ملحوظة:
مصفوفة تقدير العالمات هي المرجع األساسي في تحكيم التصفيات الخاصة بالمشاركين في مسابقة تحدي القراءة العربي بكل مستوياتها .
] التصفيات على مستوى المدرسة و المنطقة و الدولة و النهائية ( دبي ) [
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.1.1
(عرض
الكتاب
بالتفصيل)
()20

يذذذذذذذوكر بسذذذذذذذهولة عذذذذذذذددا كافيذذذذذذذا مذذذذذذذن
المعلومذذذذذذذذذات التفصذذذذذذذذذيلية الوا ذذذذذذذذذحة
المنتميذذذذذذة لمو ذذذذذذو الكتذذذذذذاب بشذذذذذذكل
متسلسذذذذذذل بحيذذذذذذ يمذذذذذذدو المو ذذذذذذو
وا ذذذذذذحا الثنذذذذذذين مذذذذذذن الكتذذذذذذ التذذذذذذي
قرأها من المرة األولى.

11-8
 يذذذذوكر عذذذذددا يمذذذذدو غيذذذذر كذذذذافمذذذذذذذذذن المعلومذذذذذذذذذات التفصذذذذذذذذذيلية
الوا ذذذذذذذذذحة المنتميذذذذذذذذذة بشذذذذذذذذذكل
متسلسذذذذذذذذذذل للمو ذذذذذذذذذذو مذذذذذذذذذذن
المرة األولى.
 أو يذذذذذذوكر معلومذذذذذذات تفصذذذذذذيليةكافية من المرة الثانية.
 أو يجيذذذذذذ بشذذذذذذكل كذذذذذذاف عذذذذذذنكتذذذذذاب واحذذذذذد فقذذذذذ مذذذذذن المذذذذذرة
األولى.

7-1

يذذذذذوكر عذذذذذددا غيذذذذذر كذذذذذاف
مذذذذذذذذذذذذذذذذن المعلومذذذذذذذذذذذذذذذذات
التفصذذذذذذيلية مذذذذذذن الكتذذذذذذاب
الذذذذذذذذذوي يسذذذذذذذذذ عنذذذذذذذذذ
بحيذذذذذذذذ ال تمذذذذذذذذين فكذذذذذذذذرة
الكتذذذذذذذذذذذذذذاب األساسذذذذذذذذذذذذذذية
بشذذذذذذذذذذذذذذكل وا ذذذذذذذذذذذذذذ  .أ,
يجيذذذذذذذذ عذذذذذذذذن الكتذذذذذذذذابين
من المرة الثانية.

األسئلة
الخطذذذذذذوة األولذذذذذذى  :اختذذذذذذر كتابذذذذذذا
ثذذذذذذذذم اللذذذذذذذذ مذذذذذذذذن الطالذذذذذذذذ أ
يعر ذذذذذ ذاكذذذذذرا أهذذذذذم التفصذذذذذيالت
التذذذذذي اعذذذذذتمل عليهذذذذذا فذذذذذمذا لذذذذذم
يسذذذتطع اختذذذر لذذذ كتابذذذا بذذذديال ثذذذم
ذذذذذذع العالمذذذذذذة مذذذذذذن( )12وفذذذذذذ
المعايير
الخطذذذذذذوة الثانيذذذذذذة  :اختذذذذذذر كتابذذذذذذا
ثانيذذذذذذذذا ثذذذذذذذذم كذذذذذذذذرر الخطذذذذذذذذوات
السذذذذذذذذذابقة واجمذذذذذذذذذع العالمتذذذذذذذذذين
معا.
وفذذذذذذذذي هذذذذذذذذو المرحلذذذذذذذذة ي خذذذذذذذذو
المحكذذذذذذذذم فكذذذذذذذذرة عذذذذذذذذن قذذذذذذذذدرات
الطالذذذذذ علذذذذذى التحذذذذذد ويذذذذذدونها
مؤقتذذذذا فذذذذي مكذذذذا مذذذذا علذذذذى حتذذذذى
يسذذذذذذتكمل الفكذذذذذذرة عمذذذذذذر حذذذذذذدي
الطالذذذذذذذذذذذذذذ فذذذذذذذذذذذذذذي المواقذذذذذذذذذذذذذذ
المختلفة.
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تحديد
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العالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
5-4

 يذكر الفكرة األساسية في الكتابمن المرة األولى.

6-4

()5

11 - 7

يذذذذذوكر الفكذذذذذرة األساسذذذذذية بشذذذذذكل
محذذذذذذذذذدد مذذذذذذذذذع أهذذذذذذذذذم األفكذذذذذذذذذار
الفرعيذذذذذة للكتذذذذذاب مرتمذذذذذة بشذذذذذكل
منطقي من المرة األولى.

يذذذذذوكر الفكذذذذذرة األساسذذذذذية بشذذذذذكل
محذذذذذذذذذدد مذذذذذذذذذع أهذذذذذذذذذم األفكذذذذذذذذذار
الفرعيذذذذذة للكتذذذذذاب مرتمذذذذذة بشذذذذذكل
منطقذذذذذذذذي ثذذذذذذذذم يكشذذذذذذذذ عذذذذذذذذن
العالقذذذذذذذة بذذذذذذذين محذذذذذذذورين مذذذذذذذن
المحاور من المرة األولى.

األسئلة

 اختطططططر كتا طططططا ثطططططب ا لطططططب مطططططن ال الطططططبأن يططططططططذكر الفكططططططططرة األساسططططططططية التططططططططي
1-1
1-2
اشطططططططتم للياطططططططا الكتطططططططاب .فططططططط ذا لطططططططب
طططططية
ط
األساس
طططططرة
ط
الفك
طططططين
ط
ططططط
ط
يخل
 يطططططططططططذكر عطططططططططططالمعلومططططططططططططططططططططططططططططات يست ع اختر له كتا ا ديال.
والمعلومات التفصيلية .أو
يطططططططر
ساسطططططططية
 يطططططططذكر فكطططططططرة أالتفصيلية فق .
واضحة.
 أو يطططططططططذكر الفكطططططططططرة الواضطططططططططحةمن المرة الثانية.
 اختطططططر كتا طططططا ثطططططب ا لطططططب مطططططن ال الطططططب يتعثططططططططططر فططططططططططي واحططططططططططدة مططططططططططن يتعثططططر فططططي االثنتططططين أن يططططططططذكر الفكططططططططرة األساسططططططططية التططططططططياالثنتططططططططططططين تحديططططططططططططد الفكططططططططططططرة
فطططططططططططططي تحديطططططططططططططد اشطططططططتم للياطططططططا الكتطططططططاب .ثطططططططب أ طططططططب
ططططططية
ط
األساس
ططططططرة
ط
الفك
األساسطططططططططية شطططططططططك واضططططططططط أو
األفكطططططار األساسطططططية .فططططط ذا لطططططب يسطططططت ع
في ذكر األفكار الفرلية .أو
شطططططططك واضططططططط و اختططططر لططططه كتا ططططا ططططديال .وضططططع العالمططططة
طططططار
ط
األفك
طططططر
ط
ذك
طططططي
ط
ف
ططططططك
ط
ش
 يجيطططططططب لطططططططن السططططططط اوفق المعايير.
الفرلية.
صحي من المرة الثانية.
 اختطططططر كتا طططططا ثطططططب ا لطططططب مطططططن ال الطططططبتقديمطططططططططططه حيططططططططططط يطططططططططططذكر الفكطططططططططططرة
 يتعثططططططططططر فططططططططططي واحططططططططططدة مططططططططططنيتعثطططططططر فطططططططي أكثطططططططر األساسطططططططية وأ طططططططب األفكطططططططار الفرليطططططططةي
المت ل طططططططات السطططططططا قةي أو يجيطططططططب
مطططططططن واحطططططططدة مطططططططن ثطططططططب اختطططططططر محطططططططورين مطططططططن محطططططططاور
لن الس ا من المرة الثانية.
المت ل طططططططططططططططططططططططططططططات الكتططططططططططاب وا لططططططططططب منططططططططططه أن يططططططططططر
ينامطططططا .فططططط ذا لطططططب يسطططططت ع اختطططططر لطططططه
السا قة.
ديال كتا ا آخر.
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المرحلة

.1.1
تحديذذذذذذذذذذذذذد
عنذذذذذذذذاوين
أخذذذذذذذذذذذذرى
للكتاب
6-1
()5

5-4

1-1

 يوكر عنوانين مناسمين مختلفينتماما عن العنوا األساسي للكتاب
المختار يكو مرتمطا بـ:
 المضمو العام للكتاب
 أو بحد أساسي .

يسذذذذذذذذذذذتطيع أ يذذذذذذذذذذذوكر عنوانذذذذذذذذذذذا يذذذذذذذذذذذوكر العنذذذذذذذذذذذوا
واحدا مختلفا فق
األصذذذذلي بقليذذذذل مذذذذن
فذذذذذذذذذي
ذذذذذذذذا
ذ
كم
ذذذذذذذذة
ذ
جاب
أو يجيذذذذذذذذذ
التحوير.
المعيذذذذذذذذار السذذذذذذذذاب ولكذذذذذذذذن مذذذذذذذذن
المرة الثانية.

1-2

األسئلة
 اختذذذذذر كتابذذذذذا واللذذذذذ منذذذذذ أ يعطذذذذذيعنوانين آخرين مالئمين للكتاب.

.1
استيعاب
المقروء

11-7

 يذذذذذذذذذوكر عنذذذذذذذذذوانين مختلفذذذذذذذذذين  -يذذذذذذذذذذوكر عنذذذذذذذذذذوانين مختلفذذذذذذذذذذين  -يذذذذذذذذذوكر عنذذذذذذذذذاوين  -اختذذذذذر كتابذذذذذا واللذذذذذ منذذذذذ أ يعطذذذذذيعنذذذذذوانين آخذذذذذرين مالئمذذذذذين مذذذذذع بيذذذذذا
تمامذذذذذذذذذذذذذذا عذذذذذذذذذذذذذذن العنذذذذذذذذذذذذذذوا تمامذذذذذذذذذذذذذذذا عذذذذذذذذذذذذذذذن العنذذذذذذذذذذذذذذذوا غير مالئمة.
األساسذذذذذي علذذذذذى النحذذذذذو الذذذذذوي األساسذذذذذذذذذذذذذذذذي دو أ يكذذذذذذذذذذذذذذذذو  -يذذذذذذذذذذوكر عنوانذذذذذذذذذذا سم اختيار لهوين العنوانين.
قذذذذادرا علذذذذى تقذذذذديم أسذذذذماب مقنعذذذذة واحذذذذذذذذذذذذدا مالئمذذذذذذذذذذذذا
ورد سابقا.
دو القذذذذذذذدرة علذذذذذذذى
 ويقذذذذذذذذذذدم أسذذذذذذذذذذمابا الختيذذذذذذذذذذار الختيار أيا من العنوانين. يذذذذذذذوكر عنوانذذذذذذذا واحذذذذذذذدا فقذذذذذذذذ تقديم األسماب.هوين العنوانين.
مختلفا مع تقديم األسماب.
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1- 1

.1.4
الدروس
المستفادة
والرب
بالواقع
()12

6-4

7-5

يذذذذذذذذذوكر فائذذذذذذذذذدة واحذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذن يذذذذذوكر فائذذذذذدة واحذذذذذدة مذذذذذن قراءتذذذذذ يذذذذوكر فائذذذذدة واحذذذذدة
قراءتذذذذذذ فذذذذذذي الكتذذذذذذاب المحذذذذذذدد فذذذذذي الكتذذذذذاب المحذذذذذدد مذذذذذن المذذذذذرة مذذذذذذن قراءتذذذذذذ فذذذذذذي
الكتذذذذذذذذذذاب المحذذذذذذذذذذدد
لذذذذذذذذذذ مذذذذذذذذذذن المذذذذذذذذذذرة األولذذذذذذذذذذى الثانية ويو حها.
دو القذذذذذذذدرة علذذذذذذذى
ويو حها.
تو يحها.
 يوكر ( 1-1فوائد) من الدروسالمستفادة للكتاب المحدد من
المرة األولى ويو حها.

 يوكر عددا من الفوائد  /الدروسالمستفادة ( 5-4فوائد) للكتاب
المحدد من المرة األولى و
 -1يو حها.
 -1يرب الفائدة بالواقع.
11-7

4-1

 يوكر عددا من الفوائد  /الدروسالمستفادة ( 1-1فوائد) للكتاب
المحدد ويو حها من المرة
الثانية
 يوكر فائدة واحدة للكتاب المحددويو حها.

 يوكر عددا من الفوائد  /الدروسالمستفادة ( 5-4فوائد) للكتاب
المحدد ويو حها ويرب الفائدة
بالواقع من المرة الثانية.
أو
 يوكر عددا من الفوائد  /الدروسالمستفادة ( 5-4فوائد) للكتاب
المحدد من المرة األولى لكن ال يفي
ب حد الشرول السابقة.
أو
 يوكر عددا أقل من الفوائد (1-1فوائد) للكتاب المحدد مع تو يحها
وربطها بالواقع.
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يوكر عددا من الفوائد
من الكتاب المحدد
دو تو يحها.

 يوكر الفوائد منالكتاب المحدد دو
تو يحها أو ربطها
بالواقع.

األسئلة
اختذذذذر كتابذذذذا جديذذذذدا للمذذذذرة األولذذذذى ثذذذذم
اللذذذذذ منذذذذذ أ يذذذذذوكر باختصذذذذذار فائذذذذذدة
واحذذذذذدة أفادهذذذذذا مذذذذذن هذذذذذوا الكتذذذذذاب مذذذذذع
تو يحها.
 ذا لذذذذذم يجذذذذذ الطالذذذذذ يختذذذذذار المحكذذذذذمكتابذذذذذا آخذذذذذر للمذذذذذرة الثانيذذذذذة ثذذذذذم يكذذذذذرر
السذذذذذؤا فذذذذذمذا أجذذذذذاب الطالذذذذذ تو ذذذذذع
العالمة حس المعيار الثاني.
اختذذذذر كتابذذذذا جديذذذذدا للمذذذذرة األولذذذذى ثذذذذم
الل من أ يوكر
باختصذذذذذذذذذذذذذذار الفوائذذذذذذذذذذذذذذد /الذذذذذذذذذذذذذذدروس
المسذذذذذذتفادة التذذذذذذي حصذذذذذذل عليهذذذذذذا مذذذذذذن
هوا الكتاب مع تو يحها.
ذا لذذذذذذم يجذذذذذذ الطالذذذذذذ يختذذذذذذار المحكذذذذذذم
كتابذذذذذا آخذذذذذر للمذذذذذرة الثانيذذذذذة ثذذذذذم يكذذذذذرر
السذذذذذذؤا نفسذذذذذذ فذذذذذذمذا أجذذذذذذاب الطالذذذذذذ
تو ذذذذذذذذذع العالمذذذذذذذذذة حسذذذذذذذذذ المعيذذذذذذذذذار
الثاني.
اختر كتابا جديدا للمرة األولى ثم اس :
اذكر باختصار الفوائد /الدروس المستفادة
التي حصلت عليها من هوا الكتاب مع
تو يحها وربطها بالواقع.
ذا لم يج الطال يختار المحكم كتابا آخر
للمرة الثانية ثم يكرر السؤا نفس فمذا
أجاب الطال تو ع العالمة حس المعيار
الثاني.
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 يجيذذذذذذذذذذذذذ الطالذذذذذذذذذذذذذ عذذذذذذذذذذذذذنالسذذذذذذذذذذؤالين اةتيذذذذذذذذذذين جابذذذذذذذذذذة  -يجيذذذذذذذ الطالذذذذذذذ عذذذذذذذن سذذذذذذذؤا
واحد من السؤالين السابقين.
مرتمطة بمضمو الكتاب:
 .1لمذذذذذذذاذا ألذذذذذذذ الكاتذذذذذذذ هذذذذذذذوا
الكتاب؟ أو
مذذذذذذذذذاذا يريذذذذذذذذذد منذذذذذذذذذا هذذذذذذذذذوا
الكتاب؟ أو
مذذذذذذذا غذذذذذذذرض الكاتذذذذذذذ مذذذذذذذن
ت لي هوا الكتاب؟
 .1مذذذذذذذن يسذذذذذذذتفيد مذذذذذذذن قذذذذذذذراءة
هوا الكتاب؟

 يختذذذذذذذذذذار المعلذذذذذذذذذذم كتابذذذذذذذذذذا ويسذذذذذذذذذذ يكذذذذرر فذذذذي جابتذذذذ السذذذذذذذؤالين السذذذذذذذابقين علذذذذذذذى التذذذذذذذواليمعلومذذذذذذذذذذذذذذذات وردت ويحذذذذذاو قذذذذذدر احمكذذذذذا تو ذذذذذي فكذذذذذرة
في الكتاب .
السؤا للطال ليمكن من احجابة.

 يختذذذذذذذذذذار المعلذذذذذذذذذذم كتابذذذذذذذذذذا ويسذذذذذذذذذذ يجيذذذذذ الطالذذذذذ عذذذذذن األسذذذذذئلة  -يجيذذذذذذ الطالذذذذذذ عذذذذذذن سذذذذذذؤالين  -يجيذذذذذذذذذ الطالذذذذذذذذذاةتيذذذذذذذذذذذذة جابذذذذذذذذذذذذة مرتمطذذذذذذذذذذذذة مذذذذذذذن األسذذذذذذذئلة السذذذذذذذابقة جابذذذذذذذة عذذذذذن سذذذذذؤا واحذذذذذد األسئلة السابقة على التوالي.
بمضذذذذذذذذمو الكتذذذذذذذذاب وبثقافتذذذذذذذذ مرتمطذذذذذذذذذذة بمضذذذذذذذذذذمو الكتذذذذذذذذذذاب فقذذذذذ مذذذذذن األسذذذذذئلة وقد يختار كتابا مختلفا لكل سؤا .
السابقة.
وبثقافت العامة.
العامة:
أو

 .1مذذذذذذذا غذذذذذذذرض الكاتذذذذذذذ مذذذذذذذن
ت لي هوا الكتاب؟

 ال يسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتطيعاحجابذذذذذذة عذذذذذذن أي
من األسئلة.

 -1وما الدليل على ذلك؟
 .1مذذذذذن جمهذذذذذور القذذذذذراء الذذذذذوي
وج الكات رسالت لي ؟
 -4وما الدليل على ذلك؟
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 معظذذذذذذذم التراكيذذذذذذذ التذذذذذذذي  -غالميذذذذذة التراكيذذذذذ التذذذذذييسذذذذذذتخدمها الطالذذذذذذ تكذذذذذذو يسذذذذذذذذذذذذذذتخدمها الطالذذذذذذذذذذذذذذ
تكذذذذو فصذذذذيحة مذذذذن حيذذذذ
فصذذذذذذذذذذذيحة مذذذذذذذذذذذن حيذذذذذذذذذذذ
المطابقة والترتي .
المطابقة والترتي .
 يسذذذذذذتخدم معظذذذذذذم حذذذذذذروف  -يسذذذذذذذذذذذذذذذتخدم غالميذذذذذذذذذذذذذذذةحروف العط .
العط .
 يذذذذذذذذذنظم أفكذذذذذذذذذار بشذذذذذذذذذكل  -يغلذذذذذذ علذذذذذذى أفكذذذذذذار أتكذذذذذذذذذذذذذذذذذذو مترابطذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
متراب باستمرار.
ومنطقية.
 معظذذذذذذذم التراكيذذذذذذذ التذذذذذذذييسذذذذذذتخدمها الطالذذذذذذ تكذذذذذذو
فصذذذذذذذذذذذيحة مذذذذذذذذذذذن حيذذذذذذذذذذذ
المطابقة والترتي .
 يسذذذذذذذذذذتخدم أدوات الذذذذذذذذذذربالمختلفذذذذذذذذذذذذذذة الحذذذذذذذذذذذذذذروف
والكلمات.
 يذذذذذذذذذنظم أفكذذذذذذذذذار بشذذذذذذذذذكلمتذذذذذذذذذذذذذذذذذذراب ومنطقذذذذذذذذذذذذذذذذذذي
باستمرار.
 يلتذذذذذذذذدم بقواعذذذذذذذذد النحذذذذذذذذوبدرجذذذذذذذذة كميذذذذذذذذرة (الفاعذذذذذذذذل
والمفعذذذذذذذو بذذذذذذذ والممتذذذذذذذدأ
والخمذذذذذذذذر ونصذذذذذذذذ الفعذذذذذذذذل
المضذذذذذذذذذذذذذذذذار وجدمذذذذذذذذذذذذذذذذ
واألفعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا واألدوات
الناسخة).

تغلذذذذذذ علذذذذذذى حديثذذذذذذ
اللغة العامية.

 غالميذذذذذة التراكيذذذذذ التذذذذذييسذذذذذذذذذذذذذذتخدمها الطالذذذذذذذذذذذذذذ
تغلذذذذذذ علذذذذذذى حديثذذذذذذ
تكذذذذو فصذذذذيحة مذذذذن حيذذذذ
اللغة العامية.
المطابقة والترتي .
 يسذذذذذتخدم غالمذذذذذا حذذذذذروفالعطذذذذذ فذذذذذي الذذذذذرب بذذذذذين
الجمل.
 فذذذذذذذذذذي الغالذذذذذذذذذذ يذذذذذذذذذذنظمأفكذذذذذذذار بشذذذذذذذكل متذذذذذذذذراب
ومنطقي.
 يلتذذذذذذذدم بقواعذذذذذذذد النحذذذذذذذوبدرجة متوسطة.
6-1
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األسئلة
يالحذذذذذذذك المحكذذذذذذذم فصذذذذذذذاحة التراكيذذذذذذذ مذذذذذذذن
حي :
 فصاحة المفردات. تذذذذذوالي المفذذذذذردات فذذذذذي الجملذذذذذة مذذذذذن حيذذذذذالترتيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
والمطابقة.
 -الرب باستخدام حروف العط .

يالحذذذذذذذك المحكذذذذذذذم فصذذذذذذذاحة التراكيذذذذذذذ مذذذذذذذن
حي :
 فصاحة المفردات. تذذذذوالي المفذذذذردات فذذذذي الجملذذذذة مذذذذن حيذذذذالترتي والمطابقة.
 اسذذذذذذذذذتخدام حذذذذذذذذذروف العطذذذذذذذذذ وكلمذذذذذذذذذاتالرب األخرى.
 ذذذذذذذم أواخذذذذذذذر الكلمذذذذذذذات لذذذذذذذى حذذذذذذذد مذذذذذذذامطا سليما بما يتف مع المعيار.
 -تنظيم األفكار وترابطها.

الهدف

العالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

المرحلة
12-8

 .1التحد

6-1
 .1.1تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدف
الحدي
وو ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو
الصوت
وعخصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذية
المتحد
()12
7-12

4-1

7-5

يظهذذذذذر فذذذذذي حديثذذذذذ بشذذذذذكل  -يظهذذذذذذذذذر فذذذذذذذذذي حديثذذذذذذذذذ
غالميذذذذذذذذذذذذذذذذذة المعذذذذذذذذذذذذذذذذذايير
وا :
السذذذذذابقة مذذذذذع قليذذذذذل مذذذذذن
 الطالقة.الت تذذذذذذذذذ ة والتقطيذذذذذذذذذع دو
 و و الصوت.أ تظهر علي
 التعمير عن المعنى.الحماسذذذذذذذذذذذذذذذة والثقذذذذذذذذذذذذذذذة
 لغة الجسد الحماسذذذذذذذذذذذذذذذة والثقذذذذذذذذذذذذذذذة المتوا عة بالنفس .أو فتذذذذذذذذذذذذرات صذذذذذذذذذذذذمت ذاتالمتوا عة بالنفس.
 فتذذذذذذذذذذذذرات الصذذذذذذذذذذذذمت ذات معنى.المعنى.
12-8
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يظهر في حديث بشكل
وا :
 الطالقة. و و الصوت. التحكم في درجة الصوتوالتعمير عن المعنى.
 الحماسة والثقة المتوا عةبالنفس.
 فترات صمت ذات معنى. لغة الجسد. العفوية والمعد عن التكل . التكرار الهادف غير المملوالعودة لى الت كيد على
النقال المهمة.

 يظهر في حديث غالميةالمعايير السابقة مع قليل
من الت ت ة والتقطيع.

 يتوقذذذذذذذذذذذ مذذذذذذذذذذذراتعذذذذذذذذذدة فذذذذذذذذذي أثنذذذذذذذذذاء
حديث
 ال يمذذذذذدو أنذذذذذ واثذذذذذمن نفس .
 يذذذذذذذذذذذذذذذدخل فذذذذذذذذذذذذذذذيتفصذذذذذذذذذذذذيالت غيذذذذذذذذذذذذر
رورية
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 يتوقذذذذذذذذذذذ مذذذذذذذذذذذراتعذذذذذذذذذدة فذذذذذذذذذي أثنذذذذذذذذذاء
حديثذذذذذ ال يمذذذذذدو أنذذذذذ
واث من نفس .
 الذذذذذذذذذذذذذدخو فذذذذذذذذذذذذذيالتفصذذذذذذذذذذيالت غيذذذذذذذذذذذر
الضرورية

األسئلة
يالحذذذذذك المحكذذذذذم عمذذذذذر جابذذذذذات الطالذذذذذ عذذذذذن
األسئلة المختلفة:
 درجة الصوت وو وح . تتذذذذذذذابع األفكذذذذذذذار وفتذذذذذذذرات التوقذذذذذذذ غيذذذذذذذرالعذذذذذادي بذذذذذين الجمذذذذذل وفقذذذذذرات الحذذذذذدي فذذذذذي
المقابلة كلها.
 النمرة المعمـرة عن المعنى. -استخدام لغة الجسد.

يالحذذذذذك المحكذذذذذم عمذذذذذر جابذذذذذات الطالذذذذذ عذذذذذن
األسئلة المختلفة:
 الطالقة. العفوية والمعد عن التكل . و و الصوت. الذذذذذذذتحكم فذذذذذذذي درجذذذذذذذة الصذذذذذذذوت والتعميذذذذذذذرعن المعنى.
 الحماسة والثقة المتوا عة بالنفس. لغة الجسد. فترات صمت ذات معنى. التكذذذذذذرار الهذذذذذذادف غيذذذذذذر الممذذذذذذل والعذذذذذذودةلى الت كيد على النقال المهمة.
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يختذذذذذار المحكذذذذذم كتابذذذذذا جديذذذذذدا للمذذذذذرة
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15-11
عنذذذذذذدما يحذذذذذذدد للطالذذذذذذ كتذذذذذذاب مذذذذذذا فمنذذذذذذ  -يجيذذذذذذذذذ عذذذذذذذذذن  -يجيذذذذذذذذ عذذذذذذذذن األولذذذذذذذذذى ويطلذذذذذذذذذ مذذذذذذذذذن الطالذذذذذذذذذ
السذذذذذذذذذذؤا مذذذذذذذذذذن السذذذذذذذذؤا جابذذذذذذذذة احجابة عن السؤا .
يجي عن السؤا اةتي:
غير وا حة.
 مذذذذذذذذذا الحكذذذذذذذذذم الذذذذذذذذذوي تصذذذذذذذذذدر علذذذذذذذذذى المرة الثانية. ذا اعتذذذذذذور الطالذذذذذذ عذذذذذذن احجابذذذذذذةالشخصذذذذذذذذيات أو المواقذذذذذذذذ اةتيذذذذذذذذة فذذذذذذذذي
يختذذذذذذار المحكذذذذذذم كتابذذذذذذا آخذذذذذذر للمذذذذذذرة
الكتاب الوي قرأت ؟.
الثانية ويس السؤا نفس .
 يجيذذذذذذذذذ عذذذذذذذذذذن15-11
عنذذذذذذدما يحذذذذذذدد للطالذذذذذذ كتذذذذذذاب مذذذذذذا فمنذذذذذذ سذذذذؤا واحذذذذد مذذذذن
السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؤالين
يجي عن سؤالين مما ي تي:
 -1مذذذذذذذذا الحكذذذذذذذذم الذذذذذذذذوي تصذذذذذذذذدر علذذذذذذذذى السابقين.
الشخصذذذذذذذذيات أو المواقذذذذذذذذ اةتيذذذذذذذذة فذذذذذذذذي
 أو يجيذذذذذذ عذذذذذذنالكتاب الوي قرأت .
 -1مذذذذذا الذذذذذوي أعجمذذذذذك ولذذذذذم يعجمذذذذذك فذذذذذي السذذذذذذذذؤالين مذذذذذذذذن
المرة الثانية.
الكتاب؟
 -1بمذذذذذذذاذا تنصذذذذذذذ المؤلذذذذذذذ فذذذذذذذي حالذذذذذذذة
عادت لماعة الكتاب؟
15-11
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األسئلة

عندما يحدد للطال كتاب ما فمن يجي عن
ثالثة من األسئلة اةتية:
 ما األعياء التي لفتت انتماهك وأنت تقرأالكتاب؟
 ما الوي نج الكات في يصال للقارئ وماالوي لم ينج ؟ و .
 أي عخصيات القصة/الكتاب أعطاها  /لميعطها الكات حقها ولماذا؟
 أين اتفقت وأين اختلفت مع الكات في هواالكتاب؟ ولماذا؟
 -بماذا تص أسلوب الكات في هوا الكتاب ؟

8

عندما يحددللطال كتاب ما
فمن يجي عن
سؤالين من
األسئلة السابقة.
أو يجي عناألسئلة من المرة
الثانية.

 يجيذذذذذذذذذ عذذذذذذذذذنسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؤا وا
فقطذذذذذذذذذذذذذد مذذذذذذذذذذذذذن
األسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذئلة
السذذذذذذذذذذابقة مذذذذذذذذذذن
المذذذذذذذذذرة األولذذذذذذذذذى
أوالثانية.

عندما يحدد للطال
كتاب ما فمن يجي
عن واحد من
األسئلة السابقة.
أو يجي عنسؤالين من المرة
الثانية.

يختذذذذذار المحكذذذذذم كتابذذذذذا جديذذذذذدا للمذذذذذرة
األولذذذذذذذذذى ويطلذذذذذذذذذ مذذذذذذذذذن الطالذذذذذذذذذ
احجابذذذذذذذذذة عذذذذذذذذذن السذذذذذذذذذؤالين‘ فذذذذذذذذذمذا
اعتذذذذذذور الطالذذذذذذ عذذذذذذن احجابذذذذذذة عذذذذذذن
أسذذذذذئلة لهذذذذذوا الكتذذذذذاب يختذذذذذار المحكذذذذذم
كتابا آخر.

يختار المحكم كتابا جديدا للمرة األولى
ويطل من الطال احجابة عن ثالثة
أسئلة من األسئلة الموكورة.
 ذا اعتور الطال عن احجابة عنأسئلة هوا الكتاب يختار المحكم كتابا
آخر وتو ع العالمة حس المعيار.

الهدف
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معلومات
مكتمية
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يتصذذذذذف المحكذذذذذم أسذذذذذماء الكتذذذذذ فذذذذذي
تغطذذذذذذذي قراءاتذذذذذذذ بو ذذذذذذذو ثالثذذذذذذذة يحقذذذذذذ معيذذذذذذارين يحقذذذذذذذذ معيذذذذذذذذارا
الجذذذذذذذذذذذواةات المختلفذذذذذذذذذذذة ويالحذذذذذذذذذذذك
مذذذذذذذذذن المعذذذذذذذذذايير واحذذذذذذذذذذذذدا مذذذذذذذذذذذذن
مجاالت من مجاالت المعرفة.
التنذذذذذو فذذذذذي المجذذذذذاالت التذذذذذي قرأهذذذذذا
المعذذذذذايير الثالثذذذذذذة
ينذذذذذو بشذذذذذكل وا ذذذذذ فذذذذذي قراءتذذذذذ الثالثة السابقة.
الطال .
السابقة.
داخل المجا الواحد.
كمذذذذذذذذذذذا يالحذذذذذذذذذذذك المحكذذذذذذذذذذذم تنذذذذذذذذذذذو
ينذذذذذذذذذذذو بشذذذذذذذذذذذكل وا ذذذذذذذذذذذ بذذذذذذذذذذذين
المؤلفين الوين قرأ لهم الطال
المؤلفين الوين قرأ لهم.
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يعطذذذذذى الطالذذذذذ أسذذذذذماء ثالثذذذذذة كتذذذذذ
 يذذذذذذوكر أسذذذذذذماء ثالثذذذذذذة مذذذذذذؤلفين لثالثذذذذذذة يذذذذذذذذذذذذوكر اسذذذذذذذذذذذذذم  -يذذذذذذذذذذذوكر اسذذذذذذذذذذذم ويطلذذذذذذذذذذذ منذذذذذذذذذذذ ذكذذذذذذذذذذذر أسذذذذذذذذذذذماءكت من بين أربعة كت تعطى ل .
مذذذذذذذذؤلفين اثنذذذذذذذذين مؤلذذذذذذذذذ واحذذذذذذذذذد المؤلفين.
لكتذذذذابين مذذذذن بذذذذين مذذذذذن بذذذذذين أربعذذذذذة
فذذذذذمذا لذذذذذم يجذذذذذ الطّالذذذذذ يختذذذذذار لذذذذذ
كت تعطى ل .
 ي سذذذذذذذ الطالذذذذذذذ فذذذذذذذي المرحلذذذذذذذة أربعذذذذذذذذذذذة كتذذذذذذذذذذذ
ّ
المحكم كتابا افيّا.
الثانويذذذذذذذذذة مذذذذذذذذذن  9-7عذذذذذذذذذن دار تعطى ل .
النشذذذذذر والطمعذذذذذة للكتذذذذذ الثالثذذذذذة * يجيذذذذذذذذذ عذذذذذذذذذن *يجي عن واحد
ويجي عنها.
من الكت في
اثنذذذذين مذذذذن الكتذذذذ
فذذذذذذذذذذذي المجذذذذذذذذذذذا المجا الخا
الخذذذذذذذذا بذذذذذذذذدور بدور النشر وسنة
النشذذذذذذذذذر وسذذذذذذذذذنة الطمع.
الطمع.
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