تختفً الحاجة إلى القراءة الموجهة مع هذه المستوٌات حٌث ٌصبح القارئ قادرا على القراءة المستقلة والتً من خاللها ٌستنبط المعانً بنفسه وٌستدل على األفكار من خالل االسترتٌجٌات التً
اكتسبها أثناء رحلته الطوٌلة مع القراءة والقرائٌة وعلٌه فإنّ كتابة خصائص وسمات النصوص لهذه المستوٌات غٌر ضروري ألنّ تلك السمات كانت مرتبطة بالقراءة الموجهة وتنفٌذها داخل
صف اللغة العربً بهدف أن ٌصٌر التلمٌذ قارئا مستقال ٌقرأ بعمق شدٌد وبفهم عمٌق وٳذا تحقق ذلك الهدف مع وصوله ها إلى المستوى االنقرائً ع فٳنّ الهدف بعد ذلك ٌكون فً متابعة
القراءة المستقلة وفً التأ ّكد من أنّ القارئ ما زال ٌدوّ ن مالحظاته وتأمالته عما وفٌما قرأ
خصائص النص على تلك المستوٌات متشابهة إلى ح ّد بعٌد مع فروقات دقٌقة هً كالتالً
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المستوى س
متقن أدنى ،الصف

المستوى ع
متقن أوسط ،الصف

النوع األدبً
مدى الرمزٌة

مواضٌع مختلفة تتضّمن أنواعا مختلفة من الكتب العلمٌة منها واألدبٌة
ّ
المبطنة ومن الرمزٌة المستخدمة فً القصص
هناك الكثٌر من المعانً

مواضٌع مختلفة تتضّمن أنواعا مختلفة من الكتب العلمٌة منها واألدبٌة والتارٌخٌة
ّ
المبطنة ومن الرمزٌة المستخدمة فً القصص
هناك الكثٌر من المعانً

فصاحة اللغة
واختٌار
المفردات
أصالة النص

تكثر الكلمات الجدٌدة فً النص التً تحتاج إلى استخدام السٌاق والتأوٌل وغٌر ذلك من
ك معانٌها
االستراتٌجٌات لفهم معانٌها كما تتطلّب من القارئ االستعانة بمعارفه السابقة لف ّ
وجود عدد من الكلمات البصرٌة
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
هناك عمق فً األفكار ٌحتاج معه القارئ الى التف ّكر وتحلٌل تلك األفكار وتولٌفها

تكثر الكلمات الجدٌدة فً النص التً تحتاج إلى استخدام السٌاق والتأوٌل وغٌر ذلك من
ك معانٌها
االستراتٌجٌات لفهم معانٌها كما تتطلّب من القارئ االستعانة بمعارفه السابقة لف ّ
وجود عدد من الكلمات البصرٌة
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
هناك عمق فً األفكار ٌحتاج معه القارئ الى التف ّكر وتحلٌل تلك األفكار وتولٌفها وقد ٌحتاج
القارئ الى اعادة قراءة بعض الجمل أحٌانا لسبر غور معانٌها والمقصود منها قد تصبح
مواضٌع الكتب فً هذا المستوى مواضٌع مالئمة للكبار ولٌس للناشئة من طالب المدارس
وذلك لفقر المكتبة العربٌة بالعناوٌن الموجهة خصٌصا لطالب المرحلة الثانوٌة فٌجب أن
ٌراعى هذا فً عملٌة اختٌار العناوٌن
تراكٌب فٌها تعقٌد نحوي وبالغً وصرفً
الصور تختفً تماما
تمّحً الحركات والتشكٌل
إلى
من
ٌحتاج التلمٌذ فً هذا المستوى إلى استخدام استراتٌجٌات القراءة المختلفة مثل استخدام
السٌاق والمعجم ،الرجوع إلى جذور الكلمات ومصادرها وتنبؤ ما قد تكونه الكلمة وهكذا
هناك استقاللٌة تامة فً القراءة حٌث ال حاجة بعد ذلك للقراءة الموجهة وانما ٌنغمس التالمٌذ
فً الحلقات األدبٌة المستقلة فً غرفة الصف والتً ٌدٌرونها بمساعدة بسٌطة من المدرّس ة

اخراج الكتاب
المحتوى
واألفكار

تراكٌب الجمل
الرسم والصور
رسم الحركات
عدد الكلمات
غٌرها

تراكٌب فٌها تعقٌد نحوي وبالغً وصرفً
الصور تختفً تماما
تمّحً الحركات والتشكٌل
إلى
من
ٌ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 تامة فً القراءة حٌث ال حاجة بعد ذلك للقراءة الموجهة وانما ٌنغمس
التالمٌذ فً الحلقات األدبٌة المستقلة فً غرفة الصف والتً ٌدٌرونها بمساعدة بسٌطة من
المدرّس ة
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المستوى ف متقن أعلى ،الصف
مواضٌع مختلفة تتضّمن أنواعا مختلفة من الكتب العلمٌة
النوع
األدبً
منها واألدبٌة والتارٌخٌة
ّ
هناك الكثٌر من المعانً المبطنة ومن الرمزٌة المستخدمة
مدى
الرمزٌة
فً القصص
تكثر الكلمات الجدٌدة فً النص التً تحتاج إلى استخدام
فصاحة
السٌاق والتأوٌل وغٌر ذلك من االستراتٌجٌات لفهم معانٌها
اللغة
ك
كما تتطلّب من القارئ االستعانة بمعارفه السابقة لف ّ
واختٌار
المفردات
معانٌها
نص أصٌل وقصص أصٌلة لم تكتب ألهداف تربوٌة،
أصالة
النص
ومن الممكن أن ٌكون النص من األدب العالمً المترجم
من الممكن استخدام الخطوط العربٌة المختلفة على
اخراج الكتاب
أن ال ٌق ّل حجم الخط عن
ّ
هناك عمق فً األفكار ٌحتاج معه القارئ الى التفكر
المحتوى
واألفكار
وتحلٌل تلك األفكار وتولٌفها وقد ٌحتاج القارئ الى اعادة
قراءة بعض الجمل أحٌانا لسبر غور معانٌها والمقصود
منها قد تصبح مواضٌع الكتب فً هذا المستوى مواضٌع
مالئمة للكبار ولٌس للناشئة من طالب المدارس وذلك لفقر
المكتبة العربٌة بالعناوٌن الموجهة خصٌصا لطالب
المرحلة الثانوٌة فٌجب أن ٌراعى هذا فً عملٌة اختٌار
العناوٌن

المستوى ق متمٌز ،المرحلة الثانوٌة
المستوى ص متفوق ،نهاٌة اإلعدادي
مواضٌع مختلفة تتضّمن أنواعا مختلفة من الكتب العلمٌة منها مواضٌع مختلفة تتضّمن أنواعا مختلفة من الكتب العلمٌة منها
والفلسفٌة واألدبٌة والتارٌخٌة
واألدبٌة والتارٌخٌة
ّ
ّ
هناك الكثٌر من المعانً المبطنة ومن الرمزٌة المستخدمة فً هناك الكثٌر من المعانً المبطنة ومن الرمزٌة المستخدمة فً
القصص
القصص
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 والتأوٌل وغٌر ذلك من االستراتٌجٌات لفهم معانٌها كما تتطلب من
ك معانٌها
القارئ االستعانة بمعارفه السابقة لف ّ
ك معانٌها
تتطلّب من القارئ االستعانة بمعارفه السابقة لف ّ

نص أصٌل وقصص أصٌلة لم تكتب ألهداف تربوٌة ،من
الممكن أن ٌكون النص مترجما
من الممكن استخدام الخطوط العربٌة المختلفة على أن ال ٌق ّل
حجم الخط عن
ّ
هناك عمق فً األفكار ٌحتاج معه القارئ الى التفكر وتحلٌل
تلك األفكار وتولٌفها وقد ٌحتاج القارئ الى اعادة قراءة بعض
الجمل أحٌانا لسبر غور معانٌها والمقصود منها هناك
انعطافات فكرٌة كثٌرة وأفكار عمٌقة بكالم مختصر تعدد
األحداث والشخصٌات ووجهات النظر أفقٌا وعمودٌا قد
تصبح مواضٌع الكتب فً هذا المستوى مواضٌع مالئمة للكبار
ولٌس للناشئة من طالب المدارس وذلك لفقر المكتبة العربٌة
بالعناوٌن الموجهة خصٌصا لطالب المرحلة الثانوٌة فٌجب
أن ٌراعى هذا فً عملٌة اختٌار العناوٌن
تراكٌب فٌها تعقٌد نحوي وبالغً وصرفً
تراكٌب الجمل
تراكٌب فٌها تعقٌد نحوي وبالغً وصرفً
الرسم والصور الصور تختفً تماما
الصور تختفً تماما
رسم الحركات
تمّحً الحركات والتشكٌل
تمّحً الحركات والتشكٌل
عدد الكلمات
إلى
من
كلمة
إلى
من
ٌحتاج التلمٌذ فً هذا المستوى إلى استخدام استراتٌجٌات
ٌحتاج التلمٌذ فً هذا المستوى إلى استخدام استراتٌجٌات
غٌرها
القراءة المختلفة بشكل أكبر مثل استخدام السٌاق ،الرجوع
القراءة المختلفة بشكل أكبر مثل استخدام السٌاق ،الرجوع
إلى جذور الكلمات ومصادرها وتنبؤ ما قد تكونه الكلمة
إلى جذور الكلمات ومصادرها وتنبؤ ما قد تكونه الكلمة
وهكذا
وهكذا
هناك استقاللٌة تامة فً القراءة حٌث ال حاجة بعد ذلك للقراءة هناك استقاللٌة تامة فً القراءة حٌث ال حاجة بعد ذلك للقراءة
الموجهة وانما ٌنغمس التالمٌذ فً الحلقات األدبٌة المستقلة فً الموجهة وانما ٌنغمس التالمٌذ فً الحلقات األدبٌة المستقلة فً
غرفة الصف والتً ٌدٌرونها بمساعدة بسٌطة من المدرّس ة غرفة الصف والتً ٌدٌرونها بمساعدة بسٌطة من المدرّس ة

نص أصٌل وقصص أصٌلة لم تكتب ألهداف تربوٌة ،من الممكن أن
ٌكون النص مترجما
من الممكن استخدام الخطوط العربٌة المختلفة على أن ال ٌق ّل حجم
الخط عن
ّ
هناك عمق فً األفكار ٌحتاج معه القارئ الى التفكر وتحلٌل تلك
األفكار وتولٌفها وقد ٌحتاج القارئ الى اعادة قراءة بعض الجمل
أحٌانا لسبر غور معانٌها والمقصود منها هناك انعطافات فكرٌة
كثٌرة وأفكار عمٌقة بكالم مختصر وطبقات عدّة للمعانً قد تصبح
مواضٌع الكتب فً هذا المستوى مواضٌع مالئمة للكبار ولٌس للناشئة
من طالب المدارس وذلك لفقر المكتبة العربٌة بالعناوٌن الموجهة
خصٌصا لطالب المرحلة الثانوٌة فٌجب أن ٌراعى هذا فً عملٌة
اختٌار العناوٌن
تراكٌب فٌها تعقٌد نحوي وبالغً وصرفً
الصور تختفً تماما
تمّحً الحركات والتشكٌل
كلمة
مفتوح وٌفوق ال
ٌحتاج التلمٌذ فً هذا المستوى إلى استخدام استراتٌجٌات القراءة
المختلفة مثل استخدام السٌاق والمعجم ،الرجوع إلى جذور الكلمات
ومصادرها وتنبؤ ما قد تكونه الكلمة وهكذا
هناك استقاللٌة تامة فً القراءة حٌث ال حاجة بعد ذلك للقراءة الموجهة
وانما ٌنغمس التالمٌذ فً الحلقات األدبٌة المستقلة فً غرفة الصف
والتً ٌدٌرونها بمساعدة بسٌطة من المدرّس ة

