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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
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