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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