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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

