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 : Bمستوى 
 یمیز اغلب الكلمات بسرعة   •
یستخدم الحرف األول من الكلمة، جنبا إلى جنب مع دلیل  •

 .الصورة، لمعرفة الكلمات 
 .یمیز بضع كلمات بصریة •
   .التالي من المطبوعات یعود إلى الیسار لیقرأ السطر •
 .یناقش النص بعد القراءة، متذكرا تفاصیل ھامة في القصة •
 یتوقع نھایة القصة استنادا على قراءة المقدمة والموضوع  •
 .یمیز صوتا و یربطھ بحرف  •
 
 : Cمستوى  

 أو أكثر من الكلمات البصریة داخل النص المستمر  10یمیز •
ومعرفة الكلمات یستخدم كلمات معروفة إلجراء ترابط  •

  .الجدیدة
 یجري ترابط بین الكلمات، األصوات، أو أنماط التھجئة •
 .یعید القراءة للبحث عن معلومات •
الختامیة عند القراءة بصوت  الترقیمیالحظ ویستخدم عالمات  •

 عال
 .یفھم ویحدد تسلسل بسیط لألحداث في قصة  •
 راءة یعمل توقعات تستند إلى المعلومات المكتسبة من خالل الق •
 .یفھم كیف ترتبط األفكار في نص مع العنوان •
 .یفھم معنى كلمات قلیلة جدیدة لكنھا سھلة الفھم من السیاق •
 

 مرحلة ریاض االطفال

  قبل القراءة:
  .یطابق صورة لكلمة •

 .یسمي بعض األحرف الكبیرة والصغیرة •
  .یفرق بین األرقام والحروف والكلمات •
  .وأصواتھایربط بعض الحروف بأسمائھا  •
یحدد بعض الكلمات المألوفة والمطبوعات البیئیة (مثل،  •

 .عالمة التوقف) 
    .یصف الصور في الكتب باستخدام تفاصیل •
  .یجیب على األسئلة حول كتاب تم قراءتھ بصوت عال •
 .یملي قصص للكبار •
 
 : Aمستوى  

 .یحدد الكلمات المعروفة في نص •
 .یمیز بضع كلمات بصریة  •
  .الكلمات البصریة في نصیحدد  •
 .یعمل توقعات تستند على المعلومات في الصور •
  .یقرأ من الیسار إلى الیمین عبر خط واحد من المطبوعات •
یطابق كلمة منطوقة واحدة مع واحدة من الكلمات  •

 .المطبوعة 
 .یتذكر معلومات ھامة من القصة   •
 

 لقراءةامستویات لدلیل الوالدین 
 3ریاض األطفال إلى الصف 

 
    

    

   

القراءة یاتكل مستوالتقان ساعد طفلك   
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 : Gمستوى 
 أو أكثر من الكلمات البصریة    75یمیز بسرعة وتلقائیا  •
) واحرف متعاقبة   fr ،sn ،slیستخدم خلیط (على سبیل المثال،  •

 مثال 
 )sh,th,wh  لحل الكلمات الجدیدة ( 

 یبحث عن وقائع محددة في النصوص اإلعالمیة  •
  .مزید من المعلومات لفھم النص یدرك •
 .في قصة یتبع ویناقش العدید من األحداث •
 .یظھر التشدید المناسب على الكلمات في جملة  •
  .یدعم التوقعات باألدلة من النص أو معرفة مسبقة •
 یجري ترابط بین النصوص/المواضیع المماثلة ً  •
 .یحدد السبب والتأثیر كما جاء ضمنا في النص •
 .یستخدم ویفسر المعلومات من الصور لعمل معنى •
من الكلمات لیوصل المعنى (مثال یالحظ استخدام الكاتب المحدد  •

 .صاح، بكى )

 : Hمستوى 
أو أكثر من الكلمات البصریة داخل  100یمیز بسرعة  وتلقائیا   •

  .نص مستمر  
 یظھر طرق مرنة لمعرفة الكلمات الجدیدة  •
 یستخدم سیاق النص والصور لمعرفة معنى المفردات الجدیدة  •
 المھم أن تفھمیالحظ، یبحث عن ویناقش المعلومات التي من  •
   .یلخص القصص متعددة األحداث •
  .یستخدم اللغة ،  البنیة والمعاني لدعم طالقة اللسان والتعبیر •
 .یحدد المعلومات الجدیدة ویربطھا بالمعرفة السابقة •
  .یظھر تعلم محتوى جدید من القراءة •
 .فق مع األفكار الواردة في النصتفق أو ال یتی •
 .الجانبیة للبحث عن المعلوماتیستخدم العنوان والعناوین  •

 : Iمستوى 
أو أكثر من الكلمات البصریة فى كتب  150یمیز بسرعة   وتلقائیا  •

 .المبتدئین 
یربط الكلمات ذات المعنى نفسھ أو تقریبا نفس المعنى، للحصول  •

 .على معنى من النص 
للمساعدة على فھم نھایة  یتذكر المعلومات أو سلسلة من األحداث •

 .القصة 
 .بسرعة وتلقائیا یحل معظم الكلمات في النص  •
یبحث عن ویستخدم المعلومات  -یقرأ بشكل مستقل بقدر مناسب  •

 لتحسین التوقعات  أثناء وبعد القراءة ، قبل ، 
 .یعمل ویناقش الترابط بین النصوص وخبرات القارئ  •
 .یبرر االستنتاجات مع األدلة من النص •
 .یالحظ أسلوب الكاتب •
 .یتفق مع األفكار الواردة في النصیتفق أو ال  •
 

 الصف االول

 : Dمستوى 
اسطر  6الى  3أو أكثر من الكلمات البصریة فى  20یمیز  •

  .من النص المطبوع
 ة .یعید قراءة جملة لیصحح أخطاء القراءة الشفوي •
 .یستخدم المعاني وبنیة اللغة  لمعرفة  كلمات جدیدة  •
ینعكس على عالمات الترقیم من خالل التوقف أثناء القراءة  •

 . شفویا 
 یستخلص ویتحدث عن مشاعر الشخصیات •
یشارك اآلراء حول النص ككل (المقدمة، الشخصیات،  •

  .الخاتمة)
 .یلخص المشكلة فى قصة بسیطة ویتكلم عن الحل •

 
 : Eمستوى 

كلمات یستخدم األجزاء األولیة والنھائیة من الكلمات لمعرفة  •
 .جدیدة

یمیز العدید من الكلمات العادیة والكلمات البصریة بسرعة  •
 .وسھولة

 .یفھم ویتحدث عن تسلسل بسیط لألحداث في القصة  •
  .یظھر القراءة الشفویة بطالقة وبإحكام •
المؤقت  یالحظ ویستخدم عالمات الترقیم من خالل اإلیقاف •

  .المناسب والتعبیر بصوت
 .ادا إلى قراءة المقدمة والموضوعیتوقع نھایة القصة استن •
یعمل ویناقش ترابط حول الخبرات الخاصة فیما یتعلق   •

 .بالقصة 
 .یتحدث حول مشاعر الشخصیات •
یمیز عما إذا كانت القصة/النص خیالیة (تقنع) أو غیر خیالیة  •

 .(حقیقیة)
 یقرأ دون اإلشارة.  •

 :  Fمستوى 
 .أو أكثر من الكلمات البصریة  50یمیز  •
كلمات سجعیھ واحرف ساكنة  -یمیز ویستخدم أجزاء الكلمة •

 .تدمج  لحل الكلمات أثناء القراءة 
یستخدم األصوات المتعلقة بأحرف العلة والساكنة لحل  •

 .الكلمات
یستخدم میزات النص البسیطة (العناوین، الترویسة، جدول  •

 .المحتویات)
  العبارة لیصحح ذاتیا أو لیؤكد یعید قراءة الجملة أو •
 .یقدم موجزا شفویا لنص مع التفاصیل المناسبة •
 یحدد ویقرأ بعض العبارات حسب مجموعات الكلمة •
  .الشخصیات یجري توقعات تستند إلى معرفة  •
   .یستخلص حول مشاعر الشخصیات والدوافع •
 .یفھم إن القصة لھا المقدمة، الموضوع والخاتمة  •
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 :  K/Lمستوى 

) و pre,un,dis,reالكلمة، البادئات مثال (یفك الكلمات باستخدام أجزاء  •
  .) ed,ingالنھایات (مثال 

 ، یفھم كلمات وصفیة أطول •
یالحظ ویستخدم الرسومات مثل التسمیات البیانیة، الخرائط ، الجداول  •

 .والتسمیات التوضیحیة  
 .كلمة) 15یفھم جمل أطول (ما یزید عن   •
( قراءتھ على  ، تتمت واألحداث من خالل نص أطول یتذكر الشخصیا  •

 .مدى عدة أیام مثال كتب الفصل )
  .یصحح ذاتیا األخطاء التي تسبب فقدان المعنى •
 .نص الیحدد األفكار الھامة في  •
 یلخص األفكار من النص وكیف ترتبط  •
 .معدل جیدبیقرأ بصمت  •
 .یبرر التوقعات باستخدام األدلة  •
 .واألحداثیستدل على السبب واألثر بالقراءة عن الشخصیات  •
 .یعین مشاعر الشخصیات باستخدام األدلة من النص  •
 .یالحظ أسلوب الكاتب بعد قراءة عدة كتب من قبل نفس الكاتب •

 

 الصف الثاني

 : Jمستوى 
 یقرأ بطالقة، یتباطأ لمعرفة الكلمات الجدیدة وثم یستأنف بطالقة    •
یفھم مشكلة القصة - یستخدم عناوین الفصول لتوقع المحتوى  •

 .وحلھا 
 .یعمل توقعات حول الشخصیة استنادا إلى الصفات •
 التى قرئت. یعمل ترابط بین النص والنصوص األخرى •
 تستدل على مشاعر الشخصیات من خالل قراءة حوارھم •
یستنتج أسباب المشاكل أو النتائج في القصص الخیالیة وغیر  •

 .الخیالیة
  .بطریقة مختلفةیخمن كیف قد تتصرف الشخصیات  •
  كلمات أو أكثر. 10یقرأ ویفھم الجمل الطویلةالتى بھا   •

 
 

 
 : Nمستوى 

 .وكلمات وصفیة أطول   3او  2یفك الكلمات مع مقاطع  •
یربط الكلمات ذات المعنى نفسھ أو تقریبا نفس المعنى للمساعدة على فھم  •

 النص
بنشاط في یبدأ بمالحظة كلمات جدیدة ومثیرة لالھتمام، ویستخدمھم  •

 ..العمل الشفوي أو الكتابي
كلمة) مع مجموعة من األسماء،  15یتعامل مع جمل أطول (ما یزید على  •

 .األفعال، والصفات
 .یتحقق باستمرار من الفھم أو البحث عن المعلومات أثناء القراءة  •
  .یستخدم مصادر متعددة للمعلومات من أجل دعم طالقة اللسان •
 .یظھر الوعي بعالمات الترقیم ویقرأ الحوار مع التعبیر  •
    .التى قرئت یعمل ترابط بین النص والنصوص األخرى •
 .یفرق بین المعلومات المعروفة والجدیدة  •
  .یظھر المنظورات المتغیرة حسب تطور األحداث في قصة •
یتبع ویتذكر سلسلة من األحداث ومشكلة القصة والحل على نص أطول  •

 ..ل فھم النھایةمن أج
یعمل ترابط بین النص وغیره من النصوص التي تم قراءتھا أو سماعھا  •

 .ویظھرھا كتابة

 الصف الثالث

 :   Mمستوى 
 . لو كلمات وصفیة أطو 3او  2یفك الكلمات مع مقاطع  •
یربط الكلمات ذات المعنى نفسھ أو تقریبا نفس المعنى للمساعدة  •

  .على فھم النص
كلمات جدیدة ومثیرة لالھتمام، ویستخدمھم بنشاط یبدأ بمالحظة  •

  .في العمل الشفوي أو الكتابي
    .یتجاوز النص في المناقشات والتفسیرات •
كلمة) مع مجموعة 15یتعامل مع جمل أطول (ما یزید على    •

 .من األسماء، األفعال، والصفات
 یتحقق باستمرار من الفھم أو البحث عن المعلومات أثناء القراءة •
 یستخدم مصادر متعددة للمعلومات من أجل دعم طالقة اللسان  •
 .یظھر الوعي بعالمات الترقیم ویقرأ الحوار مع التعبیر  •
  التى قرئت. یعمل ترابط بین النص والنصوص األخرى  •
 یفرق بین المعلومات المعروفة والجدیدة  •
 یظھر المنظورات المتغیرة حسب تطور األحداث في القصة •
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 : Oمستوى 

یفھم داللة المعنى (الثانوي )للكلمات مثال "المنزل " ھو مكان الدفء  •
 .والراحة 

  .یفك الكلمات الصعبة باستخدام المعرفة الخلفیة •
التي لھا العدید من الخیوط المطبوعة في یتعامل مع النصوص  •

 .الصفحة
 .یشكل األسئلة ویبحث عن إجابات أثناء القراءة  •
یبحث عن المعلومات باستخدام أدوات مثل :الرسوم التوضیحیة،  •

الخرائط، الرسوم البیانیة، التسمیات  الفھرس، قاموس ، التوضیحیة، 
 جدول المحتویات  والعناوین ،المصطلحات

 أطول مع عدة حلقات أما شفویا أو خطیایلخص قصص  •
 .یستخدم بنیة النص لیتوقع مخرجات الحكایة  •
یعمل مدى واسع من التوقعات تستند إلى المعرفة  ومعرفة النصوص   •

 .، المسبقة، معرفة المحتوى 
 .یتبع الشخصیات المتعددة في القصة  •
تستدل على أسباب المشاكل أو النتائج في القصص الخیالیة وغیر  •

 .الخیالیة
 

:للقراءة یبدأ معك حب طفلك . 

 .تعمقراءة نشاط عائلي مالجعل ا •
 .فكر في مستوى القراءة واالھتمام لدى طفلك عند اختیار الكتب •
ً فریقكون  •  .االباءمع المعلمین. إحضر ھذه النشرة إلى اجتماع  ا
ساعد طفلك على الذھاب إلى المدرسة كل یوم في الوقت  •

 .المحدد. یتم تدریس القراءة في الصباح

للحصول على أفكار رائعة لمساعدة طفلك 
على القراءة على مستوى الصف في الصف 

 Readby4th.org الرابع، قم بزیارة


