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الهدف المرحلة
.1.1
(عرض
الكتاب
بالتفصيل)
()20

12-1

العالمـــــــات
20-14
يذذذ بر بسذذذهولة عذذذددام با يذذذام مذذذ
المعلومذذذذذذذذذذذذذ ات التفصذذذذذذذذذذذذذيلية
الواضذذذذذذنة المنتميذذذذذذة لموضذذذذذذو
الكتذذذاب بشذذذكل متسلسذذذل بنيذذذ
يبذذذذدو الموضذذذذو واضذذذذنا نذذذذي
ذذذذا مذذذذ
مذذذذ الكتذذذذر التذذذذي
المرة األولى.

13-8

 يذذ بر عذذددام يبذذدو غيذذر بذذامذذذذ المعلومذذذذات التفصذذذذيلية
الواضذذذذنة المنتميذذذذة بشذذذذكل
متسلسذذذذذل للموضذذذذذو مذذذذذ
المرة األولى.
 و يذذذذذذذذذذ بر معلومذذذذذذذذذذاتتفصذذذيلية با يذذذة مذذذ المذذذرة
الثانية.
 و يجيذذذذذر بشذذذذذكل بذذذذذاعذذذ بتذذذاب وا ذذذد قذذذ مذذذ
المرة األولى.

األسئلة
7-3
يذذذ بر عذذذددا غيذذذر بذذذا
مذذذذذذذذ المعلومذذذذذذذذات
التفصذذذذذذذذذذيلية مذذذذذذذذذذ
يسذذذذ
الكتذذذذاب الذذذذ
ت ذذذذذي
عنذذذذذي بنيذذذذذ
كذذذذذذذذذذرة الكتذذذذذذذذذذاب
األساسذذذذذذذذية بشذذذذذذذذكل
واضذذذذ  .و يجيذذذذر عذذذذ
الكتذذذذامي مذذذذ المذذذذرة
الثانية.

الخطذذذذذذوة األولذذذذذذى اختذذذذذذر
بتابذذذذذا لذذذذذ ا لذذذذذر مذذذذذ
الطالذذذذر ر يعرضذذذذي ابذذذذ ا
ذذذذذ التفصذذذذذذي ت التذذذذذذي
اشذذذذتمل عليهذذذذا ذذذذ ا لذذذذ
يسذذتطا اختذذر لذذي بتابذذا بذذدي
لذذذ ضذذذا الع مذذذة مذذذ ()10
و ق المعايير
الخطذذذوة الثانيذذذة اختذذذر بتابذذذا
لانيذذذذا لذذذذ بذذذذ ر الخطذذذذوات
السذذذذذذذذذذذذابقة وا مذذذذذذذذذذذذا
الع متي معا.

و ذذذي ذذذ ح المر لذذذة ي خذذذ
المنكذذذذذذذ كذذذذذذذرة عذذذذذذذ
ذذذذذذدطات الطالذذذذذذر علذذذذذذى
التنذذذذذدو ويذذذذذدونها م تذذذذذا
ذذي مكذذار مذذا علذذى تذذى
يسذذذذذذتكمل الفكذذذذذذرة عبذذذذذذر
ذذذذذذذدي الطالذذذذذذذر ذذذذذذذي
الموا ف المختلفة.

1

األسئلة

العالمـــــــــات

الهدف

المرحلة

 .1.2تنديذذذذذد
منذذذذذذذذذذذذاور
الكتذذذذذذذذذذاب
األساسية
(األ كذذذذذذذذذار
األساسذذذذذذذية
للكتاب)

3- 1

1-0
3-2
5-4
اختذذذذذر بتابذذذذذا لذذذذذ ا لذذذذذر مذذذذذ
 يذذذذ بر الفكذذذذرة األساسذذذذية  -يخلذذذذذذذذ مذذذذذذذذي الفكذذذذذذذذرة  -يذذذذذذذ بر بعذذذذذذذذذذذي الكتذذذذاب مذذذذ المذذذذرة األساسذذذذذذذذية والمعلومذذذذذذذذات المعلومذذذذذذذذذذذذذذات الطالذذذذذذذذر ر يذذذذذذذذ بر الفكذذذذذذذذرة
األساسذذذذية التذذذذي اشذذذذتمل عليهذذذذا
التفصيلية ق .
التفصيلية .و
األولى.
الكتذذذاب .ذذذ ا لذذذ يسذذذتطا اختذذذر
 يذذذذ بر كذذذذرة ساسذذذذية غيذذذذرلي بتابا بدي .
واضنة.
 و يذذذذ بر الفكذذذذرة الواضذذذذنةم المرة الثانية.

6-4

يتعثذذذذذذذذذر ذذذذذذذذذي
ذذذذذذي
ا نتذذذذذذي
تنديذذذذذذد الفكذذذذذذرة
األساسذذذذذذذذذذذذذذذذذية
بشذذذذكل واضذذذذ و
ذذذذذذذذذي بذذذذذذذذذر
األ كار الفرعية.

اختذذذذذر بتابذذذذذا لذذذذذ ا لذذذذذر مذذذذذ
الطالذذذذذذذذر ر يذذذذذذذذ بر الفكذذذذذذذذرة
األساسذذذذية التذذذذي اشذذذذتمل عليهذذذذا
ذذذذذذ األ كذذذذذذار
الكتذذذذذذاب .لذذذذذذ
األساسذذذية .ذذذ ا لذذذ يسذذذتطا اختذذذر
لذذذذي بتابذذذذا بذذذذدي  .وضذذذذا الع مذذذذة
و ق المعايير.

يتعثذذذذر ذذذذي بثذذذذر
يذذذذذ بر الفكذذذذذرة األساسذذذذذية  -يتعثذذذذذر ذذذذذي وا ذذذذذدة مذذذذذ
المتطلبذذذذذذذذذات السذذذذذذذذذابقة و مذذذ وا ذذذدة مذذذ
بشذذذذكل منذذذذدد مذذذذا ذذذذ
األ كذذذذذار الفرعيذذذذذة للكتذذذذذاب يجيذذر عذذ السذذ ا مذذ المذذرة المتطلبذذذذذذذذذذذذذذذات
السابقة.
الثانية.
مرتبذذذة بشذذذكل منطقذذذي لذذذ
يكشذذذذف عذذذذ الع ذذذذة مذذذذي
منذذذو م مذذذ المنذذذاور مذذذ
المرة األولى.

اختذذذذذر بتابذذذذذا لذذذذذ ا لذذذذذر مذذذذذ
الطالذذذذذر تقديمذذذذذي بنيذذذذذ يذذذذذ بر
الفكذذذذذذذذرة األساسذذذذذذذذية و ذذذذذذذذ
األ كذذذذذذار الفرعيذذذذذذة لذذذذذذ اختذذذذذذر
منذذذذذو م مذذذذذ منذذذذذاور الكتذذذذذاب
وا لذذذذر منذذذذي ر يذذذذرب مينهمذذذذا.
ذذذ ا لذذذ يسذذذتطا اختذذذر لذذذي بذذذدي
بتابا آخر.

-

()5
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يذذذذذ بر الفكذذذذذرة األساسذذذذذية
بشذذذذكل منذذذذدد مذذذذا ذذذذ
األ كذذذذذار الفرعيذذذذذة للكتذذذذذاب
مرتبذذذة بشذذذكل منطقذذذي مذذذ
المرة األولى.

 يتعثذذذذذر ذذذذذي وا ذذذذذدة مذذذذذا نتذذذذذذي تنديذذذذذذد الفكذذذذذذرة
األساسذذذذية بشذذذذكل واضذذذذ و
ذذذذي بذذذذر األ كذذذذار الفرعيذذذذة.
و
 يجيذذذر عذذذ السذذذ ا بشذذذكلصني م المرة الثانية.
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المرحلة

 .1.3تنديذذذذذد 6 - 1
عنذذذذذذذذذذاوي
خذذذذذذذذذذذذذرى
للكتاب
()5

العالمـــــــــات

األسئلة

1-0
3-2
5-4
يسذذذذذذتطيا ر يذذذذذذ بر عنوانذذذذذذام يذذذذذذ بر العنذذذذذذوار اختذذذذذر بتابذذذذذا وا لذذذذذر منذذذذذي ر
 يذذذذذ بر عنذذذذذواني مناسذذذذذ ياألصذذذذذلي بقليذذذذذل يعطذذذي عنذذذواني آخذذذ م م ئمذذذي
وا دا مختلفا ق
مختلفذذذذذذذي تمامذذذذذذذام عذذذذذذذ
للكتاب.
العنذذذذذذذذذذذوار األساسذذذذذذذذذذذي و يجيذذذذر ة ابذذذذة بمذذذذا ذذذذي م التنوير.
للكتذذذذذذاب المختذذذذذذار يكذذذذذذور المعيذذذذار السذذذذابق ولكذذذذ مذذذذ
المرة الثانية.
مرتبطا بذ
• المضمور العام للكتاب
• و بندو ساسي .

12-7
يذذذذذذ بر عنذذذذذذاوي
يذذذذذذ بر عنذذذذذذواني مختلفذذذذذذي
يذذذذذ بر عنذذذذذواني مختلفذذذذذي
تمامذذذذذذذذام
عذذذذذذذذذ العنذذذذذذذذذوار غير م ئمة.
تمامذذذذذذذذام عذذذذذذذذ العنذذذذذذذذوار
األساسذذذذذذي علذذذذذذى الننذذذذذذو األساسذذذذذذذي دور ر يكذذذذذذذور يذذذذذذذ بر عنوانذذذذذذذذام
ذذذذادطام علذذذذى تقذذذذدي سذذذذباب وا ذذذذذذدام م ئمذذذذذذام
ورد سابقام .
ال
دور القذذذذذذذذذذذذذذدرة
 ويقذذذذذدم سذذذذذبابام ختيذذذذذارح مقنعذذذذذة ختيذذذذذارح يذذذذذام مذذذذذعلذذذذذذذى تقذذذذذذذدي
العنواني .
ي العنواني .
األسباب.
يذذذذ بر عنوانذذذذام وا ذذذذدام قذذذذ
مختلفام ما تقدي األسباب.
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اختذذذذذر بتابذذذذذام وا لذذذذذر منذذذذذي ر
يعطذذذذذذذذذي عنذذذذذذذذذواني آخذذذذذذذذذ م
م ئمذذذي مذذذا ميذذذار سذذذبر اختيذذذارح
له ي العنواني .

الهدف
.1.4
الذذذذذذذذذدطو
المستفادة
والذذذذذذذذذذذرب
بالوا ا
()10

المرحلة

العالمـــــــــات

3- 1

4-2
7-5
10-8
يذذذذذذذذ بر ائذذذذذذذذدة
يذذذذذ بر ائذذذذذدة وا ذذذذذدة مذذذذذ
يذذذذ بر ائذذذذدة وا ذذذذدة مذذذذ
اءتذذذي ذذذي الكتذذذاب المنذذذدد وا ذذذذذذذذدة مذذذذذذذذ
اءتذذذذذذذي ذذذذذذذي الكتذذذذذذذاب
اءتذذذذذذذي ذذذذذذذي
المنذذذذذدد لذذذذذي مذذذذذ المذذذذذرة م المرة الثانية ويوضنها.
الكتذذذذاب المنذذذذدد
األولى ويوضنها.
دور القذذذذذذذذذذذذذذدرة
على توضينها.

6-4

يذذذذ بر عذذذذددام مذذذذ
 يذذذ بر عذذذددام مذذذ الفوائذذذديذذذذذ بر ( 3-2وائذذذذذد) مذذذذذ
ا لذذذذذذذذذذدطو المسذذذذذذذذذذتفادة الذذذذذذذدطو المسذذذذذذذتفادة ( 3-2الفوائذذذذذذذد مذذذذذذذ
وائذذذذذذد) للكتذذذذذذاب المنذذذذذذدد الكتذذذذاب المنذذذذدد
للكتذذذاب المنذذذدد مذذذ المذذذرة
دور توضينها.
ويوضنها م المرة الثانية
األولى ويوضنها.
 يذذذذذذذ بر ائذذذذذذذدة وا ذذذذذذذدةللكتاب المندد ويوضنها.

12-7

األسئلة
اختذذذر بتابذذذام ديذذذدام للمذذذرة األولذذذى
لذذذ ا لذذذر منذذذي ر يذذذ بر باختصذذذار
ذذذ ا
ائذذذدة وا ذذذدة اد ذذذا مذذذ
الكتاب ما توضينها.
 ة ا لذذذذذ يجذذذذذر الطالذذذذذر يختذذذذذارالم ِّ
نكذذذ بتابذذذام آخذذذر للمذذذرة الثانيذذذة
ذذذذ ا ذذذذاب
لذذذذ يكذذذذ ر السذذذذ ا
الطالذذذذر توضذذذذا الع مذذذذة سذذذذر
المعيار الثاني.
اختذذذر بتابذذذام ديذذذدام للمذذذرة األولذذذى
ل ا لر مني ر ي بر
باختصذذذذذذذار الفو ائذذذذذذذد الذذذذذذذدطو
المسذذذذتفادة التذذذذي صذذذذل عليهذذذذا
ا الكتاب ما توضينها.
م
ة ا لذذذذذذ يجذذذذذذر الطالذذذذذذر يختذذذذذذار
الم ِّ
نكذذذ بتابذذذام آخذذذر للمذذذرة الثانيذذذة
لذذذذ يكذذذذ ر السذذذذ ا نفسذذذذي ذذذذ ا
ذذذذاب الطالذذذذر توضذذذذا الع مذذذذة
سر المعيار الثاني.

يذذذذذذ بر الفوائذذذذذذد
يذذذذ بر عذذذذددام مذذذذ الفوائذذذذد
الذذذذذذذدطو المسذذذذذذذتفادة ( 5-4مذذذذذذذ الكتذذذذذذذاب اختذذذر بتابذذذام ديذذذدام للمذذذرة األولذذذى
 يذذذ بر عذذذددام مذذذ الفوائذذذدوائذذذذذذد) للكتذذذذذذاب المنذذذذذذدد المنذذذذذذذذذذذذدد دور ل اس :
الذذذذذدطو المسذذذذذتفادة (5-4
وائذذذذذد) للكتذذذذذاب المنذذذذذدد ويوضذذذذذنها ويذذذذذرب الفائذذذذذدة توضذذذذذذذذذذذذذينها و ا بذذذر باختصذذذار الفوائذذذد الذذذدطو
المسذذذتفادة التذذذي صذذذل عليهذذذا
ربطها بالوا ا.
بالوا ا م المرة الثانية.
م المرة األولى و
ذذذ ا الكتذذذاب مذذذا توضذذذينها
مذذذ
و يذذذ بر عذذذددام مذذذ الفوائذذذد
 -1يوضنها.
وربطها بالوا ا.
الذذذذذذذدطو المسذذذذذذذتفادة (5-4
 -2يرب الفائدة بالوا ا.
ة ا لذذذذذذ يجذذذذذذر الطالذذذذذذر يختذذذذذذار
وائذذذد) للكتذذذاب المنذذذدد مذذذ
ذذام
ِّ
المنكذذذ بتابذ آخذذذر للمذذذرة الثانيذذذة
المذذذرة األولذذذى لكنذذذي يفذذذي
لذذذذ يكذذذذ ر السذذذذ ا نفسذذذذي ذذذذ ا
ب د الش وط السابقة.
ذذذذاب الطالذذذذر توضذذذذا الع مذذذذة
و يذذذذذ بر عذذذذذددام ذذذذذل مذذذذذ
سر المعيار الثاني.
ال فوائذذذذذذذذذذذد ( 3-2وائذذذذذذذذذذذد)
للكتذذذذذذذذاب المنذذذذذذذذدد مذذذذذذذذا
توضينها وربطها بالوا ا.
4

الهدف

المرحلة
6-1

تنديذذذذذذذذذذذذذد
غذذذذذذذذذذذذذذرض
الكاتذذذذذذذذذذر
و مهورح.
()5
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العالمـــــــــات
3-2
5-4
يجيذذذذر الطالذذذذر عذذذذ سذذذذ ا
يجيذذذذذذذذر الطالذذذذذذذذر عذذذذذذذذ
السذذذذذ الي ا تجذذذذذي ة ابذذذذذة وا ذذذذذذذذد مذذذذذذذذ السذذذذذذذذ الي
السابقي .
مرتبطة بمضمور الكتاب
 . 1لمذذذا ا لذذذف الكاتذذذر ذذذ ا
الكتاب؟ و
مذذذذذا ا ي اذذذذذد منذذذذذا ذذذذذ ا
الكتاب؟ و
مذذذذا غذذذذرض الكاتذذذذر مذذذذ
ت ليف ا الكتاب؟
 . 2مذذذ يسذذذتفيد مذذذ ذذذ اءة
ا الكتاب؟
يجيذذذذذذذذر الطالذذذذذذذذر عذذذذذذذذ
األسذذذذذذذيلة ا تيذذذذذذذة ة ابذذذذذذذة
مرتبطذذذذة بمضذذذذمور الكتذذذذاب
وبثقا تي العامة
 . 1مذذذذا غذذذذرض الكاتذذذذر مذذذذ
ت ليف ا الكتاب؟
 -2وما الدليل على لك؟
 . 3مذذذذذذ مهذذذذذذور القذذذذذذ اء
و ذذذي الكاتذذذر رسذذذالتي
الذذذ
ةليي؟
 -4وما الدليل على لك؟

األسئلة
1-0
يكذذذ ر ذذذي ة ابتذذذي يختذذذذذار المعلذذذذذ بتابذذذذذا ويسذذذذذ
معلومذذذذذذذذذذذذذذذذات السذذذذذذذ الي السذذذذذذذذابقي علذذذذذذذذى
وردت ذذذذذذذذذذذذذذذي التذذذذوالي وينذذذذاو ذذذذدر ا مكذذذذار
توضذذذذي كذذذذرة السذذذذ ا للطالذذذذر
الكتاب.
ليمكني م ا ابة.

يجيذذذذذر الطالذذذذذر يختذذذذذار المعلذذذذذ بتابذذذذذام ويسذذذذذ
يجيذذذذر الطالذذذذر عذذذذ سذذذذ الي
مذذذ األسذذذيلة السذذذابقة ة ابذذذة عذذذ سذذذ ا وا ذذذد األسيلة السابقة على التوالي.
و ذذذذد يختذذذذار بتابذذذذام مختلفذذذذام لكذذذذل
قذذذذذذذذذ مذذذذذذذذذ
مرتبطذذذذذة بمضذذذذذمور الكتذذذذذاب
األسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيلة س ا .
وبثقا تي العامة.
السابقة.
و
يسذذذذذذذذذذذذذذذتطيا
ا ابذذذذذة عذذذذذ
م األسيلة.
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المرحلة
3- 1

 .2.1الت ابيذذذذذذذذر
وت اب األ كار
()20

12 - 4

العالمـــــــــات
20-14
 معظذذذذذذذ الت ابيذذذذذذذرالتذذذذذذذذي يسذذذذذذذذتخدمها
الطالذذذذذذذذذذر تكذذذذذذذذذذور
صذذذذذينة مذذذذذ يذذذذذ
المطابقة والترتير.
 يسذذذذذذذتخدم معظذذذذذذذو العطف.
كذذذذذذذذذارح
 يذذذذذذذذذنظبشذذذذذذذذذذكل متذذذذذذذذذذ اب
باستم ار.

معظذذذذذذذذ الت ابيذذذذذذذذر
التذذذذذذذذي يسذذذذذذذذتخدمها
الطالذذذذذذذذذذر تكذذذذذذذذذذور
صذذذذذينة مذذذذذ يذذذذذ
المطابقة والترتير.
 يسذذذذذذذذذذذذذذتخدم دواتالذذذذذذذذذرب المختلفذذذذذذذذذة
الن و والكلمات.
كذذذذذذذذذارح
 يذذذذذذذذذنظبشذذذذذذذذذذكل متذذذذذذذذذذ اب
ومنطقي باستم ار.
 يلتذذذذقم بقواعذذذذد الننذذذذوبدر ذذذة ب يذذذرة (الفاعذذذل
والمفعذذذذذذذذذذو بذذذذذذذذذذي
والمبتذذذذذذذذذد والخبذذذذذذذذذر
ونصذذذذذذذذذذر الفعذذذذذذذذذذل
المضذذذذذذذذاط و قمذذذذذذذذي
واأل عذذذذذذذذذذا واألدوات
الناسخة).

األسئلة

6-2
13-7
 غال يذذذذذذذذة الت ابيذذذذذذذذر تغلذذذر علذذذى ديثذذذي ي ذذذل الم ِّنكذذذ صذذذا ة الت ابيذذذر مذذذ
ي :
التذذذذذذذذذي يسذذذذذذذذذتخدمها اللغة العامية.
 صا ة المفردات.الطالذذذر تكذذذور صذذذينة
 تذذذذوالي المفذذذذردات ذذذذي الجملذذذذة مذذذذمذذذذذ يذذذذذ المطابقذذذذذة
يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ الترتيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر
والترتير.
والمطابقة.
 يسذذذذذذذذذتخدم غال يذذذذذذذذذة الرب باستخدام و العطف.و العطف.
 يغلذذذذر علذذذذى كذذذذارحر تكذذذذذذذذور مت ابطذذذذذذذذة
ومنطقية.

6-2
غال يذذذذة الت ابيذذذذر التذذذذي تغلذذذر علذذذى ديثذذذي ي ذذذل الم ِّ
نكذذذ
ي :
يسذذذذذذذتخدمها الطالذذذذذذذر اللغة العامية.
 صا ة المفردات.تكذذذذذور صذذذذذينة مذذذذذ
 تذذذذوالي المفذذذذردات ذذذذي الجملذذذذة مذذذذيذذذذذذذذذذ المطابقذذذذذذذذذذة
ي الترتير والمطابقة.
والترتير.
 اسذذذذتخدام ذذذذ و العطذذذذف وبلمذذذذات يسذذذتخدم غالبذذذام ذذذ والرب األخرى.
العطذذذذذف ذذذذذي الذذذذذرب
 ضذذذب واخذذذذر الكلمذذذذات ةلذذذذى ذذذذد مذذذذامي الجمل.
ضبطام سليمام بما يتفق ما المعيار.
 ذذذذذي الغالذذذذذر يذذذذذنظ تنظي األ كار وت ابطها.كذذذذارح بشذذذذكل متذذذذ اب
ومنطقي.
 يلتذذذذقم بقواعذذذذد الننذذذذوبدر ة متوسطة.
صذذذا ة الت ابيذذذر مذذذ
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الهدف

المرحلة

6-1
 .2.2تذذذذذذذذذذذذذد ق
الندي
ووضذذذذذذذذذذذذذذذذذو
الصوت
وشخصذذذذذذذذذذذذذذذية
المتندو
()10
7-12

العالمـــــــــات
7-5
10-8
يظهذذذذذر ذذذذذي ديثذذذذذي  -يظهذذذذذر ذذذذذي ديثذذذذذي
غال يذذذذذذذذذذة المعذذذذذذذذذذايير
بشكل واض
السذذذابقة مذذذا ليذذذل مذذذ
 الط ة.الت تذذذذذ ة والتقطيذذذذذا دور
 وضو الصوت.ر تظهر عليي
 التع ير ع المعنى.النماسذذذذذذذذة والثقذذذذذذذذذة
 لغة الجسد النماسذذذذذذة والثقذذذذذذة المتواضذذذذذذعة بذذذذذذالنفس.و
المتواضعة بالنفس.
ات
ات  -تذذذذذذ ات صذذذذذذم
 تذذذذ ات الصذذذذممعنى.
المعنى.

األسئلة
4-2
 يتو ذذذذذذف مذذذذذذ ات ي ذذذذل الم ِّنكذذذذ عبذذذذر ة ابذذذذات الطالذذذذر
عذذذذذدة ذذذذذي نذذذذذاء ع األسيلة المختلفة
 در ة الصوت ووضو ي.ديثي
 يبذذذدو نذذذي وا ذذذق  -تتذذذذابا األ كذذذذار و تذذذذ ات التو ذذذذف غيذذذذرالعذذذاد مذذذذي الجمذذذذل و قذذذذ ات النذذذذدي
م نفسي.
ي المقابلة بلها.
 يذذذذذذذذدخل ذذذذذذذذيالمعبذرة ع المعنى.
تفصذذذذذذذذي ت غيذذذذذذذذر  -النبرة
ِّ
 استخدام لغة الجسد.ض و اة

4-2
7-5
10-8
يظهذذذذذر ذذذذذي ديثذذذذذي  -يظهذذذذذر ذذذذذي ديثذذذذذي  -يتو ذذذذذذف مذذذذذذ ات
غال يذذذذذذذذذذة المعذذذذذذذذذذايير عذذذذذدة ذذذذذي نذذذذذاء
بشكل واض
ديثذذذي يبذذذدو نذذذي
السذذذابقة مذذذا ليذذذل مذذذ
 الط ة.وا ق م نفسي.
الت ت ة والتقطيا.
 وضو الصوت. الذذذذذذدخو ذذذذذذذي الذذذذتنك ذذذذي در ذذذذةالتفصذذذذذذذي ت غيذذذذذذذر
الصذذذذوت والتع يذذذذر عذذذذ
الض و اة
المعنى.
 النماسذذذذذذذة والثقذذذذذذذةالمتواضعة بالنفس.
ات
 تذذذذذ ات صذذذذذممعنى.
 لغة الجسد. العفويذذذة والبعذذذد عذذذالتكلف.
 التكذذذذ ار الهذذذذاد غيذذذذرالممذذذل والعذذذودة ةلذذذى
الت بيذذذذد علذذذذى النقذذذذاط
المهمة.
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ي ذذذذل الم ِّ
نكذذذذ عبذذذذر ة ابذذذذات الطالذذذذر
ع األسيلة المختلفة
 الط ة. العفوية والبعد ع التكلف. وضو الصوت. الذذذذتنك ذذذذي در ذذذذة الصذذذذوت والتع يذذذذرع المعنى.
 النماسذذذذذذذذذة والثقذذذذذذذذذة المتواضذذذذذذذذذعةبالنفس.
 لغة الجسد.ات معنى.
 ت ات صم التكذذذ ار الهذذذاد غيذذذر الممذذذل والعذذذودةةلى الت بيد على النقاط المهمة.

الهدف

المرحلة
3- 1

.3.1
الق اءة
النا دة
()15

6-4

12-7

العالمـــــــــات
11-7
15-12
عنذذذدما ينذذذدد للطا لذذذر بتذذذاب مذذذا نذذذي  -يجيذذذذذر عذذذذذ
السذذذذذذ ا مذذذذذذ
يجير ع الس ا ا تي
تصذذذذذدرح علذذذذذى المرة الثانية.
 مذذذذذا النكذذذذذ الذذذذذالشخصذذذذذذذيات و الموا ذذذذذذذف ا تيذذذذذذذة
تي؟.
ي الكتاب ال

15-12
عنذذذدما ينذذذدد للطالذذذر بتذذذاب مذذذا نذذذي  -يجيذذذذذذر عذذذذذذ
سذذذذذ ا وا ذذذذذد
يجير ع س الي مما ي تي
تصذذذذدرح علذذذذى مذذذذ السذذذذ الي
 -1مذذذذا النكذذذذ الذذذذ
الشخصذذذذذذذيات و الموا ذذذذذذذف ا تيذذذذذذذة السابقي .
تي.
ي الكتاب ال
عجبذذذذك ولذذذذ يعجبذذذذك  -و يجيذذذذر عذذذذ
 -2مذذذذا الذذذذ
السذذذذ الي مذذذذ
ي الكتاب؟
 -3بمذذذا ا تنصذذذ الم لذذذف ذذذي الذذذة المرة الثانية.
ةعادتي باعة الكتاب؟
15-12
عنذذذدما ينذذذدد للطالذذذر بتذذذاب مذذذا نذذذي -عنذذذذذدما ينذذذذذدد
للطالذذذذر بتذذذذاب
يجير ع ل لة م األسيلة ا تية
 مذذذذا األشذذذذياء التذذذذي لفتذذذذ ا تبا ذذذذك مذذذا نذذذي يجيذذذرعذذذذذذ سذذذذذذ الي
و ن تق الكتاب؟
نجذذذ الكاتذذذر ذذذي ةيصذذذالي مذذذذذذ األسذذذذذذيلة
 مذذذا الذذذالسابقة.
ل ينج ؟ وض .
للقارئ وما ال
شخصذذذذذذذذذذيات القصذذذذذذذذذذة الكتاب  -و يجيذذذذر عذذذذ
عطا ذذذا لذذذ يعطهذذذا الكاتذذذر قهذذذا األسذذذذذذيلة مذذذذذذ
المرة الثانية.
ولما ا؟
 يذذذذ اتفقذذذذ و يذذذذ اختلفذذذذ مذذذذاالكاتر ي ا الكتاب؟ ولما ا؟
 بمذذذا ا تصذذذف سذذذلوب الكاتذذذر ذذذيا الكتاب ؟
8

األسئلة
6-2
نكذذذذذ بتابذذذذذام ديذذذذذدام
يختذذذذذار الم ِّ
 يجيذذذذذر عذذذذذالسذذذذ ا ة ابذذذذة للمذذذذذرة األولذذذذذى ويطلذذذذذر مذذذذذ
الطالر ا ابة ع الس ا .
غير واضنة.
 ة ا اعتذذذ ر الطالذذذر عذذذ ا ابذذذةيختذذذار الم ِّ
نكذذذ بتابذذذام آخذذذر للمذذذرة
الثانية ويس الس ا نفسي.
نكذذذذذ بتابذذذذذام ديذذذذذدام
يختذذذذذار الم ِّ
 يجيذذذذذذر عذذذذذذللمذذذذذرة األولذذذذذى ويطلذذذذذر مذذذذذ
سذذذذذذذذذذذذ ا وا
الطالذذذذر ا ابذذذذة عذذذذ السذذذذ الي ‘
قطذذذذذذد مذذذذذذ
ذذذ ا اعتذذذ ر الطالذذذر عذذذ ا ابذذذة
األسذذذذذذذذذذذذذذذذذيلة
عذذذ سذذذيلة لهذذذ ا الكتذذذاب يختذذذار
السذذذذذابقة مذذذذذ
المذذذذرة األولذذذذى المنك بتابا آخر.
والثانية.

عنذذذذذدما ينذذذذذذدد
للطالذذذر بتذذذاب
مذذذا نذذذي يجيذذذر
عذذذ وا ذذذد مذذذ
األسذذذذذذذذذذذذذذذذذيلة
السابقة.
 و يجيذذذذر عذذذذسذذذذذ الي مذذذذذ
المرة الثانية.

نكذذذذذ بتابذذذذذام ديذذذذذدام
يختذذذذذار الم ِّ
للمذذذذذرة األولذذذذذى ويطلذذذذذر مذذذذذ
الطالذذذذذر ا ابذذذذذة عذذذذذ ل لذذذذذة
سيلة م األسيلة الم بورة.
 ة ا اعتذذذ ر الطالذذذر عذذذ ا ابذذذةعذذذذ سذذذذيلة ذذذذ ا الكتذذذذاب يختذذذذار
الم ِّ
نكذذذذذ بتابذذذذذام آخذذذذذر وتوضذذذذذا
الع مذذذذذذذذة سذذذذذذذذر المعيذذذذذذذذار.

الهدف

المرحلة
12-1

التنو
()5

العالمـــــــــات
5-4
•
•
•

3-2

1-0

ينقذذذذذق معيذذذذذاطام يتصذذذف المنكذذذ سذذذماء الكتذذذر
تغطذذذذي اءاتذذذذي بوضذذذذو ل لذذذذة ينقذذذق معيذذذا م
ذذذذذذذي الجذذذذذذذوا ات المختلفذذذذذذذة
مذذذذذ المعذذذذذايير وا ذذذذذذذدام مذذذذذذذ
مجا ت م مجا ت المعر ة.
ينذذذو بشذذذكل واضذذذ ذذذي اءتذذذي الث لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة المعذذذذذذذذذذذذذذذذايير و ي ذذذل التنذذذو ذذذي المجذذذا ت
ا الطالر.
الث لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة التي
السابقة.
داخل المجا الوا د.
بمذذذذذا ي ذذذذذل المنكذذذذذ تنذذذذذو
السابقة.
ينذذذذذذو بشذذذذذذكل واضذذذذذذ مذذذذذذي
المذذذذذ لفي الذذذذذ ي ذذذذذ لهذذذذذ
له .
الم لفي ال ي
الطالر

5-4
معلومذذذذذذات 12 - 1
مكت ية
()5

األسئلة

3-2

1-0

يعطذذذذى الطالذذذذر سذذذذماء ل لذذذذة
 يذذذذذ بر اسذذذذذذ يذذذ بر سذذذماء ل لذذذة مذذذ لفي لث لذذذة يذذذذذذذ بر اسذذذذذذذم لذذذذذف وا ذذذذذد بتذذذر ويطلذذذر منذذذي بذذذر سذذذماء
بتذذذر مذذذ مذذذي ربعذذذة بتذذذر تعطذذذى مذذذذ لفي ا نذذذذي
مذذذ مذذذي ربعذذذة الم لفي .
لكتذذذذذامي مذذذذذ
لي.
مذذذذذذذي ربعذذذذذذذة بتذذذذذر تعطذذذذذى
ذذذ ا لذذذ يجذذذر الطر الذذذر يختذذذار لذذذي
بتذذذذذر تعطذذذذذى لي.
ر
المنك بتابا ةضا ريا.
• يسذذذ الطالذذذر ذذذي المر لذذذة لي.
الثانويذذذذذذة مذذذذذذ  9-7عذذذذذذ دار
*يجيذذذذذذر عذذذذذذ
النشذذذر للكتذذذر الث لذذذة ويجيذذذر * يجيذذذذذذر عذذذذذذ
عنها.
وا ذذذذذذذد مذذذذذذذ
ا نذذذذذذذذي مذذذذذذذذ
الكتذذذذذذر ذذذذذذي الكتذذذذذذر ذذذذذذي
المجذذذا الخذذذا
المجذذذا الخذذذا
بدور النشر.
بدور النشر.
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