
 

 

 

 شكش ودلذًش وعشفاى

 

صىص العشةٌح والذٍ دصذس ةعذ خهس  ًّ هزٍ هٍ الّطتعح األولى نٌ نعاًٌش هًادا طه لذصًٌف ال

ٌها نٌ كتل نؤّسسح الفكش العشةٍ ونششوعها الشًادي  ًّ وةعذ دخشةذها  21عشةٍسًىاخ نٌ صٌاغذها ودت

نٌ كتل العذًذ نٌ دوس الًشش العشةٌح الذٍ فاق عذدها الستعٌٌ  داسا، ودخشةذه نٌ كتل الكثٌشًٌ نٌ 

 الهذّسسٌٌ الههذّهٌٌ ةذطىًش دعلٌو اللغح العشةٌح ودعّلهها فٍ صفىفهو ونذاسسهو.  

الٌىم إلى دصًٌف أكثش  هزٍ الذخشةح الخشًئح لهعاًٌش دصًٌف الًصىص الهكذىةح ةاللغح العشةٌح أوصلذًا

سٌٌ  ،يّص كّلها نٌ كذث أدب األطفال الهًشىس فٍ الىطٌ العشةٍ 3000نٌ  كها أّدي إلى دعشًف الهذسٍّ

ةأههٌح الذصًٌف فٍ دعلٌو اللشاءج ودزذًذا فٍ اللشاءج الهىّحهح الذٍ دعذتش نٌ أهّو أيىاع اللشاءج 

ج الذٍ دخعله ًعتش نٌ عالو دعّلو اللشاءج إلى عالو رٌث ًذعّلو نٌ خاللها الذلهٌز/ج اسذشادٌخٌاخ اللشاء

 اللشاءج للذعّلو.  

 

والٌىم ةعذ دخشةح الهعاًٌش لها ًلاسب الخهس سًىاخ وةعذ نشاحعذها ةًاء على دساساخ عذًذج ورذًثح 

سٌٌ ودوس الًشش الهخذلفح فئيًٍ أكّذنها نًشىسج ونذارح  فٍ الهخال وةًاء على نالرظاخ الهذسٍّ

ةىي نهّثلح ةاألسذار فىصي خالل داس الكذاب الذشةىي. وال ًسعًٍ إال أى أشكش داس الكذاب الذش للخهٌع نٌ

على  -وعلى وحه الخصىص األسذارج سًها فىصي حهال -كها أشكش نذاسس الظهشاى األهلٌح حهال. 

م ةذصًٌف وأشكش كّل نٌ كا إلٌها لذخشج فٍ رّلذها الزالٌح.دتًٌها للهعاًٌش والعهل علٌها واإلضافح 

يصىص أدب األطفال نٌ اخذصاصٌٌٌ عانلٌٌ فٍ نؤّسسسح الفكش العشةٍ ونٌ دوس يشش وأنًاء 

 نكذتاخ ونذّسسٌٌ ونهذّهٌٌ.  

 

 الهلكٍ سهّى صارث الوأشكش شكشا خالصا نؤّسسح الفكش العشةٍ نهّثلح فٍ سئٌس نخلس إداسدها 

 21عشةٍذ الذشكٍ على دعههها لهششوع األنٌش ةًذس ةٌ خالذ الفٌصل وعضى نخلس أنًائها الشٌخ خال

ى ًّ كها أشكش الهذّسسٌٌ الّشائعٌٌ ذها نًز الٌىم األول إلطالكها. ةأههٌّ  نعاًٌش الذصًٌف ويادي الزي دت

الزًٌ وةشغو صعىةح الذصًٌف والىكر والخهذ الزي ًسذغشكه فئيهو ثاةشوا ودذّسةىا على دصًٌف 

هد  ،فٍ صفىفهوالًصىص وكذث أدب األطفال الذٍ ًسذخذنىيها  ًّ وأدهًى أى ًذاةعىا على يفس ال

 لها أثتر نٌ يخاذ كايىا هو ستته األول.  

 

ح للتًٌح الذزذٌح لذطىًش دعلٌو  ًّ أدهًى أى دخذوا فٍ نعاًٌش دصًٌف الًصىص العشةٌح هزٍ إضافح حذ

 اللغح العشةٌح ودعّلهها.  

 

 ةهىّدج،

طه  هًادا
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 المستوى د

 (1/2)المبتدئ المتوسط، الصف 

 
 المستوى ج

 (1)المبتدئ المتوسط،الصف 

 
 المستوى ب
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 المستوى أ
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كتب المفاهيم: أسماء األشياء، أسماء الحيوانات 
 )األلوان/ األرقام/ الحروف(. 

 قصص واقعية بسيطة. قصص حيوانات
 قصص بسيطة مسجعة. بسيطة.

كتب المفاهيم: أسماء األشياء، أسماء 
الحيوانات )األلوان/ األرقام/ الحروف(. 

. قصص حيوانات قصص واقعية بسيطة
 مسجعة.قصص بسيطة   بسيطة.

كتب المفاهيم: أسماء األشياء، أسماء 
 الحيوانات )األلوان/ األرقام/ الحروف(.

كتب المفاهيم: أسماء األشياء، أسماء 
 الحيوانات )األلوان/ األرقام/ الحروف(.

 النوع األدبي

 مدى الرمزية ال مكان لمرمزية في هذا المستوى .المستوىال مكان لمرمزية في هذا  ال مكان لمرمزية في هذا المستوى ال مكان لمرمزية في هذا المستوى
 تكرار التراكيب والمفردات في معظم الصفحات.

تكون معظم الكممات ثالثية أو رباعية )ولد، 
بنت، بيت، أنا، الخ( ومؤلفة من مقطع واحد أو 

 مقطعين.
 .تركيز عمى الكممات البصرية

الكممات المستخدمة فصيحة لكنها قريبة من 
 .العامية

تكرار التراكيب والمفردات في معظم 
 الصفحات.

تكون معظم الكممات ثالثية أو رباعية )ولد، 
بنت، بيت، أنا، الخ( ومؤلفة من مقطع واحد 

 أو مقطعين.
 .تركيز عمى الكممات البصرية

 .كممات قريبة من العامية

تكون معظم الكممات ثالثية أو رباعية )ولد، 
ومؤلفة من مقطع بنت، بيت، أنا، الخ( 

 واحد أو مقطعين.
 .تركيز عمى الكممات البصرية

 .المغة قريبة من العامية

تكون معظم الكممات ثالثية أو رباعية )ولد، 
بنت، بيت، أنا، الخ( ومؤلفة من مقطع 

 واحد أو مقطعين
 تركيز عمى الكممات البصرية

 المغة فصيحة لكنها قريبة من العامية

فصاحة المغة 
واختيار 

 مفرداتال

 
قد يكون النص قد كتب ألهداٍف تربوية شرط أالا 

 يكون كتابًا مدرسيًا.

 
قد يكون النص قد كتب ألهداٍف تربوية شرط 

 أالا يكون كتابًا مدرسيًا.

 
قد يكون النص قد كتب ألهداٍف تربوية 

 شرط أالا يكون كتابًا مدرسيًا.

 
قد يكون النص قد كتب ألهداٍف تربوية 

 كتابًا مدرسيًا.شرط أالا يكون 

 
 أصالة النص

 .40-44الطباعة كبيرة وواضحة بحجم 
الكممات مطبوعة في نفس المكان عمى كل 

 .صفحة

 .40-44الطباعة كبيرة وواضحة بحجم 
الكممات مطبوعة في نفس المكان عمى كل 

 صفحة.

الكممات مطبوعة في نفس المكان عمى 
 الصفحة.

 تقريبا. 44الخط كبير وواضح بحجم 
 المسافة بين الكممات كبيرة.

الكممات مطبوعة في نفس المكان عمى كل 
 صفحة.

 تقريبا. 44الخط كبير وواضح بحجم: 
 المسافة بين الكممات كبيرة.

 اخراج الكتاب



 

 
 مواضيع الكتب مستمدة من حياة الطفل.

قصص بسيطة المضمون وتركاز عمى موضوع 
 واحد.

 
 مواضيع مستمداة من حياة الطفل.

بسيطة المضمون تركاز عمى قصص 
 موضوع واحد.

 
يكون الكتاب في هذا المستوى سهل القراءة 
بحيث يتمكن القارئ من االحساس بالنجاح 

 أثناء عممية القراءة.
 سهولة ربط الكتاب بحياتهم.

 .فكرة أو حدث واحد

 
يكون الكتاب في هذا المستوى سهل القراءة 
بحيث يتمكن القارئ من االحساس بالنجاح 

 ثناء عممية القراءة.أ
 سهولة ربط محتوى الكتاب بحياتهم.
 .فكرة أو حدث واحد في الكتاب كماه

 
المحتوى 
 واألفكار

 تكرار التراكيب والمفردات في معظم الصفحات.
 يكثر السجع بين الكممات.

تراكيب بسيطة: مبتدأ وخبر وصفات وفعل 
وفاعل ومفعول به إضافة إلى حرف جر واسم 

 .يتضمان الكتاب حوارا بسيطا جداقد  مجرور.

تكرار التراكيب والمفردات في معظم 
 الصفحات.

 يكثر السجع بين الكممات.
تراكيب بسيطة: مبتدأ وخبر وصفات وفعل 

 .وفاعل ومفعول به

 التراكيب القواعدية بسيطة )مبتدأ وخبر(.
 تكرار التراكيب والمفردات في كلا صفحة.

 يكثر السجع بين الكممات.
 التراكيب والمفردات في كلا صفحة. تكرار

ماا ٳالتراكيب القواعدية بسيطة كممة واحدة )
ماا مبتدأ: ولد، بنت، ٳفعل: أركض، ألعب و

 سيارة، الخ(.
 تكرار المفردات والتراكيب.

 تراكيب الجمل

 الصور متعماقة بالقصة مباشرة.
 .هناك فصل واضح بين الرسوم والكممات

 مباشرة.الصور متعماقة بالقصة 
 .هناك فصل واضح بين الرسوم والكممات

الصور متعماقة بالقصة مباشرة ومن الممكن 
أن ترويها بغير االعتماد عمى كممات 

 الكتاب.
 هناك فصل واضح بين الرسوم والكممات.

غالبا ما يتعماق المحتوى بالمفاهيم )األلوان، 
 األرقام، أسماء األشياء حولنا(.

مباشرة ومن الممكن الصور متعماقة بالقصة 
أن ترويها بغير االعتماد عمى كممات 

 الكتاب.
 هناك فصل واضح بين الرسوم والكممات.

غالبا ما يعمق المحتوى بالمفاهيم )األلوان، 
 األرقام، أسماء األشياء حولنا(.

 الرسم والصور

 رسم الحركات .الحركات واضحة وموجودة عمى كل حرف .الحركات واضحة وموجودة عمى كل حرف الحركات واضحة وموجودة عمى كل حرف. الحركات واضحة وموجودة عمى كل حرف.
 من سطر إلى سطرين في الصفحة الواحدة.
 -3الجمل تصبح أطول وتحتوي الصفحة من 

 كممات في الجممة. 4
 .كممة في النص كماه 100إلى  40من 

 من سطر إلى سطرين في الصفحة الواحدة.
وتحتوي الصفحة من  الجمل تصبح أطول

 كممات في الجممة. 4 -3
 كممة في النص كماه. 40 -30

 كممتان ألربع كممات عمى الصفحة الواحدة.
 كممة في النص كمه 30لى ٳ 15من 

من ال كممات إلى كممة واحدة عمى كلا 
 صفحة.

 كممة في النص كمه. 20إلى  0من 

 عدد الكممات 
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حالمستوى

أدنى،الصفالمتوسط

زالمستوى

أدنى،الصفالمتوسط

والمستوى

الصفاألعلى،المبتدئ

هـالمستوى

الصفاألعلى،المبتدئ

الحٌوانات،وكتبقصصواقعٌة،قصص
عنقصصالمعلومات،كتبالقدرات،قصص

مختلفةمواضٌعذاتأناشٌدالعائلة،

مسجعةقصص

الحٌوانات،وكتبقصصواقعٌة،قصص
قصصالمعلومات،كتبالقدرات،قصص

مختلفةمواضٌعذاتأناشٌدالعائلة،عن

مسجعةقصص

حٌوانات،قصصواقعٌة،قصص
كتببسٌطة،أناشٌدالقدرات،قصص

بسٌطةمعلومات

مسجعةبسٌطةقصص

حٌوانات،قصصواقعٌة،قصص
كتببسٌطة،أناشٌدالقدرات،قصص

بسٌطةمعلومات

مسجعةبسٌطةقصص

النوع
األدبً

فًوخاصةالمستخدمةالرموزبعضهناك
النفسًوالبعدواألحداثالقصةوزمانمكان
إلىالقارئمعهاٌحتاجالشخصٌاتلبعض

عندبالٌداألخذمفهومأوالسكافولدٌنغ

لفهمهافٌغوتسكً

فًوخاصةالمستخدمةالرموزبعضهناك
ٌحتاجاألحداثوبعضالقصةوزمانمكان

مفهومأوالسكافولدٌنغإلىالقارئمعها

لفهمهافٌغوتسكًعندبالٌداألخذ

المستخدمةالرموزبعضهناك
القصةوزمانمكانفًوخاصة
القارئمعهاٌحتاجاألحداثوبعض

األخذمفهومأوالسكافولدٌنغإلى

لفهمهافٌغوتسكًعندبالٌد

وخاصةالمستخدمةالرموزبعضهناك
كانوانالقصةوزمانمكانفً

ٌتوقفوالٌتجاوزهاأحٌاناالقارئ

عندها

مدى
الرمزٌة

بعضفًوالمفرداتللتراكٌبالتكراربعض

الصفحات

فًوالسداسٌةالخماسٌةالكلماتمنعددانجد

النص

البصرٌةالكلماتمنالكثٌرعلىتعتمد

منقرٌبةلكنهافصٌحةالمستخدمةالكلمات

العامٌة

بعضفًوالمفرداتللتراكٌبالتكراربعض

الصفحات

فًوالسداسٌةالخماسٌةالكلماتمنعددانجد

النص

البصرٌةالكلماتمنالكثٌرعلىتعتمد

منقرٌبةلكنهافصٌحةالمستخدمةالكلمات

العامٌة

والمفرداتللتراكٌبالتكراربعض

الصفحاتمعظمفً

الخماسٌةالكلماتمنعددانجد

النصفًوالسداسٌة

الكلماتمنالكثٌرعلىتعتمد

البصرٌة

لكنهافصٌحةالمستخدمةالكلمات

العامٌةمنقرٌبة

فًوالمفرداتللتراكٌبالتكراربعض

الصفحاتمعظم

الخماسٌةالكلماتمنعددانجد

الكثٌرعلىتعتمدالنصفًوالسداسٌة

البصرٌةالكلماتمن

قرٌبةلكنهافصٌحةالمستخدمةالكلمات

العامٌةمن

فصاحة
اللغة

واختٌار
المفردات

ألهداف  تكتبلمأصٌلةوقصصأصٌلنص
غٌرالنصٌكونأنٌستحسنكماتربوٌة

اللغوٌةصعوبتهزادتوإاَل مترجم

ألهداف  تكتبلمأصٌلةوقصصأصٌلنص
غٌرالنصٌكونأنٌستحسنكماتربوٌة

اللغوٌةصعوبتهزادتوإاَل مترجم

تكتبلمأصٌلةوقصصأصٌلنص
ٌكونأنٌستحسنكماتربوٌةألهداف  
زادتوإاَل مترجمغٌرالنص

اللغوٌةصعوبته

تكتبلمأصٌلةوقصصأصٌلنص
ٌكونأنٌستحسنكماتربوٌةألهداف  
صعوبتهزادتوإاَل مترجمغٌرالنص

اللغوٌة

أصالة
النص

بحجموواضحةكبٌرةالطباعة

الصفحاتفًالكلماتلمكانتغٌٌرهناك

المختلفة

أخرىإلىصفحةمنالكلماتمكانٌتغٌرقد

بحجموواضحةكبٌرةالطباعة

الصفحاتفًالكلماتلمكانتغٌٌرهناك

المختلفة

أخرىإلىصفحةمنالكلماتمكانٌتغٌرقد

بحجموواضحةكبٌرةالطباعة

علىالمكاننفسفًمطبوعةالكلمات
صفحةكل

بحجموواضحةكبٌرةالطباعة

علىالمكاننفسفًمطبوعةالكلمات

صفحةكل

اخراج
الكتاب



 

 

 
 

بعضمألوفهوممامستمدةالكتبمواضٌع

الطفلحٌاةفًالشًء

موضوععلىوترّكزالمضمونبسٌطةقصص
شخصٌةمنأكثرفٌهاتكونقدولكنواحد

واحدة

 
 

بعضمألوفهوممامستمدةالكتبمواضٌع

الطفلحٌاةفًالشًء

علىوترّكزالمضمونبسٌطةقصص
منأكثرفٌهاتكونقدولكنواحدموضوع

واحدةشخصٌة

 
 

هوممامستمدةالكتبمواضٌع

الطفلحٌاةفًمألوف

علىوترّكزالمضمونبسٌطةقصص
فٌهاتكونقدولكنواحدموضوع

واحدةشخصٌةمنأكثر

 
 

مألوفهوممامستمدةالكتبمواضٌع

الطفلحٌاةفً

علىوترّكزالمضمونبسٌطةقصص
أكثرفٌهاتكونقدولكنواحدموضوع

واحدةشخصٌةمن

 
 

المحتوى
واألفكار

بعضفًوالمفرداتللتراكٌبالتكراربعض

الصفحات

وصفاتوخبرمبتدأالتعقٌدبعضمعتراكٌب

جرحرفإلىٳضافةبهومفعولوفاعلوفعل

مجرورواسم

منأكثرأوبسٌطاحواراالكتابٌتضّمنقد

مفهومأومعلومة

بعضفًوالمفرداتللتراكٌبالتكراربعض

الصفحات

وخبرمبتدأالتعقٌدبعضمعتراكٌب

إلىٳضافةبهومفعولوفاعلوفعلوصفات

مجرورواسمجرحرف

منأكثرأوبسٌطاحواراالكتابٌتضّمنقد

مفهومأومعلومة

والمفرداتللتراكٌبالتكراربعض

الصفحاتمعظمفً

الكلماتبٌنالسجعٌكثر

وصفاتوخبرمبتدأبسٌطةتراكٌب

إلىإضافةبهومفعولوفاعلوفعل

مجرورواسمجرحرف

بسٌطاحواراالكتابٌتضّمنقد

فًوالمفرداتللتراكٌبالتكراربعض

الصفحاتمعظم

الكلماتبٌنالسجعٌكثر

وصفاتوخبرمبتدأبسٌطةتراكٌب

إلىإضافةبهومفعولوفاعلوفعل

مجرورواسمجرحرف

بسٌطاحواراالكتابٌتضّمنقد

تراكٌب
الجمل

االعتمادٌمكناللكنالفهمعلىتساعدالصور
غنىأكثرالصورتصبحكماعلٌهاالكلًّ

ورمزٌة

ٌمكناللكنالفهمعلىتساعدالصور
أكثرالصورتصبحكماعلٌهاالكلًّاالعتماد

ورمزٌةغنى

ٌمكناللكنالفهمعلىتساعدالصور

علٌهاالكلًّاالعتماد

الرسومبٌنواضحفصلهناك

والكلمات

ٌمكناللكنالفهمعلىتساعدالصور

علٌهاالكلًّاالعتماد

الرسومبٌنواضحفصلهناك

والكلمات

الرسم
والصور

ونقطةفاصلةالمختلفةالوقفعالماتتستخدم

فًوغٌرهاتعّجبوعالمةاستفهاموعالمة

الجمل

معظمعلىوموجودةواضحةالحركات

الحروف

فاصلةالمختلفةالوقفعالماتتستخدم

تعّجبوعالمةاستفهاموعالمةونقطة

الجملفًوغٌرها

معظمعلىوموجودةواضحةالحركات

الحروف

المختلفةالوقفعالماتتستخدم

استفهاموعالمةونقطةفاصلة

الجملفًوغٌرهاتعّجبوعالمة

كلعلىوموجودةواضحةالحركات

حرف

المختلفةالوقفعالماتتستخدم

وعالمةاستفهاموعالمةونقطةفاصلة

الجملفًوغٌرهاتعّجب

كلعلىوموجودةواضحةالحركات

حرف

رسم
الحركات

الواحدةالصفحةفًسبعةإلىأسطرثالثةمن

منالجملةوتحتويأطولتصبحالجمل

الجملةفًكلمة

كلّهالنصفًكلمةإلىمن

الواحدةالصفحةفًستةإلىأسطرثالثةمن

منالجملةوتحتويأطولتصبحالجمل

الجملةفًكلمات

كلّهالنصفًكلمةإلىمن

الصفحةفًثالثةإلىسطرٌنمن

الواحدة

الصفحةوتحتويأطولتصبحالجمل

الجملةفًكلماتمن

كلّهالنصفًكلمةإلىمن

الصفحةفًثالثةإلىسطرٌنمن

الواحدة

الصفحةوتحتويأطولتصبحالجمل

الجملةفًكلماتمن

كلّهالنصفًكلمةإلىمن

الكلماتعدد

استخدامإلىالمستوىهذافًالتلمٌذٌحتاج

مثلأكبربشكلالمختلفةالقراءةاستراتٌجٌات

مقاطعهاإلىالكلماتتحلٌلبالصور،االستعانة

وهكذاالكلمةتكونهقدماتنبؤأصواتها،أو

استخدامإلىالمستوىهذافًالتلمٌذٌحتاج
أكبربشكلالمختلفةالقراءةاستراتٌجٌات

إلىالكلماتتحلٌلبالصور،االستعانةمثل

الكلمةتكونهقدماتنبؤأصواتها،أومقاطعها

وهكذا

غٌرها


