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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

