغية  املقروءة لمادةل أتمل فيها  كوني القراءة
.املكتوبة املادة حول رأي  تخذ فيهاي   القراءة من عال   مستوى فهي   

السرعة  حبسب  القراءة أنواع   

وعميقة واعية قراءة تكون قد بل ، املقروءة للمادة السطحية القراءة ابلضرورة تعين  ال سريعة قراءة مثة      

ابخلربة  تتأتى  فهي. املقروء حتوىمب إملام أو  ، ابلقراءة مترس  لديه القارئ  لكون ؛عالية بسرعة ولكن  

تكون  كأن   املقروءة املادة طبيعة  تستدعيها قد اليت البطيئة القراءة هو السريعة للقراءة املقابل النوع. اغالب    

طبيعة إىل ال ابلقراءة التمرس  عدم إىل تعود قد البطيئة القراءة أن  ام  عل . وقوف إىل حتتاج جديدة املادة  

. املقروءة  املادة  

األسبوع  نص  

. الثاين جزئه يف النظرات  كتابه  من للمنفلوطي( العامة اإلنسانية )  


