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

