الهسذىًاخ االيلشائٌح

المستوى أ

(المبتدئ األدنى ،الصف )1

المستوى ب

(المبتدئ األدنى،الصف )1

المستوى ج

(المبتدئ المتوسط،الصف )1

النوع األدبي

كتب المفاهيم :أسماء األشياء ،أسماء

الحيوانات (األلوان /األرقام /الحروف).

الحيوانات (األلوان /األرقام /الحروف).

مدى الرمزية

ال مكان لمرمزية في هذا المستوى.

ال مكان لمرمزية في هذا المستوى.

فصاحة المغة

تكون معظم الكممات ثالثية أو رباعية (ولد ،تكون معظم الكممات ثالثية أو رباعية (ولد ،تكرار التراكيب والمفردات في معظم

واختيار

المفردات

أصالة النص
اخراج الكتاب

كتب المفاهيم :أسماء األشياء ،أسماء
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بنت ،بيت ،أنا ،الخ) ومؤلفة من مقطع

بنت ،بيت ،أنا ،الخ) ومؤلفة من مقطع

تركيز عمى الكممات البصرية.

تركيز عمى الكممات البصرية.

واحد أو مقطعين.

واحد أو مقطعين.

كتب المفاهيم :أسماء األشياء ،أسماء

المستوى د

(المبتدئ المتوسط ،الصف )2/1
كتب المفاهيم :أسماء األشياء ،أسماء الحيوانات

الحيوانات (األلوان /األرقام /الحروف).

(األلوان /األرقام /الحروف).

قصص واقعية بسيطة .قصص حيوانات

قصص واقعية بسيطة .قصص حيوانات

بسيطة .قصص بسيطة مسجعة.

بسيطة .قصص بسيطة مسجعة.

ال مكان لمرمزية في هذا المستوى.

ال مكان لمرمزية في هذا المستوى.
تكرار التراكيب والمفردات في معظم الصفحات.

الصفحات.

تكون معظم الكممات ثالثية أو رباعية (ولد،

تكون معظم الكممات ثالثية أو رباعية (ولد،

بنت ،بيت ،أنا ،الخ) ومؤلفة من مقطع واحد أو

بنت ،بيت ،أنا ،الخ) ومؤلفة من مقطع واحد

مقطعين.

أو مقطعين.

تركيز عمى الكممات البصرية.

تركيز عمى الكممات البصرية.

الكممات المستخدمة فصيحة لكنها قريبة من

كممات قريبة من العامية.

العامية.

المغة فصيحة لكنها قريبة من العامية.

المغة قريبة من العامية.

ٍ
ألهداف تربوية
قد يكون النص قد كتب

ٍ
ألهداف تربوية
قد يكون النص قد كتب

الكممات مطبوعة في نفس المكان عمى كل

الكممات مطبوعة في نفس المكان عمى

الطباعة كبيرة وواضحة بحجم .40-44

الخط كبير وواضح بحجم 44 :تقريبا.

الخط كبير وواضح بحجم  44تقريبا.

الكممات مطبوعة في نفس المكان عمى كل

الكممات مطبوعة في نفس المكان عمى كل

صفحة.

صفحة.

شرط اأال يكون كتاباً مدرسياً.
صفحة.

المسافة بين الكممات كبيرة.

شرط اأال يكون كتاباً مدرسياً.
الصفحة.

المسافة بين الكممات كبيرة.

ٍ
ألهداف تربوية شرط
قد يكون النص قد كتب
اأال يكون كتاباً مدرسياً.

ٍ
ألهداف تربوية شرط اأال
قد يكون النص قد كتب

يكون كتاباً مدرسياً.

الطباعة كبيرة وواضحة بحجم .40-44

المحتوى

واألفكار

تراكيب الجمل

يكون الكتاب في هذا المستوى سهل القراءة

يكون الكتاب في هذا المستوى سهل القراءة

أثناء عممية القراءة.

أثناء عممية القراءة.

بحيث يتمكن القارئ من االحساس بالنجاح
سهولة ربط محتوى الكتاب بحياتهم.

سهولة ربط الكتاب بحياتهم.

التراكيب القواعدية بسيطة كممة واحدة (ٳ اما

التراكيب القواعدية بسيطة (مبتدأ وخبر).

فكرة أو حدث واحد في الكتاب كماه.

فعل :أركض ،ألعب وٳ اما مبتدأ :ولد ،بنت،
سيارة ،الخ).

الصور متعماقة بالقصة مباشرة ومن الممكن
أن ترويها بغير االعتماد عمى كممات

الصور متعماقة بالقصة مباشرة ومن الممكن
أن ترويها بغير االعتماد عمى كممات

هناك فصل واضح بين الرسوم والكممات.

هناك فصل واضح بين الرسوم والكممات.

الكتاب.

تكرار التراكيب والمفردات في ك ال صفحة.

الكتاب.

غالبا ما يعمق المحتوى بالمفاهيم (األلوان،

غالبا ما يتعماق المحتوى بالمفاهيم (األلوان،
األرقام ،أسماء األشياء حولنا).

األرقام ،أسماء األشياء حولنا).

موضوع واحد.

قصص بسيطة المضمون وتراكز عمى موضوع

واحد.

فكرة أو حدث واحد.

تكرار التراكيب والمفردات في ك ال صفحة.
يكثر السجع بين الكممات.

تكرار المفردات والتراكيب.

الرسم والصور

بحيث يتمكن القارئ من االحساس بالنجاح

مستمدة من حياة الطفل.
مواضيع
ا
قصص بسيطة المضمون تراكز عمى

مواضيع الكتب مستمدة من حياة الطفل.

تكرار التراكيب والمفردات في معظم

تكرار التراكيب والمفردات في معظم الصفحات.

الصفحات.

يكثر السجع بين الكممات.

يكثر السجع بين الكممات.

تراكيب بسيطة :مبتدأ وخبر وصفات وفعل

تراكيب بسيطة :مبتدأ وخبر وصفات وفعل

وفاعل ومفعول به إضافة إلى حرف جر واسم

وفاعل ومفعول به.

يتضمن الكتاب حوا ار بسيطا جدا.
مجرور .قد
ا

الصور متعماقة بالقصة مباشرة.

هناك فصل واضح بين الرسوم والكممات.

الصور متعماقة بالقصة مباشرة.

هناك فصل واضح بين الرسوم والكممات.

رسم الحركات

الحركات واضحة وموجودة عمى كل حرف.

الحركات واضحة وموجودة عمى كل حرف.

الحركات واضحة وموجودة عمى كل حرف.

الحركات واضحة وموجودة عمى كل حرف.

عدد الكممات

من ال كممات إلى كممة واحدة عمى ك ال
صفحة.

كممتان ألربع كممات عمى الصفحة الواحدة.

من سطر إلى سطرين في الصفحة الواحدة.

من سطر إلى سطرين في الصفحة الواحدة.

 4 -3كممات في الجممة.

 4كممات في الجممة.

 40 -30كممة في النص كماه.

من  40إلى  100كممة في النص كماه.

من  0إلى  20كممة في النص كمه.

من  15ٳلى  30كممة في النص كمه

الجمل تصبح أطول وتحتوي الصفحة من

الجمل تصبح أطول وتحتوي الصفحة من -3
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النوع
األدبً

مدى
الرمزٌة

فصاحة
اللغة
واختٌار
المفردات

أصالة
النص

اخراج
الكتاب

المستوى و
المستوى هـ
المبتدئ األعلى ،الصف
المبتدئ األعلى ،الصف
قصص واقعٌة ،قصص حٌوانات،
قصص واقعٌة ،قصص حٌوانات،
قصص القدرات ،أناشٌد بسٌطة ،كتب
قصص القدرات ،أناشٌد بسٌطة ،كتب
معلومات بسٌطة
معلومات بسٌطة
قصص بسٌطة مسجعة
قصص بسٌطة مسجعة
هناك بعض الرموز المستخدمة وخاصة هناك بعض الرموز المستخدمة
وخاصة فً مكان وزمان القصة
فً مكان وزمان القصة وان كان
وبعض األحداث ٌحتاج معها القارئ
القارئ أحٌانا ٌتجاوزها وال ٌتوقف
إلى السكافولدٌنغ أو مفهوم األخذ
عندها
بالٌد عند فٌغوتسكً لفهمها
بعض التكرار للتراكٌب والمفردات فً بعض التكرار للتراكٌب والمفردات
فً معظم الصفحات
معظم الصفحات
نجد عددا من الكلمات الخماسٌة
نجد عددا من الكلمات الخماسٌة
والسداسٌة فً النص تعتمد على الكثٌر والسداسٌة فً النص
تعتمد على الكثٌر من الكلمات
من الكلمات البصرٌة
الكلمات المستخدمة فصٌحة لكنها قرٌبة البصرٌة
الكلمات المستخدمة فصٌحة لكنها
من العامٌة
قرٌبة من العامٌة
نص أصٌل وقصص أصٌلة لم تكتب
نص أصٌل وقصص أصٌلة لم تكتب
ألهداف تربوٌة كما ٌستحسن أن ٌكون ألهداف تربوٌة كما ٌستحسن أن ٌكون
وإال زادت صعوبته النص غٌر مترجم َ
النص غٌر مترجم َ
وإال زادت
صعوبته اللغوٌة
اللغوٌة
الطباعة كبٌرة وواضحة بحجم
الطباعة كبٌرة وواضحة بحجم
الكلمات مطبوعة فً نفس المكان على الكلمات مطبوعة فً نفس المكان على
كل صفحة.
كل صفحة

المستوى ح
المستوى ز
المتوسط أدنى،الصف
المتوسط أدنى،الصف
قصص واقعٌة ،قصص وكتب الحٌوانات،
قصص واقعٌة ،قصص وكتب الحٌوانات،
قصص القدرات ،كتب المعلومات ،قصص عن
قصص القدرات ،كتب المعلومات ،قصص
العائلة ،أناشٌد ذات مواضٌع مختلفة
عن العائلة ،أناشٌد ذات مواضٌع مختلفة
قصص مسجعة
قصص مسجعة
هناك بعض الرموز المستخدمة وخاصة فً
هناك بعض الرموز المستخدمة وخاصة فً
مكان وزمان القصة واألحداث والبعد النفسً
مكان وزمان القصة وبعض األحداث ٌحتاج
لبعض الشخصٌات ٌحتاج معها القارئ إلى
معها القارئ إلى السكافولدٌنغ أو مفهوم
السكافولدٌنغ أو مفهوم األخذ بالٌد عند
األخذ بالٌد عند فٌغوتسكً لفهمها
فٌغوتسكً لفهمها
بعض التكرار للتراكٌب والمفردات فً بعض بعض التكرار للتراكٌب والمفردات فً بعض
الصفحات
الصفحات
نجد عددا من الكلمات الخماسٌة والسداسٌة فً نجد عددا من الكلمات الخماسٌة والسداسٌة فً
النص
النص
تعتمد على الكثٌر من الكلمات البصرٌة
تعتمد على الكثٌر من الكلمات البصرٌة
الكلمات المستخدمة فصٌحة لكنها قرٌبة من
الكلمات المستخدمة فصٌحة لكنها قرٌبة من
العامٌة
العامٌة
نص أصٌل وقصص أصٌلة لم تكتب ألهداف
تربوٌة كما ٌستحسن أن ٌكون النص غٌر
مترجم َ
وإال زادت صعوبته اللغوٌة

نص أصٌل وقصص أصٌلة لم تكتب ألهداف
تربوٌة كما ٌستحسن أن ٌكون النص غٌر
مترجم َ
وإال زادت صعوبته اللغوٌة

الطباعة كبٌرة وواضحة بحجم
هناك تغٌٌر لمكان الكلمات فً الصفحات
المختلفة
قد ٌتغٌر مكان الكلمات من صفحة إلى أخرى

الطباعة كبٌرة وواضحة بحجم
هناك تغٌٌر لمكان الكلمات فً الصفحات
المختلفة
قد ٌتغٌر مكان الكلمات من صفحة إلى أخرى

المحتوى
مواضٌع الكتب مستمدة مما هو مألوف بعض
مواضٌع الكتب مستمدة مما هو مألوف مواضٌع الكتب مستمدة مما هو
واألفكار
الشًء فً حٌاة الطفل
مألوف فً حٌاة الطفل
فً حٌاة الطفل
ّ
ّ
ّ
قصص بسٌطة المضمون وتركز على قصص بسٌطة المضمون وتركز على قصص بسٌطة المضمون وتركز على
موضوع واحد ولكن قد تكون فٌها أكثر من
موضوع واحد ولكن قد تكون فٌها أكثر موضوع واحد ولكن قد تكون فٌها
أكثر من شخصٌة واحدة.
شخصٌة واحدة
من شخصٌة واحدة
تراكٌب
بعض التكرار للتراكٌب والمفردات فً بعض
بعض التكرار للتراكٌب والمفردات فً بعض التكرار للتراكٌب والمفردات
الجمل
الصفحات
فً معظم الصفحات
معظم الصفحات
تراكٌب مع بعض التعقٌد مبتدأ وخبر
ٌكثر السجع بٌن الكلمات
ٌكثر السجع بٌن الكلمات
تراكٌب بسٌطة مبتدأ وخبر وصفات وصفات وفعل وفاعل ومفعول به ٳضافة إلى
تراكٌب بسٌطة مبتدأ وخبر وصفات
حرف جر واسم مجرور
وفعل وفاعل ومفعول به إضافة إلى
وفعل وفاعل ومفعول به إضافة إلى
قد ٌتضمّن الكتاب حوارا بسٌطا أو أكثر من
حرف جر واسم مجرور
حرف جر واسم مجرور
معلومة أو مفهوم
قد ٌتضمّن الكتاب حوارا بسٌطا
قد ٌتضمّن الكتاب حوارا بسٌطا
الرسم
الصور تساعد على الفهم لكن ال ٌمكن الصور تساعد على الفهم لكن ال ٌمكن الصور تساعد على الفهم لكن ال ٌمكن
ّ
والصور
االعتماد الكلً علٌها كما تصبح الصور أكثر
االعتماد الكلًّ علٌها
االعتماد الكلًّ علٌها
غنى ورمزٌة.
هناك فصل واضح بٌن الرسوم
هناك فصل واضح بٌن الرسوم
والكلمات
والكلمات
رسم
تستخدم عالمات الوقف المختلفة
تستخدم عالمات الوقف المختلفة
تستخدم عالمات الوقف المختلفة فاصلة
الحركات
فاصلة ونقطة وعالمة استفهام وعالمة فاصلة ونقطة وعالمة استفهام
ونقطة وعالمة استفهام وعالمة تعجّ ب
وغٌرها فً الجمل
وعالمة تعجّ ب وغٌرها فً الجمل
تعجّ ب وغٌرها فً الجمل
الحركات واضحة وموجودة على كل الحركات واضحة وموجودة على معظم
الحركات واضحة وموجودة على كل
الحروف
حرف
حرف
من سطرٌن إلى ثالثة فً الصفحة
عدد الكلمات من سطرٌن إلى ثالثة فً الصفحة
من ثالثة أسطر إلى ستة فً الصفحة الواحدة
الواحدة
الواحدة
الجمل تصبح أطول وتحتوي الجملة من
الجمل تصبح أطول وتحتوي الصفحة
الجمل تصبح أطول وتحتوي الصفحة
كلمات فً الجملة
كلمات فً الجملة
من
كلمات فً الجملة
من
كلمة فً النص كلّه
إلى
من
كلمة فً النص كلهّ
ّ
إلى
من
كلمة فً النص كله
إلى
من
غٌرها
ٌحتاج التلمٌذ فً هذا المستوى إلى استخدام
استراتٌجٌات القراءة المختلفة بشكل أكبر
مثل االستعانة بالصور ،تحلٌل الكلمات إلى
مقاطعها أو أصواتها ،تنبؤ ما قد تكونه الكلمة
وهكذا

مواضٌع الكتب مستمدة مما هو مألوف بعض
الشًء فً حٌاة الطفل
ّ
قصص بسٌطة المضمون وتركز على موضوع
واحد ولكن قد تكون فٌها أكثر من شخصٌة
واحدة
بعض التكرار للتراكٌب والمفردات فً بعض
الصفحات
تراكٌب مع بعض التعقٌد مبتدأ وخبر وصفات
وفعل وفاعل ومفعول به ٳضافة إلى حرف جر
واسم مجرور
قد ٌتضمّن الكتاب حوارا بسٌطا أو أكثر من
معلومة أو مفهوم
الصور تساعد على الفهم لكن ال ٌمكن االعتماد
الكلًّ علٌها كما تصبح الصور أكثر غنى
ورمزٌة.
تستخدم عالمات الوقف المختلفة فاصلة ونقطة
وعالمة استفهام وعالمة تعجّ ب وغٌرها فً
الجمل
الحركات واضحة وموجودة على معظم
الحروف
من ثالثة أسطر إلى سبعة فً الصفحة الواحدة
الجمل تصبح أطول وتحتوي الجملة من
كلمة فً الجملة
كلمة فً النص كلّه
إلى
من
ٌحتاج التلمٌذ فً هذا المستوى إلى استخدام
استراتٌجٌات القراءة المختلفة بشكل أكبر مثل
االستعانة بالصور ،تحلٌل الكلمات إلى مقاطعها
أو أصواتها ،تنبؤ ما قد تكونه الكلمة وهكذا

المستوى ط
المتوسط أوسط ،الصف

النوع األدبً
مدى الرمزٌة

فصاحة اللغة
واختٌار المفردات

أصالة النص
اخراج الكتاب
المحتوى واألفكار
تراكٌب الجمل

الرسم والصور
رسم الحركات

عدد الكلمات
غٌرها

مجالت ،كتب وقصص الحٌوانات ،قصص دٌنً ،كتب
المعلومات ،أناشٌد ،قصص مصورة
هناك درجة من الرمزٌة المستخدمة فً القصص خاصة ان
كانت الرمزٌة هذه على صعٌد بعض األحداث ٌدركها القارئ
بمفرده وباالستعانة بمعارفه السابقة فً هذا المجال
تكثر الكلمات الجدٌدة فً النص التً تحتاج إلى استخدام السٌاق
وغٌر ذلك من االستراتٌجٌات لفهم معانٌها
الكلمات المستخدمة فصٌحة لكنها تبقى قرٌبة من العامٌة
وجود عدد كبٌر من الكلمات البصرٌة
نص أصٌل وقصص أصٌلة لم تكتب ألهداف تربوٌة ،من
الممكن أن ٌكون النص مترجما
الطباعة كبٌرة وواضحة بحجم
ٌتغٌر مكان الكلمات من صفحة إلى أخرى
مواضٌع الكتب تصٌر متنوعة وغنٌة من معلوماتٌة إلى علمٌة
إلى قصصٌة
تراكٌب مع بعض التعقٌد مبتدأ وخبر وصفات وفعل وفاعل
ومفعول به ٳضافة إلى حرف جر واسم مجرور وظروف مكان
وزمان وأحوال واضافة وغٌرها
كلمة فً
الجمل تصبح أطول وتحتوي الجملة من
الجملة
قد ٌتضمّن الكتاب حوارات أو أكثر من معلومة أو مفهوم
ٌحتوي الكتاب القصصً نفحة أدبٌة كالتشابٌه واالستعارات
وبعض التعابٌر المجازٌة
الصور تساعد على الفهم شٌئا ما لكن ال ٌمكن االعتماد الكلًّ
علٌها كما تصبح الصور أكثر غنى ورمزٌة
تستخدم عالمات الوقف المختلفة فاصلة ونقطة وعالمة
استفهام وعالمة تعجّب وغٌرها فً الجمل
الحركات واضحة وموجودة على معظم الحروف
من ثالثة أسطر إلى ثمانٌة فً الصفحة الواحدة
كلمة فً النص كلّه
إلى
من
ٌحتاج التلمٌذ فً هذا المستوى إلى استخدام استراتٌجٌات
القراءة المختلفة بشكل أكبر مثل االستعانة بالصور ،تحلٌل
الكلمات إلى مقاطعها أو أصواتها ،تنبؤ ما قد تكونه الكلمة
وهكذا

المستوى ي
المتوسط أوسط ،الصف

مجالت ،كتب وقصص الحٌوانات ،قصص دٌنً ،كتب
المعلومات ،أناشٌد ،قصص مصورة
هناك درجة من الرمزٌة المستخدمة فً القصص خاصة ان
كانت الرمزٌة هذه على صعٌد بعض األحداث ٌدركها القارئ
بمفرده وباالستعانة بمعارفه السابقة فً هذا المجال
تكثر الكلمات الجدٌدة فً النص التً تحتاج إلى استخدام
السٌاق وغٌر ذلك من االستراتٌجٌات لفهم معانٌها
الكلمات المستخدمة فصٌحة
وجود عدد كبٌر من الكلمات البصرٌة
نص أصٌل وقصص أصٌلة لم تكتب ألهداف تربوٌة ،من
الممكن أن ٌكون النص مترجما
الطباعة كبٌرة وواضحة بحجم
ٌتغٌر مكان الكلمات من صفحة إلى أخرى
مواضٌع الكتب تصٌر متنوعة وغنٌة من معلوماتٌة إلى علمٌة
إلى قصصٌة وغٌر مستمدّة من حٌاة القارئ بالضرورة
تراكٌب مع بعض التعقٌد مبتدأ وخبر وصفات وفعل وفاعل
ومفعول به ٳضافة إلى حرف جر واسم مجرور وظروف
مكان وزمان وأحوال واضافة وغٌرها
كلمة فً
الجمل تصبح أطول وتحتوي الجملة من
الجملة
قد ٌتضمّن الكتاب حوارات أو أكثر من معلومة أو مفهوم
ٌحتوي الكتاب القصصً نفحة أدبٌة كالتشابٌه واالستعارات
وبعض التعابٌر المجازٌة
الصور قد تساعد على الفهم شٌئا ما لكن ال ٌمكن االعتماد
علٌها كما تصبح الصور أكثر غنى ورمزٌة
تستخدم عالمات الوقف المختلفة فاصلة ونقطة وعالمة
استفهام وعالمة تعجّب وغٌرها فً الجمل
الحركات واضحة وموجودة على معظم الحروف
من ثالثة أسطر إلى ثمانٌة فً الصفحة الواحدة
كلمة فً النص كلّه
إلى
من
ٌحتاج التلمٌذ فً هذا المستوى إلى استخدام استراتٌجٌات
القراءة المختلفة بشكل أكبر مثل االستعانة بالصور،استخدام
السٌاق  ،تحلٌل الكلمات إلى مقاطعها أو أصواتها ،تنبؤ ما قد
تكونه الكلمة وهكذا

حقوق الطبع والنشر محفوظة ©6102

المستوى ك
متوسط أعلى ،الصف
النوع
األدبً

مدى
الرمزٌة

فصاحة
اللغة
واختٌار
المفردات
أصالة
النص
اخراج
الكتاب
المحتوى
واألفكار

تراكٌب
الجمل

الرسم
والصور

رسم
الحركات
عدد
الكلمات
غٌرها

المستوى ل
متقدم أدنى،الصف

كتب المعلومات ،قصص متنوعة المواضٌع ،كتب األلغاز
كتب المعلومات ،قصص متنوعة المواضٌع ،كتب األلغاز
والمغامرات ،الكتب العلمٌة ،وغٌرها من المواضٌع التً تستهوي والمغامرات ،الكتب العلمٌة ،مسرحٌات ،قصص شعبً ،نوادر
وفكاهة ،أساطٌر وخرافات ،وغٌرها من المواضٌع التً تستهوي
الطفل فً هذا المستوى االنقرائً
الطفل فً هذا المستوى االنقرائً
هناك درجة من الرمزٌة المستخدمة فً القصص خاصة ان كانت هناك درجة من الرمزٌة المستخدمة فً القصص خاصة ان كانت
الرمزٌة هذه على صعٌد الشخصٌات أو األحداث أو رسم
الرمزٌة هذه على صعٌد الشخصٌات أو األحداث أو رسم
الشخصٌات النفسً ٌدركها القارئ بمفرده وباالستعانة بمعارفه
الشخصٌات النفسً ٌدركها القارئ بمفرده وباالستعانة بمعارفه
السابقة فً هذا المجال ٌحتوي الكتاب القصصً نفحات أدبٌة
السابقة فً هذا المجال ٌحتوي الكتاب القصصً نفحات أدبٌة
كالتشابٌه واالستعارات والتعابٌر المجازٌة.
كالتشابٌه واالستعارات وبعض التعابٌر المجازٌة.
تكثر الكلمات الجدٌدة فً النص التً تحتاج إلى استخدام السٌاق
تكثر الكلمات الجدٌدة فً النص التً تحتاج إلى استخدام السٌاق
ّ
والتأوٌل وغٌر ذلك من االستراتٌجٌات لفهم معانٌها كما تتطلب من
والتأوٌل وغٌر ذلك من االستراتٌجٌات لفهم معانٌها كما تتطلّب
ك معانٌها وجود عدد كبٌر من
القارئ االستعانة بمعارفه السابقة لف ّ
ك معانٌها وجود عدد
من القارئ االستعانة بمعارفه السابقة لف ّ
الكلمات البصرٌة
كبٌر من الكلمات البصرٌة
الكلمات المستخدمة فصٌحة
الكلمات المستخدمة فصٌحة
نص أصٌل وقصص أصٌلة لم تكتب ألهداف تربوٌة ،من الممكن نص أصٌل وقصص أصٌلة لم تكتب ألهداف تربوٌة ،من الممكن أن
ٌكون النص مترجما
أن ٌكون النص مترجما
من الممكن استخدام الخطوط العربٌة المختلفة على أن ال ٌق ّل حجم من الممكن استخدام الخطوط العربٌة المختلفة على أن ال ٌق ّل حجم
الخط عن
الخط عن
ٌتغٌر مكان الكلمات من صفحة إلى أخرى.
ٌتغٌر مكان الكلمات من صفحة إلى أخرى.
مواضٌع الكتب تصٌر متنوعة وغنٌة وأكثر عمقا من معلوماتٌة إلى
مواضٌع الكتب تصٌر متنوعة وغنٌة وأكثر عمقا من معلوماتٌة
علمٌة ٳلى قصصٌة وسٌرة وغٌرها
إلى علمٌة ٳلى قصصٌة وسٌرة
الكتب على هذا المستوى هً ذات الفصول وٌحتاج القارئ معها أن
قد تحتوي الكتب فصوال قصٌرة
قد تتضمّن الكتب قائمة محتوٌات وعناوٌن عدّة ونبذة عن المؤلّف ٌقرأ لفترة أطول
الصفحة غنٌة ومألى بالنصّ
وجداول ورسوم بٌانٌة
ّ
قد تتضمّن الكتب قائمة محتوٌات وعناوٌن عدّة ونبذة عن المؤلف
تصبح الكتب ثرٌة بالحوارات والشخصٌات المتعددة وبالمفاهٌم
وجداول ورسوم بٌانٌة
والمعلومات
ٌحتوي الكتاب القصصً شخصٌات على شًء من التعقٌد والتً
تتطوّ ر مع الوقت وتتغٌّر سلوكاتها
تصبح الكتب ثرٌّة بالتفاصٌل وبالحوارات الداخلٌة منها وتلك مع
اآلخر وتكثر الشخصٌات المع ّقدة وتكون الكتب العلمٌة والمعلوماتٌة
متعددة وغزٌرة المفاهٌم والمعلومات
تراكٌب فٌها تعقٌد مبتدأ وخبر وصفات وفعل وفاعل ومفعول به
تراكٌب مع بعض التعقٌد مبتدأ وخبر وصفات وفعل وفاعل
ٳضافة إلى حرف جر واسم مجرور وظروف مكان وزمان وأحوال
ومفعول به ٳضافة إلى حرف جر واسم مجرور وظروف مكان
وٳضافة وغٌرها.
وزمان وأحوال وٳضافة وغٌرها
كلمة فً الجملة
الجمل تصبح أطول وتحتوي الجملة من
الصور تصبح أق ّل كما قد تصبح أكثر غنى ورمزٌة وغٌر مرتبطة
الصور قد تساعد على الفهم شٌئا ما لكن ال ٌمكن االعتماد علٌها
مباشرة باألحداث فً القصة وانما قد تكون أكثر ارتباطا باألفكار
كما تصبح الصور أكثر غنى ورمزٌة
والمحاور فٌها
مالحظة عدد من الكلمات البصرٌة
مالحظة عدد من الكلمات البصرٌة.
تستخدم عالمات الوقف المختلفة فاصلة ونقطة وعالمة استفهام
تستخدم عالمات الوقف المختلفة فاصلة ونقطة وعالمة استفهام
وعالمة تعجّب وغٌرها فً الجمل
وعالمة تعجّب وغٌرها فً الجمل
موجودة على بعض أواخر الكلمات وحسب
موجودة على بعض أواخر الكلمات وحسب
سطرا فً الصفحة الواحدة .الجمل تصبح أطول
من ثمانٌة إلى
سطرا فً الصفحة الواحدة
من ثمانٌة إلى
ّ
كلمة فً الجملة.
وتحتوي الجملة من
كلمة فً النص كله.
إلى
من
ّ
كلمة فً النص كله.
إلى
من
ٌحتاج التلمٌذ فً هذا المستوى إلى استخدام استراتٌجٌات القراءة ٌحتاج التلمٌذ فً هذا المستوى إلى استخدام استراتٌجٌات القراءة
المختلفة بشكل أكبر مثل استخدام السٌاق ،الرجوع إلى جذور
المختلفة بشكل أكبر مثل استخدام السٌاق ،الرجوع إلى جذور
الكلمات ومصادرها وتنبؤ ما قد تكونه الكلمة وهكذا
الكلمات ومصادرها وتنبؤ ما قد تكونه الكلمة وهكذا

المستوى م
متقدم أوسط ،الصف
النوع
مواضٌع مختلفة تتضّمن أنواعا مختلفة من الكتب العلمٌة
األدبً
منها واألدبٌة
ّ
مدى
هناك الكثٌر من المعانً المبطنة ومن الرمزٌة المستخدمة
الرمزٌة
فً القصص خاصة ان كانت الرمزٌة هذه على صعٌد
الشخصٌات أو األحداث أو رسم الشخصٌات النفسً
ٌدركها القارئ بمفرده وباالستعانة بمعارفه السابقة فً
هذا المجال
ٌحتوي الكتاب القصصً نفحات أدبٌة كالتشابٌه
واالستعارات والتعابٌر المجازٌة
فصاحة
تكثر الكلمات الجدٌدة فً النص التً تحتاج إلى استخدام
اللغة
السٌاق والتأوٌل وغٌر ذلك من االستراتٌجٌات لفهم
واختٌار
ّ
معانٌها كما تتطلب من القارئ االستعانة بمعارفه السابقة
ك معانٌها وجود عدد من الكلمات البصرٌة
المفردات لف ّ
أصالة
نص أصٌل وقصص أصٌلة لم تكتب ألهداف تربوٌة ،من
النص
الممكن أن ٌكون النص مترجما
اخراج
من الممكن استخدام الخطوط العربٌة المختلفة على أن ال
الكتاب
ٌق ّل حجم الخط عن
المحتوى مواضٌع الكتب تصٌر متنوعة وغنٌة وأكثر عمقا من إلى
واألفكار علمٌة ٳلى أدبٌة وشعرٌة وفلسفٌة وغٌرها
الكتب على هذا المستوى هً ذات الفصول الطوٌلة
وٌحتاج القارئ معها أن ٌقرأ لفترة أطول
الصفحة غنٌة ومألى بالنصّ
قد تتضمّن الكتب قائمة محتوٌات وعناوٌن عدّة ونبذة عن
المؤلّف وجداول ورسوم بٌانٌة
ٌحتوي الكتاب القصصً شخصٌات على كثٌر من من
التعقٌد والتً تتطوّ ر مع الوقت وتتغٌّر سلوكاتها وتنعطف
وتلتوي أحداثها بشكل غٌر متدرّج
غالبا ما تتناول الرواٌات والقصص معانً انسانٌة عمٌقة
وتحتوي تحلٌال وآراء للكاتب وللشخصٌات عن الزمن
والحٌاة والنفس البشرٌة
تصبح الكتب ثرٌّة بالتفاصٌل وبالحوارات الداخلٌة منها
وتلك مع اآلخر وتكثر الشخصٌات المع ّقدة وتكون الكتب
العلمٌة والمعلوماتٌة متعددة وغزٌرة المفاهٌم
والمعلومات
تراكٌب الجمل تراكٌب فٌها تعقٌد نحوي وبالغً وصرفً.
الرسم والصور الصور تختفً تماما
رسم
تستخدم عالمات الوقف المختلفة فاصلة ونقطة وعالمة
الحركات
استفهام وعالمة تعجّب وغٌرها فً الجمل وتمّحً
الحركات والتشكٌل إال فٌما ندر فً حال كانت بعض
الكلمات صعبة وغٌر مألوفة أو كانت كلمات أجنبٌة
عدد
سطرا فً الصفحة الواحدة
إلى
من
الكلمات
كلمة
الجمل تصبح أطول وتحتوي الجملة من
كلمة فً النص كلّه.
إلى
فً الجملة من
غٌرها
ٌحتاج التلمٌذ فً هذا المستوى إلى استخدام
استراتٌجٌات القراءة المختلفة بشكل أكبر مثل استخدام
السٌاق ،الرجوع إلى جذور الكلمات ومصادرها وتنبؤ
ما قد تكونه الكلمة وهكذا

المستوى ن
متقدم أعلى،الصف
مواضٌع مختلفة تتضّمن أنواعا مختلفة من الكتب العلمٌة منها واألدبٌة
ّ
المبطنة ومن الرمزٌة المستخدمة فً القصص
هناك الكثٌر من المعانً
خاصة ان كانت الرمزٌة هذه على صعٌد الشخصٌات أو األحداث أو رسم
الشخصٌات النفسً ٌدركها القارئ بمفرده وباالستعانة بمعارفه السابقة فً
هذا المجال
ٌحتوي الكتاب القصصً نفحات أدبٌة كالتشابٌه واالستعارات والتعابٌر
المجازٌة والسخرٌة والمدح فً معرض الذم والذم فً معرض المدح
وغٌرها
تكثر الكلمات الجدٌدة فً النص التً تحتاج إلى استخدام السٌاق والتأوٌل
وغٌر ذلك من االستراتٌجٌات لفهم معانٌها كما تتطلّب من القارئ االستعانة
ك معانٌها وجود عدد من الكلمات البصرٌة
بمعارفه السابقة لف ّ
نص أصٌل وقصص أصٌلة لم تكتب ألهداف تربوٌة ،ومن الممكن أن
ٌكون النص من األدب العالمً المترجم
من الممكن استخدام الخطوط العربٌة المختلفة على أن ال ٌق ّل حجم الخط
عن
مواضٌع الكتب تصٌر متنوعة وغنٌة وأكثر عمقا من معلوماتٌة إلى علمٌة
ٳلى قصصٌة وسٌرة وأدب رحالت وتأمالت وغٌرها
الكتب على هذا المستوى هً ذات الفصول الطوٌلة وٌحتاج القارئ معها
أن ٌقرأ لفترة أطول وأن ٌدوّ ن مالحظاته وٌكتب فً هامش الكتاب أو فً
دفتر خاص تلك المالحظات واألفكار والتأمالت التً قد ٌثٌرها الكتاب فً
ذهنه
الصفحة غنٌة ومألى بالنصّ
ّ
قد تتضمّن الكتب قائمة محتوٌات وعناوٌن عدّة ونبذة عن المؤلف وجداول
ورسوم بٌانٌة ومعادالت
ٌحتوي الكتاب القصصً شخصٌات مع ّقدة األبعاد تتطوّ ر مع الوقت وتتغٌّر
سلوكاتها
تتناول الرواٌات والقصص على هذا المستوى معانً انسانٌة عمٌقة
وتحتوي تحلٌال وآراء للكاتب وللشخصٌات عن الزمن والحٌاة والنفس
البشرٌة
الكتب ثرٌّة بالتفاصٌل وبالحوارات الداخلٌة منها وتلك مع اآلخر وتكثر
الشخصٌات المع ّقدة وتكون الكتب العلمٌة والمعلوماتٌة متعددة وغزٌرة
المفاهٌم والمعلومات
تراكٌب فٌها تعقٌد نحوي وبالغً وصرفً
الصور تختفً تماما
تستخدم عالمات الوقف المختلفة فاصلة ونقطة وعالمة استفهام وعالمة
تعجّب وغٌرها فً الجمل وتمّحً الحركات والتشكٌل إال فٌما ندر فً
حال كانت بعض الكلمات صعبة وغٌر مألوفة أو كانت كلمات أجنبٌة
عدد الكلمات فً الجملة الواحدة قد ٌصل إلى
إلى
عدد الكلمات من

كلمة ان اقتضى األمر

ٌحتاج التلمٌذ فً هذا المستوى إلى استخدام استراتٌجٌات القراءة المختلفة
بشكل أكبر مثل استخدام السٌاق ،الرجوع إلى جذور الكلمات ومصادرها
وتنبؤ ما قد تكونه الكلمة وهكذا
هناك استقاللٌة شبه تامة فً القراءة حٌث ال حاجة بعد ذلك للقراءة الموجهة
وانما ٌنغمس التالمٌذ فً الحلقات األدبٌة المستقلة فً غرفة الصف

تختفً الحاجة إلى القراءة الموجهة مع هذه المستوٌات حٌث ٌصبح القارئ قادرا على القراءة المستقلة والتً من خاللها ٌستنبط المعانً بنفسه وٌستدل على األفكار من خالل االسترتٌجٌات التً
اكتسبها أثناء رحلته الطوٌلة مع القراءة والقرائٌة وعلٌه فإنّ كتابة خصائص وسمات النصوص لهذه المستوٌات غٌر ضروري ألنّ تلك السمات كانت مرتبطة بالقراءة الموجهة وتنفٌذها داخل
صف اللغة العربً بهدف أن ٌصٌر التلمٌذ قارئا مستقال ٌقرأ بعمق شدٌد وبفهم عمٌق وٳذا تحقق ذلك الهدف مع وصوله ها إلى المستوى االنقرائً ع فٳنّ الهدف بعد ذلك ٌكون فً متابعة
القراءة المستقلة وفً التأ ّكد من أنّ القارئ ما زال ٌدوّ ن مالحظاته وتأمالته عما وفٌما قرأ
خصائص النص على تلك المستوٌات متشابهة إلى ح ّد بعٌد مع فروقات دقٌقة هً كالتالً
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المستوى س
متقن أدنى ،الصف

المستوى ع
متقن أوسط ،الصف

النوع األدبً
مدى الرمزٌة

مواضٌع مختلفة تتضّمن أنواعا مختلفة من الكتب العلمٌة منها واألدبٌة
ّ
المبطنة ومن الرمزٌة المستخدمة فً القصص
هناك الكثٌر من المعانً

مواضٌع مختلفة تتضّمن أنواعا مختلفة من الكتب العلمٌة منها واألدبٌة والتارٌخٌة
ّ
المبطنة ومن الرمزٌة المستخدمة فً القصص
هناك الكثٌر من المعانً

فصاحة اللغة
واختٌار
المفردات
أصالة النص

تكثر الكلمات الجدٌدة فً النص التً تحتاج إلى استخدام السٌاق والتأوٌل وغٌر ذلك من
ك معانٌها
االستراتٌجٌات لفهم معانٌها كما تتطلّب من القارئ االستعانة بمعارفه السابقة لف ّ
وجود عدد من الكلمات البصرٌة
نص أصٌل وقصص أصٌلة لم تكتب ألهداف تربوٌة ،ومن الممكن أن ٌكون النص من
األدب العالمً المترجم
من الممكن استخدام الخطوط العربٌة المختلفة على أن ال ٌق ّل حجم الخط عن
هناك عمق فً األفكار ٌحتاج معه القارئ الى التف ّكر وتحلٌل تلك األفكار وتولٌفها

تكثر الكلمات الجدٌدة فً النص التً تحتاج إلى استخدام السٌاق والتأوٌل وغٌر ذلك من
ك معانٌها
االستراتٌجٌات لفهم معانٌها كما تتطلّب من القارئ االستعانة بمعارفه السابقة لف ّ
وجود عدد من الكلمات البصرٌة
نص أصٌل وقصص أصٌلة لم تكتب ألهداف تربوٌة ،ومن الممكن أن ٌكون النص من األدب
العالمً المترجم
من الممكن استخدام الخطوط العربٌة المختلفة على أن ال ٌق ّل حجم الخط عن
هناك عمق فً األفكار ٌحتاج معه القارئ الى التف ّكر وتحلٌل تلك األفكار وتولٌفها وقد ٌحتاج
القارئ الى اعادة قراءة بعض الجمل أحٌانا لسبر غور معانٌها والمقصود منها قد تصبح
مواضٌع الكتب فً هذا المستوى مواضٌع مالئمة للكبار ولٌس للناشئة من طالب المدارس
وذلك لفقر المكتبة العربٌة بالعناوٌن الموجهة خصٌصا لطالب المرحلة الثانوٌة فٌجب أن
ٌراعى هذا فً عملٌة اختٌار العناوٌن
تراكٌب فٌها تعقٌد نحوي وبالغً وصرفً
الصور تختفً تماما
تمّحً الحركات والتشكٌل
إلى
من
ٌحتاج التلمٌذ فً هذا المستوى إلى استخدام استراتٌجٌات القراءة المختلفة مثل استخدام
السٌاق والمعجم ،الرجوع إلى جذور الكلمات ومصادرها وتنبؤ ما قد تكونه الكلمة وهكذا
هناك استقاللٌة تامة فً القراءة حٌث ال حاجة بعد ذلك للقراءة الموجهة وانما ٌنغمس التالمٌذ
فً الحلقات األدبٌة المستقلة فً غرفة الصف والتً ٌدٌرونها بمساعدة بسٌطة من المدرّس ة

اخراج الكتاب
المحتوى
واألفكار

تراكٌب الجمل
الرسم والصور
رسم الحركات
عدد الكلمات
غٌرها

تراكٌب فٌها تعقٌد نحوي وبالغً وصرفً
الصور تختفً تماما
تمّحً الحركات والتشكٌل
إلى
من
ٌحتاج التلمٌذ فً هذا المستوى إلى استخدام استراتٌجٌات القراءة المختلفة بشكل أكبر مثل
استخدام السٌاق ،الرجوع إلى جذور الكلمات ومصادرها وتنبؤ ما قد تكونه الكلمة وهكذا
هناك استقاللٌة تامة فً القراءة حٌث ال حاجة بعد ذلك للقراءة الموجهة وانما ٌنغمس
التالمٌذ فً الحلقات األدبٌة المستقلة فً غرفة الصف والتً ٌدٌرونها بمساعدة بسٌطة من
المدرّس ة
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المستوى ف متقن أعلى ،الصف
مواضٌع مختلفة تتضّمن أنواعا مختلفة من الكتب العلمٌة
النوع
األدبً
منها واألدبٌة والتارٌخٌة
ّ
هناك الكثٌر من المعانً المبطنة ومن الرمزٌة المستخدمة
مدى
الرمزٌة
فً القصص
تكثر الكلمات الجدٌدة فً النص التً تحتاج إلى استخدام
فصاحة
السٌاق والتأوٌل وغٌر ذلك من االستراتٌجٌات لفهم معانٌها
اللغة
ك
كما تتطلّب من القارئ االستعانة بمعارفه السابقة لف ّ
واختٌار
المفردات
معانٌها
نص أصٌل وقصص أصٌلة لم تكتب ألهداف تربوٌة،
أصالة
النص
ومن الممكن أن ٌكون النص من األدب العالمً المترجم
من الممكن استخدام الخطوط العربٌة المختلفة على
اخراج الكتاب
أن ال ٌق ّل حجم الخط عن
ّ
هناك عمق فً األفكار ٌحتاج معه القارئ الى التفكر
المحتوى
واألفكار
وتحلٌل تلك األفكار وتولٌفها وقد ٌحتاج القارئ الى اعادة
قراءة بعض الجمل أحٌانا لسبر غور معانٌها والمقصود
منها قد تصبح مواضٌع الكتب فً هذا المستوى مواضٌع
مالئمة للكبار ولٌس للناشئة من طالب المدارس وذلك لفقر
المكتبة العربٌة بالعناوٌن الموجهة خصٌصا لطالب
المرحلة الثانوٌة فٌجب أن ٌراعى هذا فً عملٌة اختٌار
العناوٌن

المستوى ق متمٌز ،المرحلة الثانوٌة
المستوى ص متفوق ،نهاٌة اإلعدادي
مواضٌع مختلفة تتضّمن أنواعا مختلفة من الكتب العلمٌة منها مواضٌع مختلفة تتضّمن أنواعا مختلفة من الكتب العلمٌة منها
والفلسفٌة واألدبٌة والتارٌخٌة
واألدبٌة والتارٌخٌة
ّ
ّ
هناك الكثٌر من المعانً المبطنة ومن الرمزٌة المستخدمة فً هناك الكثٌر من المعانً المبطنة ومن الرمزٌة المستخدمة فً
القصص
القصص
تكثر الكلمات الجدٌدة فً النص التً تحتاج إلى استخدام السٌاق
تكثر الكلمات الجدٌدة فً النص التً تحتاج إلى استخدام
ّ
السٌاق والتأوٌل وغٌر ذلك من االستراتٌجٌات لفهم معانٌها كما والتأوٌل وغٌر ذلك من االستراتٌجٌات لفهم معانٌها كما تتطلب من
ك معانٌها
القارئ االستعانة بمعارفه السابقة لف ّ
ك معانٌها
تتطلّب من القارئ االستعانة بمعارفه السابقة لف ّ

نص أصٌل وقصص أصٌلة لم تكتب ألهداف تربوٌة ،من
الممكن أن ٌكون النص مترجما
من الممكن استخدام الخطوط العربٌة المختلفة على أن ال ٌق ّل
حجم الخط عن
ّ
هناك عمق فً األفكار ٌحتاج معه القارئ الى التفكر وتحلٌل
تلك األفكار وتولٌفها وقد ٌحتاج القارئ الى اعادة قراءة بعض
الجمل أحٌانا لسبر غور معانٌها والمقصود منها هناك
انعطافات فكرٌة كثٌرة وأفكار عمٌقة بكالم مختصر تعدد
األحداث والشخصٌات ووجهات النظر أفقٌا وعمودٌا قد
تصبح مواضٌع الكتب فً هذا المستوى مواضٌع مالئمة للكبار
ولٌس للناشئة من طالب المدارس وذلك لفقر المكتبة العربٌة
بالعناوٌن الموجهة خصٌصا لطالب المرحلة الثانوٌة فٌجب
أن ٌراعى هذا فً عملٌة اختٌار العناوٌن
تراكٌب فٌها تعقٌد نحوي وبالغً وصرفً
تراكٌب الجمل
تراكٌب فٌها تعقٌد نحوي وبالغً وصرفً
الرسم والصور الصور تختفً تماما
الصور تختفً تماما
رسم الحركات
تمّحً الحركات والتشكٌل
تمّحً الحركات والتشكٌل
عدد الكلمات
إلى
من
كلمة
إلى
من
ٌحتاج التلمٌذ فً هذا المستوى إلى استخدام استراتٌجٌات
ٌحتاج التلمٌذ فً هذا المستوى إلى استخدام استراتٌجٌات
غٌرها
القراءة المختلفة بشكل أكبر مثل استخدام السٌاق ،الرجوع
القراءة المختلفة بشكل أكبر مثل استخدام السٌاق ،الرجوع
إلى جذور الكلمات ومصادرها وتنبؤ ما قد تكونه الكلمة
إلى جذور الكلمات ومصادرها وتنبؤ ما قد تكونه الكلمة
وهكذا
وهكذا
هناك استقاللٌة تامة فً القراءة حٌث ال حاجة بعد ذلك للقراءة هناك استقاللٌة تامة فً القراءة حٌث ال حاجة بعد ذلك للقراءة
الموجهة وانما ٌنغمس التالمٌذ فً الحلقات األدبٌة المستقلة فً الموجهة وانما ٌنغمس التالمٌذ فً الحلقات األدبٌة المستقلة فً
غرفة الصف والتً ٌدٌرونها بمساعدة بسٌطة من المدرّس ة غرفة الصف والتً ٌدٌرونها بمساعدة بسٌطة من المدرّس ة

نص أصٌل وقصص أصٌلة لم تكتب ألهداف تربوٌة ،من الممكن أن
ٌكون النص مترجما
من الممكن استخدام الخطوط العربٌة المختلفة على أن ال ٌق ّل حجم
الخط عن
ّ
هناك عمق فً األفكار ٌحتاج معه القارئ الى التفكر وتحلٌل تلك
األفكار وتولٌفها وقد ٌحتاج القارئ الى اعادة قراءة بعض الجمل
أحٌانا لسبر غور معانٌها والمقصود منها هناك انعطافات فكرٌة
كثٌرة وأفكار عمٌقة بكالم مختصر وطبقات عدّة للمعانً قد تصبح
مواضٌع الكتب فً هذا المستوى مواضٌع مالئمة للكبار ولٌس للناشئة
من طالب المدارس وذلك لفقر المكتبة العربٌة بالعناوٌن الموجهة
خصٌصا لطالب المرحلة الثانوٌة فٌجب أن ٌراعى هذا فً عملٌة
اختٌار العناوٌن
تراكٌب فٌها تعقٌد نحوي وبالغً وصرفً
الصور تختفً تماما
تمّحً الحركات والتشكٌل
كلمة
مفتوح وٌفوق ال
ٌحتاج التلمٌذ فً هذا المستوى إلى استخدام استراتٌجٌات القراءة
المختلفة مثل استخدام السٌاق والمعجم ،الرجوع إلى جذور الكلمات
ومصادرها وتنبؤ ما قد تكونه الكلمة وهكذا
هناك استقاللٌة تامة فً القراءة حٌث ال حاجة بعد ذلك للقراءة الموجهة
وانما ٌنغمس التالمٌذ فً الحلقات األدبٌة المستقلة فً غرفة الصف
والتً ٌدٌرونها بمساعدة بسٌطة من المدرّس ة

