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 الفّن األدبّي
أمور  (الواقعّي الّذاتّي

؛ المغامرات )حياتّية
الخيالّية لكائنات شبيهة 

الحكايا (باألرضّية 
الحيوانات  الخيالّية،
 ...)الّناطقة

الواقعّي العائلّي؛ 
الحكايات الّشعبّية؛ 
المغامرات الخيالّية 

لكائنات شبيهة 
لحكايا ا ( باألرضّية

الخيالّية، الحيوانات 
 ...)الّناطقة

الواقعّي االجتماعّي 
 ضمن حدود المحيط(

؛ القصص )السكني
االجتماعّي، الوطنّي، 

األسطوري الّشعبّي، 
؛ غير الميتولوجي

بيئة، ( اإلبالغّي 
 )تراث

الواقعّي االجتماعّي أو 
ص الّتاريخّي؛ القص

االجتماعّي، الوطنّي، 
األسطوري ، الّشعبّي

؛ ر الميتولوجيغي
القصص الّساخر؛ 

حضارات، (اإلبالغّي 
 ) إآولوجيا ، علوم

الواقعّي االجتماعّي، 
الوطنّي، الحضارّي ، 

الّتاريخّي؛ األخالقّيات؛ 
؛  الميتولوجيةاألساطير

القصص الملغزة؛ الّنقد 
؛  الّساخراالجتماعّي
حضارات، (اإلبالغّي 

 )إآولوجيا، علوم

الواقعّي  االجتماعّي، 
طنّي، الحضارّي، الو

الّتاريخّي، العالمّي؛ 
 األخالقّيات؛ األساطير

؛ الغرائبّي الميتولوجية
القصص الملغزة؛  أو

؛  الّساخرالّنقدّي
أعراق، (اإلبالغّي 

إآولوجيا ، علوم، 
 )ِسَير

: الموضوع .2
المغزى أو 

 العبرة

العناية بالحاجات 
الّذاتّية الجسدّية؛ محّبة 

العائلة والمحيط 
ّي؛ المشاطرة؛ الّسكن

آداب المائدة؛ احترام 
القواعد األساس 

الّلعب، عبور (
؛ الوقاية من ...)الّشارع

 األذى؛ تقدير الّطبيعة

العناية بالحاجات 
الّذاتّية الجسدّية 

والمعنوّية؛ الواجبات 
اليومّية؛ المنزلية 

احترام العائلة والمحيط 
الّسكنّي؛ تقدير األشكال 
الحياتّية على أنواعها؛ 

بين؛ رمع  األق الّسالم
احترام األعراف 

االجتماعّية وحقوق 
اآلخرين؛ قبول 

اآلخرين؛ اآلداب 
االجتماعّية؛ االهتمام 

 بالّطبيعة

االهتمام بحاجات 
اآلخرين الجسدّية؛ 

تفّهم المشاعر؛ احترام 
 تقّبل؛  المحّليالمجتمع

اآلخر المختلف؛ 
اإلنصاف؛ المساواة 

الجنسانّية؛ الّسالم مع 
ات والقريبين؛ تقدير الّذ

الّتراث؛ آداب الّسلوك؛ 
االهتمام بالمحيط 
 الّسكنّي والبيئة

احترام الجسم 
اإلنسانّي؛ المشارآة؛ 
 الّتحّكم في المشاعر؛

الّسالم مع الّذات 
 الّتسامح؛ ؛والقريبين

المساواة االجتماعّية 
والجنسانّية؛ الّنزعات 
اإليجابّية االجتماعّية؛ 

االنفتاح الّروح الّنقدّية و
العقلّي؛ آداب الّسلوك، 

االهتمام بالّتراث 
والمجتمع المحّلّي 

 والبيئة 

احترام الّطبيعة 
اإلنسانّية وتنّوعها؛ 

االهتمام بمشاعر 
اآلخرين؛ الّتعاون؛ 
الّسالم والّتسامح؛ 

المساواة؛ الّنزعات 
اإليجابّية االجتماعّية ؛ 
الحكم المعيارّي على 

آداب  الّذات واآلخرين؛
ّسلوك؛ االهتمام ال

بشؤون الّتراث، 
والمجتمع المحّلّي، 

والحفاظ على الموارد 
اإلآولوجيا، (

 ...)الّطاقة

قضايا المراهقة؛ 
احترام حقوق اإلنسان؛ 

االهتمام بحاجات 
اآلخرين؛ الّتعاون؛ 

الّسالم والّتوافق؛ 
المساواة؛ الّنزعات 
اإليجابّية اجتماعيًّا 

وعالميًّا؛ الحكم 
ى آّل المعيارّي عل

المسائل؛ آداب 
الّسلوك؛ العناية 
بشؤون الّتراث، 

والمجتمع، والحفاظ 
على الموارد 

اإلآولوجيا ، (
 ...)الّطاقة
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القّصة 
 وترابطها

 

؛  معدودةالّشخصّيات
البيئات واألطر 

أليفة  انّيةالمك/ الّزمانّية
ال تتجاوز االثنين؛ 

الحبكة وحيدة العقدة 
تدور بشكل أساس حول 

شخصّية أو اثنتين؛ 
 تتابعيتسلسل األحداث 

ال (ضمن فترة قصيرة 
؛ )يوم واحدتتعّدى 

السبب الحوار محدود؛ 
 العناصروواضح 
ساسّية األ الوصفية

شّفافة 

؛ قليلةالّشخصّيات 
البيئات واألطر 

نّية قليلة المكا/ الّزمانّية
ومألوفة؛ الحبكة 

بسيطة تدور حول 
شخصّية أو اثنتين؛ 

 تتابعيتسلسل األحداث 
يمتّد على فترة 

محدودة؛ الحوار 
معتدل الحجم؛ مزيج 
متوّسط من العناصر 

األساسّية والّثانوّية 
الّسهلة على  الّظاهرة
 اإلدراك

الّشخصّيات عديدة؛  
/ بعض األطر الّزمانّية

ات غير المكانّية  والبيئ
مألوفة ومتنّوعة؛ الحبكة 

تدور حول بضع مرّآبة 
شخصّيات؛ تسلسل 

األحداث تكّررّي يمتّد 
على فترة معتدلة؛ 

الحوار معتدل الحجم؛ 
مزيج متوّسط من 
العناصر األساسّية 

الّضمنّي منها ال يتجاوز(
 والّثانوّية ) االثنين

الشّخصّيات عديدة؛ 
/ البيئات واألطر الّزمانّية

ّية متنّوعة؛ األدبّية المكان
؛  في الّنص محدودة

الحبكة معّقدة تدور حول 
شخصّيات عديدة؛ 

تسلسل أحداث تكّررّي 
يستغرق فترة مطّولة؛ 
الحوار معتدل الحجم؛ 

مزيج من العناصر 
األساسّية والّثانوّية 

 الّظاهرةالمعلومات و
  والّضمنّية

الّشخصّيات عديدة؛ 
/ البيئات واألطر الّزمانّية

كانّية متنّوعة؛ اعتدال الم
في أدبّية للّنص مع 

بعض األوجه المجازّية؛ 
الحبكة مرّآبة تدور 

حول شخصّيات متعّددة؛ 
تسلسل األحداث تكّررّي 

يمتّد على فترة طويلة؛ 
الحوار معتدل الحجم؛ 

العناصر  مزيج من
 األساسّية والّثانوّية

المعلومات الّظاهرة و
 والّضمنّية

الّشخصّيات عديدة؛ 
لبيئات واألطر الّزمانّية ا
المكانّية متنّوعة؛ الّنّص /

أدبّي مع رمزّية 
واستعارات؛ الحبكة 

معّقدة تدور حول 
شخصّيات عديدة؛ 

تسلسل األحداث تكّررّي 
يمتّد على فترات طويلة؛ 

الّسرد قد ال يتضّمن 
حواًرا؛ مزيج من 

العناصر األساسّية 
المعلومات و والّثانوّية

 الّظاهرة والّضمنّية
الّلغة  .4

واألسلوب 
 والمقروئّية

 المفردات منقليل  عدد
المألوفة، المحسوسة، 

أحادّية المعنى؛ الجملة 
نمطّية، قصيرة، ال 

تتجاوز الّسطر الواحد، 
تقتصر على صيغة 
زمنّية واحدة للفعل؛ 

 ،مباشرة المعنىالفقرة 
ال تتجاوز الجمل 

 قط فتعتمدوالّثالث، 
 من الفاصلة والّنقطة
  عالمات الفصل

 منمحدود عدد 
المفردات غير المألوفة، 

المحسوسة، متعّددة لكن 
المعاني؛ الّترآيب بسيط 

مع استخدام معتدل 
لألحوال والّظروف 
وتمايزات حروف 

الجّر؛ استخدام قليل 
 للمفردات والعبارات
العاطفّية ؛ الجملة ال 

تتجاوز الّسطرين، تعتمد
ن زمنّيتين للفعل، صيغتي

تّتبع أنماًطا قليلة؛  الفقرة
 بسيطة ،من بضع جمل

مضبوطة  ،الّتفسير
 بعالمات الفصل

 األساسية

، والقليل أدبيةفردات م
منها داللّي أومجازّي؛ 

الّترآيب متوّسط 
الّصعوبة مع استخدام 

معتدل للّظروف 
واألحوال وتمايزات 

حروف الجّر؛ استخدام 
معتدل للعبارات 

فردات العاطفّية؛ والم
الجمل معتدلة الّطول 
ومعّقدة  دالليًّا؛ الفقرة 

ضبطا معتدلة طوًال و
  بعض؛فصلالمات عالب

األفكار على شيء من 
 تفسيرها قد ،الّضمنّية

 يحتاج إلى بعض الجهد

، القليل أدبيةفردات م
من الّتعابير االستعارّية 

أو المجّردة؛ الّترآيب 
عادّي آما استخدام 

واألحوال الّظروف 
وتمايزات حروف 

الجّر؛ مفردات 
وعبارات عاطفّية؛ 

 ، معتدلة الّطولةالفقر
بجميع  مضبوطة

؛ عالمات الفصل
األفكار ضمنّية 

  قد تفسيرها،باعتدال
يحتاج إلى إحاالت إلى 

 المجاالت الّثقافّية

مفردات معّقدة، 
مجّردة؛ جمل معتدلة 

الّطول ومعّقدة ترآيبيًّا 
دلة ودالليًّا؛ جمل معت
الّطول مع أفكار 

يحتاج تفسيرها ضمنّية 
إلى إحاالت على 
 مجاالت متعّددة

 مفردات تقنّية 
وأجنبّية؛ فقر معتدلة 

الّطول مع أفكار 
ضمنّية يحتاج تفسيرها 

إلى إحاالت على 
 مجاالت مختلفة
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الّتصميم 
 والّنوعّية

فقرة واحدة في 
افقها ترالّصفحة 

متداد صورة على ا
الّصفحة؛ الحرف آبير 

؛ المسافات الحجم
واسعة بين الكلمات 
والّسطور؛ الّرسوم 

ال (بهيجة األلوان 
)  فوتوغرافيةصور

تناسب الّنّص وتعّبر 
مباشرة عن المعنى؛ 

 ال يتجاوزفصل واحد 
 صفحة من ورق 16

ل تاّم سميك؛ تشكي
  للّنّص

على األآثر ثالث فقر 
رافقها ت ،في الّصفحة

صورة على امتداد 
ّصفحة؛ الحرف ال

؛ معتدل في آبر الحجم
المسافة بين الكلمات 

واألسطر معتدلة؛ 
 األلوان الّرسوم جّذابة
ال (سهلة الّتفسير 

؛ )صور فوتوغرافية
 32 ال يتجاوزافصالن 

 صفحة على ورق
؛ تشكيل تاّم سميك
 للّنّص

  على األآثرخمس فقر
متنّوعة األسلوب، مع 

ثالثة رسوم جانبّية 
في على األآثر 

الّصفحة؛ حجم الحرف 
عادّي؛ المسافة عادّية 

بين الكلمات واألسطر؛ 
مزيج من الرسوم 
 ،الملّونة والّصور

معتدلة المعلومات 
الّضمنّية؛ الفصول 

 64قليلة ال تتجاوز 
صفحة على ورق 
عادّي؛ تشكيل تاّم 

 ّصللّن

الّنّص على آامل 
الّصفحة مع بعض 

رسوم متنّوعة األحجام 
خالل الكتاب؛ حجم 

الحرف عادّي؛ 
المسافة بين الكلمات 

واألسطر عادّية؛ مزيج 
من الّرسوم والّصور 

باألبيض واألسود ذات 
المعلومات الّضمنّية؛ 

الفصول قليلة ال 
 صفحة 96تتجاوز 

على ورق عادّي؛ 
 تشكيل تاّم للّنّص

 على آامل الّنّص
الّصفحة مع بعض 

 صور،(اإليضاحات 
...) سوم بيانّية جداولر

متنّوعة الحجم خالل 
الكتاب؛ تنويع محدود 
لحجم الحرف ونوعه؛ 

سافة بين الكلمات الم
؛ واألسطر عادّية

الفصول قليلة ال تتجاوز
 صفحة على ورق 128

عادّي؛ تشكيل تاّم 
 للّنّص

الّنّص على آامل 
الّصفحة مع بعض 

يضاحات المتنّوعة اإل
خالل والتعقيد الحجم 

الكتاب؛ تنويع في حجم 
الحرف ونوعه؛ 

المسافة بين الكلمات 
 يمكن أن واألسطر

 مصّغرة؛ تكون
الفصول قليلة ال 

 صفحة 160تتجاوز 
على ورق عادّي؛ 

 تشكيل متوّسط للّنّص

معالجة  .6
 المعلومات

تفكير حّسّي يعتمد على 
ورة؛ اإلدراك الّص

؛ مط أحادّيمباشر لن
، ال تحليل وصفّي

 سببّي،/تفسيري
للّنصوص والّرسوم 
المّتسمة بمعلومات 

أّولّية سهلة اإلدراك؛ 
 تطّور العاطفة

تفكير حّسّي؛ إدراك 
للّنمطّي؛ تحليل وصفّي 

وتفسيرّي للّنصوص 
والّرسوم المّتسمة 

بمعلومات أّولّية سهلة 
اإلدراك؛ تطّور 

 العاطفة والقيم األساس

ّي مع بعض تفكير حّس
ّطفيف؛ المجّرد ال

إدراك للّنمطّي وتوّقع 
؛ تحليل وصفّي له

وتفسيرّي للّنصوص 
 بعض يتطّلبوالّرسوم 

الّتحليل المتمايز الآتناه 
المعلومات األّولّية؛ 

بعض االستنتاج حول 
تطّور  وضعّية معّينة؛
 أّولّي للّنزعات 

تفكير حّسّي مع بعض 
المجّرد؛ إدراك 
؛ للنمطّي وتوّقع له

تحليل وصفّي 
وتفسيرّي للّنصوص 

والّرسوم يتطّلب بعض 
الّتحليل المتمايز الآتناه 

المعلومات األّولّية؛ 
بعض االستنتاج؛ 

تخمين  للمعلومات 
الّضمنّية واألحداث 

 اتنزعالاآلتية؛ تطّور 
 معيارّية وصقلهاال

تفكير حّسّي مع بعض 
المجّرد؛ إدراك نمطّي؛ 

تحليل وصفّي 
وص وتفسيرّي للّنص

والّرسوم يتطّلب بعض 
الّتحليل المتمايز الآتناه 

المعلومات األّولّية؛ 
 تخميناستنتاج؛ 

؛ للمعلومات الّناقصة
توّقع لألحداث؛ تطّور 

نقدّية ال اتنزعال
 وضبطها

تفكير حّسّي مع بعض 
المجّرد؛ إدراك نمطّي؛ 

تحليل وصفّي 
وتفسيرّي للّنصوص 

والّرسوم يتطّلب بعص 
ز الآتناه الّتحليل المتماي

المعلومات األّولّية؛ 
استنتاج؛ تخمين 

للمعلومات الّناقصة؛ 
توّقع لألحداث 

واألوضاع المفتوحة؛ 
نقدّية ال اتنزعالتطّور 

 وضبطها
 


