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عقــدت مؤسســة قطــر الدوليــة اجتماًعــا في مدينــة نيويورك في فبراير 2017 إلصدار إرشــادات مبدئية 
لتعليــم القــراءة والكتابــة باللغــة العربيــة للطــاب في برامــج التعليم المزدوج. المشــاركون في االجتماع 

المبدئــي األول فــي فبرايــر عــام 2017 هــم: مريم )مي مي( مت، دان ســامبلس، نجــاء البدوي، كارولين داود، 
مهــا عفيفــي، ســوزان حنا - ويتشــت، نهيــل عريقات، نوال ليمون، نورمان ســيويكي، مايــكل بيكون، داني 

دويــري، لينــا خوالكــي، إيمــان هاشــم، محبوبة حماد، فاطمــة ديعوب. وقد أثار هذا االجتماع الذي اســتمر 
لمــدة يوميــن العديــد مــن القضايا الرئيســية حــول تدريس اللغــة العربية. حدد الفريق الفجــوة الكبيرة 
- التــي تقــف فــي طريــق معلمــي ومعلمات اللغــة العربية للوصول إىل نوع مــن التوجيــه للمعلمين في 

هــذه الصفــوف الدراســية حــول تدريس فنــون اللغة العربية بشــكل فعال يواكب المــكان والزمان اللذين 
نعيــش فيهمــا. المشــكلة أن المعلميــن والمعلمــات كانــوا يســتخدمون محتوى مناهــج التعليم العام في 

س باللغــة العربيــة، مثل الحســاب والعلوم، أو أي محتوى دراســي آخر،  لكن لــم يكن لديهم  المــواد التــي تــدرَّ
األهــداف اللغويــة التــي يتبعونهــا عندمــا يتعلــق األمر بالجانــب المهاري للغــة العربية. ونتيجة لما ســبق، فقد 
قامــت مؤسســة قطــر الدوليــة بجمــع ِفرق مــن المعلمين والمعلمات لبــدء العمل عىل األهــداف التعليمية 
للغــة العربيــة. وفــي ســبيل ذلــك تابعت مؤسســة قطر تدريب ومعاونــة وتوجيه فرق العمل لبدايــة الكتابة 

فــي المشــروع فــي ضــوء التوجيهــات المعطاة من موّجهي مؤسســة قطر الدوليــة، وخصوًصا مريم )مي 
مــي( مــت ودان ســامبلس. تألفــت فــرق الكتابة هذه من: نجــاء البدوي، كارولين داود، فــدوى خربتلي، ليىل 

بحــر العلــوم، مهــا عفيفــي، مزينة شــمس الدين، ميرفت إبراهيــم ونجاح حجازي. وتمكنت مؤسســة قطر 
الدوليــة مــن جمعهم لاجتماع شــخصًيا فــي مارس ومايو عام 2017. 

عــت الملفــات التــي ُأنشــئت في ذلك الوقــت عىل بقية معلمــي ومعلمات اللغــة العربية )في   وقــد وزِّ
المــدارس األربــع العامــة التــي تتبــع نظام التعليــم المزدوج باللغــة العربية في الواليات األربــع المختلفة(. 

وجــرت مراجعــة وتحديــث مشــروع المعايير الرئيســية واألهداف التعليميــة للغة العربية باســتمرار في 
كل عــام أثنــاء اســتضافة معهــد مؤسســة قطــر للمعلمين والمعلمــات - لتدريب وتطوير وتوجيــه معلمي 

ومعلمــات اللغــة العربيــة - حيــث تمكنــت نجاء البدوي مــن تجميع المســّودات والتعليقــات المختلفة حول 
هذا المشــروع وتنظيمها.

يمكــن أيًضــا اســتخدام المشــروع مــن قبل برامــج التعليم المزدوج للغــة العربية، بغض النظر عــن نموذجها 
فــي التدريــس والســاعات التــي تســمح بها للبرنامج في اليوم الدراســي. نحن نــدرك أن كل برنامج مزدوج 
باللغــة العربيــة قــد يبــدو مختلًفــا أو قد يســتخدم نموذًجا مختلًفــا، ولكن األهداف والمعاييــر ال تختلف. 

يمكــن تكييــف المســتند المرفق وفًقا لنموذج مدرســتك وإعداداتهــا ومناهجها.

نبـذة
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تدعم مؤسسة قطر الدولية أربعة برامج للتعليم المزدوج باللغة العربية في المدارس العامة في الواليات 
المتحدة األمريكية وهي: »PS / IS 30« في بروكلين، نيويورك؛ مركز إليزابيث التعليمي في كوداهي، كاليفورنيا؛ 
مدرسة ماجنت للتعليم المزدوج للغات في هيوستن، تكساس؛ وأكاديمية بالتيمور الدولية في بالتيمور بوالية 

مارياند. لمعرفة المزيد عن كل من هذه المدارس ودعم مؤسسة قطر الدولية لها، يرجى االطاع عىل هذه 
المقالة التي نشرت في ACTFL في »The Language Educator« في أبريل / مايو 2020:

.https://www.qfi.org/wp-content/uploads/2020/05/TLE_AprMay20_FT-Allaf.pdf 

شكر خاص

نتقــدم بشــكر خــاص لمريــم )مي مي( مت ودان ســامبلس القائَميــن عىل التوجيه وتقديم االستشــارات في 
أعمــال مؤسســة قطــر الدوليــة المتعلقــة ببرامــج الدمج العربية مزدوجــة اللغة منذ العــام 2013! كما نتقدم 

بالشــكر الجزيــل إىل نجــاء البــدوي التــي بدأت هــذا العمل عندما كانت فــي أحد صفوف برامــج التعليم المزدوج 
باللغــة العربيــة بنفســها. مــن دون التــزام نجــاء وتفانيها فــي هذا العمل، لم يكن هــذا المنتج النهائــي ممكًنا. 

والكثيــر مــن الشــكر ألولئــك الذين »ســاهموا« في إنهاء هــذا المشــروع بالتعليق والمراجعة والتعــاون بطريقة 
ما عىل مدى الســنوات الخمــس الماضية.

نبــذة تاريخيــة
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يشــير الجــدول أعــاه )الجــدول 1( إىل المســتوى الذي يجب أن يصــل إليه الطالب من حيــث الكفاءة في 
المهــارات اللغويــة األربــع في نهاية الســنة الدراســية. عىل ســبيل المثــال: بحلول نهاية الفصــل الرابع، يجب 
أن يكــون الطالــب فــي مســتوى »المبتــدئ األعىل« في القراءة والكتابة، وفي مســتوى »المتوســط األدنى« 

في االســتماع والتحدث.

ُيســتخدم اللون األزرق في هذا الملف لإلشــارة إىل مســتويات »المبتدئ«، وُيســتخدم اللون األخضر 
 ACTFL لإلشــارة إىل مســتويات »المتوســط« ومــا بعدهــا، عىل غــرار مخطط الترميز اللونــي الهرمي لـ
يتكــون كل مســتوى تعليمــي فــي هــذه الوثيقة من قســمين: قســم للمعايير العامــة المطلوبة لكل 

مهــارة لغويــة فــي هــذا الفصل الدراســي. ونظًرا ألننا نعلــم أن الطاب في الفصل الواحد ســيكونون في 
مســتويات مختلفــة، تــم تضميــن المعاييــر »األعــىل« و»األدنى« لكل مهارة وتمت اإلشــارة إىل المعيار 

م هذا القســم ليســهل عىل  ، وهــذا ما يرصده الجدول الســابق. صمِّ المســتهدف بعامــة النجمــة 
»المعلــم« اســتخدام المعاييــر واألهــداف فــي البرامج المختلفة وبحســب ظروف وخلفيات الطاب. ويســرد 

القســم الثانــي األهــداف التعليميــة التي تســاعد الطاب عىل تحقيــق معايير الكفاءة باســتخدام عبارة 
»أســتطيع« المائمــة للغــة الطــاب. ويتضمن ذلك أقســاًما فرعيــة لتحقيق المعيار المحــدد للمهارة 

اللغويــة المطلــوب تعّلمهــا، وهو مصمم ليكون ســهل االســتخدام مــن قبل الطالب.

يوضح المثال المعايير األربعة لالســتماع في مســتوى »المبتدئ األوســط« ستوســع في القســم الثاني 
بعبــارة »أســتطيع« التــي تقــوم بتفصيــل كل معيار مــن معايير »المبتدئ األوســط« األربعة الخاصة 

باالســتماع إىل أهــداف متدرجــة للوصــول إىل الكفاءة المطلوبة مــن المعيار.
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NM.LB

NL.LB

NH.LB

لتمهيــدي ا الفصــل  لرئيســية:  ا ييــر  لمعا ا

االستماع معايير
أســتطيع فهــم الكلمــات الروتينيــة والكلمــات المألوفــة مــن التعليمــات اليومية 

بمســاعدة اإليمــاءات واإليمــاءات الحركية واإلشــارات والصور.

أســتطيع إظهــار فهمــي التعليمــات البســيطة والمكونــة مــن خطوة واحدة 
بمســاعدة الصــور والتكرار.

أســتطيع التعــرف إىل الكلمــات المرتبطــة بالمــكان مــن حولي، مثل األشــياء 
المألوفــة الموجــودة في الفصــل أو المنزل.

أســتطيع التعــرف إىل الكلمــات البصريــة والعبــارات المشــهورة المدعومــة بقوة 
بســياق الــكالم أو الصــور المصاحبــة لهما.

أســتطيع إظهــار فهمــي للتعليمــات الصفيــة البســيطة المكونــة مــن خطوتين 
بمســاعدة الصــور والبــطء والتكرار واإليمــاءات الحركية.

أســتطيع التعــرف عــىل العبــارات المشــهورة والبدء في فهمها بمســاعدة ســياق 
والصور.  الكالم 

أســتطيع فهــم الكلمــات المتعلمــة ســابقًا والعبــارات المألوفة بمســاعدة الصور 
واإليمــاءات الحركيــة عنــد االســتماع إىل القصص المقــروءة بصوٍت عاٍل. 

أســتطيع إظهــار فهمــي لألســئلة المتوقعــة وصيغ األمر فــي الموضوعات 
المألوفــة المدعومــة بســياق الــكالم وبــدون تعلم ســابق للمطلوب.

أســتطيع التعبيــر عــن فهــم الكلمــات و/أو األفــكار الرئيســية المتعلقة 
بموضوعــات تعليميــة مألوفــة، إن أتــت في ســياقات محددة.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي لألســئلة البســيطة والصياغــات وجمل األمر في 
الموضوعــات المألوفــة، باإلضافــة إىل فهــم بعــض الجمل فــي موضوعات جديدة 

مدعومــة بقوة بســياق الكالم. 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للقصــص المألوفــة التي تتبــع ترتيًبــا منطقًيا. 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للتعليمــات البســيطة متعــددة الخطوات بمســاعدة 
اإليمــاءات الحركية والصــور والتكرار.

تمهيدي

كيــف تســتخدم هــذه الوثيقــة
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باإلضافة إىل ذلك، ستاحظ أنه ورد في الملف إضافة قوسين. حيث تشير هذه األقواس إىل )ماحظات( أكثر 
تحديًدا لمساعدة كل من الطالب والمعلم عىل فهم المعايير. كما تشير أيًضا إىل )أمثلة( لمعيار معين. كما 

تشير عبارة  هدف نهاية العام إىل أن هذه المعايير تحتاج إىل المثابرة، أو أنها من الصعوبة بمكان بحيث ال 
يتوقع المعلم أن يتعلمها الطالب قبل نهاية العام أو قبل إتقان بعض المعايير اأُلخرى. يمكن أن تاحظ اختاًفا 

بسيًطا جدًا في قسم الكتابة، حيث يحتوي الهدف الخاص بقواعد اللغة العربية عىل قسم )معلومات للمدرسين( 
لتوجيه المعلم والمعلمة ومعاونتهما عىل التركيز عىل الجزء الذي نقترح تعليمه حول القاعدة اللغوية المرفقة 

للهدف أو المعيار المشار إليه. تمنياتنا لكم جميًعا بالتوفيق. 

ــا قــراءة NM.LB.1 كمعيــار »مبتــدئ أوســط«، مهــارة االســتماع رقــم 1. إذا حقــق الطالــب الكفــاءة  لذلــك، يمكنن
اللغويــة المطلوبــة لـــ NM.LB.1 فــي نهايــة الصــف التمهيــدي، فهــذا يعنــي أن بإمكانــه إكمــال عبــارات »أســتطيع« 

NM.LB 1.6 إىل NM.LB1.1 المرفقــة مــن

كيــف تســتخدم هــذه الوثيقــة
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أســتطيع إظهــار فهمــي التعليمات الصفية البســيطة 
المكونــة مــن خطوتين بمســاعدة الصــور والبطء والتكرار 

واإليمــاءات الحركية.

1 NM.LB

ــع' ــدي: 'أستطيــ ــل التمهي الفص

االستماع

أســتطيع التعــرف إىل الكلمــات المألوفــة، مثــل األشــياء المألوفة في الفصل عندمــا يوجهني 
المعلــم للحصــول عليها أو اســتخدامها.

أســتطيع فهــم التحيــة وطــرق التعبير عن الشــكر بطريقة مهذبة، بمســاعدة الدالالت 
والحركات. 

أســتطيع فهــم مــا يقوله زميلي إذا قدم نفســه أو قدم فكرة بســيطة.

أســتطيع فهــم تعليمــات المعلــم المكونــة من خطوة واحدة واتباعهــا في الفصل.

أســتطيع فهــم بعــض عبــارات المجاملة، بمســاعدة توجيه المعلم والصــور ومعالم الوجه.

أســتطيع التعــرف إىل بعــض الكلمــات المحفوظة عندما أســمعها مقروءة، بمســاعدة الصور 
والدالالت.

أوسط مبتدئ 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

تمهيدي
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NM.LB3

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ ــل التمهي الفص

3.1

3.2

3.3

3.4

االستماع
أوسط مبتدئ 

أســتطيع فهــم الكلمــات المتعلمة ســابقًا والعبارات 
المألوفــة بمســاعدة الصور واإليمــاءات الحركية عند 

االســتماع إىل القصــص المقروءة بصوٍت عاٍل.

 أســتطيع فهــم الكلمــات األساســية والفكرة الرئيســية في موضــوع تعليمي مألوف 
بمســاعدة الصور والدالئل.

 أســتطيع مشــاهدة مقطــع فيديــو قصيــر، واإلجابــة عن األســئلة - التي يجــاب عنها بنعم أم ال - 
حــول ما فهمت.

أســتطيع التعــرف إىل التعليمــات البســيطة، متعــددة الخطوات، وفهمها فــي الفصل، عند 
اســتخدام اإليماءات والتكرار.

 أســتطيع التعــرف إىل كثيــر مــن الكلمــات البصرية المحفوظــة والمســتخدمة يومًيا أو العبارات 
التــي تتكــرر يومًيا عندما أســمعها مــن المعلم.

تمهيدي

15

2.1

NM.LB2

االستماع
أوسط مبتدئ 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ ــل التمهي الفص

أســتطيع التعــرف إىل العبارات المشــهورة والبدء في 
فهمها بمســاعدة ســياق الكالم والصور.

أســتطيع االســتماع إىل قصة والتحدث عما ســمعته، باســتخدام موارد الفصل.

أســتطيع االســتماع إىل قصــة أو أغنيــة أو قصيدة، وإخبــار زميلي كيف جعلتني أشــعر. 

أســتطيع االســتماع إىل العبــارات األساســية في بيئــة التعّلم. )معلومــات للمعلم: بيئــة التعّلم 
قــد تكــون الفصــل أو المدرســة أو رحلة تربويــة(. والرد عليها )مثل رســالة الصباح(. 

أســتطيع إعــادة قــول الفكرة الرئيســية في نــص ُقرئ لي، أو في مقطع فيديو شــاهدته.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي قصة أصلية بســيطة، بمســاعدة المعلم أو اإليماءات أو 
التعبيــرات الحركية.

أســتطيع التعــرف إىل التعليمــات البســيطة، متعــددة الخطوات، وفهمها عند اســتخدام 
والتكرار. اإليماءات 

تمهيدي
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NM.LB4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ ــل التمهي الفص

االستماع
أوسط مبتدئ 

أســتطيع إظهــار فهمي األســئلة المتوقعــة وصيغ األمر في 
الموضوعــات المألوفــة المدعومة بســياق الكالم وبدون 

مســاعدة أو تعلم ســابق للمطلوب.

أســتطيع إظهــار فهــم األســئلة والجمل واألوامر البســيطة في موضوع تعليمي بمســاعدة 
والحركات.  الصور 

 أســتطيع فهــم رســالة قصيرة وبســيطة، وفهــم العبارات أو التعليمات فــي الموضوعات 
الشــخصية واالجتماعية.

أســتطيع التعــرف إىل بعــض التعبيرات الشــائعة، الخاصــة بالطقس وحالة الجــو، وفهمها. 

أســتطيع التعــرف إىل التعليمــات البســيطة، المكونــة مــن خطوتين، وفهمها فــي الفصل عند 
اســتخدام اإليماءات والتكرار.

أســتطيع التعــرف إىل الكلمــات وبعــض العبــارات الجديدة وفهمها أحياًنــا في أمور محددة، إذا 
كان الكالم واضًحــا وبطيًئا.

أســتطيع التعرف إىل أســماء األلوان عندما أســمع موضوعها أو أشــاهده، وتوصيل األلوان 
بأســمائها المصورة. 

 أســتطيع التعــرف إىل أســماء بعــض أجزاء جســدي في حصة الصحــة أو اللياقة.

تمهيدي



الصف التمهيدي

مبتدئ 
أوسط

مبتدئ 
أدنى

تمهيدي
االستماع

التحدث

القراءة

الكتـابة
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1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

أدنى مبتدئ 

أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

أســتطيع فهــم الكلمــات الروتينيــة والكلمــات المألوفة مــن التعليمات اليومية بمســاعدة 
اإليمــاءات واإليماءات الحركية واإلشــارات والصور.

أســتطيع إظهــار فهمــي للتعليمــات البســيطة والمكونة من خطوة واحدة بمســاعدة الصور 
والتكرار.

أســتطيع التعــرف عــىل الكلمــات المرتبطــة بالمكان مــن حولي، مثل األشــياء المألوفة الموجودة 
فــي الفصل أو المنزل.

أســتطيع التعــرف عــىل الكلمــات البصريــة والعبارات المشــهورة المدعومة بقوة بســياق الكام أو 
الصــور المصاحبة لهما.

أســتطيع إظهــار فهمــي للتعليمــات الصفيــة البســيطة المكونة من خطوتين بمســاعدة الصور 
والبــطء والتكرار واإليمــاءات الحركية.

أســتطيع التعــرف عــىل العبارات المشــهورة والبدء في فهمها بمســاعدة ســياق الكام والصور. 

أســتطيع فهــم الكلمــات المتعلمة ســابقًا والعبــارات المألوفة بمســاعدة الصور واإليماءات 
الحركيــة عنــد االســتماع إىل القصــص المقروءة بصوٍت عاٍل. 

أســتطيع إظهــار فهمــي لألســئلة المتوقعة وصيغ األمر فــي الموضوعات المألوفــة المدعومة 
بســياق الــكام وبدون تعلم ســابق للمطلوب.

أســتطيع التعبيــر عــن فهــم الكلمات و/أو األفــكار الرئيســية المتعلقة بموضوعــات تعليمية 
مألوفــة، إن أتت في ســياقات محددة.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمي لألســئلة البســيطة والصياغات وجمل األمر فــي الموضوعات 
المألوفــة، باإلضافــة إىل فهــم بعــض الجمل في موضوعــات جديدة مدعومة بقوة بســياق الكام. 

أســتطيع أســـتطيعً  التعبيـــر عـــن فهمـــي للقصص المألوفة التـــي تتبع ترتيًبا منطقًيا. 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للتعليمات البســيطة متعددة الخطوات بمســاعدة اإليمــاءات الحركية 
والتكرار. والصور 

NM.LB

NL.LB

NH.LB

ــر الرئيســية: الصــف التمهيــدي  المعايي

معايير االستماع تمهيدي
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ــر الرئيســية: الصــف التمهيــدي  المعايي

معايير التحدث تمهيدي

1

2

3

4

1

2

3

4

أدنى مبتدئ 

أوسط مبتدئ 

مة والمتعلمة ســابقًا، بمســاعدة الصور  أســتطيع اســتخدام الكلمــات أو العبــارات المتعلَّ
واإليمــاءات للتعبيــر عــن بعــض الحاجات األساســية مثال: الجوع، والبــرد، والعطش، والحاجة 

للذهــاب إىل الحمــام، وأمور الصف.

أســتطيع التعبيــر عــن األشــياء المفضلــة لديًّ في الموضوعــات المألوفة واليوميــة محل االهتمام، 
وشــرح شــعوري بها، باســتخدام جمل بسيطة.

أســتطيع اســتخدام كلمــات منفردة للرد عىل أســئلة بســيطة في موضوعــات مألوفة ومحددة، 
بمســاعدة ســياق الكام المعروف سابًقا.

أســتطيع تقديم معلومات شــخصية عن حياتي وأنشــطتي اليومية، باســتخدام كلمات بســيطة 
األوقات. معظم 

أســتطيع التعبير عن األشــياء األساســية المفضلة أو المشــاعر، باســتخدام الكلمات والعبارات 
المتعلمة أو الممارســة ســابقًا، بمســاعدة اإليماءات والصور. 

أســتطيع تســمية األشــخاص واألماكن واألشــياء المألوفة، باســتخدام الكلمات والعبارات الســابقة 
ممارســتها أو حفظهــا، بمســاعدة اإليماءات والصور.

أســتطيع اإلجابــة عن بعض األســئلة البســيطة فــي موضوعات مألوفة، باســتخدام الكلمات 
والعبارات الســابق ممارســتها أو حفظها، وبمســاعدة اإليماءات والصور.

أســتطيع تقديم معلومات شــخصية عن حياتي وأنشــطتي، باســتخدام كلمات بســيطة معظم 
األوقات.

NM.SB

NL.SB
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NM.RB

ــر الرئيســية: الصــف التمهيــدي  المعايي

معايير القـراءة تمهيدي

1

2

3

1

2

3

4

أوسط أســتطيع التعــرف عــىل بعــض الحــروف المفردة والمرّكبــة عند تحليلهــا أو إىل الحروف األصلية أو مبتدئ 
. تهجئتها

أســتطيع التعــرف عــىل العديد مــن الكلمات والعبــارات المصورة المفهومة من ســياق الصور.

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عــن مصطلحات وقواعد اللغة العربية لمســاعدتي فــي فهم النص.

أســتطيع إظهــار فهمــي للنــص عىل مســتوى الفصل بتوجيــه ومعاونة المعلــم أو المعلمة. )مثال 
اســتخدام أدلــة النص أو النصــوص التوضيحية(.

أدنى أســتطيع التعــرف عــىل عــدد محدود من الحــروف األبجدية، من خال ربط الحــروف بأصواتها NL.RBمبتدئ 
المدعومــة بالمرئيات.

أســتطيع أحياًنــا تحديــد الكلمــات المتعلمة ســابقًا أو الكلمــات البصرية المألوفــة، المفهومة من 
ســياق الكلمــات والصور، في القصــص المقروءة صوتًيا.

أســتطيع إدراك مفهوم الكتابــة العربية.
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NM.WB

NL.WB

ــر الرئيســية: الصــف التمهيــدي  المعايي

معايير الكتابة تمهيدي

1

2

3

4

1

2

3

أوسط أســتطيع أن أكتــب مــن الذاكــرة الكلمات المتعلمة ســابقًا، والعبارات المألوفة، أو أن أنســخ مبتدئ 
التعبيــرات المتعلمة ســابقًا.

أســتطيع الجمــع بيــن كلمتيــن مــن الكلمات المشــهورة لتكوين عبارة، )مثــال: صغيرة + زهرة = 
صغيرة(. زهرة 

أســتطيع أن أكتــب مــن الذاكــرة عــدًدا قليًا من الكلمات أو العبارات البســيطة في ســياق الكام أو 
أن أمــأل معلومــات محــدودة عــىل نموذج بســيط. )مثال: أكمل الفراغــات أو أكمل الجدول(.

أدنى أســتطيع اســتخدام الرمــوز أو الصــور أو الكلمات المنســوخة، للتعبير عن نشــاط كتابي. مبتدئ 

أســتطيع نســخ ومحاولــة كتابــة كلمات أو عبارات بســيطة مألوفــة من عىل اللوح.

 أســتطيع نســخ أو كتابة الحروف األساســية المنفردة. 

يها.  أســتطيع نســخ الكلمــات أو العبارات المألوفــة أو تملِّ
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أســتطيع إظهــار فهمــي للتعليمات الصفية البســيطة 
المكونــة مــن خطوتين بمســاعدة الصــور والبطء والتكرار 

واإليمــاءات الحركية.

1 NM.LB

ــع' ــدي: 'أستطيــ الصــف التمهي

االستماع

أســتطيع التعــرف عــىل الكلمــات المألوفــة، مثل األشــياء المألوفة في الفصل عندمــا يوجهني 
المعلــم للحصــول عليها أو اســتخدامها.

أســتطيع فهــم التحيــة وطــرق التعبير عن الشــكر بطريقة مهذبة، بمســاعدة الدالالت 
والحركات. 

أســتطيع فهــم مــا يقوله زميلي إذا قدم نفســه أو قدم فكرة بســيطة.

أســتطيع فهــم تعليمــات المعلــم المكونــة من خطوة واحدة واتباعهــا في الفصل.

أســتطيع فهــم بعــض عبــارات المجاملة، بمســاعدة توجيه المعلم والصــور ومعالم الوجه.

أســتطيع التعــرف عــىل بعض الكلمــات المحفوظة عندما أســمعها مقروءة، بمســاعدة الصور 
والدالالت.

أوسط مبتدئ 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

تمهيدي
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2.1

NM.LB2

االستماع
أوسط مبتدئ 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

أســتطيع التعــرف عىل العبارات المشــهورة والبدء في 
فهمها بمســاعدة ســياق الكالم والصور.

أســتطيع االســتماع إىل قصة والتحدث عما ســمعته، باســتخدام موارد الفصل.

أســتطيع االســتماع إىل قصــة أو أغنيــة أو قصيدة، وإخبــار زميلي كيف جعلتني أشــعر. 

أســتطيع االســتماع إىل العبــارات األساســية في بيئــة التعّلم. )معلومــات للمعلم: بيئــة التعّلم 
قــد تكــون الفصــل أو المدرســة أو رحلة تربويــة(. والرد عليها )مثل رســالة الصباح(. 

أســتطيع إعــادة قــول الفكرة الرئيســية في نــص ُقرئ لي، أو في مقطع فيديو شــاهدته.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي قصة أصلية بســيطة، بمســاعدة المعلم أو اإليماءات أو 
التعبيــرات الحركية.

أســتطيع التعــرف عــىل التعليمات البســيطة، متعــددة الخطوات، وفهمها عند اســتخدام 
والتكرار. اإليماءات 

تمهيدي

ــع' ــدي: 'أستطيــ الصــف التمهي
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NM.LB3

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ الصــف التمهي

3.1

3.2

3.3

3.4

االستماع
أوسط مبتدئ 

أســتطيع فهــم الكلمــات المتعلمة ســابقًا والعبارات 
المألوفــة بمســاعدة الصور واإليمــاءات الحركية عند 

االســتماع إىل القصــص المقروءة بصوٍت عاٍل.

 أســتطيع فهــم الكلمــات األساســية والفكرة الرئيســية في موضــوع تعليمي مألوف 
بمســاعدة الصور والدالئل.

 أســتطيع مشــاهدة مقطــع فيديــو قصيــر، واإلجابــة عن األســئلة - التي يجــاب عنها بنعم أم ال - 
حــول ما فهمت.

أســتطيع التعــرف عــىل التعليمات البســيطة، متعــددة الخطوات، وفهمها فــي الفصل، عند 
اســتخدام اإليماءات والتكرار.

 أســتطيع التعــرف عــىل كثيــر مــن الكلمات البصريــة المحفوظة والمســتخدمة يومًيا أو 
العبــارات التــي تتكرر يومًيا عندما أســمعها مــن المعلم.

تمهيدي
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NM.LB4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ الصــف التمهي

االستماع
أوسط مبتدئ 

أســتطيع إظهــار فهمي لألســئلة المتوقعــة وصيغ األمر في 
الموضوعــات المألوفــة المدعومة بســياق الكالم وبدون 

مســاعدة أو تعلم ســابق للمطلوب.

أســتطيع إظهــار فهــم األســئلة والجمل واألوامر البســيطة في موضوع تعليمي بمســاعدة 
والحركات.  الصور 

 أســتطيع فهــم رســالة قصيرة وبســيطة، وفهــم العبارات أو التعليمات فــي الموضوعات 
الشــخصية واالجتماعية.

أســتطيع التعــرف عــىل بعض التعبيرات الشــائعة، الخاصــة بالطقس وحالة الجــو، وفهمها. 

أســتطيع التعــرف عــىل التعليمــات البســيطة، المكونة مــن خطوتين، وفهمها فــي الفصل عند 
اســتخدام اإليماءات والتكرار.

أســتطيع التعــرف عــىل الكلمــات وبعض العبــارات الجديدة وفهمها أحياًنــا في أمور محددة، إذا 
كان الكام واضًحــا وبطيًئا.

أســتطيع التعرف عىل أســماء األلوان عندما أســمع موضوعها أو أشــاهده، وتوصيل األلوان 
بأســمائها المصورة. 

 أســتطيع التعــرف عــىل أســماء بعض أجزاء جســدي في حصة الصحــة أو اللياقة.

تمهيدي
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NM.SB1

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ الصــف التمهي

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

التحـدث
أوسط مبتدئ 

أســتطيع التعبير عن األشــياء المفضلة أو المشــاعر 
األساســية، باســتخدام الكلمات والعبــارات المحفوظة، 

بمســاعدة اإليماءات والصور.

ــا أحــب وما ال أحب باســتخدام الكلمات والعبــارات المحفوظة   أســتطيع التعبيــر عمَّ
والمشهورة. 

 أســتطيع التعــرف عــىل المشــاعر عــىل لوحة المشــاعر، والتعبير عنها. )مثال: ســعيد، حزين، 
غاضــب، محبط …(. 

 أســتطيع طرح أســئلة بســيطة عندما أحتاج إىل شــيء، )مثال: لوازم الفصل الدراســي(.

 أســتطيع اســتخدام عبارات مهذبة، )مثال: »شــكًرا لك«، »مرحًبا«، و«أنت أيًضا«(.

 أســتطيع اســتخدام كلمــات وعبــارات قصيــرة للتعبير عن نفســي أو عــن عائلتي، )مثال: 
اســتخدام الكلمــات والعبــارات، أو الصــور، لإلخبار عن عدد األشــخاص في منزلي(.

 أســتطيع اإلشــارة إىل األشــياء عندما أتحدث عنها باســتخدام كلمات متعددة أو عبارات 
قصيرة. 

أســتطيع أن أرســم ما أشــعر به، وأن أســتخدم الكلمات المحفوظة ألعبر عن رســومي.

تمهيدي
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NM.SB2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ الصــف التمهي

التحـدث
أوسط مبتدئ 

أســتطيع تســمية األشخاص واألماكن واألشــياء المألوفة، 
باســتخدام الكلمــات والعبارات الســابق حفظها أو 

ممارســتها، وبمســاعدة اإليماءات والتعبيــرات الحركية.

أســتطيع الربــط بيــن بعــض العبارات والتعابيــر المنطوقة المشــهورة، وبطاقات الصور أو 
الملصقــات الخاصــة بها فــي موضوعات محدودة.

 أســتطيع تســمية أشــخاص مألوفين في مدرســتي ووظائفهم.

 أســتطيع تقليــد تمثيــات بســيطة لألفكار واألحداث والمعلومــات المألوفة.

أســتطيع تســمية األشــياء التي أراها كل يوم داخل الفصل وخارجه.

أســتطيع اســتخدام كلمــات أو عبــارات متعددة لإلجابة عن األســئلة في موضــوع تعليمي 
جًدا. بسيط 

تمهيدي



20

NM.SB3

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ الصــف التمهي

3.1

3.2

3.3

3.4

flag

3.5

التحـدث
أوسط مبتدئ 

أســتطيع اإلجابة عن بعض األســئلة البســيطة في 
موضوعــات يوميــة مألوفة، باســتخدام الكلمات والعبارات 

الســابق ممارســتها، وبمســاعدة اإليماءات والصور. 

 أســتطيع إعادة ســرد الحقائق الهامة في نص مرئي، أو مســموع، أو مألوف، باســتخدام 
كلمــات مفردة أو عبــارات محفوظة.

 أســتطيع طــرح األســئلة واإلجابــة عنهــا حول التفاصيل الرئيســية في قصة ما بالمســاعدة 
)مــن المعلم( والدعم. 

 أســتطيع اســتخدام العناويــن والرســوم التوضيحيــة لعرض توقعاتي عــن بعض النصوص 
البســيطة المختلفة. 

 أســتطيع إعادة ذكر الفكرة الرئيســية، في النص الذي قرئ لي )ســمعته( أو شــاهدته في 
فيديو. 

 هدف نهاية الســنة 
أســتطيع تحديــد أوجــه الشــبه واالختاف بين نصيــن عن الموضوع نفســه. )مثال: مقارنة 

الرســوم التوضيحيــة أو األوصاف أو التركيبات بمســاعدة مــن المعلم(.

تمهيدي
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NM.SB4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ الصــف التمهي

التحـدث
أوسط مبتدئ 

أســتطيع تقديــم معلومات شــخصية عن حياتي 
وأنشــطتي، باســتخدام كلمات بســيطة معظم األوقات.

 أســتطيع إلقــاء القصائــد واألغاني مــع معلمي وزمائي.

 أســتطيع تقليــد أو اســتخدام تعابيــر شــفوية بســيطة، للتعبير عن حاجاتــي. )مثال: الجوع، 
والعطــش، والحاجــة للذهاب إىل الحمام، وأدوات المدرســة(.

 أســتطيع اســتخدام كلمــات أو عبــارات متعــددة للتعبير عــن المواقف اليومية فــي البيئة 
المحيطة.

 أســتطيع تكــرار عبــارات شــفوية وابتكار عبــارات مشــابهة للتعبير عن الموضوعــات االجتماعية 
في بيئــة التعّلم. 

 أســتطيع اســتخدام التعبيــرات المحفوظــة فــي عدد محدود مــن الموضوعات التي تــم تعلمها 
أو فــي الموضوعات الجديدة.

تمهيدي
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NL.RB

المرحلــة األوىل - الهجــاء / والتراكيب

1

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ الصــف التمهي

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

القـراءة
أدنى مبتدئ 

أســتطيع  التعــرف عــىل عدد محدود مــن الحروف األبجدية 
وربطهــا بأصواتها بمســاعدة الصور.

أســتطيع اإلشــارة إىل أحــرف الهجــاء المنفصلة عندما أســمعها، والتعرف عــىل جميع الحروف 
الموجودة في اســمي. 

أســتطيع التعــرف عــىل أصــوات بعض الحروف عندمــا أنطقها أو أســمعها أو اتهّجاها. 

أســتطيع قــراءة بعــض الحروف المســتقلة عندما يشــير إليها المعلم أو يســأل عنها. 

أســتطيع التعرف عىل صوت الحرف األول من األســماء المألوفة، )مثال: اســمي أو اســم 
صديق(.

 أســتطيع تحديــد الحــروف وتســميتها، عنــد كتابتها منفصلــة عن غيرها.

أســتطيع التعــرف عــىل أي كلمــة بالنظــر إىل الصورة. )مثال: انظر إىل الصــورة للتعرف إىل 
الكلمات(.

أســتطيع أن أقــرأ بعــض الكلمــات البصريــة في قصة قصيرة بســيطة أو قصيــدة أو أغنية مع 
المعلــم وزمائي. 

تمهيدي
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NL.RB2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

المرحلــة الثانية – فهــم المعاني

القـراءة
أدنى مبتدئ 

أســتطيع  أحياًنــا تحديــد الكلمات المحفوظــة أو الكلمات 
البصريــة المألوفــة، المفهومــة من ســياق الكالم والصور، 

فــي القصــص المقروءة صوتًيا.

أســتطيع تمييــز األســماء عــىل لوحــات الحائط في الفصل الدراســي. )مثال: أســتطيع العثور عىل 
شــيء في الفصل بمســاعدة صور وكلمات الحائط، أو بمســاعدة الوصف البصري واإلشــارة(.

أســتطيع اســتخدام الصــور لتســاعدني في فهــم معاني بعض الكلمــات أو العبارات. )مثال: 
مطابقــة صور األشــياء مــع ملصقات اســمها لفهمها(.

أســتطيع تحديــد أجــزاء الكتــاب أو القصة وتســميتها. )مثال: الغــاف األمامي، والغاف 
الخلفــي، وعنوان القصة، والمؤلف والرســام(.

أســتطيع اســتخدام العناويــن والرســوم التوضيحيــة لتقديم توقعاتي عن النــص قبل قراءته.

أســتطيع اســتخدام أدلــة الصــور لتحديد عناصــر القصة. )مثال: تحديد الشــخصيات، 
واإلعــدادات في قصة، بمســاعدة المعلــم ومخططات الدرس(.

أســتطيع تحديــد أنــواع المــواد المطبوعة اليوميــة. )مثال: التعرف عىل األنواع الشــائعة من 
النصــوص مثــل كتــب القصص والصحف والافتــات والملصقات(.

أســتطيع إظهــار فهمــي للنصــوص التدريبيــة عندما يقرأ لــي المعلم مــع التوجيه والدعم في 
القــراءة الموجهة.

تمهيدي

ــع' ــدي: 'أستطيــ الصــف التمهي
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NL.RB3

ــع‹ ـ ــدي: ›أستطيـ ــف التمهي الص

3.1

3.2

3.3

المرحلــة األوىل - الهجــاء / والتراكيب

القـراءة
أدنى مبتدئ 

أســتطيع  أن أدرك مفهــوم الكتابــة العربية.

 أســتطيع أن أدرك أن الكلمــات المنطوقــة يمكــن التعبيــر عنهــا بالكتابــة بهدف التحاور 
والتواصل.

 أســتطيع تعريــف الغــاف األمامــي والغاف الخلفــي وعنوان الكتاب ومتابعــة اتجاه القراءة 
مــن اليميــن إىل اليســار في قراءة النــص العربي المصور.

 أســتطيع ماحظــة خصائــص الكلمــات أو العبــارات أو الجملة. )مثال: معرفــة أن الكلمات 
مكونــة مــن حــروف متصلــة، والعبــارة مكونة من كلمــات منفصلة، والجمل مكونــة من كلمات 

مفصولــة بمســافات وعامات ترقيم(.

تمهيدي
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NL.WB1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ الصــف التمهي

الكتـابة
أدنى مبتدئ 

أســتطيع اســتخدام الرموز أو الصور أو الكلمات 
المنســوخة، للتعبير عن نفســي في نشــاط كتابي.

 أســتطيع تتّبــع جميــع حــروف األبجديــة العربية، أو تكوينها، أو رســمها، في شــكلها المنفصل 
األصلي.

أســتطيع نســخ الحــروف العربيــة وكتابتهــا والتعرف إليها في شــكلها المنفصــل عندما أراها 
اللوح. عىل 

أســتطيع التلويــن داخــل الخط، عنــد تلوين الحروف العربيــة المفرغة.

أســتطيع الرســم لتوصيــل المعلومــات عن الموضوع باســتخدام الرمــوز أو الكلمات من 
صنــدوق الكلمات.

أســتطيع مطابقــة صورة مــع صوت حرفها األول

أســتطيع نســخ بعــض الحــروف أو محاولــة كتابتها مــع نقاطها فوق حروف منقوطة مســبًقا 
السطر. عىل 

تمهيدي



26

NL.WB2

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ الصــف التمهي

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

الكتـابة
أدنى مبتدئ 

أســتطيع نســخ كلمات أو عبارات بســيطة مألوفة من 
اللوح، ومحاولــة كتابتها.

أســتطيع الكتابة من اليمين إىل اليســار واالنتقال من الســطر األعىل إىل الســطر األســفل.

أســتطيع نســخ الكلمــات والجمــل القصيرة من اللــوح معظم الوقت. 

أســتطيع نســخ جميع الحروف األبجدية مــع نقاطها.

أســتطيع كتابة اســمي األول باســتخدام لوحة الحروف األبجدية. 

أســتطيع نســخ الكلمــات والعبارات التــي تعلمتها من اللوح. 

تمهيدي
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NL.WB3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

flag
3.7

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ الصــف التمهي

الكتـابة
أدنى مبتدئ 

أســتطيع نســخ الكلمات المألوفة أو العبارات البســيطة 
فــي موضــوع اجتماعي أو تعليمــي وكتابتها

أســتطيع كتابــة حــروف العلــة الطويلــة وتمييزها في كلمــة أو موضوع أو كتاب. 

أســتطيع اســتخدام مزيــج من الرســم واإلمــاء للتعبير عــن رأي أو تفضيل في موضوع أو 
كتــاب. )مثال: أنا أحب(. 

أســتطيع اســتخاص األفــكار مــن التجربة الشــخصية، بدعم مــن بنك الكلمــات البصرية. )مثال: 
مــاذا تحب؟ أســرتي، صديقي، ألواني(.

أســتطيع اســتخدام مســاحة األصبــع بيــن الكلمات عند الكتابة والنســخ عن اللــوح )معلومات 
للمعلــم: النســخ يكــون عــىل اللوحــات الكتابية البيضــاء الصغيرة التي تســتخدم عليها األلوان 

أو األقــام القابلــة للمســح لمســاعدة الطالب عىل ممارســة الكتابة(. 

أســتطيع تســمية الموضوع الرئيســي للنص ورســمه، بمســاعدة المعلم أو بمســاعدة بصرية.

أســتطيع الرســم أو الكتابة أو التســمية أو اإلماء إلنشــاء مهمة كتابية بمســاعدة المعلم.

هدف نهاية الســنة 
أســتطيع أن أتهجــى الكلمــات ذات المقطــع الواحــد، وأخلطهــا، وأكتبها. )مثــال: كتابة حرفين أو 

ثاثــة حروف لصــوت كلمة »نام«( 

تمهيدي
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1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

أدنى مبتدئ 

أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

أســتطيع فهــم الكلمــات الروتينيــة والكلمــات المألوفة مــن التعليمات اليومية بمســاعدة 
اإليمــاءات واإليماءات الحركية واإلشــارات والصور.

أســتطيع إظهــار فهمــي للتعليمــات البســيطة والمكونة من خطوة واحدة بمســاعدة الصور 
والتكرار.

أســتطيع التعــرف عــىل الكلمــات المرتبطــة بالمكان مــن حولي، مثل األشــياء المألوفة الموجودة 
فــي الفصل أو المنزل.

أســتطيع التعــرف عــىل الكلمــات البصريــة والعبارات المشــهورة المدعومة بقوة بســياق الكام أو 
الصــور المصاحبة لهما.

أســتطيع إظهــار فهمــي للتعليمــات الصفيــة البســيطة المكونة من خطوتين بمســاعدة الصور 
والبــطء والتكرار واإليمــاءات الحركية.

أســتطيع التعــرف عــىل العبارات المشــهورة والبدء في فهمها بمســاعدة ســياق الكام والصور. 

أســتطيع فهــم الكلمــات المتعلمة ســابقًا والعبــارات المألوفة بمســاعدة الصور واإليماءات 
الحركيــة عنــد االســتماع إىل القصــص المقروءة بصوٍت عاٍل. 

أســتطيع إظهــار فهمــي لألســئلة المتوقعة وصيغ األمر فــي الموضوعات المألوفــة المدعومة 
بســياق الــكام وبدون تعلم ســابق للمطلوب.

أســتطيع التعبيــر عــن فهــم الكلمات و/أو األفــكار الرئيســية المتعلقة بموضوعــات تعليمية 
مألوفــة، إن أتت في ســياقات محددة.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمي لألســئلة البســيطة والصياغات وجمل األمر فــي الموضوعات 
المألوفــة، باإلضافــة إىل فهــم بعــض الجمل في موضوعــات جديدة مدعومة بقوة بســياق الكام. 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي القصص المألوفة التــي تتبع ترتيًبــا منطقًيا. 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للتعليمات البســيطة متعددة الخطوات بمســاعدة اإليمــاءات الحركية 
والتكرار. والصور 

NM.LB

NL.LB

NH.LB

ــر الرئيســية: الفصــل األول االبتدائــي المعايي

معايير االستماع 1
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NH.SB

ــر الرئيســية: الفصــل األول االبتدائــي المعايي

معايير التحدث
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

أدنى مبتدئ 

أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

مة والمتعلمة ســابقًا، بمســاعدة الصور  أســتطيع اســتخدام الكلمــات أو العبــارات المتعلَّ
واإليمــاءات للتعبيــر عــن بعــض الحاجات األساســية مثال: الجوع، والبــرد، والعطش، والحاجة 

للذهــاب إىل الحمــام، وأمور الصف.

أســتطيع التعبيــر عــن األشــياء المفضلــة لديًّ في الموضوعــات المألوفة واليوميــة محل االهتمام، 
وشــرح شــعوري بها، باســتخدام جمل بسيطة.

أســتطيع اســتخدام كلمــات منفردة للرد عىل أســئلة بســيطة في موضوعــات مألوفة ومحددة، 
بمســاعدة ســياق الكام المعروف سابًقا.

أســتطيع تقديم معلومات شــخصية عن حياتي وأنشــطتي اليومية، باســتخدام كلمات بســيطة 
األوقات. معظم 

أســتطيع التعبير عن األشــياء األساســية المفضلة أو المشــاعر، باســتخدام الكلمات والعبارات 
المتعلمة أو الممارســة ســابقًا، بمســاعدة اإليماءات والصور. 

أســتطيع تســمية األشــخاص واألماكن واألشــياء المألوفة، باســتخدام الكلمات والعبارات الســابقة 
ممارســتها أو حفظهــا، بمســاعدة اإليماءات والصور.

أســتطيع اإلجابــة عن بعض األســئلة البســيطة فــي موضوعات مألوفة، باســتخدام الكلمات 
والعبــارات الســابقة ممارســتها أو حفظها، وبمســاعدة اإليماءات والصور.

أســتطيع تقديم معلومات شــخصية عن حياتي وأنشــطتي، باســتخدام كلمات بســيطة معظم 
األوقات.

NM.SB

NL.SB

أســتطيع تقديــم معلومــات عن نفســي وعن اهتماماتي وأنشــطتي باســتخدام مزيج مــن الكلمات 
والعبــارات والجمــل البســيطة المحفوظة أو الممارســة من قبل. 

أســتطيع طلــب المعلومــات وتقديمهــا، عــن الموضوعــات المألوفة عن طريق تأليف أســئلة وجمل بســيطة.

أســتطيع التعبير عن بعض التفاصيل الشــخصية والمشــاعر والســؤال عنها بأســئلة بســيطة مناســبة. 

أســتطيع تقديــم معلومــات بســيطة عن الموضوعــات اليومية المألوفة باســتخدام مزيج من 
الكلمــات والعبــارات والجمــل البســيطة الممارســة أو المحفوظة من قبل. 

أســتطيع اســتخدام عبــارات قصيــرة وتعابير محفوظة لإلجابة عن األســئلة فــي الموضوعات 
التعليميــة واالجتماعيــة المألوفة.

1
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NH.RB

NM.RB

معايير القـراءة
1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

أســتطيع التعــرف عــىل بعــض الحــروف المفردة والمرّكبــة عند تحليلهــا أو إىل الحروف األصلية أو 
. تهجئتها

أســتطيع التعــرف عــىل العديد مــن الكلمات والعبــارات المصورة المفهومة من ســياق الصور.

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عــن مصطلحات وقواعد اللغة العربية لمســاعدتي فــي فهم النص.

أســتطيع إظهــار فهمــي للنــص عىل مســتوى الفصل بتوجيــه ومعاونة المعلــم أو المعلمة. )مثال 
اســتخدام أدلــة النص أو النصــوص التوضيحية(.

أدنى أســتطيع التعــرف عــىل عــدد محدود من الحــروف األبجدية، من خال ربط الحــروف بأصواتها NL.RBمبتدئ 
المدعومــة بالمرئيات.

أســتطيع أحياًنــا تحديــد الكلمــات المتعلمة ســابقًا أو الكلمــات البصرية المألوفــة، المفهومة من 
ســياق الكلمــات والصور، في القصــص المقروءة صوتًيا.

أســتطيع إدراك مفهوم الكتابــة العربية.

ــر الرئيســية: الفصــل األول االبتدائــي المعايي

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن اللغة العربية )بما يناســب كل مســتوى( مــن قواعد ومفردات 
لفهــم النصــوص المختلفة بتوجيــه المعلم.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للنصــوص القصيرة والواضحة التــي تنقل المعلومات األساســية، في 
ســياق الكام أو بدعــم لغوي إضافي.

أســتطيع تحديــد بدايــة النــص أو القصة، ووســطهما، ونهايتهما، بمســاعدة لوحــات الفصل وصور 
القصــة، عندمــا يقرأ المعلــم النص بصوٍت عاٍل.

1
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NH.WB

NM.WB

NL.WB

ــر الرئيســية: الفصــل األول االبتدائــي المعايي

معايير الكتابة
1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

أســتطيع أن أكتــب مــن الذاكــرة الكلمات المتعلمة ســابقًا، والعبارات المألوفة، أو أن أنســخ 
التعبيــرات المتعلمة ســابقًا.

أســتطيع الجمــع بيــن كلمتيــن مــن الكلمات المشــهورة لتكوين عبارة، )مثــال: صغيرة + زهرة = 
صغيرة(. زهرة 

أســتطيع أن أكتــب مــن الذاكــرة عــدًدا قليًا من الكلمات أو العبارات البســيطة في ســياق الكام أو 
أن أمــأل معلومــات محــدودة عــىل نموذج بســيط. )مثال: أكمل الفراغــات أو أكمل الجدول(.

أدنى أســتطيع اســتخدام الرمــوز أو الصــور أو الكلمات المنســوخة، للتعبير عن نشــاط كتابي. مبتدئ 

أســتطيع نســخ ومحاولــة كتابــة كلمات أو عبارات بســيطة مألوفــة من عىل اللوح.

أســتطيع نســخ أو كتابة الحروف األساســية المنفردة. 

يها. أســتطيع نســخ الكلمــات أو العبارات المألوفــة أو تملِّ

أســتطيع كتابــة قوائــم وملصقــات وعبارات محفوظة فــي موضوعات اجتماعيــة أو تعليمية 
مألوفة.

أســتطيع كتابــة سلســلة بســيطة ومبتكــرة من الجمل عــن موضوعات مألوفــة أو معلوماتية.

أســتطيع تأليــف مجموعــة مــن الجمل المتسلســلة عن موضوعــات تعليميــة مألوفة أو نص فيه 
معلومات. 

1
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1 NM.LB

األول االبتدائــي: ›أســتطيع‹

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

االستماع1
أوسط مبتدئ 

أســتطيع إظهــار فهمــي للتعليمات الصفية البســيطة 
المكونــة مــن خطوتين بمســاعدة الصــور والبطء والتكرار 

واإليمــاءات الحركية.

أســتطيع التعــرف عــىل الكلمــات المألوفــة، مثل األشــياء المألوفة في الفصل عندمــا يوجهني 
المعلــم للحصــول عليها أو اســتخدامها.

أســتطيع فهــم التحيــة وطــرق التعبير عن الشــكر بطريقة مهذبة، بمســاعدة الدالالت 
والحركات. 

أســتطيع فهــم مــا يقوله زميلي إذا قدم نفســه أو قدم فكرة بســيطة.

أســتطيع فهــم تعليمــات المعلــم المكونــة من خطوة واحدة واتباعهــا في الفصل.

أســتطيع فهــم بعــض عبــارات المجاملة، بمســاعدة توجيه المعلم والصــور ومعالم الوجه.

أســتطيع التعــرف عــىل بعض الكلمــات المحفوظة عندما أســمعها مقروءة، بمســاعدة الصور 
والدالالت.
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NM.LB2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

1

األول االبتدائــي: ›أســتطيع‹

االستماع
أوسط مبتدئ 

أســتطيع التعــرف عىل العبارات المشــهورة والبدء في 
فهمها بمســاعدة ســياق الكالم والصور. 

أســتطيع االســتماع إىل قصة والتحدث عما ســمعته، باســتخدام موارد الفصل.

أســتطيع االســتماع إىل قصــة أو أغنيــة أو قصيــدة والربــط بينها وبين ما جعلتني أشــعر. 

أســتطيع االســتماع إىل العبــارات األساســية فــي بيئة التعّلــم والرد عليها )مثل رســالة الصباح(. 

أســتطيع إعــادة قــول الفكرة الرئيســية في نــص ُقرئ لي، أو في مقطع فيديو شــاهدته.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي قصة أصلية بســيطة، بمســاعدة المعلم أو اإليماءات أو 
التعبيــرات الحركية.

أســتطيع التعــرف عــىل التعليمات البســيطة، متعــددة الخطوات، وفهمها عند اســتخدام 
والتكرار. اإليماءات 
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NM.LB3

األول االبتدائــي: ›أســتطيع‹

3.1

3.2

3.3

3.4

االستماع1
أوسط مبتدئ 

أســتطيع فهــم الكلمــات المتعلمة ســابقًا والعبارات 
المألوفــة بمســاعدة الصور واإليمــاءات الحركية عند 

االســتماع إىل القصــص المقروءة بصوٍت عاٍل.

أســتطيع فهــم الكلمات األساســية والفكرة الرئيســية فــي موضوع تعليمي مألوف بمســاعدة 
والدالئل. الصور 

أســتطيع مشــاهدة مقطــع فيديــو قصيــر، واإلجابة عن األســئلة - التي يجــاب عليها بنعم أم 
ال - حــول ما فهمت.

أســتطيع التعــرف عــىل التعليمات البســيطة، متعــددة الخطوات، وفهمها فــي الفصل، عند 
اســتخدام اإليماءات والتكرار. 

 أســتطيع التعــرف عــىل كثيــر مــن الكلمات البصريــة المحفوظة والمســتخدمة يومًيا أو 
العبــارات التــي تتردد يومًيا عندما أســمعها مــن المعلم.
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NM.LB4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

1

األول االبتدائــي: ›أســتطيع‹

االستماع
أوسط مبتدئ 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمي لألســئلة المتوقعة وصيغ 
األمــر في الموضوعــات المألوفة المدعومة بســياق الكالم 

وبــدون تعلم ســابق للمطلوب.

أســتطيع إظهــار فهــم األســئلة والجمل واألوامر البســيطة في موضوع تعليمي بمســاعدة 
والحركات.  الصور 

أســتطيع فهــم رســالة قصيرة وبســيطة، وفهــم العبارات أو التعليمات فــي الموضوعات 
الشــخصية واالجتماعية.

أســتطيع التعــرف عــىل بعض التعبيرات الشــائعة، الخاصــة بالطقس وحالة الجــو، وفهمها. 

أســتطيع التعــرف عــىل التعليمــات البســيطة، المكونة مــن خطوتين، وفهمها فــي الفصل عند 
اســتخدام اإليماءات والتكرار.

أســتطيع التعــرف عــىل الكلمــات وبعض العبــارات الجديدة وفهمها أحياًنــا في أمور محددة، إذا 
كان الكام واضًحــا وبطيًئا.

أســتطيع التعرف عىل أســماء األلوان عندما أســمع موضوعها أو أشــاهده، وتوصيل األلوان 
بأســمائها المصورة. 

أســتطيع التعــرف عىل أســماء بعض أجزاء جســدي فــي حصة الصحة واللياقــة البدنية.
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NM.SB1

األول االبتدائــي: ›أســتطيع‹

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

االستماع1
أوسط مبتدئ 

مة  أســتطيع اســتخدام الكلمات أو العبــارات المتعلَّ
والمتعلمــة ســابقًا، بمســاعدة الصور واإليمــاءات للتعبير 

عــن بعض الحاجات األساســية. )مثــال: الجوع، والبرد، 
والعطــش، والحاجــة للذهاب إىل الحمــام، وأمور الفصل(.

ــا أحــب وما ال أحب باســتخدام الكلمات والعبــارات المحفوظة   أســتطيع التعبيــر عمَّ
والمشهورة. 

 أســتطيع التعــرف عــىل المشــاعر عــىل لوحة المشــاعر، والتعبير عنها. )مثال: ســعيد، حزين، 
غاضــب، ومحبط …(. 

 أســتطيع طرح أســئلة بســيطة عندما أحتاج إىل شــيء. )مثال: لوازم الفصل الدراســي(.

 أســتطيع اســتخدام عبارات مهذبة. )مثال: »شــكًرا لك«، »مرحًبا«، و«أنت أيًضا«(.

 أســتطيع اســتخدام كلمــات وعبــارات قصيــرة للتعبير عن نفســي أو عــن عائلتي. )مثال: 
اســتخدام الكلمــات والعبــارات، أو الصــور، لإلخبار عن عدد األشــخاص في منزلي(.

 أســتطيع اإلشــارة إىل األشــياء عندما أتحدث عنها باســتخدام كلمات متعددة أو عبارات 
قصيرة. 

أســتطيع أن أرســم ما أشــعر به، وأن اســتخدام الكلمات المحفوظة ألعبر عن رســومي.
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2.1

NM.SB2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

1

األول االبتدائــي: ›أســتطيع‹

التحدث
أوسط مبتدئ 

أســتطيع تســمية األشخاص واألماكن واألشــياء المألوفة، 
باســتخدام الكلمات والعبارات الســابق ممارســتها أو 

حفظهــا، بمســاعدة اإليماءات والصور.

أســتطيع الربــط بيــن بعــض العبارات والتعابيــر المنطوقة المشــهورة وبطاقات الصور أو 
الملصقــات الخاصــة بهما فــي موضوعات محدودة.

 أســتطيع تســمية أشــخاص مألوفين في مدرســتي ووظائفهم.

 أســتطيع تقليــد تمثيــات بســيطة لألفكار واألحداث والمعلومــات المألوفة.

أســتطيع تســمية األشــياء التي أراها كل يوم داخل الفصل وخارجه.

أســتطيع اســتخدام كلمــات أو عبــارات متعددة لإلجابة عن األســئلة في موضــوع تعليمي 
جًدا. بسيط 
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NM.SB3

األول االبتدائــي: ›أســتطيع‹

3.1

3.2

3.3

3.4

flag
3.5

التحدث1
أوسط مبتدئ 

أســتطيع  اإلجابة عن بعض األســئلة البســيطة في 
موضوعــات مألوفة، باســتخدام الكلمات والعبارات الســابق 

ممارســتها أو حفظهــا، وبمســاعدة اإليماءات والصور.

أســتطيع إعادة ســرد الحقائق الهامة في نص مرئي، أو مســموع، أو مألوف، باســتخدام 
كلمــات مفردة أو عبــارات محفوظة.

أســتطيع طــرح األســئلة واإلجابــة عنها حــول التفاصيل الرئيســية في قصة ما بالمســاعدة )من 
المعلــم( والدعم. 

أســتطيع اســتخدام العناويــن والرســوم التوضيحيــة لعرض توقعاتي عــن بعض النصوص 
البســيطة المختلفة. 

أســتطيع إعادة ذكر الفكرة الرئيســية، في النص الذي قرئ لي )ســمعته( أو شــاهدته في 
فيديو. 

هدف نهاية الســنة
أســتطيع تحديــد أوجــه الشــبه واالختاف بين نصيــن عن الموضوع نفســه. )مثال: مقارنة 

الرســوم التوضيحيــة أو األوصــاف أو التركيبات بمســاعدة مــن المعلم( .
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NM.SB4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

1

األول االبتدائــي: ›أســتطيع‹

التحدث
أوسط مبتدئ 

أســتطيع تقديــم معلومات شــخصية عن حياتي 
وأنشــطتي، باســتخدام كلمات بســيطة معظم األوقات.

 أســتطيع إلقــاء القصائــد واألغاني مــع معلمي وزمائي.

 أســتطيع تقليد أو اســتخدام تعابير شــفوية بســيطة، أو اســتخدامها، للتعبير عن حاجاتي. 
)مثــال: الجــوع، والعطــش، والحاجة للذهاب إىل الحمام، وأدوات المدرســة(.

 أســتطيع اســتخدام كلمــات أو عبــارات متعــددة للتعبير عــن المواقف اليومية فــي البيئة 
المحيطة.

 أســتطيع تكــرار عبــارات شــفوية وابتكار عبــارات مشــابهة للتعبير عن الموضوعــات االجتماعية 
في بيئــة التعّلم. 

 أســتطيع اســتخدام التعبيــرات المحفوظــة فــي عدد محدود مــن الموضوعات التي تــم تعّلمها 
أو فــي الموضوعات الجديدة. 
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NM.RB1

األول االبتدائــي: ›أســتطيع‹

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1

أوسط مبتدئ 

أســتطيع التعــرف عىل بعض الحــروف المنفصلة أو 
المركبــة عند تهجئــة الكلمات.

 أســتطيع التعــرف عــىل الحــروف المنفصلة أو الحروف المركبة فــي الكلمات. 

أســتطيع تحديــد كل حــرف وتســميته، فــي أشــكاله المختلفة، مثل داخل الكلمــة وأول الكلمة 
ووســط الكلمــة ونهايــة الكلمة )مثال: - قـ - ــــق - ق(.

أســتطيع التعــرف عىل األصــوات في بداية الكلمــة ونهايتها. 

أســتطيع تمييــز المقاطــع الطويلــة والمقاطــع القصيرة عند قــراءة كلمات قصيرة. 

أســتطيع تقســيم الكلمــات المنطوقــة أو المكتوبــة إىل مقطعيــن أو ثاثة مقاطــع لمحاولة 
قراءتها. 

أســتطيع مطابقــة جميــع الحــروف مــع األصوات المقابلة لهــا طويلة/قصيرة عنــد العمل عىل 
نشــاط يتطلب القراءة. 

أســتطيع مــزج حرفيــن أو أكثــر لنطــق الكلمات، باســتخدام ما أعرفه عن الحــركات القصيرة 
وحــروف العّلــة الطويلــة، مثل الشــدة والتنوين )توضيــح: الفتحة والكســرة والضمة ومد األلف 

والــواو واليــاء والحروف المشــددة والتنوين عىل أنواعه(. 

أســتطيع تهجئــة الكلمات المناســبة لمســتوى الصــف، بتوجيه المعلم والممارســة وحائط 
الكلمــات المصورة.

القـراءة
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2 NM.RB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

1

األول االبتدائــي: ›أســتطيع‹

القـراءة
أوسط مبتدئ 

أســتطيع التعــرف عىل كثير مــن الكلمات والعبارات 
المفهومــة من ســياق الكلمات المصورة.

م ســابًقا.  أســتطيع التعــرف عــىل الكلمــات أو العبارات فــي نمط متوقع أو متعلَّ

أســتطيع التعــرف عىل كلمــة أو عبارة من الذاكرة. 

أســتطيع التعــرف عــىل كلمــة من خال النظــر إىل الحرف أو الصوت األول.

أســتطيع اإلشــارة إىل الكلمة المكتوبة عندما أســمعها. 

أســتطيع مطابقــة الصــورة مع الكلمــة التي تعبر عن المعنى نفســه. 

أســتطيع تحديــد 25 كلمــة أو أكثــر، مــن الكلمات البصريــة المألوفة، وقراءتها.

مة أو مألوفة. أســتطيع قــراءة الجمــل القصيــرة التي تحتوي عــىل كلمات وعبــارات متعلَّ
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3 NM.RB

األول االبتدائــي: ›أســتطيع‹

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

القـراءة1
أوسط مبتدئ 

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه عن مفردات اللغــة العربية 
وقواعدها لمســاعدتي فــي فهم النص.

 أســتطيع تحديــد الكلمــات التي تدل عــىل الحركات واالتجاهــات والمواضع والمواقع، 
وفهمهــا، عندمــا يقــرأ المعلم كتاًبــا مصوًرا بصوٍت عاٍل.

 أســتطيع تحديــد الكلمــات وتصنيفهــا إىل فئات متشــابهة. )مثال: الكلمــات المتضادة، 
الكائنــات الحية(.

 أســتطيع اشــتقاق معانــي الكلمــات غيــر المألوفة من خــال النظر إىل الصور.

 أســتطيع البحــث عــن كتابــات مألوفة عىل الصور لفهــم موضوع النص.

 أســتطيع التركيــز عــىل حركــة شــخصية ما، في كتــاب مصور أو بطاقة مصــورة، لفهم أفعال 
الحركة.
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4 NM.RB

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

1

األول االبتدائــي: ›أســتطيع‹

القـراءة
أوسط مبتدئ 

أســتطيع  إظهــار فهمــي للنص عىل مســتوى الفصل 
بتوجيــه ومعاونــة المعلــم أو المعلمة. )مثال اســتخدام أدلة 

النــص أو النصــوص التوضيحية(.

أســتطيع التحكــم فــي اتجــاه الكتابــة من اليمين إىل اليســار، وتحريك أصبعي تحــت الكلمات 
لتتبع قــراءة المعلم.

أســتطيع اســتخدام الغــاف األمامــي والغاف الخلفي والعنــوان للتنبــؤ بمحتوى القصة.

أســتطيع أن أدرك المفاهيــم المألوفــة فــي القصص والرســوم التوضيحية.

أســتطيع اســتخدام المعلومــات المصــورة للتنبــؤ بمعلومات القــراءة والتأكد منها. 

أســتطيع إظهــار فهمــي العــام للقصة ولبعض الشــخصيات فيها.

أســتطيع تخميــن األشــياء عــن قصة قصيرة وبســيطة، من خال الســير مع بعــض الكلمات 
والنظــر في الصور.

أســتطيع مقارنــة الصــور في صفحــات مختلفة ألفهم تسلســل القصة.

أســتطيع تحديــد المعلومــات الموجــودة في أجــزاء الكتاب المختلفــة. )مثال: العنوان، 
والمؤلــف، والمصور، وقائمــة المحتويات(.

أســتطيع الربــط بيــن مشــاعري والنص، وبين النــص والبيئة من حولي.
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1 NM.WB

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

الكتـابة1
أوسط مبتدئ 

أســتطيع إنتــاج )كتابة( الكلمــات المألوفة والعبارات 
المتعلمــة، أو نســخ التعبيــرات المحفوظــة من الذاكرة.

أســتطيع الكتابــة مــن اليميــن إىل اليســار، واالنتقال من أعىل الصفحة إىل أســفلها.

أســتطيع نســخ الكلمــات والجمــل القصيــرة في معظم األوقات، مثل األوقــات اليومية 
واألشــهر، والفصــول، وأيام األســبوع. )مثال: »صباح الخير!« و«اليــوم هو الثاثاء«(.

أســتطيع كتابــة جميع الحروف األبجديــة بنقاطها.

أســتطيع كتابة اســمي األول باســتخدام مخطط األبجدية.

أســتطيع كتابــة الكلمــات والعبــارات التــي تعلمتهــا في الفصل تحــت الصور، للتعبيــر عن الفكرة 
الرئيسية.

األول االبتدائــي: 'أســتطيع'
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2 NM.WB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

الكتـابة1
أوسط مبتدئ 

أســتطيع الجمــع بيــن كلمتين من الكلمــات المألوفة 
لتكويــن عبــارة. )مثــال: صغيرة + زهــرة = زهرة صغيرة(. 

بمســاعدة حائــط الكلمات المصورة.

أســتطيع كتابــة حــروف العلــة الطويلــة وتمييزها، في كلمــة أو موضوع أو كتاب.

أســتطيع اســتخدام مزيــج من الرســم وإماء الكلمــات للتعبير عن رأي فــي موضوع أو كتاب 
مفضــل. )مثال: أنا أحب(.

أســتطيع اســتخدام مســافة األصبع بين الكلمات عند الكتابة والنســخ عن اللوح. 

أســتطيع التعريــف بالفكــرة الرئيســة للنص، ورســم صورة عنها، بمســاعدة تلقيــن المعلم أو 
اللوحــات البصرية.

أســتطيع الرســم أو الكتابــة أو اإلمــاء لكتابة فكرة بســيطة، بمســاعدة تلقيــن المعلم. )مثال: 
اإلمــاء أن يقــول مــا يريد ويكتبــه المعلم أو المســاعد في الفصل(.

األول االبتدائــي: 'أســتطيع'
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3 NM.WB

األول االبتدائــي: 'أســتطيع'

3.1

3.2

3.3

3.4

الكتـابة1
أوسط مبتدئ 

أســتطيع أن أنتــج مــن الذاكرة عدًدا قلياًل مــن الكلمات أو 
العبــارات البســيطة في ســياق الكالم، أو أن أمــأل معلومات 

محــدودة عىل نموذج بســيط. )مثــال: أكمل الفراغات أو 
الجدول(. أكمل 

أســتطيع التعريــف بالفكــرة الرئيســية للنص، ورســم صورة عنها، بمســاعدة تلقيــن المعلم أو 
اللوحــات البصرية.

أســتطيع كتابــة جملــة واحــدة بســيطة عن موضوع مألوف، باســتخدام بنــك الكلمات أو حائط 
الكلمــات المصورة.

أســتطيع اســتخدام مزيــج مــن الرســم والجمل البســيطة للتعبير عن رأي فــي موضوع أو كتاب 
مفضل.

أســتطيع اســتخاص األفــكار من تجربتي الشــخصية بمســاعدة بنك الكلمــات المصورة. )مثال: 
مــاذا أحب؟ أســرتي، صديقي، ألواني(.



2

الثاني االبتدائي
االستماع

التحدث

القراءة

الكتـابة

مبتدئ
أعىل

مبتدئ
أوسط
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1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

أدنى متوسط 

أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

NM.LB

NH.LB

IL.LB

معايير االستماع2
 أســتطيع إظهــار فهمــي للتعليمــات الصفيــة البســيطة المكونة من خطوتين بمســاعدة الصور 

والبــطء والتكرار واإليمــاءات الحركية.

أســتطيع التعــرف عــىل العبارات المشــهورة والبدء في فهمها بمســاعدة ســياق الكام والصور. 

أســتطيع فهــم الكلمــات المتعلمة ســابقًا والعبــارات المألوفة بمســاعدة الصور واإليماءات 
الحركيــة عنــد االســتماع إىل القصــص المقروءة بصوٍت عاٍل. 

أســتطيع إظهــار فهمــي لألســئلة المتوقعة وصيغ األمر فــي الموضوعات المألوفــة المدعومة 
بســياق الــكام وبدون تعلم ســابق للمطلوب.

أســتطيع التعبيــر عــن فهــم الكلمات و/أو األفــكار الرئيســية المتعلقة بموضوعــات تعليمية 
مألوفــة، إن أتت في ســياقات محددة.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمي لألســئلة البســيطة والصياغات وجمل األمر فــي الموضوعات 
المألوفــة، باإلضافــة إىل فهــم بعــض الجمل في موضوعــات جديدة مدعومة بقوة بســياق الكام. 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي القصص المألوفة التــي تتبع ترتيًبــا منطقًيا. 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للتعليمات البســيطة متعددة الخطوات بمســاعدة اإليمــاءات الحركية 
والتكرار. والصور 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي لألســئلة وصيغ األمــر والعبارات المألوفة، فــي نطاق محدود من 
المحتويــات التعليميــة، اعتمادًا عىل ســياق الكام. 

أســتطيع اتبــاع التعليمــات المكونــة من عدة خطوات، بدون مســاعدة اإليمــاءات الحركية أو 
التكرار 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للفكرة الرئيســية وبعــض التفاصيل. )مثال: فــي محادثات قصيرة، 
أو عــروض قصيــرة، أو إعــان بســيط في المدرســة، أو الحكايــات الشــعبية أو الخيالية، أو قصص 

األطفال(. 

المعاييــر الرئيســية: الفصــل الثانــي االبتدائــي
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NM.SB

NH.SB

IL.SB

2

أدنى متوسط 

أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

معايير التحدث
أســتطيع التعبير عن األشــياء األساســية المفضلة أو المشــاعر، باســتخدام الكلمات والعبارات 

المتعلمة أو الممارســة ســابقًا، بمســاعدة اإليماءات والصور. 

أســتطيع تســمية األشــخاص واألماكن واألشــياء المألوفة، باســتخدام الكلمات والعبارات الســابق 
ممارســتها أو حفظهــا، بمســاعدة اإليماءات والصور.

أســتطيع اإلجابــة عن بعض األســئلة البســيطة فــي موضوعات مألوفة، باســتخدام الكلمات 
والعبارات الســابق ممارســتها أو حفظها، وبمســاعدة اإليماءات والصور.

أســتطيع تقديم معلومات شــخصية عن حياتي وأنشــطتي، باســتخدام كلمات بســيطة معظم 
األوقات.

أســتطيع تقديــم معلومــات عن نفســي وعن اهتماماتي وأنشــطتي باســتخدام مزيج مــن الكلمات 
والعبــارات والجمــل البســيطة المحفوظة أو الممارســة من قبل. 

أســتطيع طلــب المعلومــات وتقديمهــا، عــن الموضوعــات المألوفة عن طريق تأليف أســئلة وجمل 
. بسيطة

أســتطيع التعبير عن بعض التفاصيل الشــخصية والمشــاعر والســؤال عنها بأســئلة بســيطة 
مناسبة. 

أســتطيع تقديــم معلومــات بســيطة عن الموضوعــات اليومية المألوفة باســتخدام مزيج من 
الكلمــات والعبــارات والجمــل البســيطة لممارســة أو المحفوظة من قبل. 

أســتطيع اســتخدام عبــارات قصيــرة وتعابير محفوظة لإلجابة عن األســئلة فــي الموضوعات 
التعليميــة واالجتماعيــة المألوفة.

أســتطيع أن أحكــي قصــة عن حياتي وأنشــطتي وخبراتي، باســتخدام جمــل متتالية. 

أســتطيع التعبيــر عــن رأيــي في مــا يعجبني وما ال يعجبني، حــول الموضوعات اليوميــة والمألوفة، 
باســتخدام مزيــج مــن الكلمــات والعبارات والجمل البســيطة، الممارســة أو المحفوظة وبدايات 

الجمل المســاعدة. 

أســتطيع تحديــد وجهــة نظــري حول الموضوعــات المألوفة وإعطاء بعض األســباب لدعم ذلك، 
باســتخدام جمل بســيطة أو سلســلة مــن الجمل المتصلــة والمترابطة.

المعاييــر الرئيســية: الفصــل الثانــي االبتدائــي
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أدنى مبتدئ 

أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

NM.RB

NH.RB

NL.RB

معايير القـراءة2

أســتطيع التعــرف عــىل بعــض الحــروف المفردة والمرّكبــة عند تحليلهــا أو إىل الحروف األصلية أو 
. . تهجئتها

أســتطيع التعــرف عــىل العديــد مــن الكلمات والعبارات المصــورة المفهومة من ســياق الكلمات 
المصورة.

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عــن مفردات وقواعد اللغة العربية لمســاعدتي فــي فهم النص.

أســتطيع إظهــار فهمــي للنــص بتوجيــه ومعاونة المعلم. )مثال: اســتخدام أدلــة النص أو النصوص 
التوضيحيــة فــي القراءة المســتقلة أو القــراءة الموجهة(.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للنص بتوجيــه من المعلم في القــراءة الموجهة.

أســتطيع التعــرف عــىل عــدد محدود من الحــروف األبجدية، من خال ربط الحــروف بأصواتها 
المدعومــة بالمرئيات.

أســتطيع أحياًنــا تحديــد الكلمــات المتعلمة ســابقًا أو الكلمــات البصرية المألوفــة، المفهومة من 
ســياق الكلمــات والصور، في القصــص المقروءة صوتًيا.

أســتطيع إدراك مفهوم الكتابــة العربية.

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه من قواعد اللغــة العربية ومفرداتهــا لفهم النصــوص المختلفة )بما 
يناســب مســتوى الفصل( بتوجيــه المعلم.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للنصــوص القصيرة والواضحــة التي تعبر عن معلومات أساســية 
مصقلــة بســياق الكام أو بدعــم لغوي إضافي.

أســتطيع تحديــد بدايــة النــص أو القصــة -المكتوبة عىل مســتوى الجمل - )نــص معلوماتي أو 
قصــة مدعمــة بالرســوم والصــور( ووســطهما، ونهايتهمــا، عندما يقرأ المعلــم النص بصوٍت عاٍل.

المعاييــر الرئيســية: الفصــل الثانــي االبتدائــي
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NM.WB

NH.WB

NL.WB

أســتطيع كتابــة قوائــم وملصقــات وعبارات محفوظة فــي موضوعات )اجتماعيــة أو تعليمية( 
مألوفة.

أســتطيع كتابــة سلســلة بســيطة ومبتكــرة من الجمل عــن موضوعات مألوفــة أو معلوماتية

أســتطيع تأليــف مجموعــة مــن الجمل المتسلســلة عــن موضوعات تعليميــة مألوفة أو نص به 
معلومات. 

أســتطيع اســتخدام الرموز أو الصور أو الكلمات المنســوخة، للتعبير عن نفســي في نشــاط كتابي. 

أســتطيع نســخ ومحاولــة كتابــة كلمات أو عبارات بســيطة مألوفــة من عىل اللوح. 

أســتطيع نســخ أو كتابة الحروف األساســية المنفردة. 

يها.  أســتطيع نســخ الكلمــات أو العبارات المألوفــة أو تملِّ

معايير الكتابة2
المعاييــر الرئيســية: الفصــل الثانــي االبتدائــي

أدنى مبتدئ 

أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

أســتطيع أن أنتــج مــن الذاكــرة الكلمــات المحفوظــة، والعبارات المألوفة، أو أن أنســخ التعبيرات 
المحفوظة.

أســتطيع الجمــع بيــن كلمتيــن مــن الكلمات المشــهورة لتكوين عبارة.  )مثــال: صغيرة + زهرة = 
صغيرة(. زهرة 

أســتطيع أن أنتــج مــن الذاكــرة عــدًدا قليًا من الكلمات أو العبارات البســيطة في ســياق الكام أو 
أن أمــأل معلومــات محدودة عىل نموذج بســيط. )مثــال: أكمل الفراغات(.

أســتطيع كتابــة جمــل بســيطة، كتابــة أصلية مــن ذاكرتي أو معرفتي، عــن موضوعات مألوفة أو 
. مة مَتعلَّ
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1 NH.LB

1.1

1.2

1.3

االستماع2
أعىل مبتدئ 

أســتطيع التعبيــر عــن فهم الكلمات و/أو األفكار الرئيســية 
المتعلقــة بموضوعــات تعليميــة مألوفــة، إن أتت في 

محددة.  سياقات 

أســتطيع فهــم توجيهــات المعلم البســيطة في الروتين اليومــي، واتباعها.

م فــي مجموعة القــراءة الخاصة بي، أو في عــرض تقديمي كبير  أســتطيع إظهــار االحتــرام للُمقــدِّ
الفصل.  في 

أســتطيع فهــم التوجيــه الواضــح والمتكرر حول النشــاط التعليمي أو المهمــة المطلوبة.

الثانــي االبتدائــي: 'أســتطيع'
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2 NH.LB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

االستماع2
أعىل مبتدئ 

أســتطيع التعبيــر عن فهمي لألســئلة البســيطة والصياغات 
وجمــل األمر فــي الموضوعات المألوفــة، باإلضافة إىل فهم 

بعــض الجمــل في موضوعات جديــدة مدعومة بقوة في 
الكالم.  سياق 

أســتطيع االســتماع إىل الجمــل الشــفوية البســيطة وفهمها، في مجموعــة متنوعة من 
المواقــف المألوفة.

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه عــن موضوع ما لمســاعدتي في فهم عروض زمائــي التقديمية 
الفصل. في 

أســتطيع مشــاهدة مقطع فيديو قصير وبســيط، واإلجابة عن أســئلة حول ما رأيته.

أســتطيع اســتخدام الدالئل لتوّقع ما ســوف أســتمع إليه.

أســتطيع اســتخدام كلمــات المحتوى الرئيســية التــي أعرفها من قبــل، لمتابعة النصوص 
المقــروءة بصــوت عــال أو مقاطــع الفيديو التي أشــاهدها لبناء فهم الموضــوع أو المهمة 

المطلوبة. 

الثانــي االبتدائــي: 'أســتطيع'
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3 NH.LB

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

االستماع2
أعىل مبتدئ 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للقصص المألوفــة التي تتبع 
ترتيًبــا منطقًيا. 

أســتطيع اســتخدام اإليماءات ومســتوى الصوت والصور، لفهم أســئلة أو أوامر المعلم.

أســتطيع االســتماع إىل أنواع مختلفة من النصوص )مثل األســاطير واألغاني والمســرحيات( 
وماحظة مــدى اختافها.

أســتطيع االســتماع إىل مجموعة من الجمل الشــفوية، أو إىل عرض تقديمي شــفوي قصير، 
حــول موضــوع مألوف، في مواقف منظمــة، وفهمها. 

أســتطيع التعــرف عــىل االختافات بين األشــخاص في الكام، من خــال اإليماءات ولغة 
الجســد والتمثيات المصورة.

أســتطيع معاينــة مجموعــة متنوعــة مــن األحداث والتمثيــات، وفهمها، عن طريق الربــط بينها 
وبيــن الصــور أو الرســوم التوضيحية أو الكتــب المصورة في الصف.

الثانــي االبتدائــي: 'أســتطيع'
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4 NH.LB

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

االستماع2
أعىل مبتدئ 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للتعليمات البســيطة متعددة 
الخطــوات بمســاعدة اإليماءات الحركيــة والصور والتكرار.

أســتطيع االســتماع إىل عــروض زمائي فــي الفصل، أو خطاباتهــم، وفهم األفكار الرئيســية فيها. 

 أســتطيع العثــور عــىل المعلومــات التــي أحتاج إليها مــن مصادر معينة حــول موضوع معين، 
مثــل جمــع المعلومــات مــن مقطع فيديو أو من رســوم متحركة. 

 أســتطيع تحديــد بدايــة قصــة شــاهدتها أو ســمعتها، ومنتصفها، ونهايتها، باســتخدام عبارات 
أعرفها. 

 أســتطيع مشــاهدة مقطــع فيديــو قصير وبســيط، والتحدث مع الزماء عــن أحداث القصة. 

 أســتطيع االســتماع إىل أنــواع مختلفــة مــن القصائد والقصص مع زمائــي في الفصل. 

أســتطيع مشــاهدة عرض حضاري، وشــرح ما رأيته لشــخص آخر، باســتخدام جمل بســيطة 
متتالية.

الثانــي االبتدائــي: 'أســتطيع'
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NH.SB1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

التحدث2
أعىل مبتدئ 

أســتطيع تقديــم معلومات عن نفســي وعــن اهتماماتي 
وأنشــطتي باســتخدام مزيج مــن الكلمات والعبارات 

والجمــل البســيطة المحفوظــة أو الممارســة من قبل. 

أســتطيع التحدث ببســاطة عن شــيء حدث لي، وكيف جعلني أشــعر )باســتخدام عبارات 
. مختلفة(

أســتطيع اســتخدام الكلمــات المهذبــة ونبــرة الصوت واإليماءات، عند التحدث إىل شــخص 
أعرفه.

مة أو  أســتطيع المشــاركة فــي نشــاط عربــي ثقافي والتحدث عنه، باســتخدام العبــارات المتعلَّ
العبــارات األصليــة أو التمثيل البصري.

أســتطيع التحدث باســتخدام جمل شــفوية بســيطة، فــي مجموعة متنوعــة من المواقف 
المألوفــة )مثــال: تحيــة أشــخاص مختلفين باســتخدام الكلمات التــي تعلمتها وبتوجيــه المعلم(.

أســتطيع إعادة ســرد القصــص والتفاصيل الرئيســية، والتعبير عــن فهمي الدروس 
المســتفادة منها.

أســتطيع تقديم شــيء عن نفســي أو شــيء أعرفه جيًدا لآلخرين. )مثال: أغنية مفضلة أو 
قصــة أو كتــاب أو قصيدة تعلمناهــا في الفصل(. 

الثانــي االبتدائــي: 'أســتطيع'
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2 NH.SB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

التحدث2
أعىل مبتدئ 

أســتطيع طلــب معلومات عن الموضوعــات المألوفة، 
وتقديمهــا، عــن طريق تأليف أســئلة وجمل بســيطة. 

أســتطيع مــلء مجموعــة متنوعــة من النماذج لعرض فكرة بســيطة، باســتخدام العبارات 
مــة والجمــل البســيطة، المتعلمة ســابقًا وبتوجيــه المعلم. المتعلَّ

مة أو  أســتطيع التحــدث فــي مجموعــة صغيرة عن شــيء تعلمته، باســتخدام العبــارات المتعلَّ
األصليــة والصور، لمســاعدة زمائــي عىل الفهم.

أســتطيع وصف مشــاعر الشــخصيات وأفعالها، باســتخدام عبارات أصلية أو جمل بســيطة.

أســتطيع وصف شــكل الشــخصيات في القصة والدوافع وراء أفعالها، باســتخدام عبارات 
أصليــة )مــن تأليفي( أو جمل بســيطة.

أســتطيع وصف تفاعل الشــخصيات، باســتخدام عبارات أصلية أو جمل بســيطة.

أســتطيع ربــط معنــى قصة معروفة أو قصــة خيالية بالتجارب الشــخصية.

الثانــي االبتدائــي: 'أســتطيع'
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3 NH.SB

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

التحدث2
أعىل مبتدئ 

أســتطيع التعبيــر عــن بعض التفاصيل الشــخصية 
والمشــاعر، والســؤال عنها، والــرد عليها ببعــض التفاصيل، 

بجمل وأســئلة بسيطة.

أســتطيع أن أســأل زميلي عن رأيه في شــيء أعرفه وأحبه، باســتخدام قائمة مراجعة معينة.

أســتطيع اســتخدام جمل معينة مختلفة، أو تصنيفها، إلنشــاء شــعري الخاص ومشــاركته 
شــفوًيا مع زميلي.

أســتطيع طرح أســئلة في موضوع ما واإلجابة عنها لمســاعدة زمائي، باســتخدام العبارات 
والجمل البســيطة.

أســتطيع طــرح أســئلة فــي موضوع مــا والتعبير عما أحتاج إليــه لمعرفة المزيد عنه، باســتخدام 
الجمل البســيطة.

أســتطيع التحــدث عــن نــص بطريقــة معبــرة لتعكس بدقة ما يحدث في النص الشــفوي أو 
المكتوب )مــع التوجيه(. 

أســتطيع اســتخدام أســاليب متنوعة لتحســين طريقة تقديم عملي أو مشــروعي.

أســتطيع وصــف بنــاء القصــة، بمــا في ذلك وصف أن البدايــة تقدم القصــة والنهاية تختم 
األحداث. 

أســتطيع طــرح أســئلة واإلجابــة عنها، )مثال: من، وماذا، وأيــن، ومتى، ولماذا وكيــف(، للتعبير 
عــن فهمــي للتفاصيل األساســية في النص.

الثانــي االبتدائــي: 'أســتطيع'
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4 NH.SB

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

flag

4.6

4.7

4.8

التحدث2
أعىل مبتدئ 

أســتطيع تقديم معلومات بســيطة عــن الموضوعات 
اليوميــة المألوفــة باســتخدام مزيج مــن الكلمات والعبارات 

والجمــل البســيطة الممارســة أو المحفوظــة من قبل.

أســتطيع التحــدث عــن شــيء ألفتــه والتحدث مع زمائي حول مــا كتبت )مثال: قصــة كتبتها، أو 
ركبته(.  لغز 

مــة لإلجابة عن أســئلة في موضــوع تعليمي أو  أســتطيع اســتخدام عبــارات قصيــرة أو متعلَّ
اجتماعــي مألوف.

ا مجموعــة من األفــكار المترابطة عن موضــوع مألوف، بمفردي أو  أســتطيع أن أنتــج شــفويًّ
بمســاعدة المعلم.

مة. أســتطيع شــرح وجهة نظري حول شــيء ما، بمســاعدة المعلم واســتخدام البيانات المتعلَّ

أســتطيع التعبيــر عــن رأيــي في موضــوع أعرفه جيًدا بطريقة هادفة، بمســاعدة بنــك الكلمات.

هــدف نهاية العام 
أســتطيع اســتخدام الرســوم التوضيحيــة والتفاصيل فــي قصة ما، لوصف أبعاد شــخصياتها 

وأحداثها.

أســتطيع التحــدث عن كيفية اســتجابة الشــخصيات فــي القصة لألحــداث والتحديات الكبرى.

أســتطيع مشــاهدة األحــداث أو األخبــار والتفاعل معها في بيئــة التعّلم.

الثانــي االبتدائــي: 'أســتطيع'
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NM.RB1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

القـراءة2
أوسط مبتدئ 

أســتطيع التعــرف عىل بعض الحــروف وتركيبات الحروف 
عند تهجئــة الكلمات.

 أســتطيع التعــرف عــىل الحــروف المنفصلة أو الحروف المركبة فــي الكلمات. 

أســتطيع تحديــد كل حــرف وتســميته، فــي أشــكاله المختلفة، مثل داخل الكلمــة وأول الكلمة 
ووســط الكلمــة ونهايــة الكلمة. )مثال: - قـ - ــــق - ق(.

أســتطيع التعــرف عىل األصــوات في بداية الكلمــة ونهايتها. 

أســتطيع تمييــز المقاطــع الطويلــة والمقاطــع القصيرة عند قــراءة كلمات قصيرة. 

أســتطيع تقســيم الكلمــات المنطوقــة أو المكتوبــة إىل مقطعيــن أو ثاثة مقاطــع لمحاولة 
قراءتها. 

أســتطيع مطابقــة جميــع الحــروف مــع األصوات المقابلة لهــا طويلة/قصيرة عنــد العمل عىل 
نشــاط يتطلب القراءة. 

أســتطيع مــزج حرفيــن أو أكثــر لنطــق الكلمات، باســتخدام ما أعرفه عن الحــركات القصيرة 
وحــروف العلــة الطويلــة، مثل الشــدة والتنويــن. )توضيح: الفتحة والكســرة والضمة ومد 

األلــف والواو واليــاء والحروف المشــددة والتنوين عىل أنواعه(. 

أســتطيع تهجئــة الكلمــات المناســبة لمســتوى الصف، بتوجيــه المعلم والممارســة اليومية 
وحائــط الكلمات المصورة. 

الثانــي االبتدائــي: 'أســتطيع'
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2 NM.RB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

القـراءة2
أوسط مبتدئ 

أســتطيع التعــرف عىل عدد مــن الكلمات والعبارات 
المصــورة المفهومة من ســياق النص.

م ســابًقا.  أســتطيع التعــرف عــىل الكلمــات أو العبــارات في نمط معروف أو متعلَّ

 أســتطيع التعــرف عــىل كلمــة أو عبارة من الذاكرة.

 أســتطيع التعــرف عــىل كلمــة من خال النظــر إىل الحرف أو الصوت األول.

 أســتطيع اإلشــارة إىل الكلمة عندما أســمعها.

 أســتطيع مطابقــة الصــورة مــع الكلمــة التي تعبر عن المعنى نفســه.

 أســتطيع تحديــد 25 كلمــة أو أكثــر، مــن الكلمات البصريــة المألوفة، وقراءتها.

مة أو مألوفة.  أســتطيع قــراءة الجمــل القصيــرة التي تحتوي عــىل كلمات وعبــارات متعلَّ

 أســتطيع البحــث عــن ملصقــات مألوفة عىل الصور لفهــم مضمون النص.

الثانــي االبتدائــي: 'أســتطيع'
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3 NM.RB

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

القـراءة2
أوسط مبتدئ 

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه عن مفردات اللغــة العربية 
وقواعدها لمســاعدتي فــي فهم النص.

أســتطيع تحديــد الكلمــات التــي تعبر عن الحــركات واالتجاهات والمواضع والمواقــع، وفهمها، 
عندمــا يقــرأ المعلم كتاًبــا مصوًرا بصوت عاٍل.

ا من خــال تحديد أصوات الحــروف المختلفة  أســتطيع التمييــز بيــن الكلمــات المتشــابهة إمائيًّ
)مثــال: األفعــال مثل: مال، ســال، كال، ضال، طال؛ أو األســماء مثــل: حقل، حفل(.

أســتطيع تحديــد الكلمــات وتصنيفهــا إىل فئــات متشــابهة. )مثال: الكلمــات المتضادة، مثل: 
صبــاح ومســاء، أو نــور وظلمة، أو مشــمس وممطــر؛ أو الكائنات الحية(.

أســتطيع التعــرف عــىل الكلمــات ذات الهجــاء غير المنتظم المناســبة للصــف، وقراءتها، مثل 
الكلمــات المكتوبــة بألــف مقصــورة )ى(: تبــدو مثــل الياء )ي( لكنهــا ٌتنطق مثل األلف )ا(.

أســتطيع فهــم الكلمــات ذات البدايــات الشــائعة، )مثــال: تبدأ األفعال بحــرف ي عندما تكون في 
صيغــة المذكــر، وتبدأ بحــرف ت عندما تخاطــب صيغة المؤنث(.

أســتطيع اســتخدام معرفتــي بضمائــر الملكيــة والمخاطب، لفهم شــخصيات القصــة التي ُتقرأ 
بصــوت عاٍل، وأحداثها. 

توجيهــات للمربي:
الضميــر هــو اســم جامــد مبني ُوِضــع ليدل عىل: متكلــم، أو مخاطب، أو غائب.	 
 ضمائــر المتكلــم: أنا، نحن. 	 
 ضمائــر المخاطــب: أنَت، أنِت، أنتم.	 
 ضمائــر الغائــب: هو، هي، هم.	 

الثانــي االبتدائــي: 'أســتطيع'
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4 NM.RB

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

القـراءة2
أوسط مبتدئ 

أســتطيع إظهــار فهمي للنص عىل مســتوى الفصــل بتوجيه 
ومعاونــة المعلــم أو المعلمــة. )مثال: اســتخدام أدلة النص 

أو النصــوص التوضيحية(.

أســتطيع اســتخدام الغــاف األمامــي والغاف الخلفي والعنــوان للتنبــؤ بمحتوى القصة.

أســتطيع أن أدرك المفاهيــم المألوفــة فــي القصص والرســوم التوضيحية.

أســتطيع اســتخدام المعلومــات المصــورة للتنبــؤ بمعلومات القــراءة والتأكد منها.

أســتطيع إظهــار فهم عــام للقصة ولبعض الشــخصيات.

أســتطيع التركيــز عــىل حركــة الشــخصية في كتــاب مصور أو بطاقة، لفهــم فعل الحركة.

أســتطيع تخميــن أشــياء عــن قصة قصيرة وبســيطة، من خــال متابعة بعــض الكلمات والنظر 
الصور. في 

أســتطيع مقارنــة الصــور في صفحــات مختلفة لفهم تسلســل القصة.

أســتطيع تحديــد المعلومــات الموجــودة في أجزاء الكتــاب المختلفة، )مثــال: العنوان والمؤلف 
والرســام وقائمة المحتويات(.

أســتطيع الربــط بين مشــاعري والنــص والبيئة من حولي.

الثانــي االبتدائــي: 'أســتطيع'
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5 NM.RB

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

القـراءة2
أوسط مبتدئ 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للنص بتوجيه مــن المعلم في 
القــراءة الموجهة.

أســتطيع االعتمــاد عــىل نفســي وماحظــة عــدم التطابق في المعاني أو الصــور أو غيرها، من 
العبــارات اللغوية البســيطة.

أســتطيع إعــادة القــراءة لتأكيد المعاني أو اكتشــاف معانــي كلمات جديدة.

أســتطيع تحليــل أو تهجئــة بعــض الكلمات الجديــدة )مثال نطقهــا أو قراءتها بمفردي(.

أســتطيع التعــرف بســرعة عىل الكلمــات المعروفة، واســتخدامها لمعرفة معانــي الكلمات 
األخرى. الجديدة 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للنــص عن طريق التحدث عنــه بعد القراءة.

أســتطيع التحــدث عــن األفــكار في النص، وربطهــا بتجاربي الشــخصية أو بنصوص أخرى.

ا،  أســتطيع اســتخدام الســياق - لتأكيــد تعرفــي إىل الكلمــات وفهمي لهــا، أو تصحيحها ذاتيًّ
وقــد أعيد قراءتها حســب الضرورة.

الثانــي االبتدائــي: 'أســتطيع'
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1 NM.WB

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

الكتابة2
أوسط مبتدئ 

أســتطيع أن أنتــج من الذاكرة الكلمــات المحفوظة، 
والعبــارات المألوفة، أو أن أنســخ التعبيــرات المحفوظة.

أســتطيع الكتابــة مــن اليميــن إىل اليســار، واالنتقال من أعىل الصفحة إىل أســفلها.

أســتطيع نســخ الكلمــات والجمــل القصيــرة في معظم األوقات، مثل األوقــات اليومية 
واألشــهر، والفصــول، وأيام األســبوع )مثال: »صباح الخير!« و«اليــوم هو الثاثاء«.

أســتطيع كتابــة جميع الحروف األبجديــة بنقاطها.

أســتطيع كتابة اســمي األول باســتخدام مخطط األبجدية.

أســتطيع كتابــة الكلمــات والعبــارات التــي تعلمتها في الفصل تحــت الصور المرســومة، للتعبير 
عن الفكرة الرئيســية.

الثانــي االبتدائــي: 'أســتطيع'
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2 NM.WB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

الكتابة2
أوسط مبتدئ 

أســتطيع الجمــع بيــن كلمتين من الكلمات المشــهورة 
لتكويــن عبــارة. )مثــال: صغيرة + زهــرة = زهرة صغيرة(.

أســتطيع كتابــة حــروف العلــة الطويلــة وتمييزها، في كلمــة أو موضوع أو كتاب. 

أســتطيع اســتخدام مزيــج من الرســم واإلمــاء للتعبير عن رأيي أو عمــا أحب في موضوع أو 
كتــاب. )أنا أحب…(

أســتطيع التعبيــر عــن تجربتــي الشــخصية بمســاعدة بنك الكلمات المصــور. )مثال:»ماذا أحب؟« 
»أســرتي«، »أصدقائي«، »ألواني«(.

أســتطيع اســتخدام مســافة األصبع بين الكلمات عند الكتابة والنســخ عن اللوح.

أســتطيع اختيار عنوان للنص ورســم صورة عن موضوعه وفكرته األساســية، بمســاعدة 
المعلــم أو الصور.

أســتطيع الرســم أو الكتابــة أو تســمية األشــياء أو اإلماء للمعلــم، للتعبير عــن موضوع كتابي. 
التوجيه(. )مع 

الثانــي االبتدائــي: 'أســتطيع'
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3.1

3.2

3.3

3.4

الكتابة2
أوسط مبتدئ 

أســتطيع أن أنتــج مــن الذاكرة عدًدا قلياًل مــن الكلمات أو 
العبــارات البســيطة في ســياق الكالم أو أن أمــأل معلومات 

محــدودة عىل نموذج بســيط. )مثــال: أكمل الفراغات(.

 أســتطيع التعريــف بالفكــرة الرئيســية للنص، ورســم صــورة عنها، بدعــم الكلمات المصورة 
والمعلم. 

 أســتطيع الرســم أو الكتابة أو التســمية أو اإلماء، إلنشــاء مهمة كتابية. )بمســاعدة المعلم(.

 أســتطيع كتابــة جملــة واحــدة بســيطة عن موضوع مألوف، باســتخدام بنــك الكلمات أو جدار 
الكلمــات البصرية.

 أســتطيع اســتخدام مزيج من الرســم والجمل البســيطة للتعبير عن رأيي أو مشــاعري في 
موضــوع أو كتاب.

الثانــي االبتدائــي: 'أســتطيع'
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4 NM.WB

الثانــي االبتدائــي: 'أســتطيع'

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

الكتابة2
أوسط مبتدئ 

أســتطيع كتابــة جمل بســيطة، كتابــة أصلية من ذاكرتي أو 
علمة. معرفتــي، عــن موضوعات مألوفــة أو متَّ

 أســتطيع تصحيــح كتابتــي، باســتخدام اللوحــات التعليمية في الفصل الدراســي، أو بمســاعدة 
المعلم.

 أســتطيع كتابــة قصــة قصيــرة، باســتخدام جمل بســيطة وكاملة وجمعهــا بصور ذات صلة 
بالمعنى.

 أســتطيع وصف األشــخاص واألشــياء في كتابتي، باســتخدام الصفات التي أعرفها. )مثال: 
كبيــر، وجميــل، وصغير، وأحمر(.

 أســتطيع التفريــق بيــن الحــركات القصيرة وأحــرف المد والعلة )األلف والــواو والياء الممدودة( 
عنــد محاولــة تهجئة كلمات جديدة فــي كتابتي.

 أســتطيع إضافة أل التعريف بشــكل مناســب إىل األســماء عند كتابة الجمل أو العبارات 
البســيطة. )مثــال: ال يجتمــع التنويــن مــع التعريف وال تدخــل أل التعريف عىل األفعال(.



الثالث االبتدائي

مبتدئ
أعىل

3
االستماع

التحدث

القراءة

الكتـابة



71

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

أدني متوسط 

أســتطيع إظهــار فهمــي للتعليمــات الصفيــة البســيطة المكونة من خطوتين بمســاعدة الصور 
والبــطء والتكرار واإليمــاءات الحركية.

أســتطيع التعــرف عــىل العبارات المشــهورة والبدء في فهمها بمســاعدة ســياق الكام والصور. 

أســتطيع فهــم الكلمــات المتعلمة ســابقًا والعبــارات المألوفة بمســاعدة الصور واإليماءات 
الحركيــة عنــد االســتماع إىل القصــص المقروءة بصوٍت عاٍل. 

أســتطيع إظهــار فهمــي لألســئلة المتوقعة وصيغ األمر فــي الموضوعات المألوفــة المدعومة 
بســياق الــكام وبدون تعلم ســابق للمطلوب.

أســتطيع التعبيــر عــن فهــم الكلمات و/أو األفــكار الرئيســية المتعلقة بموضوعــات تعليمية 
مألوفــة، إن أتت في ســياقات محددة.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمي لألســئلة البســيطة والصياغات وجمل األمر فــي الموضوعات 
المألوفــة، باإلضافــة إىل فهــم بعــض الجمل في موضوعــات جديدة مدعومة بقوة بســياق الكام. 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للقصص المألوفة التــي تتبع ترتيًبــا منطقًيا. 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للتعليمات البســيطة متعددة الخطوات بمســاعدة اإليمــاءات الحركية 
والتكرار.  والصور 

أســتطيع فهــم الهيــكل العــام للقصة. )مثال: وصــف كيفية تقديــم البداية للقصــة وكيفية ختم 
النهايــة لألحــداث، عندما يقرأ المعلــم في الفصل(.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي لألســئلة وصيغ األمــر والعبارات المألوفة، فــي نطاق محدود من 
المحتويــات التعليميــة، اعتمادًا عىل ســياق الكام 

أســتطيع اتبــاع التعليمــات المكونــة من عدة خطوات، بدون مســاعدة اإليمــاءات الحركية أو 
التكرار. 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للفكرة الرئيســية وبعــض التفاصيل. )مثال: فــي محادثات قصيرة، 
أو عــروض قصيــرة، أو إعــان بســيط في المدرســة، أو الحكايــات الشــعبية أو الخيالية، أو قصص 

األطفال(. 

NM.LB

NH.LB

IL.LB

معايير االستماع3
المعاييــر الرئيســية: الفصــل الثالــث االبتدائــي
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المعاييــر الرئيســية: الفصــل الثالــث االبتدائــي

أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

أدني متوسط 

معايير التحدث
أســتطيع التعبير عن األشــياء األساســية المفضلة أو المشــاعر، باســتخدام الكلمات والعبارات 

المتعلمة أو الممارســة ســابقًا، بمســاعدة اإليماءات والصور. 

أســتطيع تســمية األشــخاص واألماكن واألشــياء المألوفة، باســتخدام الكلمات والعبارات الســابق 
ممارســتها أو حفظهــا، بمســاعدة اإليماءات والصور.

أســتطيع اإلجابــة عن بعض األســئلة البســيطة فــي موضوعات مألوفة، باســتخدام الكلمات 
والعبارات الســابق ممارســتها أو حفظها، وبمســاعدة اإليماءات والصور.

أســتطيع تقديم معلومات شــخصية عن حياتي وأنشــطتي، باســتخدام كلمات بســيطة معظم 
األوقات.

أســتطيع تقديــم معلومــات عن نفســي وعن اهتماماتي وأنشــطتي باســتخدام مزيج مــن الكلمات 
والعبــارات والجمــل البســيطة المحفوظة أو الممارســة من قبل. 

أســتطيع طلــب المعلومــات وتقديمهــا، عــن الموضوعــات المألوفة عن طريق تأليف أســئلة وجمل 
. بسيطة

أســتطيع التعبير عن بعض التفاصيل الشــخصية والمشــاعر والســؤال عنها بأســئلة بســيطة 
مناسبة. 

أســتطيع تقديــم معلومــات بســيطة عن الموضوعــات اليومية المألوفة باســتخدام مزيج من 
الكلمــات والعبــارات والجمــل البســيطة الممارســة أو المحفوظة من قبل. 

أســتطيع اســتخدام عبــارات قصيــرة وتعابير محفوظة لإلجابة عن األســئلة فــي الموضوعات 
التعليميــة واالجتماعيــة المألوفة.

أســتطيع أن أحكــي قصــة عن حياتي وأنشــطتي وخبراتي، باســتخدام جمــل متتالية. 

أســتطيع التعبيــر عــن رأيــي في مــا يعجبني وما ال يعجبني، حــول الموضوعات اليوميــة والمألوفة، 
باســتخدام مزيــج مــن الكلمــات والعبارات والجمل البســيطة، الممارســة أو المحفوظة وبدايات 

الجمل المســاعدة. 

أســتطيع تحديــد وجهــة نظــري حول الموضوعــات المألوفة وإعطاء بعض األســباب لدعم ذلك، 
باســتخدام جمل بســيطة أو سلســلة مــن الجمل المتصلــة والمترابطة.
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أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

NM.RB

NH.RB

أدنى IL.RBمتوسط 

معايير القـراءة3
أســتطيع التعــرف عــىل بعــض الحــروف المفردة والمرّكبــة عند تحليلهــا أو إىل الحروف األصلية أو 

. تهجئتها

أســتطيع التعــرف عــىل العديــد مــن الكلمات والعبارات المصــورة المفهومة من ســياق الكلمات 
المصورة.

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عــن مفردات وقواعد اللغة العربية لمســاعدتي فــي فهم النص.

أســتطيع إظهــار فهمــي للنــص بتوجيــه ومعاونة المعلم. )مثال: اســتخدام أدلــة النص أو النصوص 
التوضيحيــة فــي القراءة المســتقلة أو القــراءة الموجهة(.

 أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للنص بتوجيــه من المعلم في القــراءة الموجهة.

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه من قواعد اللغــة العربية ومفرداتهــا لفهم النصــوص المختلفة )بما 
يناســب مســتوى الفصل( بتوجيــه المعلم.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للنصــوص القصيرة والواضحــة التي تعبر عن معلومات أساســية 
مصقلــة بســياق الكام أو بدعــم لغوي إضافي.

أســتطيع تحديــد بدايــة النــص أو القصــة -المكتوبة عىل مســتوى الجمل - )نــص معلوماتي أو 
قصــة مدعمــة بالرســوم والصــور( ووســطهما، ونهايتهمــا، عندما يقرأ المعلــم النص بصوٍت عاٍل.

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن قواعد اللغــة العربية ومفرداتها، لفهم النص المناســب لمســتوى 
الصف، بمســاعدة المعلم.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للكلمات الرئيســية، والعبــارات المتعارف عىل اســتخدامها عبر 
مجموعة من ســياقات مناســبة للمناســبة.

أســتطيع قراءة النصوص المناســبة لمســتوى الفصل بمفردي، بتعبير مناســب وبطاقة وســهولة.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للكلمــات الرئيســية، والعبارات المتعارف عىل اســتخدامها في 
مناســبات متعددة بســهولة نســبية وتعبير مناســب بدعم من ســياقات النص.

المعاييــر الرئيســية: الفصــل الثالــث االبتدائــي
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أســتطيع كتابــة سلســلة أصليــة مــن الجمل )متصلة أو غيــر متصلة( في موضوعــات اجتماعية أو 
مة.  تعليميــة مألوفــة أو متعلَّ

أســتطيع الكتابــة عــن المعلومــات الشــخصية والموضوعات التــي يمكن توقع محتواها بســهولة، 
مة، أو بادئات الجمل البســيطة.  باســتخدام سلســلة بســيطة مــن الجمــل األصلية والجمــل المتعلَّ

أســتطيع مــا أعرفــه عــن قواعد اللغة العربيــة لصياغة جمل بســيطة متسلســلة أو متصلة، 
باســتخدام مــوارد مختلفة في الفصل الدراســي أو دعــم المعلم. 

معايير الكتابة
أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

أوسط متوسط 

أســتطيع أن أنتــج مــن الذاكــرة الكلمــات المحفوظــة، والعبارات المألوفة، أو أن أنســخ التعبيرات 
المحفوظة.

أســتطيع الجمــع بيــن كلمتيــن مــن الكلمات المشــهورة لتكوين عبارة، مثــال: )صغيرة + زهرة = 
صغيرة(. زهرة 

أســتطيع أن أنتــج مــن الذاكــرة عــدًدا قليًا من الكلمات أو العبارات البســيطة في ســياق الكام أو 
أن أمــأل معلومــات محدودة عىل نموذج بســيط. مثــال: )أكمل الفراغات(.

أســتطيع كتابــة جمــل بســيطة، كتابــة أصلية مــن ذاكرتي أو معرفتي، عــن موضوعات مألوفة أو 
. علمة متَّ

أســتطيع الكتابــة فــي عدة موضوعــات تعليمية مألوفــة ومتنوعة، أو موضوعــات معلوماتية، 
باســتخدام الجمــل المترابطة وبطريقة متسلســلة. 

أســتطيع عــرض موضوعــات من الحياة الدراســية اليومية واألحــداث المألوفة، بمســاعدة مجموعة 
مــن الجمــل القصيــرة المتصلــة، من ذاكرتــي، أو بنك الكلمــات والقاموس المصور.

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن قواعــد اللغة العربيــة لصياغة جمل بســيطة ومجموعة من 
الجمــل المتصلة أو المتسلســلة.

المعاييــر الرئيســية: الفصــل الثالــث االبتدائــي
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االستماع3
أعىل مبتدئ 

أســتطيع التعبيــر عــن فهم الكلمات و/أو األفكار الرئيســية 
المتعلقــة بموضوعــات تعليميــة مألوفــة، إن أتت في 

محددة. سياقات 

أســتطيع فهــم توجيهــات المعلم البســيطة في الروتين اليومــي، واتباعها.

م فــي مجموعة القــراءة الخاصة بي، أو في عــرض تقديمي كبير  أســتطيع إظهــار االحتــرام للُمقــدِّ
الفصل.  في 

أســتطيع فهــم التوجيــه الواضــح والمتكرر حول النشــاط التعليمي أو المهمــة المطلوبة.

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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2 NH.LB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

االستماع3
أعىل مبتدئ 

أســتطيع التعبيــر عن فهمي لألســئلة البســيطة والصياغات 
وجمــل األمــر في الموضوعــات المألوفة، باإلضافة إىل 

فهــم بعــض الجمــل في موضوعات جديــدة مدعومة بقوة 
الكالم. بسياق 

أســتطيع االســتماع إىل الجمــل الشــفوية البســيطة وفهمها، في مجموعــة متنوعة من 
المواقــف المألوفة.

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن موضوع ما لمســاعدتي في فهم العــروض التقديمية 
لزمائــي في الفصل.

أســتطيع مشــاهدة مقطع فيديو قصير وبســيط، واإلجابة عن أســئلة حول ما رأيته.

أســتطيع اســتخدام الدالئل لتوقع ما ســوف أســتمع إليه

أســتطيع اســتخدام كلمــات تعليميــة مهمــة أو عناصر التحــاور التي أعرفهــا، لمتابعة فيلم أو 
مقروءة. قصة 

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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3 NH.LB

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

االستماع3
أعىل مبتدئ 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للقصص المألوفــة التي تتبع 
ترتيًبــا منطقًيا.

أســتطيع اســتخدام اإليماءات ومســتوى الصوت والصور، لفهم أســئلة أو أوامر المعلم.

أســتطيع االســتماع إىل أنواع مختلفة من النصوص )مثل األســاطير واألغاني والمســرحيات( 
وماحظة مــدى اختافها.

أســتطيع االســتماع إىل مجموعة من الجمل الشــفوية، أو إىل عرض تقديمي شــفوي قصير، 
حــول موضــوع مألوف، في مواقف منظمــة، وفهمها.

أســتطيع التعــرف عــىل االختافات بين األشــخاص في الكام، باســتخدام اإليماءات ولغة 
الجســد والتمثيات المصورة.

أســتطيع عــرض مجموعــة متنوعــة من األحداث والتمثيــات، وفهمها عن طريق الربــط بينها 
وبيــن الصــور أو الرســم أو الكتب المصــورة في الفصل.

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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4 NH.LB

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

االستماع3
أعىل مبتدئ 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للتعليمات البســيطة متعددة 
الخطــوات بمســاعدة اإليماءات الحركيــة والصور والتكرار.

 أســتطيع االســتماع إىل عــروض زمائــي فــي الفصل، أو خطاباتهــم، وفهم األفكار الرئيســية فيها. 

 أســتطيع العثــور عــىل المعلومــات التــي أحتاج إليها مــن مصادر معينة فــي موضوع معين. 
)مثــال: جمــع المعلومــات من مقطع فيديو أو رســوم متحركة(.

 أســتطيع تحديــد بدايــة قصــة شــاهدتها أو ســمعتها، ومنتصفها، ونهايتها، باســتخدام عبارات 
أعرفها. 

 أســتطيع مشــاهدة مقطــع فيديــو قصير وبســيط، والتحدث مع الزماء عــن أحداث القصة. 

 أســتطيع االســتماع إىل أنــواع مختلفــة مــن القصائد والقصص مع زمائــي في الفصل .

 أســتطيع مشــاهدة عرض حضاري، وشــرح ما رأيته لشــخص آخر، باســتخدام جمل بســيطة 
متتالية.

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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5 NH.LB

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

االستماع3
أعىل مبتدئ 

أســتطيع فهــم الهيــكل العام للقصة، )مثال: وصــف كيفية 
تقديــم البدايــة للقصــة وكيفية ختم األحــداث، عندما يقرأ 

المعلــم في الفصل(.

أســتطيع تحديــد بدايــة النــص المكتوب عىل مســتوى الجمل القصيــرة )نص قصصي أو 
معلوماتــي، مدعــوم بالرســوم التوضيحية(، ووســط ونهاية النص. 

أســتطيع تحديــد المشــكلة والحــل في القصة، مــن خال قراءتها أو االســتماع إليها مقروءة 
عاٍل. بصوٍت 

أســتطيع اســتخدام مــا تعلمته ســابًقا لفهم كيفية حل مشــكلة مــا في القصة.

أســتطيع تحديد الرســالة الرئيســية، وتفســيرها، فــي مجموعة متنوعة مــن النصوص، ألهداف 
. عملية

أســتطيع اســتخدام المعلومــات الــواردة في النص، وربطهــا بمواقف الحيــاة الحقيقية.

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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1.1

NH.SB1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

التحدث3
أعىل مبتدئ 

أســتطيع تقديــم معلومات عن نفســي وعــن اهتماماتي 
وأنشــطتي باســتخدام مزيج مــن الكلمات والعبارات 

والجمــل البســيطة المحفوظــة أو الممارســة من قبل.

أســتطيع التحدث ببســاطة عن شــيء حدث لي، وكيف جعلني أشــعر )باســتخدام عبارات 
. مختلفة(

أســتطيع اســتخدام الكلمــات المهذبــة ونبــرة الصوت واإليماءات، عند التحدث إىل شــخص 
أعرفه.

مة أو  أســتطيع المشــاركة فــي نشــاط عربــي ثقافي والتحدث عنه، باســتخدام العبــارات المتعلَّ
العبــارات األصليــة أو التمثيل البصري.

أســتطيع التحدث باســتخدام جمل شــفهية بســيطة، فــي مجموعة متنوعــة من المواقف 
المألوفــة )مثــال: تحيــة أشــخاص مختلفين باســتخدام الكلمات التــي تعلمتها وبتوجيــه المعلم(.

أســتطيع إعادة ســرد القصــص والتفاصيل الرئيســية، والتعبير عــن فهمي الدروس 
المســتفادة منها.

أســتطيع تقديم شــيء عن نفســي أو شــيء أعرفه جيًدا لآلخرين. )مثال: أغنية مفضلة أو 
قصــة أو كتــاب أو قصيدة تعلمناهــا في الفصل(. 

أســتطيع أن أعمل قائمة بالكتب التي قرأتها و أن أشــرح شــفهًيا ســبب اســتمتاعي أو عدم 
اســتمتاعي بها.

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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2 NH.SB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

التحدث3
أعىل مبتدئ 

أســتطيع طلــب معلومات عن الموضوعــات المألوفة، 
وتقديمهــا، عــن طريق تأليف أســئلة وجمل بســيطة.

أســتطيع مــلء مجموعــة متنوعــة من النماذج لعرض فكرة بســيطة، باســتخدام العبارات 
مــة والجمــل البســيطة، المتعلمة ســابًقا وبتوجيــه المعلم. المتعلَّ

مة أو  أســتطيع التحــدث فــي مجموعــة صغيرة عن شــيء تعلمته، باســتخدام العبــارات المتعلَّ
األصليــة والصور، لمســاعدة زمائــي عىل الفهم.

أســتطيع وصف مشــاعر الشــخصيات وأفعالها، باســتخدام عبارات أصلية أو جمل بســيطة.

أســتطيع وصف شــكل الشــخصيات في القصة والدوافع وراء أفعالها، باســتخدام عبارات 
أصليــة )مــن تأليفي( أو جمل بســيطة.

أســتطيع وصف تفاعل الشــخصيات، باســتخدام عبارات أصلية أو جمل بســيطة.

أســتطيع ربــط معنــى قصة معروفة أو قصــة خيالية بالتجارب الشــخصية.

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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3.1

3 NH.SB

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

التحدث3
أعىل مبتدئ 

أســتطيع التعبيــر عــن بعض التفاصيل الشــخصية 
والمشــاعر، والســؤال عنها، والــرد عليها ببعــض التفاصيل، 

بجمل وأســئلة بسيطة.

أســتطيع أن أســأل زميلي عن رأيه في شــيء أعرفه وأحبه، باســتخدام قائمة مراجعة معينة.

أســتطيع اســتخدام جمل معينة مختلفة، أو تصنيفها، إلنشــاء شــعري الخاص ومشــاركته 
شــفهًيا مع زميلي.

أســتطيع طرح أســئلة في موضوع ما واإلجابة عنها لمســاعدة زمائي، باســتخدام العبارات 
والجمل البســيطة.

أســتطيع طــرح أســئلة فــي موضوع مــا والتعبير عما أحتاج إليــه لمعرفة المزيد عنه، باســتخدام 
الجمل البســيطة.

أســتطيع التحــدث عــن نــص بطريقــة معبــرة لتعكس بدقة ما يحدث في النص الشــفوي أو 
المكتوب )مــع التوجيه(. 

أســتطيع اســتخدام أســاليب متنوعة لتحســين طريقة تقديم عملي أو مشــروعي.

أســتطيع وصــف بنــاء القصــة، بمــا في ذلك وصف أن البدايــة تقدم القصــة والنهاية تختم 
األحداث. 

أســتطيع طــرح أســئلة واإلجابــة عنها، )مثال: من، وماذا، وأيــن، ومتى، ولماذا وكيــف، للتعبير 
عــن فهمــي للتفاصيل األساســية في النص(. 

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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4 NH.SB

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

flag
4.6

4.7

4.8

التحدث3
أعىل مبتدئ 

أســتطيع تقديم معلومات بســيطة عــن الموضوعات 
اليوميــة المألوفــة باســتخدام مزيج مــن الكلمات والعبارات 

والجمــل البســيطة لممارســة أو المحفوظــة من قبل.

أســتطيع التحــدث عــن شــيء ألفتــه والتحدث مع زمائي حول مــا كتبت )مثال: قصــة كتبتها، أو 
رّكبته(.  لغز 

مــة لإلجابة عن أســئلة في موضــوع تعليمي أو  أســتطيع اســتخدام عبــارات قصيــرة أو متعلَّ
اجتماعــي مألوف.

ا مجموعــة من األفــكار المترابطة عن موضــوع مألوف، بمفردي أو  أســتطيع أن أنتــج شــفويًّ
بمســاعدة المعلم.

مة. أســتطيع شــرح وجهة نظري حول شــيء ما، بمســاعدة المعلم واســتخدام البيانات المتعلَّ

أســتطيع التعبيــر عــن رأيــي في موضــوع أعرفه جيًدا بطريقة هادفة، بمســاعدة بنــك الكلمات.

هــدف نهاية العام 
أســتطيع اســتخدام الرســوم التوضيحيــة والتفاصيل فــي قصة ما، لوصف أبعاد شــخصياتها 

وأحداثها. 

أســتطيع التحــدث عن كيفية اســتجابة الشــخصيات فــي القصة لألحــداث والتحديات الكبرى.

أســتطيع مشــاهدة األحــداث أو األخبــار والتفاعل معها في بيئــة التعّلم. 

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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NH.RB1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

القـراءة3
أعىل مبتدئ 

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه عن قواعد اللغــة العربية 
ومفرداتهــا لفهــم النصوص المختلفة )بما يناســب مســتوى 

الفصل( بتوجيــه المعلم.

أســتطيع اســتخدام أســاليب أو مهارات اإلدراك لمســاعدتي عىل فهم ما أقرأه، مع الدعم 
)بمســاعدة المعلم(.

أســتطيع االســتنتاج والتفكير بعمق في أي نص مناســب لمســتوى الفصل، بمســاعدة المعلم.

أســتطيع قــراءة أنــواع مختلفة مــن النصوص، والتفكير في األســئلة التي أســتطيع طرحها 
لمســاعدتي عــىل فهم ما قرأته.

أســتطيع فهــم نصــوص غيــر مألوفة في موضوعات مألوفة، بمســاعدة الصور وســياق الكام. 

أســتطيع معرفــة مــا إذا كان الــراوي أو المتحــدث في القصــة يتواصل بضميــر المتكلم أو 
الشــخص الثالث.

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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2 NH.RB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

القـراءة3
أعىل مبتدئ 

أســتطيع التعبيــر عن فهمي للنصــوص القصيرة 
والواضحــة التــي تعبــر عن معلومات أساســية مصقلة 

بســياق الــكالم أو بدعم لغوي إضافي. )القــراءة الموجهة(.

أســتطيع تحديــد العاقــة بين الســبب والنتيجة فــي أحداث القصص والنصوص المناســبة 
لمســتوى الصف.

أســتطيع تحديــد الفكــرة الرئيســية والتفاصيل المســاعدة في نص معلوماتــي مقروء بصوت 
عاٍل أو معروض للمشــاهدة. 

أســتطيع فهــم األوصــاف الماديــة المكتوبة بتعبيــرات قصيرة وبســيطة، إذا دعمت بالصور أو 
المخططات. 

أســتطيع اســتخدام خصائــص النص مثل الرســومات والعناوين الرئيســية والعناويــن الفرعية 
النص. لفهم 

أســتطيع اســتخدام خصائــص النــص، )مثل جــدول المحتويات والفهرس والعناويــن(، لتحديد 
معلومــات معينــة في النص.

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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3 NH.RB

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

القـراءة3
أعىل مبتدئ 

أســتطيع تحديــد بدايــة النص أو القصــة - المكتوبة عىل 
مســتوى الجمــل - )نص معلوماتــي أو قصة مدعمة 

بالرســوم والصور( ووســطهما، ونهايتهمــا، عندما يقرأ 
المعلــم النص بصوٍت عاٍل.

أســتطيع التعــرف عــىل كثير مــن الكلمات والعبــارات المصورة، بســرعة وتلقائية، في نص 
مناســب لمستوى الصف.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمي للنص المناســب لمســتوى الصف، مع التوجيه وبمســاعدة 
المعلم.

أســتطيع تطبيــق المهــارات األساســية لمعرفــة الكلمات الجديدة التــي أحتاج إىل قراءتها. 
)مثــال: أســتخدم العاقــات بين الصوت والحرف، وأجــزاء الكلمــات والمعلومات المصورة 

األخــرى، لمعرفــة كيفية قــراءة الكلمات الجديدة(.

أســتطيع إظهــار معرفتــي بعامــات الترقيــم، من خال التوقف واســتخدام نبرة الصوت 
المناســبة عند الحاجة.

أســتطيع قــراءة مجموعــة مــن الجمل، أو نص قصيــر، عن موضوع مألوف في مواقــف منظمة.

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'



87

1 NH.WB

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

الكتابة3
أعىل مبتدئ 

أســتطيع كتابــة سلســلة أصليــة من الجمــل )متصلة أو غير 
متصلــة( فــي موضوعــات اجتماعيــة أو تعليمية مألوفة أو 

. مة متعلَّ

أســتطيع كتابة شــيء بســيط ومبدع ألخبر عن شــيء ما حدث لي.

أســتطيع كتابــة قصــة بســيطة أو قصيدة عن أشــياء أعرفهــا جيًدا، عندما أرى مثااًل مشــابًها لها. 

أســتطيع كتابــة جمــل بســيطة منفصلة أو متتالية واســتخدام الصور أو مســاعدات أخرى 
لجعلها شــيقة لآلخرين.

أســتطيع كتابــة ماحظــات قصيرة باســتخدام عبارات وجمل بســيطة )مثــال: بطاقة بريدية، أو 
بطاقة دعوة، أو رســالة عيد مياد، أو ماحظة شــكر(.

أســتطيع الكتابــة عــن روتينــي اليومي باســتخدام كلمات ربط، )مثال: »أيًضــا«، »التالي«، »ثم«، 
»األول واألخير«....

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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2 NH.WB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

الكتابة3
أعىل مبتدئ 

أســتطيع الكتابــة عن المعلومات الشــخصية 
والموضوعــات التــي يمكن توقع محتواها ببســاطة، 

باســتخدام سلســلة بســيطة من الجمل األصلية والجمل 
مــة، أو بادئــات الجمل البســيطة. المتعلَّ

أســتطيع تنظيــم المعلومــات فــي موضــوع معين، باســتخدام مفكرة أو منظــم، لتحديد ما 
أحتــاج إليه من هــذه المعلومات.

أســتطيع مشــاركة أفكاري وتســجيل أفكار اآلخرين أثناء مناقشــة الفصل، لمســاعدتي في 
التخطيــط لشــيء ســأكتبه )باســتخدام الكلمــات أو العبارات أو بادئات الجمل البســيطة(.

أســتطيع كتابــة نــص بســيط حول موضوع مألوف فــي مواقف منظمة، بمفردي أو بمســاعدة 
المعلم.

أســتطيع كتابــة المعلومات األساســية حول األشــياء التــي تعلمتها، باســتخدام المفردات 
التعليميــة )مثــال: الشــخصيات فــي قصة أو موضوع من درس(.

أســتطيع الكتابة عن عطلة أو إجازة أو احتفال، باســتخدام جمل أصلية بســيطة أو ساســل 
مــن الجمــل، بمســاعدة جدار الكلمــات أو بادئات الجمل.

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'

3.1

3.2

3.3

الكتابة3
أعىل مبتدئ 

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه عن قواعد اللغــة العربية 
لصياغــة جمل بســيطة متسلســلة أو متصلة، باســتخدام 

مراجــع مختلفــة في الفصل الدراســي أو دعــم المعلم. 

أســتطيع اســتخدام المتضــادات والمترادفات لتحســين جــودة تعبيراتي المكتوبة عن األشــياء 
والمشــاعر والموضوعــات المألوفة.

معلومــات للمربــي: أســباب الترادف ومعلومــات عن التضاد: 
ره علمــاُء العرب القداَمى والمْحدثــون، في ما يأتي: يمكــن إجمــال أهــمِّ هــذه األســباب في ضوء ما قرَّ

•  االقتــراض مــن اللغات األخرى. ــر الصوتــي.     •  التغيُّ
•  اختــاف لغاِت العرب. ــر دالالِت بعــض األلفــاظ.   •  تغيُّ

المتضادات:
•  المتضــادات هامــة جــًدا لفهــم الوصف الدقيق لألشــياء. وأحياًنا ال يتضح الشــيء إال 

بذكر ضده. 
•  ليــس هنــاك أســباب معينــة للتضــاد إال التوضيح ودقة الوصف.

أســتطيع اســتخدام ضمائــر الفاعــل والضمائر الشــخصية لتوضيح الكتابة الســردية عند 
اإلشــارة إىل نفســي و/ أو إىل اآلخرين. 

معلومــات للمربــي: تعريف الضمائــر المتصلة: 
الضمائــر المتصلــة: وســميت بذلــك ألنهــا تتصل في الكتابــة بالكلمات التــي تجاورها، ويلفظ 

بهــا ضمــن هــذه الكلمــات. وهي تــدل عىل متكلم، أو مخاطــب أو غائب مثل الضمائر الســابقة(.

أســتطيع فهم واســتخدام )أدوات االســتفهام( لصياغة األســئلة أو تقديم إجابات مناســبة عن 
السؤال.

معلومــات للمربــي:  )أدوات االســتفهام نســتعملها عند االســتفهام عــن أمر معين. أدوات 
االســتفهام أســماء ما عدا هل + همزة االســتفهام 

من أدوات االســتفهام:     
•  كيــف: نســتفهم عن الحال.  •  أيــن: نســتفهم عــن الزمــان.  

•  كــم: نســتفهم عــن العــدد.   •  متــى: نســتفهم عــن الزمــان.   

•  لماذا: نســتفهم عن الســبب(.  •  َمــن: نســتفهم عــن العاقــل.   

•  ماذا/مــا: نســتفهم عــن غير  العاقل. 
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4

أســتطيع التعبيــر عــن فهــم الكلمات و/أو األفــكار الرئيســية المتعلقة بموضوعــات تعليمية 
مألوفــة، إن أتت في ســياقات محددة.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمي لألســئلة البســيطة والصياغات وجمل األمر فــي الموضوعات 
المألوفــة، باإلضافــة إىل فهــم بعــض الجمل في موضوعــات جديدة مدعومة بقوة بســياق الكام 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي القصص المألوفة التــي تتبع ترتيًبــا منطقًيا 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للتعليمات البســيطة متعددة الخطوات بمســاعدة اإليمــاءات الحركية 
والتكرار  والصور 

أســتطيع فهــم الهيــكل العــام للقصة. مثال: وصــف كيفية تقديــم البداية للقصــة وكيفية ختم 
النهايــة لألحــداث، عندما يقرأ المعلــم في الفصل.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي لألســئلة وصيغ األمــر والعبارات المألوفة، فــي نطاق محدود من 
المحتويــات التعليميــة، اعتمادًا عىل ســياق الكام. 

أســتطيع اتبــاع التعليمــات المكونــة من عدة خطوات، بدون مســاعدة اإليمــاءات الحركية أو 
التكرار. 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للفكرة الرئيســية وبعــض التفاصيل. )مثال: فــي محادثات قصيرة، 
أو عــروض قصيــرة، أو إعــان بســيط في المدرســة، أو الحكايــات الشــعبية أو الخيالية، أو قصص 

األطفال(. 

أســتطيع فهــم الفكــرة الرئيســية والمعلومــات األساســية في نص معلوماتي مباشــر، معروض أو 
مقــروء بصوت عاٍل. 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي باتباع المعلومــات التي يتــم تقديمها لمعظم الحــوارات المنطوقة 
فــي ســياقات جديدة بمعدل الــكام الطبيعي.

أســتطيع التعبيــر عــن فهــم الفكرة الرئيســية وبعــض التفاصيل من المحادثــات القصيرة 
واإلعانــات الموجــزة فــي إذاعة المدرســة، أو الحكايات الشــعبية، أو القصــص الخيالية، أو قصص 

األخرى. األطفال 

أســتطيع فهم المحادثات أو تفســيرها، أو تحليلها أو المناقشــات التي أســمعها أو أشــاهدها وال 
أشــارك فيها )مستمع(. 

المعاييــر الرئيســية: الفصــل الرابــع االبتدائــي

معايير االستماع
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أعىل مبتدئ 

أدني متوسط 

أوسط متوسط 

أســتطيع تقديــم معلومــات عن نفســي وعن اهتماماتي وأنشــطتي باســتخدام مزيج مــن الكلمات 
والعبــارات والجمــل البســيطة المحفوظة أو الممارســة من قبل. 

أســتطيع طلــب المعلومــات وتقديمهــا، عــن الموضوعــات المألوفة عن طريق تأليف أســئلة وجمل 
. بسيطة

أســتطيع التعبير عن بعض التفاصيل الشــخصية والمشــاعر والســؤال عنها بأســئلة بســيطة 
مناسبة. 

أســتطيع تقديــم معلومــات بســيطة عن الموضوعــات اليومية المألوفة باســتخدام مزيج من 
الكلمــات والعبــارات والجمــل البســيطة الممارســة أو المحفوظة من قبل. 

أســتطيع اســتخدام عبــارات قصيــرة وتعابير محفوظة لإلجابة عن األســئلة فــي الموضوعات 
التعليميــة واالجتماعيــة المألوفة.

أســتطيع ســرد قصة عن حياتي وأنشــطتي ومواقفي وخبراتي االجتماعية األخرى، باســتخدام 
مجموعــات مــن الجمل المتتالية الســابق التــدرب عليها.

أســتطيع التعبيــر عــن رأيــي في مــا يعجبني وما ال يعجبني، حــول الموضوعات اليوميــة والمألوفة، 
باســتخدام مزيــج مــن الكلمــات والعبارات والجمل البســيطة التي مارســتها أو حفظتها.

أســتطيع تحديــد وجهــة نظــري حول الموضوعــات المألوفة وإعطاء بعض األســباب لدعم ذلك، 
باســتخدام جمل بســيطة أو سلســلة مــن الجمل المتصلــة والمترابطة.

أســتطيع طلــب المعلومــات وتقديمهــا عن طريق طرح األســئلة األصلية واإلجابــة عنها حول 
الموضوعــات المألوفــة واليوميــة، بمــا فــي ذلك الموضوعات التي أتعلم عنها، باســتخدام ساســل 

مــن الجمــل المتصلة، فــي معظم األوقات.

أســتطيع المشــاركة فــي محادثات حــول موضوعات مألوفة مثــل: الموضوعات التــي أتعلم عنها 
وبعــض الموضوعــات التــي تــم البحــث عنها، باســتخدام مجموعة متنوعة من األســئلة األصلية 

وجمــل مفــردة ومجموعة من الجمــل من ابتكاري. 

أســتطيع تقديــم معلومــات عــن الموضوعــات المألوفة التي أتعلــم عنها أو أبحث فيها، باســتخدام 
جمــل مفــردة ومجموعة من الجمــل المتصلة.

معايير التحدث
المعاييــر الرئيســية: الفصــل الرابــع االبتدائــي
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معايير القـراءة4
أســتطيع أن أنتــج مــن الذاكــرة الكلمــات المحفوظــة، والعبارات المألوفة، أو أن أنســخ التعبيرات 

المحفوظة.

أســتطيع الجمــع بيــن كلمتيــن مــن الكلمات المشــهورة لتكوين عبارة، )مثــال: صغيرة + زهرة = 
صغيرة(. زهرة 

أســتطيع أن أنتــج مــن الذاكــرة عــدًدا قليًا من الكلمات أو العبارات البســيطة في ســياق الكام أو 
أن أمــأل معلومــات محدودة عىل نموذج بســيط. )مثــال: أكمل الفراغات(.

أســتطيع كتابــة جمــل بســيطة، كتابــة أصلية مــن ذاكرتي أو معرفتي، عــن موضوعات مألوفة أو 
. علمة متَّ

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي لنــص مقروء عىل مســتوى الفصل  ، مع التوجيــه ، من خال القراءة 
المســتقلة. )مثــال . اســتخدام معرفتــي الســابقه لقراءة النــص المطلوب بمفردي.(

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه من قواعد اللغــة العربية ومفرداتهــا لفهم النصــوص المختلفة )بما 
يناســب مســتوى الفصل( بتوجيــه المعلم.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للنصــوص القصيرة والواضحــة التي تعبر عن معلومات أساســية 
مصقلــة بســياق الكام أو بدعــم لغوي إضافي.

أســتطيع تحديــد بدايــة النــص أو القصــة -المكتوبة عىل مســتوى الجمل - )نــص معلوماتي أو 
قصــة مدعمــة بالرســوم والصــور( ووســطهما، ونهايتهمــا، عندما يقرأ المعلــم النص بصوٍت عاٍل.

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن قواعد اللغــة العربية ومفرداتها، لفهم النص المناســب لمســتوى 
الصف، بمســاعدة المعلم.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للكلمات الرئيســية، والعبــارات المتعارف عىل اســتخدامها عبر 
مجموعة من ســياقات مناســبة للمناســبة.

أســتطيع قراءة النصوص المناســبة لمســتوى الفصل بمفردي، بتعبير مناســب وبطاقة وســهولة.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للكلمــات الرئيســية، والعبارات المتعارف عىل اســتخدامها في 
مناســبات متعددة بســهولة نســبية وتعبير مناســب بدعم من ســياقات النص.

أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

أدنى متوسط 

المعاييــر الرئيســية: الفصــل الرابــع االبتدائــي
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أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

أوسط متوسط 

أســتطيع أن أكتــب مــن الذاكــرة الكلمــات المحفوظــة، والعبارات المألوفة، أو أن أنســخ التعبيرات 
المحفوظة.

أســتطيع الجمــع بيــن كلمتيــن مــن الكلمات المعروفــة لتكوين عبارة. )مثــال: صغيرة + زهرة = 
صغيرة(. زهرة 

أســتطيع أن أكتــب مــن الذاكــرة عــدًدا قليًا من الكلمات أو العبارات البســيطة في ســياق الكام، 
أو أن أمــأل معلومــات محــدودة عــىل نموذج بســيط. )مثال: أكمل الفراغــات وأكمل الجدول(. 

أســتطيع كتابــة جمــل بســيطة، كتابــة أصلية مــن ذاكرتي أو معرفتي، عــن موضوعات مألوفة أو 
. مة متعلَّ

أســتطيع كتابــة سلســلة أصليــة مــن الجمل )متصلة أو غيــر متصلة( في موضوعــات اجتماعية أو 
مة.  تعليميــة مألوفــة أو متعلَّ

أســتطيع الكتابــة عــن المعلومــات الشــخصية والموضوعات التــي يمكن توقع محتواها بســهولة، 
مة، أو بادئات الجمل البســيطة.  باســتخدام سلســلة بســيطة مــن الجمــل األصلية والجمــل المتعلَّ

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن قواعد اللغــة العربية لصياغة جمل بســيطة متسلســلة أو 
متصلــة، باســتخدام مــوارد مختلفة في الفصل الدراســي أو دعــم المعلم. 

أســتطيع الكتابــة فــي عدة موضوعــات تعليمية مألوفــة ومتنوعة، أو موضوعــات معلوماتية، 
باســتخدام الجمــل المترابطة وبطريقة متسلســلة. 

أســتطيع عــرض موضوعــات من الحياة الدراســية اليومية واألحــداث المألوفة، بمســاعدة مجموعة 
مــن الجمــل القصيــرة المتصلــة، من ذاكرتــي، أو بنك الكلمــات والقاموس المصور.

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن قواعــد اللغة العربيــة لصياغة جمل بســيطة ومجموعة من 
الجمــل المتصلة أو المتسلســلة.

معايير الكتابة
المعاييــر الرئيســية: الفصــل الرابــع االبتدائــي



95

1 IL.LB

1.1

1.2

1.3

1.4

االستماع4
المتوسط األدنى

أســتطيع التعبيــر عــن فهمي لألســئلة وصيغ األمر 
والعبــارات المألوفــة، في نطاق محدود مــن المحتويات 

التعليميــة، اعتمادًا عىل ســياق الكالم.

أســتطيع اســتخدام ما أعرفه من قبل، عند االســتماع إىل نص معلوماتي مباشــر، لفهم 
المعلومــات المعطاة.

أســتطيع االســتماع إىل شــخص متحــدث وتنظيــم المعلومات المعروضة )أو المعطاة( ســابًقا، 
باســتخدام جــدول تنظيــم األفــكار لفهم المعلومــات الجديدة التي يعبــر عنها اآلخرون إذا 

تضمنــت بعــض الدالئل أو الدعم. 

أســتطيع تتبــع األحــداث أو العــروض )في فيديو أو مسلســل(، وفهمها، عن أمــور مألوفة داخل 
نطاق المدرســة أو خارجه.

أســتطيع اســتخدام تجارب االســتماع والمشــاهدة - الســابقة - كنماذج، لتنظيم األفكار في 
تقديــم عــرض خطابي الشــفهي والمرئي والمتعدد الوســائط.

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'
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2 IL.LB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

االستماع4
المتوسط األدنى

أســتطيع اتبــاع التعليمــات المكونــة من عدة خطوات، 
بدون مســاعدة اإليمــاءات الحركية أو التكرار. 

أســتطيع أن أكــون مســتمًعا نشــًطا، عن طريق االنتباه واحتــرام أفكار زمائي.

أســتطيع فهــم األســئلة والجمل البســيطة، فــي الموضوعات اليوميــة، عندما أكون جزًءا من 
المحادثة.

أســتطيع تحديد والتعبير عن ســلوكيات االســتماع والمشــاهدة النشــطة، وإظهار االحترام 
للمقــدم فــي مجموعتــي أو في الفصل.

أســتطيع تحديــد اللغــة المناســبة اجتماعًيا وفهــم التوجيهات الواضحــة والمتكررة حول 
األنشــطة التعليميــة أو المهــام المطلوبة.

أســتطيع التعــرف عــىل تأثيــر التعليقــات اإليجابيــة أو النقد المقدم من زمــاء مجموعتي لي، 
والرد عليها بســلوك مناســب.

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'
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3 IL.LB

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

االستماع4
المتوسط األدنى

أســتطيع التعبيــر عــن فهمي للفكرة الرئيســية وبعض 
التفاصيــل، )مثــال: في محادثــات قصيرة، أو عروض 
قصيرة، أو إعالن بســيط في المدرســة، أو الحكايات 

الشــعبية أو الخياليــة، أو قصــص األطفال. 

أســتطيع إظهــار فهمــي للجمــل التــي أعرفها في ســياق كام يمكن توقعــه، )مثل الجمل 
الخاصــة بالبيئــة المحيطة(.

أســتطيع مشــاهدة فيلم قصير لفهم وشــرح األحداث التي واجهتها الشــخصية الرئيســية في 
القصة.

أســتطيع االســتماع إىل مــا يقدمــه ضيــف متحدث أو مراســل أخبار، )مثل قصــة أو أغنية عربية 
تقليديــة(، وفهم الفكرة الرئيســية، وشــرح مــا يعجبني فيها.

أســتطيع فهــم الفكــرة الرئيســية والمعلومات األساســية في نص معلومات مباشــر، مقروء 
بصــوت عاٍل أو معروض للمشــاهدة.

أســتطيع التعــرف عــىل معظم الصفات، في النصوص الشــفوية والمصورة والوســائط 
المتعــددة، والتحــدث عنها مع صديق.

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'



98

1 IL.SB

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

التحدث4
المتوسط األدنى

أســتطيع ســرد قصة عن حياتي وأنشــطتي ومواقفي 
وخبراتــي االجتماعيــة األخرى، باســتخدام مجموعات من 

الجمــل المتتالية الســابق التــدرب عليها.

ر أفكار زمائي  أســتطيع مشــاركة اآلخريــن عن موضوع أجــده مثيرًا الهتمامي وأن ٌأقــدِّ
لمختلفة. ا

أســتطيع وصــف شــخص آخــر )صديــق أو فرد من العائلــة(، وتحديد مــا يعجبني فيه أو ما ال 
يعجبنــي )مثــال: وصــف المظهر الخارجي أو وصف الشــخصية(. 

مة ســابًقا )الصفات(، وأنواع مختلفــة من الجمل،  أســتطيع اســتخدام لغــة الوصــف المتعلَّ
لتقديــم أفــكاري اإلبداعيــة أو المضحكة إىل اآلخرين.

أســتطيع أن أحكــي قصــة عن حياتي وأنشــطتي وأحداثي وخبراتــي االجتماعية األخرى، 
باســتخدام سلســلة من الجمــل المتتالية. 

أســتطيع تقديــم ماحظــات عــن قصة كتبهــا أحد الزماء، بناًء عــىل معايير التقييم المناســبة 
لمســتوى الفصل. 

أســتطيع مشــاركة أفكاري وتســجيل أفكار اآلخرين أثناء المناقشــة في الفصل، لمســاعدتي 
في التخطيط لشــيء ســأقوله.

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'
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2 IL.SB

2.1

2.2

2.3

2.4

التحدث4
المتوسط األدنى

أســتطيع التعبيــر عــن رأيي فــي ما يعجبني ومــا ال يعجبني، 
حــول الموضوعــات اليومية والمألوفة، باســتخدام مزيج 

مــن الكلمــات والعبارات والجمل البســيطة التي مارســتها 
حفظتها. أو 

أســتطيع أن أطرح أســئلة ألفهم األمور، وأن أشــارك بالرد الشــخصي عما يتعلق بشــيء أحبه أو 
ال أحبه

أســتطيع تقديــم عــرض شــفهي تــم تحضيره ســابًقا أو بدون تحضير عــن موضوع مألوف، في 
موقف منظــم بالفصل.

أســتطيع طــرح مجموعــة متنوعــة من األســئلة الســتيضاح المعلومات أو تكوين فهمي لشــيء جديد.

أســتطيع اإلجابــة عن أســئلة االستفســار أو البحث، باســتخدام مجموعة متنوعــة مختارة من 
مصــادر المعلومات.

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'
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3 IL.SB

3.1

3.2

3.3

3.4

التحدث4
المتوسط األدنى

أســتطيع تحديــد وجهــة نظري حول الموضوعــات المألوفة 
وإعطاء بعض األســباب لدعم ذلك، باســتخدام جمل 

بســيطة أو سلســلة من الجمــل المتتابعة.

أســتطيع التحدث بشــكل مناســب مع اآلخرين، لشــرح أفكاري في نقاط، أو تقديم دليل بســيط 
أفكاري. لدعم 

أســتطيع التعبيــر، فــي جمــل بســيطة، عن نقاط رئيســية وبعض التفاصيل، عن شــيء منطوق 
أو معــروض بلغة مألوفة. 

أســتطيع إبــداء رأيــي حــول مــا يقدمه زمائي في الفصل، باســتخدام الئحــة المعايير أو نموذج 
تقييــم الزمــاء المتفق عليــه في الفصل.

أســتطيع اختيــار لغة وصفية مناســبة، واســتخدام جمــل متنوعة، لتوضيح األفــكار وتعزيزها

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'
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NH.RB1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

القـراءة4
المبتدى األعىل

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه من قواعد اللغــة العربية 
ومفرداتهــا لفهــم النصوص المختلفة )بما يناســب مســتوى 

الفصل( بتوجيــه المعلم.

أســتطيع اســتخدام أســاليب أو مهارات اإلدراك لمســاعدتي عىل فهم ما أقرأه، مع الدعم 
)بمســاعدة المعلم(.

أســتطيع االســتنتاج والتفكير بعمق في أي نص مناســب لمســتوى الفصل، بمســاعدة المعلم.

أســتطيع قــراءة أنــواع مختلفة مــن النصوص، والتفكير في األســئلة التي أســتطيع طرحها 
لمســاعدتي عــىل فهم ما قرأته.

أســتطيع فهــم نصــوص غيــر مألوفة في موضوعات مألوفة، بمســاعدة الصور وســياق الكام. 

أســتطيع معرفــة مــا إذا كان الــراوي أو المتحــدث في القصــة يتواصل بضميــر المتكلم أو 
الشــخص الثالث.

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'
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2 NH.RB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

القـراءة4
المبتدى األعىل

أســتطيع التعبيــر عن فهمي للنصــوص القصيرة 
والواضحــة التــي تعبــر عن معلومات أساســية مصقلة 

بســياق الــكالم أو بدعم لغوي إضافي. )القــراءة الموجهة(.

أســتطيع تحديــد العاقــة بين الســبب والنتيجة فــي أحداث القصص والنصوص المناســبة 
لمســتوى الصف.

أســتطيع تحديــد الفكــرة الرئيســية والتفاصيل المســاعدة في نص معلوماتــي مقروء بصوت 
عاٍل أو معروض للمشــاهدة. 

أســتطيع فهــم األوصــاف الماديــة المكتوبة بتعبيــرات قصيرة وبســيطة، إذا دعمت بالصور أو 
المخططات 

أســتطيع اســتخدام خصائــص النص مثل الرســومات والعناوين الرئيســية والعناويــن الفرعية 
النص. لفهم 

أســتطيع اســتخدام خصائــص النــص، )مثل جــدول المحتويات والفهرس والعناويــن(، لتحديد 
معلومــات معينــة في النص.

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'
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3 NH.RB

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

القـراءة4
المبتدى األعىل

أســتطيع تحديــد بدايــة النص أو القصــة - المكتوبة عىل 
مســتوى الجمــل - )نص معلوماتــي أو قصة مدعمة 

بالرســوم والصور( ووســطهما، ونهايتهمــا، عندما يقرأ 
المعلــم النص بصوٍت عاٍل.

أســتطيع التعــرف عــىل كثير مــن الكلمات والعبــارات المصورة، بســرعة وتلقائية، في نص 
مناســب لمستوى الصف.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمي للنص المناســب لمســتوى الصف، مع التوجيه وبمســاعدة 
المعلم.

أســتطيع تطبيــق المهــارات األساســية لمعرفــة الكلمات الجديدة التــي أحتاج إىل قراءتها. 
)مثــال: أســتخدم العاقــات بين الصوت والحرف، وأجــزاء الكلمــات والمعلومات المصورة 

األخــرى، لمعرفــة كيفية قــراءة الكلمات الجديدة(.

أســتطيع إظهــار معرفتــي بعامــات الترقيــم، من خال التوقف واســتخدام نبرة الصوت 
المناســبة عند الحاجة.

أســتطيع قــراءة مجموعــة مــن الجمل، أو نص قصيــر، عن موضوع مألوف في مواقــف منظمة.

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'



104

1 NH.WB

1.1

1.2

1.3

الكتابة4
المبتدى األعىل

أســتطيع كتابــة سلســلة أصليــة من الجمــل )متصلة أو غير 
متصلــة( فــي موضوعــات اجتماعيــة أو تعليمية مألوفة أو 

. مة متعلَّ

أســتطيع وصف األشــخاص واألنشــطة واألحداث والتجارب بشــيء من التفصيل، باســتخدام 
جمل بســيطة أو سلســلة من الجمــل المترابطة.

أســتطيع وصف مكان أو شــيء أو حدث، أو شــخص مشــهور، أو احتفال بالعطلة، باســتخدام 
عبــارات معينــة وجمل بســيطة أو سلســلة من الجمل. 

أســتطيع وصف شــكل وشــخصية صديقي أو أحد أفراد األســرة،، باســتخدام عبارات معينة 
وجمل بســيطة أو سلســلة من الجمــل المتصلة.

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'
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الكتابة4
المبتدى األعىل

أســتطيع الكتابــة عن المعلومات الشــخصية 
والموضوعــات التــي يمكن توقع محتواها بســهولة، 

باســتخدام سلســلة بســيطة من الجمل األصلية والجمل 
مــة أو بادئــات الجمل البســيطة. المتعلَّ

أســتطيع تنظيــم المعلومــات حــول موضوع معين، باســتخدام منظم معيــن )نموذج ترتيب 
األفــكار(، لمراجعــة مــا أقدمه مــن المعلومات وتحديــد حاجتي إىل المزيد.

أســتطيع مشــاركة أفكاري وتســجيل أفكار اآلخرين أثناء المناقشــة الفصل، لمســاعدتي 
فــي التخطيط لشــيء ســأكتبه )باســتخدام الكلمــات أو العبارات المعطــاة أو بادئات الجمل 

البسيطة(.

أســتطيع كتابــة نــص بســيط حول موضوع مألــوف مع التوجيه وفي مواقــف منظمة، 
بمســاعدة المعلم.

أســتطيع كتابــة المعلومات األساســية حول األشــياء التــي تعلمتها، باســتخدام المفردات 
التعليميــة )مثــال: الشــخصيات فــي قصة أو موضوع من درس(.

أســتطيع الكتابة عن عطلة أو إجازة أو احتفال، باســتخدام جمل أصلية بســيطة أو ساســل 
مــن الجمــل، بمســاعدة جدار الكلمــات أو بادئات الجمل.

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'
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الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'

الكتابة
المبتدى األعىل

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه عن قواعد اللغــة العربية 
لصياغــة جمل بســيطة، و/أو سالســل من الجمــل المتتالية 

بمســاعدة المعلم وبنــك الكلمات.

أســتطيع اســتخدام عامات الترقيم األساســية بشــكل صحيح عند صياغة جمل بســيطة و/أو 
سلســلة من الجمــل المتتالية.

معلومــات للمعلــم:  عالمــات الترقيم في اللغــة العربية: 

** الفاصلــة، الفاصلــة المنقوطــة ؛ النقطــة. - النقطتــان: - الشــرطة – عامــة االســتفهام؟ 
عامــة التأثــر! عامــة التنصيــص » -عامــة الحــذف … والقوســان )(

)ب()أ(

)"( يوضع بينهما كّل كام منقول بنّصه.عامات الّتنصيص

)،( توضع بين جملة وجملة لتفصل بينهما.الفاصلة 

).( توضع في نهاية العبارة الّتاّمة.الّنقطة

):( توضعان بعد القول أو ما شابه من الّتصريح أو الّتفصيل.الّنقطتان الرأسيتان

هشة.عامة التعّجب  )!( توضع في نهاية الكام المثير للدَّ

)؛( توضع بين جملتين الّثانّية منهما سبب لألوىل.الفاصلة المنقوطة

) ( وُيستعمان لإلحاطة بكلمة أو تركيب أو جملة.القوسان

أســتطيع اســتخدام حــروف الجر، لتحســين جــودة كتابتي الوصفية وإلضافــة التفاصيل إىل 
كتابتي.

)حــروف الجّر: معلومــات للمعلم(
 مــن، إىل، عــن، عىل، فــي، الباء، الام، الكاف 

يتبـع
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3.3

3.4

ــة تدخــل عىل االســم فقط، فتجّره )أي يصبح االســم مجــروًرا بعدها( وهي: حــروف مبنيَّ
ِمــْن: حــرف جر مبني عىل الســكون )خرَج خالٌد مــن المكتبِة(.
إىل: حــرف جــر مبني عىل الســكون )يذهــُب عليٌّ إىل العمِل(.

ــوء(. َعــْن: حــرف جــر مبني عىل الســكون )ابتعَد محمٌد عْن أصدقاِء السُّ
 .) فِّ عــىل: حــرف جر مبني عىل الّســكون )وضَع ســالٌم القلَم عىل الرَّ

فــي: حــرف جر مبني عىل الســكون )القطة حبيســٌة في القفِص.
المدرســـــــة.  ـِ اُب بـ ــُم الطُّ البــاء: حــرف جر مبني عىل الكســر )يتعلَّ

ــكم( ـَ ــلبيِت(، أو عىل الفتح )اشــتاَقِت المعلمُة ل ـِ الــاّلم: حــرف جــر مبني عىل الكســر )عاَد طارٌق ل
الــكاف: حــرف جــر يفيد التشــبيه مبني عــىل الفتح )الطفلــُة جميلٌة َكالماِك(

أســتطيع التأكــد مــن مطابقــة الصفة والموصوف، واألســماء والضمائر، عند وصف شــيء أو 
معين. شخص 

تعريــف الصفة: معلومــات للمعلم
الصفة )وتســمى النعت( من المتممات، هي اســم مشــتق يدل عىل صفة في اســم قبله 

يســمى الموصــوف، وهــي تفيــد توضيحــه إن كان معرفــة، وتخصيصه إن كان نكرة. 
مثــال عــن التخصيص: قابلــت معلًما مميزًا في مدرســتنا.

مثــال عــن التعريــف: قابلت معلم اللغــة العربية.
عالقة الصفــة بالموصوف:

الصفــة تطابــق الموصــوف مطابقة تامة في:
	 التنكيــر والتعريــف. مثــال: هــذا رجٌل طيــٌب. الرجُل الطيُب يســارع إىل فعل الخير.

	  العــدد )اإلفــراد والتثنيــة والجمــع(. مثال: هــذا رجل صالح. رأيت رجليــن صالحين. مررت 
برجــال صالحين. 

	  الجنــس )التذكيــر والتأنيــث(. مثــال: هذه امــرأة كريمة. رأيت امرأتيــن كريمتين. مررت 
بنســاء كريمات.

تنبيهات:
1.  حينمــا تكــون الصفــة جملــة أو شــبه جملة يجب أن يكــون الموصوف نكرة.

2. الصفــة التــي تكــون جملــة يجب أن تشــتمل عىل ضمير متصل أو مســتتر يربطهــا بجملة 
الموصوف.

أســتطيع اســتخدام المتضــادات والمترادفــات، لتحســين جودة تعبيراتــي المكتوبة عن 
الموضوعــات أو األشــياء أو األفكار.

)أســباب الترادف: معلومــات للمعلم(
ره علمــاُء العرب القداَمى والمْحدثــون، في ما يأتي: يمكــن إجمــال أهــمِّ هــذه األســباب في ضوء ما قرَّ

	  االقتــراض مــن اللغات األخرى. ــر الصوتــي.     	  التغيُّ

	  اختــاف لغاِت العرب. ــر دالالِت بعــض األلفــاظ.   	  تغيُّ

المتضادات
المتضــادات هامــة جــًدا لفهــم الوصف الدقيق لألشــياء. وأحياًنا ال يتضح الشــيء إال بذكر 

ضــده. ليــس هنــاك أســباب معينة للتضــاد إال التوضيح ودقة الوصف.



متوسط
أدنى

5

الخامس االبتدائي
االستماع

القراءة

الكتـابة

التحدث
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5

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي لألســئلة وصيغ األمــر والعبارات المألوفة، فــي نطاق محدود من 
المحتويــات التعليميــة، اعتمادًا عىل ســياق الكام. 

أســتطيع اتبــاع التعليمــات المكونــة من عدة خطوات، بدون مســاعدة اإليمــاءات الحركية أو 
التكرار. 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للفكرة الرئيســية وبعــض التفاصيل. )مثال: فــي محادثات قصيرة، 
أو عــروض قصيــرة، أو إعــان بســيط في المدرســة، أو الحكايــات الشــعبية أو الخيالية، أو قصص 

األطفال(. 

أســتطيع فهــم الفكــرة الرئيســية والمعلومــات األساســية في نص معلوماتي مباشــر، معروض أو 
مقــروء بصوت عاٍل. 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي باتباع المعلومــات التي يتــم تقديمها لمعظم الحــوارات المنطوقة 
فــي ســياقات جديدة بمعدل الــكام الطبيعي.

أســتطيع التعبيــر عــن فهــم الفكرة الرئيســية وبعــض التفاصيل من المحادثــات القصيرة 
واإلعانــات الموجــزة فــي إذاعة المدرســة، أو الحكايات الشــعبية، أو القصــص الخيالية، أو قصص 

األخرى. األطفال 

أســتطيع فهم المحادثات أو تفســيرها، أو تحليلها أو المناقشــات التي أســمعها أو أشــاهدها وال 
أشــارك فيها )مستمع(. 

أســتطيع التعــرف عــىل الفكرة الرئيســية والتفاصيل المســاعدة ألنواع مختلفــة من النصوص 
)مثــال: المــواد المعلوماتيــة، أو خطــاب يلقيه ضيف عربــي، والمســرحيات، والتقارير اإلخبارية(، 

وشــرح ســبب إعجابي بنوع معين منها.

أســتطيع فهــم المحادثــات والمناقشــات التعليميــة أو تفســيرها أو تحليلها عندما أســمعها أو 
أشــاهدها، ولســت مشــارًكا فيهــا وبغض النظر عن )لهجــة( المتحدث.

معايير االستماع
المعاييــر الرئيســية: الفصــل الخامــس االبتدائــي
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أســتطيع تقديــم معلومــات عن نفســي وعن اهتماماتي وأنشــطتي باســتخدام مزيج مــن الكلمات 
والعبــارات والجمــل البســيطة المحفوظة أو الممارســة من قبل. 

أســتطيع طلــب المعلومــات وتقديمهــا، عــن الموضوعــات المألوفة عن طريق تأليف أســئلة وجمل 
. بسيطة

أســتطيع التعبير عن بعض التفاصيل الشــخصية والمشــاعر والســؤال عنها بأســئلة بســيطة 
مناسبة. 

أســتطيع تقديــم معلومــات بســيطة عن الموضوعــات اليومية المألوفة باســتخدام مزيج من 
الكلمــات والعبــارات والجمــل البســيطة الممارســة أو المحفوظة من قبل. 

أســتطيع اســتخدام عبــارات قصيــرة وتعابير محفوظة لإلجابة عن األســئلة فــي الموضوعات 
التعليميــة واالجتماعيــة المألوفة.

أســتطيع ســرد قصة عن حياتي وأنشــطتي ومواقفي وخبراتي االجتماعية األخرى، باســتخدام 
مجموعــات مــن الجمل المتتالية الســابق التــدرب عليها.

أســتطيع التعبيــر عــن رأيــي في مــا يعجبني وما ال يعجبني، حــول الموضوعات اليوميــة والمألوفة، 
باســتخدام مزيــج مــن الكلمــات والعبارات والجمل البســيطة التي مارســتها أو حفظتها

أســتطيع تحديــد وجهــة نظــري حول الموضوعــات المألوفة وإعطاء بعض األســباب لدعم ذلك، 
باســتخدام جمل بســيطة أو سلســلة مــن الجمل المتصلــة والمترابطة.

أســتطيع طلــب المعلومــات وتقديمهــا عن طريق طرح األســئلة األصلية واإلجابــة عنها حول 
الموضوعــات المألوفــة واليوميــة، بمــا فــي ذلك الموضوعات التي أتعلم عنها، باســتخدام ساســل 

مــن الجمــل المتصلة، فــي معظم األوقات.

أســتطيع المشــاركة فــي محادثــات حول موضوعــات مألوفة مثل: الموضوعــات التي أتعلم 
عنهــا وبعــض الموضوعــات التــي تم البحــث عنها وذلك باســتخدام مجموعة متنوعة من األســئلة 

األصليــة وجمــل مفــردة ومجموعة من الجمــل من ابتكاري. 

أســتطيع تقديــم معلومــات عــن الموضوعــات المألوفة التي أتعلــم عنها أو أبحث فيها، باســتخدام 
جمــل مفــردة ومجموعة من الجمــل المتصلة.

معايير التحدث
المعاييــر الرئيســية: الفصــل الخامــس االبتدائــي
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معايير القـراءة5
أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه من قواعد اللغــة العربية ومفرداتهــا لفهم النصــوص المختلفة )بما 

يناســب مســتوى الفصل( بتوجيــه المعلم.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للنصــوص القصيرة والواضحــة التي تعبر عن معلومات أساســية 
مصقلــة بســياق الكام أو بدعــم لغوي إضافي.

أســتطيع تحديــد بدايــة النــص أو القصــة -المكتوبة عىل مســتوى الجمل - )نــص معلوماتي أو 
قصــة مدّعمــة بالرســوم والصــور( ووســطهما، ونهايتهمــا، عندما يقرأ المعلــم النص بصوٍت عاٍل.

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن قواعد اللغــة العربية ومفرداتها، لفهم النص المناســب لمســتوى 
الصف، بمســاعدة المعلم.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للكلمات الرئيســية، والعبــارات المتعارف عىل اســتخدامها عبر 
مجموعة من ســياقات مناســبة للمناســبة.

أســتطيع قراءة النصوص المناســبة لمســتوى الفصل بمفردي، بتعبير مناســب وبطاقة وســهولة.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للكلمــات الرئيســية، والعبارات المتعارف عىل اســتخدامها في 
مناســبات متعددة بســهولة نســبية وتعبير مناســب بدعم من ســياقات النص.

أســتطيع فهــم المفــردات التعليميــة )الخاصــة بمحتوى أكاديمي معين( والمناســبة لمســتوى 
الفصــل، واســتنتاج معاني كلمــات ومفردات جديدة.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للكلمات الرئيســية والعبــارات المتعارف عىل اســتخدامها عبر 
مجموعــة مــن ســياقات مناســبة فــي مجموعة متنوعة مــن النصوص المدعومة بقوة من الســياق.

أســتطيع قراءة النصوص المناســبة لمســتوى الفصل بمفردي، وبســرعة مناســبة وطاقة ودقة 
وبنبــرة صوت معبرة.

المعاييــر الرئيســية: الفصــل الخامــس االبتدائــي
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المعاييــر الرئيســية: الفصــل الخامــس االبتدائــي

أعىل مبتدئ 

أدنى متوسط 

أوسط متوسط 

معايير الكتابة
أســتطيع كتابــة سلســلة أصليــة مــن الجمل )متصلة أو غيــر متصلة( في موضوعــات اجتماعية أو 

مة.  تعليميــة مألوفــة أو متعلَّ

أســتطيع الكتابــة عــن المعلومــات الشــخصية والموضوعات التــي يمكن توقع محتواها بســهولة، 
مة، أو بادئات الجمل البســيطة.  باســتخدام سلســلة بســيطة مــن الجمــل األصلية والجمــل المتعلَّ

أســتطيع مــا أعرفــه عــن قواعد اللغة العربيــة لصياغة جمل بســيطة متسلســلة أو متصلة، 
باســتخدام مــوارد مختلفة في الفصل الدراســي أو دعــم المعلم. 

أســتطيع الكتابــة فــي عدة موضوعــات تعليمية مألوفــة ومتنوعة، أو موضوعــات معلوماتية، 
باســتخدام الجمــل المترابطة وبطريقة متسلســلة. 

أســتطيع عــرض موضوعــات من الحياة الدراســية اليومية واألحــداث المألوفة، بمســاعدة مجموعة 
مــن الجمــل القصيــرة المتصلــة، من ذاكرتــي، أو بنك الكلمــات والقاموس المصور.

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن قواعــد اللغة العربيــة لصياغة جمل بســيطة ومجموعة من 
الجمــل المتصلة أو المتسلســلة.

أســتطيع كتابــة قصــص حول أحداث المدرســة واألحــداث االجتماعية والتجارب الشــخصية، التي 
حدثــت فــي أزمنــة فعليــة مختلفة باســتخدام فقرة تعبيريــة مفصلة ومنظمة )عىل األقل ســبع 

جمــل مركبة مــزودة بالتفاصيل(.

أســتطيع إبــداء والتعبيــر عــن وجهــة نظري حول موضوعــات مألوفة أو موضوعــات بحثية، وتقديم 
أســباب لدعمهــا، باســتخدام الكلمــات المتقدمــة في كتابة فقــرة تعبيرية مفصلــة ومنظمة في 

أزمنــة مختلفة.
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االستماع5
المتوسط األوسط

أســتطيع فهم الفكرة الرئيســية والمعلومات األساســية 
فــي نــص معلوماتي مباشــر، معــروض أو مقروء بصوت عاٍل. 

أســتطيع تنظيــم العبــارات والجمــل التــي أعرفها في منظم أفــكار المســتخدم للتفكير في 
النقــاش الجماعــي، وتحديــد األفــكار الرئيســية التي تم التعبيــر عنها واســتخاص النتائج، عندما 

أكــون شــريًكا أو جزًءا مــن مجموعات صغيرة يقودهــا المعلم.

أســتطيع تنظيــم العبــارات والجمــل في مناقشــة مكتملــة جزئًيا، لتحديد األفكار الرئيســية 
عندمــا أشــارك في مجموعــات تعاونية صغيرة للمناقشــة.

أســتطيع تنظيــم عبــارات أو جمــل معينــة )معطاة( في جدول يربط بين األســباب والدالئــل والنتائج، 
)بمســاعدة المعلــم( لتحديــد األدلــة التي تدعم األفــكار المنطوقــة أو المقروءة بصوت عاٍل.

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’
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الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’

االستماع
المتوسط األوسط

أســتطيع التعبيــر عن فهمــي باتباع المعلومــات التي يتم 
تقديمهــا لمعظــم الحــوارات المنطوقة في ســياقات جديدة 

بمعدل الــكالم الطبيعي.

أســتطيع تنظيــم الكلمــات والعبــارات التي تعلمتها ســابقًا عــىل المنظم البيانــي للفكرة 
الرئيســية، لتحديــد المعلومــات المهمــة المعروضة في شــكل معلومــات مقروءة بصوت عاٍل 

حول حدث مدرســي.

أســتطيع تصنيــف العبــارات والجمل عــىل المنظم البيانــي للفكرة الرئيســية والتفاصيل، 
لتحديــد المعلومــات المهمــة واألساســية في نص مقروء.

أســتطيع تنظيــم الكلمــات والعبــارات المعروفة ســابًقا عىل منظــم بياني للفكرة الرئيســية 
والتفاصيــل، لتحديــد الحقائــق والتفاصيــل الوصفيــة حول موضوع أو نــص معروض أو مقروء 

عاٍل. بصوت 
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االستماع5
المتوسط األوسط

أســتطيع التعبيــر عــن فهم الفكرة الرئيســية وبعض 
التفاصيــل مــن المحادثات القصيــرة واإلعالنات الموجزة 
فــي إذاعة المدرســة، أو الحكايات الشــعبية، أو القصص 

الخياليــة، أو قصــص األطفال األخرى.

أســتطيع تنظيــم الصــور والمعلومــات المعطــاة ســابًقا عىل منظم بياني مــن أجل ترتيب 
وتحســين فكــرة معينــة، عنــد اســتماعي إىل معلومات معروضة أو مقدمة مــن زميلي في 

مجموعــة القــراءة الموجهة، بمســاعدة المعلم.

أســتطيع اســتخدام كلمــات وتعابيــر تعلمتهــا ونمــوذج المعايير )روبريــك( المعتمد في الصف، 
لتقييــم قــدرة المتحــدث عىل إنشــاء فكرة رئيســية، حيث يتــم تقديم المعلومات فــي مجموعات 

صغيرة يقودهــا المعلم.

أســتطيع االســتماع إىل النقــاط الرئيســية في خطاب مطــول يقدمه زمائــي لفهمها، وفهم 
الوســائط التعليميــة حــول موضــوع مألوف، فــي مواقف منظمة وبعــض المواقف غير 

المنظمة.

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’
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االستماع5
المتوسط األوسط

أســتطيع إظهــار فهمي للمحادثات أو تفســيرها، أو 
تحليلها أو المناقشــات التي أســمعها أو أشــاهدها وال 

أشــارك فيها )مستمع(. 

أســتطيع تحليــل الفكــرة الرئيســية في الرســائل والبرامج المعروضة والمناقشــات عن 
مجموعــة متنوعــة مــن الموضوعــات المتعلقة بالحيــاة اليومية واالهتمامات الشــخصية 

والدراسة.

أســتطيع اســتخدام ما أعرفه عن نوع النص الذي أســتمع إليه )مثل األغاني الشــعبية وإعانات 
المــدارس وإعانــات الراديو(، لمســاعدتي في فهم المناقشــة والمــواد المقدمة.

أســتطيع تنظيــم المعلومــات للمشــاركة في نشــاط الحــوار الجماعي »الرد عــىل المتحدث« )مثال: 
تحديــد معلومــات جديــدة أثنــاء المناقشــات في مجموعة صغيرة أو بمشــاركة الفصــل بأكمله(.

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’
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التحدث5
المتوسط األوسط

أســتطيع ســرد قصة عن حياتي وأنشــطتي ومواقفي 
وخبراتــي االجتماعيــة األخرى، باســتخدام مجموعات من 

الجمــل المتتالية الســابق التــدرب عليها.

ر أفكار زمائي  أســتطيع مشــاركة اآلخريــن عن موضوع أجــده مثيًرا الهتمامي، وأن ٌأقــدِّ
لمختلفة. ا

أســتطيع وصــف شــخص آخــر )صديــق أو فرد من العائلــة(، وتحديد مــا يعجبني فيه أو ما ال 
يعجبنــي )مثــال: وصــف المظهر الخارجي أو وصف الشــخصية(. 

مة ســابًقا )الصفات(، وأنواع مختلفــة من الجمل،  أســتطيع اســتخدام لغــة الوصــف المتعلَّ
لتقديــم أفــكاري اإلبداعيــة أو المضحكة إىل اآلخرين.

أســتطيع أن أحكــي قصــة عن حياتي وأنشــطتي وأحداثي وخبراتــي االجتماعية األخرى، 
باســتخدام سلســلة من الجمــل المتتالية. 

أســتطيع تقديــم ماحظــات عــن قصة كتبهــا أحد الزماء، بناًء عــىل معايير التقييم المناســبة 
لمســتوى الفصل. 

أســتطيع مشــاركة أفكاري وتســجيل أفكار اآلخرين أثناء المناقشــة في الفصل، لمســاعدتي 
في التخطيط لشــيء ســأقوله.

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’
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التحدث5
المتوسط األوسط

أســتطيع التعبيــر عــن رأيي في مــا يعجبني ومــا ال يعجبني، حول 
الموضوعــات اليوميــة والمألوفة، باســتخدام مزيج مــن الكلمات 

والعبــارات والجمــل البســيطة التي مارســتها أو حفظتها.

أســتطيع أن أطرح أســئلة ألفهم األمور، وأن أشــارك بالرد الشــخصي عما يتعلق بشــيء أحبه أو 
ال أحبه.

أســتطيع تقديــم عــرض شــفهي تــم تحضيره ســابًقا أو بدون تحضير عــن موضوع مألوف، في 
موقف منظــم بالفصل.

أســتطيع طــرح مجموعــة متنوعــة من األســئلة الســتيضاح المعلومات أو تكوين فهمي لشــيء جديد.

أســتطيع اإلجابــة عن أســئلة االستفســار أو البحث، باســتخدام مجموعة متنوعــة مختارة من 
مصــادر المعلومات.

أســتطيع  مشــاركة - زمائــي - بشــيء أجــده ممتًعا وتقدر األفــكار المختلفة التــي يقدمها 
زمائــي في الفصل.

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’
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التحدث5
المتوسط األوسط

أســتطيع تحديــد وجهــة نظري حول الموضوعــات المألوفة 
وإعطاء بعض األســباب لدعم ذلك، باســتخدام جمل 

بســيطة أو سلســلة من الجمــل المتتابعة.

أســتطيع التحدث بشــكل مناســب مع اآلخرين، لشــرح أفكاري في نقاط، أو تقديم دليل بســيط 
أفكاري. لدعم 

أســتطيع التعبيــر، فــي جمــل بســيطة، عن نقاط رئيســية وبعض التفاصيل، عن شــيء منطوق 
أو معــروض بلغة مألوفة. 

أســتطيع إبــداء رأيــي حــول مــا يقدمه زمائي في الفصل، باســتخدام الئحــة المعايير أو نموذج 
تقييــم الزمــاء المتفق عليــه في الفصل.

أســتطيع اختيــار لغة وصفية مناســبة، واســتخدام جمــل متنوعة، لتوضيح األفــكار وتعزيزها.

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’
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القـراءة5
المتوسط األدنى

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه عن قواعد اللغــة العربية 
ومفرداتهــا، لفهم النصوص المناســبة لمســتوى الصف، 

بمســاعدة المعلم.

أســتطيع أن أدرك أن كلمــة عربيــة واحــدة قــد يكون لها معاٍن متعــددة، وأن نفس األفكار 
يمكــن التعبيــر عنهــا بالكلمات والتعبيــرات المختلفة. 

أســتطيع قــراءة الكلمــات بدقــة، بدون عامات ترقيم، فــي النص، والجمــل المعقدة في فقرة 
تعبيريــة بدعم بعض الدالئــل البصرية.

مة ســابًقا أو الجديدة نســبًيا ضمن  أســتطيع أن أفهــم التعبيــرات )الباغيــة( التصويريــة المتعلَّ
نــص مألــوف أو بيئــة تعليمية مألوفة.

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’
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2 IL.RB

2.1

2.2

2.3

القـراءة5
المتوسط األدنى

أســتطيع التعبيــر عن فهمــي للكلمات الرئيســية، والعبارات 
المتعــارف عــىل اســتخدامها عبر مجموعة من ســياقات 

مناســبة للمناسبة.

أســتطيع اســتخدام النمــط التنظيمــي للنصوص والتعبيــرات المصورة والوســائط التعليمية 
المتعــددة، لبنــاء المعنــى، باســتخدام القــراءة البطيئة، والتصفح والقراءة عــن قرب، لجمع 

المعلومات.

أســتطيع اســتخدام التجــارب الســابقة للقراءة أو المشــاهدة، كنماذج لتنظيــم أفكاري وفهم 
النصــوص المختلفــة، )مثــال: النصــوص الشــفوية أو المطبوعة أو المصورة أو متعددة الوســائط(.

أســتطيع قراءة قصة )مناســبة لمســتوى الفصل( عن أشــخاص يعيشــون في أوقات أو أماكن 
أخــرى والمقارنــة بين أحداث حياتــي وحياتهم.
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3 IL.RB

3.1

3.2

3.3

3.4

القـراءة5
المتوسط األدنى

أســتطيع قراءة النصوص المناســبة لمســتوى الفصل 
بمفــردي، بتعبير مناســب وبطالقة وســهولة.

أســتطيع بنــاء المعنــى )عنــد القراءة الســريعة والتصفــح والقراءة عن قرب( لجمــع المعلومات، 
باســتخدام األنمــاط التنظيميــة للنصــوص المطبوعــة والبصرية والنصوص متعددة الوســائط.

أســتطيع اســتخدام القامــوس للتحقــق من معاني الكلمات، بعد اســتخدام ســياق الكلمات 
الســتنتاج المعنى مــن المحتوى.

أســتطيع اســتخدام خصائــص النــص )مثل األلوان والتعليقــات والكلمات الرئيســية والخطوط 
المائلــة( لتحديــد المعلومــات والتوقعــات في محتوى النــص وتحقيقها.

أســتطيع تحليــل الجمــل في الفقــرات المكتوبة، وتفســيرها، أثناء القــراءة الموجهة. )مثال: 
اســتخدام مخطــط مرجعــي للقواعــد المصــورة والمفردات ذات الصلة حول األطــر المعروضة 

فــي النص المحدد(.
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4 IL.RB

4.1

4.2

4.3

4.4

القـراءة5
المتوسط األدنى

أســتطيع التعبيــر عن فهمــي للكلمات الرئيســية، والعبارات 
المتعارف عىل اســتخدامها في مناســبات متعددة بســهولة 

نســبية وتعبير مناســب بدعم من ســياقات النص.

أســتطيع القــراءة بمفــردي، وفهــم المعنى الحرفــي للنصــوص المعلوماتية القصيــرة، المنظمة 
بإطار واضح 

)مثــال: العنــوان الرئيســي والعناويــن الفرعية وجمــل الموضوع(، متبوعــة بالتفاصيل، 
ومدعومــة بالرســوم التوضيحيــة أو التلميحات الســياقية األخرى(.

أســتطيع أن أفهــم الفــرق بيــن األحداث في الماضي والحاضر والمســتقبل فــي مجموعة 
متنوعــة مــن المــواد المقروءة أو المعروضة المناســبة لمســتوى الفصل.

أســتطيع أن أستكشــف وأتعــرف إىل طــرق مختلفــة للتعبير عن أهداف معينة، باســتخدام 
مة ســابًقا، وبمســاعدة المعلم. معلومــات متعلَّ

أســتطيع اســتخدام خصائــص نصيــة متعددة )مثــل الكلمات اإلرشــادية والموضوع والجمل 
الختاميــة(، لتكويــن فكــرة عامــة عن محتويــات النص، وتحديد أماكــن المعلومات.
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1 IL.WB

1.1

1.2

1.3

1.4

الكتابة5
المتوسط األدنى

أســتطيع الكتابــة في عــدة موضوعــات تعليمية مألوفة 
ومتنوعــة، أو موضوعــات معلوماتية، باســتخدام الجمل 

المترابطــة وبطريقة متسلســلة. 

أســتطيع كتابــة تقريــر، أو تأليفه، بأســلوب مشــّوق، وذلك من خــال التأكيد عىل أهم 
المعلومــات واســتخدام صيغ جيدة.

أســتطيع الكتابــة )بمســاعدة المعلم( عــن مجموعة متنوعــة من الموضوعــات التعليمية 
)مثــال: الرد األدبــي، والماحظات والســرد، والكتابة اإلعامية(.

أســتطيع تأليــف نــص وصفي باســتخدام هجاء جيد، باســتثناء بعــض األخطاء اإلمائية 
للكلمــات الصعبــة والطويلــة والمحتويــة عــىل عديد مــن أحرف العلة القصيــرة أو الطويلة.

أســتطيع اســتخدام جميــع خطــوات العملية الكتابية، حيث أســتطيع تخطيــط كتاباتي 
ومراجعتهــا وتحريرهــا وإعــادة كتابتها بمســاعدة المعلم.

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’



125

2 IL.WB

2.1

2.2

2.3

2.4

الكتابة5
المتوسط األدنى

أســتطيع عرض موضوعات من الحياة الدراســية 
اليوميــة واألحــداث المألوفة، بمســاعدة مجموعة من 

الجمــل القصيــرة المتصلــة، من ذاكرتي، أو بنــك الكلمات 
والقامــوس المصور.

أســتطيع الكتابة عن شــيء مهم بالنســبة إليَّ باســتخدام لغة وصفية مناســبة، في جمل 
متصلــة عــىل هيئة فقرات.

 أســتطيع تحديــد وإبــداء وجهــة نظري عــن الموضوعات المألوفــة أو موضوعات البحث 
وتقديــم أســباب لدعمهــا، باســتخدام سلســلة من الجمــل أو جمل متصلة، في أزمنــة فعلية 

. مختلفة

أســتطيع تمثيــل األفــكار واألحــداث والمعلومات، باســتخدام مجموعة متنوعــة من النماذج أو 
الجــداول لتنظيــم الحقائق واألمثلة.

أســتطيع أن أوضــح بطــرق مختلفــة، كيــف تســاعدني الكلمات والعبارات المحددة فــي النص )مثل 
الكتــب والحكايــات الشــعبية واألفــام( عىل فهم األشــخاص أو األماكن أو الســلوكيات األخرى.
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3 IL.WB

3.1

3.2

5

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’

الكتابة
المتوسط األدنى

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه عن قواعد اللغــة العربية 
لصياغــة جمــل بســيطة ومجموعة من الجمــل المتصلة 

أو المتسلســلة.

أســتطيع تكويــن جملة بســيطة باســتخدام مكونــات مختلفة، مثل األفعــال في )المضارع، 
واألمر( والماضي، 

معلومــات للمعلــم:  تأمل الجمــل التالية: 
1. قــرأ محمود الكتاب

2. يقــرأ محمود الكتاب.
3. اقــرأ الكتــاب، يا محمود.

فــي الجملــة األوىل يــدّل الفعــل »قرأ« عــىل أن عملية القراءة قد حدثــت وتمت في الزمن 
الماضــي، ولذلك ســّمي )فعًا ماضًيا(.

أمــا فــي الجملــة الثانيــة فيــدّل الفعــل »يقرأ« عىل أن القراءة تحدث اآلن ولذلك ســّمي: )فعًا 
مضارًعا(.

أمــا الفعــل »اقــرأ« فإنــه يدل عىل طلب القراءة ويســمى الطلب األمر ولهذا ســّمي )فعل أمر(.

أســتطيع اســتخدام جمل دقيقة ومتناســقة، عند اســتخدام جمع المذكر الســالم وجمع 
المؤنث الســالم. 

معلومــات للمعلــم: جمع المؤنث الســالم وجمع المذكر الســالم 
األســماُء اّلتي ُتجمُع جمَع مذّكٍر ســالمًا: 

1.  أســماُء الّذكــوِر الُعقــاِء: محّمٌد ـ محّمــدون - محّمدين.
2. صفــاُت الّذكــوِر الُعقــاِء: مصلح ـ مصلحــون - مصلحين.

جمــع المؤنــث الســالم: هــو جمــٌع يدلُّ عىل أكثِر مــن اثنتين، ويتمُّ بزيــادِة ألٍف وتاٍء عىل آخِر 
االســِم الُمفــرِد دوَن أن يلحَقــُه أيُّ تغييــٍر، مثــال: فاطمُة - فاطمات.

ٍث ســالمًا: األســماُء اّلتي ُتجمُع جمَع مؤنَّ
ــِث: فاطمُة - فاطمات. 1. اســُم العلــِم المؤنَّ

2. االســُم المختــوُم بتــاٍء مربوطٍة زائــدٍة للّتأنيِث، ُتحذُف عنَد الجمِع: شــاعرٌة - 
شــاعرات، طلحة - طلحات.

ِر غيِر العاقِل: شــاهٌق - شــاهقات. 3. صفُة المذكَّ
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أســتطيع اســتخدام أدوات الربــط لتوضيــح الجمــل المكتوبــة أو مجموعة من الجمــل المرتبطة. 3.3

معلومــات للمعلــم: أدوات الربط:
مــا هــي أدوات الربــط بيــن الجمل؟ بعض الجمل فــي اللغة العربيــة ال يمكن الوصول إىل 

المعنــى الحقيقــي إليهــا إن لــم يكــن هناك ما يوضــح المعنى المقصود، ولهــذا يوجد العديد 
مــن األدوات التــي يمكنهــا الربــط بيــن الجمل أو بين شــّقي الجملة الواحدة حتــى نتمكن من 

الحصــول عــىل المعنــى الذي نريده في نهايــة الجملة.
أمثلة: 

أدوات العطــف والجمــع بين الجمل: 
• واو العطــف )الــواو( التــي تفيــد الجمع دون الترتيب الزمني )الســماُء صافيــٌة والّنهُر رائق(.

• فــاء العطــف )ف(، وتفيــد الجمــع والترتيب )دخلُت المطبــخ فبدأُت أطبُخ(.

•  ثــم: حــرف عطــف يفيــد الجمــع والترتيب مــع التراخي )أكمْلُت واجباتي ثــّم ذهْبُت مع أمي 

إىل الّسوِق(.
•  أو: وهــي تســتخدم للشــك )وصلــُت قبَلــه أو بعَده ال أذكــُر(، للتخيير بين شــيئين وتأتي إذا 

كانــت صيغــة الجمــل فيها فعل أمر )قــْل خيرًا أو اصمْت(.
•  أْم: تســتخدم فــي تحديــد أحــد األمرين والجملــة األوىل تبدأ بهمزة االســتفهام )تناولت 

طعامــك أم تركته(.
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أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي لألســئلة وصيغ األمــر والعبارات المألوفة، فــي نطاق محدود من 
المحتويــات التعليميــة، اعتمادًا عىل ســياق الكام. 

أســتطيع اتبــاع التعليمــات المكونــة من عدة خطوات، بدون مســاعدة اإليمــاءات الحركية أو 
التكرار. 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للفكرة الرئيســية وبعــض التفاصيل، )مثال: فــي محادثات قصيرة، 
أو عــروض قصيــرة، أو إعــان بســيط في المدرســة، أو الحكايــات الشــعبية أو الخيالية، أو قصص 

األطفال(. 

أســتطيع فهــم الفكــرة الرئيســية والمعلومــات األساســية في نص معلوماتي مباشــر، معروض أو 
مقــروء بصوت عاٍل. 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي باتباع المعلومــات التي يتــم تقديمها لمعظم الحــوارات المنطوقة 
فــي ســياقات جديدة بمعدل الــكام الطبيعي.

أســتطيع التعبيــر عــن فهــم الفكرة الرئيســية وبعــض التفاصيل من المحادثــات القصيرة 
واإلعانــات الموجــزة فــي إذاعة المدرســة، أو الحكايات الشــعبية، أو القصــص الخيالية، أو قصص 

األخرى. األطفال 

أســتطيع فهم المحادثات أو تفســيرها، أو تحليلها أو المناقشــات التي أســمعها أو أشــاهدها وال 
أشــارك فيها )مستمع(. 

أســتطيع التعــرف عــىل الفكرة الرئيســية والتفاصيل المســاعدة ألنواع مختلفــة من النصوص 
)مثــال: المــواد المعلوماتيــة، أو خطــاب يلقيه ضيف عربــي، والمســرحيات، والتقارير اإلخبارية(، 

وشــرح ســبب إعجابي بنوع معين منها.

أســتطيع فهــم المحادثــات والمناقشــات التعليميــة أو تفســيرها أو تحليلها عندما أســمعها أو 
أشــاهدها، ولســت مشــارًكا فيهــا وبغض النظر عن )لهجــة( المتحدث.

أدني متوسط 

أوسط متوسط 

أعىل متوسط 

معايير االستماع
المعاييــر الرئيســية: الفصــل الســادس االبتدائــي
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أدني متوسط 

أوسط متوسط 

أعىل متوسط 

معايير التحدث
أســتطيع ســرد قصة عن حياتي وأنشــطتي ومواقفي وخبراتي االجتماعية األخرى، باســتخدام 

مجموعــات مــن الجمل المتتالية الســابق التــدرب عليها.

أســتطيع التعبيــر عــن رأيــي في مــا يعجبني وما ال يعجبني، حــول الموضوعات اليوميــة والمألوفة، 
باســتخدام مزيــج مــن الكلمــات والعبارات والجمل البســيطة التي مارســتها أو حفظتها.

أســتطيع تحديــد وجهــة نظــري حول الموضوعــات المألوفة وإعطاء بعض األســباب لدعم ذلك، 
باســتخدام جمل بســيطة أو سلســلة مــن الجمل المتصلــة والمترابطة.

أســتطيع طلــب المعلومــات وتقديمهــا عن طريق طرح األســئلة األصلية واإلجابــة عنها حول 
الموضوعــات المألوفــة واليوميــة، بمــا فــي ذلك الموضوعات التي أتعلم عنها، باســتخدام ساســل 

مــن الجمــل المتصلة، فــي معظم األوقات.

أســتطيع المشــاركة فــي محادثــات حول موضوعــات مألوفة مثل: الموضوعــات التي أتعلم 
عنهــا وبعــض الموضوعــات التــي تم البحــث عنها وذلك باســتخدام مجموعة متنوعة من األســئلة 

األصليــة وجمــل مفــردة ومجموعة من الجمــل من ابتكاري. 

أســتطيع تقديــم معلومــات عــن الموضوعــات المألوفة التي أتعلــم عنها أو أبحث فيها، باســتخدام 
جمــل مفــردة ومجموعة من الجمــل المتصلة. 

أســتطيع المشــاركة فــي محادثــات فورية منطوقة، في موضوعات مألوفة، وإنشــاء جمل شــفهية 
أو سلســلة مــن الجمــل، لطرح مجموعــة متنوعة من األســئلة واإلجابة عنها.

أســتطيع تقديــم المعلومــات وعــرض أفكاري حول الموضوعــات التعليميــة المألوفة، من خال 
اللغــة المنطوقة، باســتخدام سلســلة مــن الجمل المركبــة والمتصلة. 

أســتطيع المشــاركة فــي محادثــات عفويــة في موضوعات مألوفــة، وتقديمها في جمل أو سلســلة 
مــن الجمــل المتصلــة، لطرح مجموعــة متنوعة من األســئلة واإلجابة عنها.

أســتطيع التفاعــل مــع اآلخريــن فــي مجموعة متنوعة مــن المواقف، التي قد تكــون معقدة أحياًنا، 
لتلبيــة احتياجاتــي، باســتخدام جمــل متصلــة يمكــن دمجها لتكوين فقرات، وطــرح مجموعة 

متنوعــة من األســئلة في أزمنــة مختلفة. 

المعاييــر الرئيســية: الفصــل الســادس االبتدائــي
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أســتطيع شــرح التفضيــات واآلراء والعواطــف، وتقديــم النصيحة عن مجموعــة متنوعة من 
الموضوعــات المألوفــة والملموســة التــي بحثــت عنها، باســتخدام جمل متصلــة يمكن دمجها 

لتكويــن فقــرات، وبطــرح مجموعة متنوعة من األســئلة في أزمنــة مختلفة. 

أســتطيع تبــادل المعلومــات فــي المحادثات وبعض المناقشــات، عن مجموعــة متنوعة من 
الموضوعــات المألوفــة، وبعــض الموضوعــات الملموســة التي بحثت فيها، باســتخدام جمــل متصلة 

يمكــن دمجهــا لتكويــن فقــرات منطوقة وبطــرح مجموعة متنوعة من األســئلة في أزمنــة مختلفة. 

4

5
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أعىل مبتدئ 

أدنى متوسط 

أوسط متوسط 

معايير القـراءة
أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن قواعد اللغــة العربية ومفرداتهــا لفهم النصــوص المختلفة )بما 

يناســب مســتوى الفصل( بتوجيــه المعلم.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للنصــوص القصيرة والواضحــة التي تعبر عن معلومات أساســية 
مصقلــة بســياق الكام أو بدعــم لغوي إضافي.

أســتطيع تحديــد بدايــة النــص أو القصــة -المكتوبة عىل مســتوى الجمل - )نــص معلوماتي أو 
قصــة مدعمــة بالرســوم والصــور( ووســطهما، ونهايتهمــا، عندما يقرأ المعلــم النص بصوٍت عاٍل.

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن قواعد اللغــة العربية ومفرداتها، لفهم النص المناســب لمســتوى 
الصف، بمســاعدة المعلم.

 أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للكلمات الرئيســية، والعبــارات المتعارف عىل اســتخدامها عبر 
مجموعة من ســياقات مناســبة للمناســبة.

أســتطيع قراءة النصوص المناســبة لمســتوى الفصل بمفردي، بتعبير مناســب وبطاقة وســهولة.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للكلمــات الرئيســية، والعبارات المتعارف عىل اســتخدامها في 
مناســبات متعددة بســهولة نســبية وتعبير مناســب بدعم من ســياقات النص.

أســتطيع فهــم المفــردات التعليميــة )الخاصــة بمحتوى أكاديمي معين( والمناســبة لمســتوى 
الفصــل، واســتنتاج معاني كلمــات ومفردات جديدة.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للكلمات الرئيســية والعبــارات المتعارف عىل اســتخدامها عبر 
مجموعــة مــن ســياقات مناســبة فــي مجموعة متنوعة مــن النصوص المدعومة بقوة من الســياق.

أســتطيع قراءة النصوص المناســبة لمســتوى الفصل بمفردي، وبســرعة مناســبة وطاقة ودقة 
وبنبــرة صوت معبرة.

المعاييــر الرئيســية: الفصــل الســادس االبتدائــي
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6

أعىل مبتدئ 

أدنى متوسط 

أوسط متوسط 

معايير الكتابة
أســتطيع كتابــة سلســلة أصليــة مــن الجمل )متصلة أو غيــر متصلة( في موضوعــات اجتماعية أو 

مة.  تعليميــة مألوفــة أو متعلَّ

أســتطيع الكتابــة عــن المعلومــات الشــخصية والموضوعات التــي يمكن توقع محتواها بســهولة، 
مة، أو بادئات الجمل البســيطة.  باســتخدام سلســلة بســيطة مــن الجمــل األصلية والجمــل المتعلَّ

أســتطيع مــا أعرفــه عــن قواعد اللغة العربيــة لصياغة جمل بســيطة متسلســلة أو متصلة، 
باســتخدام مــوارد مختلفة في الفصل الدراســي أو دعــم المعلم. 

أســتطيع الكتابــة فــي عدة موضوعــات تعليمية مألوفــة ومتنوعة، أو موضوعــات معلوماتية، 
باســتخدام الجمــل المترابطة وبطريقة متسلســلة. 

أســتطيع عــرض موضوعــات من الحياة الدراســية اليومية واألحــداث المألوفة، بمســاعدة مجموعة 
مــن الجمــل القصيــرة المتصلــة، من ذاكرتــي، أو بنك الكلمــات والقاموس المصور.

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن قواعــد اللغة العربيــة لصياغة جمل بســيطة ومجموعة من 
الجمــل المتصلة أو المتسلســلة.

أســتطيع كتابــة قصــص حول أحداث المدرســة واألحــداث االجتماعية والتجارب الشــخصية، التي 
حدثــت فــي أزمنــة فعليــة مختلفة باســتخدام فقرة تعبيريــة مفصلة ومنظمة )عىل األقل ســبع 

جمــل مركبة مــزودة بالتفاصيل(.

أســتطيع إبــداء والتعبيــر عــن وجهــة نظري حول موضوعــات مألوفة أو موضوعــات بحثية، وتقديم 
أســباب لدعمهــا، باســتخدام الكلمــات المتقدمــة في كتابة فقــرة تعبيرية مفصلــة ومنظمة في 

أزمنــة مختلفة.
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الســادس االبتدائــي: 'أســتطيع'

االستماع
المتوسط األوسط

أســتطيع فهم الفكرة الرئيســية والمعلومات األساســية 
فــي نــص معلوماتي مباشــر، معــروض أو مقروء بصوت عاٍل.

أســتطيع تنظيــم العبــارات والجمــل التــي أعرفها في منظم األفــكار المســتخدم للتفكير في 
النقــاش الجماعــي، وتحديــد األفــكار الرئيســية التي تم التعبيــر عنها واســتخاص النتائج، عندما 

أكــون شــريًكا أو جزًءا مــن مجموعات صغيرة يوجههــا المعلم.

أســتطيع تنظيــم العبــارات والجمــل في مناقشــة مكتملــة جزئًيا، لتحديد األفكار الرئيســية 
عندمــا أشــارك في مجموعــات تعاونية صغيرة للمناقشــة.

أســتطيع تنظيــم عبــارات أو جمــل معينــة )معطاة( في جدول يربط بين األســباب والدالئــل والنتائج، 
)بمســاعدة المعلــم( لتحديــد األدلــة التي تدعم األفــكار المنطوقــة أو المقروءة بصوت عاٍل.
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2 IM.LB

أســتطيع’ ــي: ‘ ئ الســادس االبتدا

2.1

2.2

2.3

االستماع6
المتوسط األوسط

أســتطيع التعبيــر عن فهمــي باتباع المعلومــات التي يتم 
تقديمهــا لمعظــم الحــوارات المنطوقة في ســياقات جديدة 

بمعدل الــكالم الطبيعي.

أســتطيع تنظيــم الكلمــات والعبــارات التي تعلمتها ســابقًا عــىل المنظم البيانــي للفكرة 
الرئيســية، لتحديــد المعلومــات المهمــة المعروضة في شــكل معلومــات مقروءة بصوت عاٍل 

حول حدث مدرســي.

أســتطيع تصنيــف العبــارات والجمل عــىل المنظم البيانــي للفكرة الرئيســية والتفاصيل، 
لتحديــد المعلومــات المهمــة واألساســية في نص مقروء.

أســتطيع تنظيــم الكلمــات والعبــارات المعروفة ســابًقا عىل منظــم بياني للفكرة الرئيســية 
أســتطيع، لتحديــد الحقائــق والتفاصيــل الوصفيــة حول موضوع أو نــص معروض أو مقروء 

عاٍل. بصوت 
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3 IM.LB

3.1

3.2

3.3

6

أســتطيع’ ــي: ‘ ئ الســادس االبتدا

االستماع
المتوسط األوسط

أســتطيع التعبيــر عــن فهمي للفكرة الرئيســية وبعض 
التفاصيــل مــن المحادثات القصيــرة واإلعالنات الموجزة 
فــي إذاعة المدرســة، أو الحكايات الشــعبية، أو القصص 

الخياليــة، أو قصــص األطفال األخرى.

أســتطيع تنظيــم الصــور والمعلومــات المعطــاه ســابًقا عىل منظم بياني مــن أجل ترتيب 
وتحســين فكــرة معينــة، عنــد اســتماعي إىل معلومات معروضة أو مقدمة مــن زميلي في 

مجموعة القــراءة الموجهة.

أســتطيع اســتخدام كلمــات وتعابيــر تعلمتهــا ونمــوذج المعايير )روبريــك( المعتمد في الصف، 
لتقييــم قــدرة المتحــدث عىل إنشــاء فكرة رئيســية، حيث يتــم تقديم المعلومات فــي مجموعات 

صغيرة يوجههــا المعلم.

أســتطيع االســتماع إىل النقــاط الرئيســية في خطاب مطــول يقدمه زمائــي لفهمها، وفهم 
الوســائط التعليميــة حــول موضــوع مألــوف، في مواقف منظمــة وبعض المواقف غيــر المنظمة.
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4 IM.LB

أســتطيع’ ــي: ‘ ئ الســادس االبتدا

4.1

4.2

4.3

االستماع6
المتوسط األوسط

أســتطيع فهم المحادثات أو المناقشــات التي أســمعها أو 
أشــاهدها ولم أشــارك فيها، أو تفســيرها، أو تحليلها.

أســتطيع تحليــل الفكــرة الرئيســية في الرســائل والبرامج المعروضة والمناقشــات عــن مجموعة 
متنوعــة مــن الموضوعــات المتعلقــة بالحياة اليومية واالهتمامات الشــخصية والدراســة.

أســتطيع اســتخدام ما أعرفه عن نوع النص الذي أســتمع إليه )مثل األغاني الشــعبية وإعانات 
المــدارس وإعانــات الراديو(، لمســاعدتي في فهم المناقشــات والمــواد المطروحة.

أســتطيع تنظيــم المعلومــات للمشــاركة في نشــاط الحوار الجماعي والتــي تحتاج إىل »الرد 
عــىل المتحــدث« )مثــال: تحديــد معلومات جديدة أثناء المناقشــات فــي مجموعة صغيرة أو 

بمشــاركة الفصل بأكمله(. 
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1 IM.SB

1.1

1.2

1.3

1.4

6

أســتطيع’ ــي: ‘ ئ الســادس االبتدا

التحدث
المتوسط األوسط

أســتطيع طلــب المعلومــات وتقديمهــا عن طريق طرح 
األســئلة األصليــة واإلجابــة عنها حول الموضوعــات المألوفة 

واليوميــة، بمــا في ذلــك الموضوعات التــي أتعلم عنها، 
باســتخدام سالســل مــن الجمل المتصلة، فــي معظم األوقات.

أســتطيع إخبــار شــخص عــن رأيي حول نــص معين )مثل صفحات الويــب، والمجات، واألفام 
التــي أوصــى بهــا زميل فــي الفصل( وكيف ســاعدني النص في التعرف عــىل ثقافات البلدان 

الناطقــة باللغــة العربية.

أســتطيع شــرح رأيي باســتخدام مرادف من اختياري، له معنى، الســتبدال الكلمات البســيطة 
بكلمــات مركبــة أو أكثر باغة فــي المحادثة.

أســتطيع اســتخدام الصياغة المناســبة، واإلشــارات غير اللفظية، ومســاحة العرض، ونبرة 
ومســتوى الصــوت لتعزيز التواصل.

أســتطيع تلخيــص مــا أعرفــه عن موضوع مــا، والعمل مع اآلخرين للحصــول عىل مزيد من 
المعلومــات، وتنظيــم أفــكاري )مثــال: مســاعدة مجموعتي في الوصول إىل اســتنتاج حول 

موضــوع ما ومشــاركته مع زماء الدراســة بلغة واضحة(.
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2.1

2 IM.SB

أســتطيع’ ــي: ‘ ئ الســادس االبتدا

2.1

2.2

2.3

2.4

التحدث6
المتوسط األوسط

أســتطيع المشــاركة في محادثــات حول موضوعات 
مألوفــة مثــل: الموضوعات التي أتعلــم عنها وبعض 
الموضوعــات التــي تم البحث عنها وذلك باســتخدام 

مجموعــة متنوعــة من األســئلة األصليــة والجمل المفردة 
ومجموعــة من الجمــل المبتكرة.

أســتطيع تقديــم عــرض شــفهي ُمعد ســابٌقا أو غير معد، حول موضــوع مألوف، في موقف 
منظــم أو غيــر منظم بالفصل الدراســي.

أســتطيع تقديــم معلومــات شــفوية أو خطــاب أكثر تشــويًقا لزمائي، من خال اســتخدام نبرة 
الصوت المناســبة، ولغة الجســد، مــع االهتمام بالوقت.

أســتطيع أن أعبــر عــن نفســي بثقــة وطاقة عند تقديــم عمل ما من خــال تعابير وجهي، وما 
يمكــن اســتخدامه في البيئــة المحيطة.

أســتطيع مشــاركة أعضــاء مجموعتــي بمعرفتي عــن موضوع معين، وطرح األســئلة وتحديد 
المصادر المســاعدة فــي بحثنا.
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3 IM.SB

3.1

3.2

3.3

3.4

6

أســتطيع’ ــي: ‘ ئ الســادس االبتدا

التحدث
المتوسط األوسط

أســتطيع تقديــم معلومات عن الموضوعــات المألوفة 
التــي أتعلــم عنهــا أو أبحث فيها، باســتخدام جمل مفردة 

ومجموعــة من الجمــل المتصلة. 

أســتطيع اســتخدام اللغــة الوصفيــة وأنواع مختلفة من األســئلة والجمل، لمســاعدة زمائي 
عــىل تخيل مــا أتحدث عنه. 

أســتطيع المشــاركة فــي نشــاط معرفي جماعي عــن موضوع ما، من أجل تحديــد المعلومات 
الازمــة ومصادرهــا وأغراضهــا، والتركيــز عليها الســتخدامها في استفســار أو بحث جماعي.

أســتطيع المســاعدة فــي وضــع هدف حول ما نريــد تحقيقه مع أعضــاء مجموعتي في 
مناقشــة معينــة، والتأكــد من وصولنا إىل هــذا الهدف مًعا.

أســتطيع كتابــة مجموعــة متنوعــة مــن األســئلة ذات الصلة بموضوع مــا لتحديد الغرض من 
البحــث عــن المعلومات في مشــروع أو بحث معين.
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4 IM.SB

أســتطيع’ ــي: ‘ ئ الســادس االبتدا

4.1

4.2

4.3

4.4

التحدث6
المتوسط األوسط

أســتطيع المشــاركة في محادثات فوريــة منطوقة، في 
موضوعات مألوفة، وإنشــاء جمل شــفهية أو سلســلة من 

الجمــل، لطــرح مجموعــة متنوعة من األســئلة واإلجابة عنها. 

أســتطيع إخبــار اآلخريــن عــن تجربــة ثقافيــة عربية، وكيف أثرت علّي. )مثال: أن أشــرح لآلخرين 
وجهــة نظــري حــول حدث مجتمعي مهم أو شــخص مشــهور في ثقافات البلــدان الناطقة 

باللغــة العربية(.

أســتطيع إبــداء رأيــي حول عرض قدمــه زميلي في الفصل، باســتخدام نموذج معاييــر تقييم 
الزمــاء أو نمــوذج تقييــم معيــن )روبريك( متفق عليــه في الفصل.

أســتطيع ســرد قصة عن حياتي وأنشــطتي وأحداثي وخبراتي االجتماعية األخرى، باســتخدام 
العبــارات التي ســبق ممارســتها، والجمل األصليــة المتصلة.

أســتطيع إنتــاج األفكار وشــرحها، باســتخدام لغــة وصفية، وجمل متعددة األطــوال والتراكيب، 
لتعزيــز األفــكار وتوضيحها والتركيــز في عرضها.
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IL.RB1

1.1

1.2

1.3

6

أســتطيع’ ــي: ‘ ئ الســادس االبتدا

القـراءة
المتوسط األدنى

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه عن قواعد اللغــة العربية 
ومفرداتهــا، لفهم النصوص المناســبة لمســتوى الصف، 

بمســاعدة المعلم.

أســتطيع أن أدرك أن كلمــة عربيــة واحــدة قــد يكون لها معاٍن متعــددة، وأن نفس األفكار 
يمكــن التعبيــر عنهــا بكلمات والتعبيــرات المختلفة. 

أســتطيع قــراءة الكلمــات بدقــة، بدون عامات ترقيم، فــي النص، والجمــل المعقدة في فقرة 
تعبيريــة بدعم بعض الدالئــل البصرية.

مة ســابًقا أو الجديدة نســبًيا ضمن  أســتطيع أن أفهــم التعبيــرات )الباغيــة( التصويريــة المتعلَّ
نــص مألــوف أو بيئــة تعليمية مألوفة.
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2 IL.RB

أســتطيع’ ــي: ‘ ئ الســادس االبتدا

2.1

2.2

2.3

القـراءة6
المتوسط األدنى

أســتطيع التعبيــر عن فهمــي للكلمات الرئيســية، والعبارات 
المتعــارف عــىل اســتخدامها عبر مجموعة من ســياقات 

مناســبة للمناسبة.

أســتطيع اســتخدام النمــط التنظيمــي للنصوص والتعبيــرات المصورة والوســائط التعليمية 
المتعــددة، لبنــاء المعنــى، باســتخدام القــراءة البطيئة، والتصفح والقراءة عــن قرب، لجمع 

المعلومات.

أســتطيع اســتخدام التجــارب الســابقة للقراءة أو المشــاهدة، كنماذج لتنظيــم أفكاري وفهم 
النصــوص المختلفــة، )مثــال: النصــوص الشــفوية أو المطبوعة أو المصورة أو متعددة الوســائط(.

أســتطيع قراءة قصة )مناســبة لمســتوى الفصل( عن أشــخاص يعيشــون في أوقات أو أماكن 
أخــرى والمقارنــة بين أحداث حياتــي وحياتهم.
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3 IL.RB

3.1

3.2

3.3

3.4

6

أســتطيع’ ــي: ‘ ئ الســادس االبتدا

القـراءة
المتوسط األدنى

أســتطيع قراءة النصوص المناســبة لمســتوى الفصل 
بمفــردي، بطالقــة وســهولة. وبتعبير مناســب للنص المقروء.

أســتطيع بنــاء المعنــى )عنــد القراءة الســريعة والتصفــح والقراءة عن قرب( لجمــع المعلومات، 
باســتخدام األنمــاط التنظيميــة للنصــوص المطبوعــة والبصرية والنصوص متعددة الوســائط.

أســتطيع اســتخدام القامــوس للتحقــق من معاني الكلمات، بعد اســتخدام ســياق الكلمات 
الســتنتاج المعنى مــن المحتوى.

أســتطيع اســتخدام خصائــص النــص )مثل األلوان والتعليقــات والكلمات الرئيســية والخطوط 
المائلــة( لتحديــد المعلومــات والتوقعــات في محتوى النــص وتحقيقها.

أســتطيع تحليــل الجمــل في الفقــرات المكتوبة، وتفســيرها، أثناء القــراءة الموجهة. )مثال: 
اســتخدام مخطــط مرجعــي للقواعــد المصــورة والمفردات ذات الصلة حول األطــر المعروضة 

فــي النص المحدد(.
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4 IL.RB

4.1

4.2

4.3

4.4

القـراءة6
المتوسط األدنى

أســتطيع التعبيــر عن فهمــي للكلمات الرئيســية، والعبارات 
المتعارف عىل اســتخدامها في مناســبات متعددة بســهولة 

نســبية وتعبير مناســب بدعم من ســياقات النص.

أســتطيع القــراءة بمفــردي، وفهــم المعنى الحرفــي للنصــوص المعلوماتية القصيــرة، المنظمة 
بإطار واضح. 

)مثــال: العنــوان الرئيســي والعناويــن الفرعية وجمــل الموضوع(، متبوعــة بالتفاصيل، 
ومدعومــة بالرســوم التوضيحيــة أو التلميحات الســياقية األخرى(.

أســتطيع أن أفهــم الفــرق بيــن األحداث في الماضي والحاضر والمســتقبل فــي مجموعة 
متنوعــة مــن المــواد المقروءة أو المعروضة المناســبة لمســتوى الفصل.

أســتطيع أن أستكشــف وأتعــرف إىل طــرق مختلفــة للتعبير عن أهداف معينة، باســتخدام 
مة ســابًقا، وبمســاعدة المعلم. معلومــات متعلَّ

أســتطيع اســتخدام خصائــص نصيــة متعددة )مثــل الكلمات اإلرشــادية والموضوع والجمل 
الختاميــة(، لتكويــن فكــرة عامــة عن محتويــات النص، وتحديد أماكــن المعلومات.

أســتطيع’ ــي: ‘ ئ الســادس االبتدا
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1 IL.WB

1.1

1.2

1.3

1.4

الكتابة6
المتوسط األدنى

أســتطيع الكتابــة في عــدة موضوعــات تعليمية مألوفة 
ومتنوعــة، أو موضوعــات معلوماتية، باســتخدام الجمل 

المترابطــة وبطريقة متسلســلة. 

أســتطيع كتابــة تقريــر، أو تأليفه، بأســلوب مشــّوق، وذلك من خــال التأكيد عىل أهم 
المعلومــات واســتخدام صيغ جيدة.

أســتطيع الكتابــة )بمســاعدة المعلم( عــن مجموعة متنوعــة من الموضوعــات التعليمية 
)مثــال: الرد األدبــي، والماحظات والســرد، والكتابة اإلعامية(.

أســتطيع تأليــف نــص وصفي باســتخدام هجاء جيد، باســتثناء بعــض األخطاء اإلمائية 
للكلمــات الصعبــة والطويلــة والمحتويــة عــىل كثير مــن أحرف العلة القصيــرة أو الطويلة.

أســتطيع اســتخدام جميــع خطــوات العملية الكتابية، حيث أســتطيع تخطيــط كتاباتي 
ومراجعتهــا وتحريرهــا وإعــادة كتابتها بمســاعدة المعلم.

أســتطيع’ ــي: ‘ ئ الســادس االبتدا
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2 IL.WB

أســتطيع’ ــي: ‘ ئ الســادس االبتدا

2.1

2.2

2.3

2.4

الكتابة6
المتوسط األدنى

أســتطيع عرض موضوعات من الحياة الدراســية 
اليوميــة واألحــداث المألوفة، بمســاعدة مجموعة من 

الجمــل القصيــرة المتصلــة، من ذاكرتي، أو بنــك الكلمات 
والقامــوس المصور.

أســتطيع الكتابة عن شــيء مهم بالنســبة إليَّ باســتخدام لغة وصفية مناســبة، في جمل 
متصلــة عــىل هيئة فقرات.

 أســتطيع تحديــد وإبــداء وجهــة نظري عــن الموضوعات المألوفــة أو موضوعات البحث 
وتقديــم أســباب لدعمهــا، باســتخدام سلســلة من الجمــل أو جمل متصلة، في أزمنــة فعلية 

. مختلفة

أســتطيع تمثيــل األفــكار واألحــداث والمعلومات، باســتخدام مجموعة متنوعــة من النماذج أو 
الجــداول لتنظيــم الحقائق واألمثلة.

أســتطيع أن أوضــح بطــرق مختلفــة، كيــف تســاعدني الكلمات والعبارات المحددة فــي النص )مثل 
الكتــب والحكايــات الشــعبية واألفــام( عىل فهم األشــخاص أو األماكن أو الســلوكيات األخرى.
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3 IL.WB

3.1

3.2

6

أســتطيع’ ــي: ‘ ئ الســادس االبتدا

الكتابة
المتوسط األدنى

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه عن قواعد اللغــة العربية 
لصياغــة جمــل بســيطة ومجموعة من الجمــل المتصلة 
أو المتسلســلة، باإلضافــة إىل متابعــة ممارســة القواعد 

النحوية من الســنوات الســابقة.

أســتطيع اســتخدام األفعال المســاعدة )كان، يكون( بشــكل صحيح في تقاريري أو قصصي 
المكتوبــة إلثــراء الترابط واالنتقال بين الجمل وتحســين أســلوبي فــي الكتابة.

معلومــات للمعلم: 
إنَّ وأخواتھــا، أمثلة: 

)إنَّ الَجَمــَل َصُبــوٌر - عِلمــُت أنَّ االمتحــاَن قريــٌب - كأّن القمــَر مْصباٌح - شــّبِت الناُر لكّن 
الخســائَر قليلــٌة - لْيــَت الفاكهــَة ناضجٌة - َلَعــلَّ الكتاَب رخيٌص(.

كان وأخواتهــا: أمثلة:
)كان البســتان مثمــًرا - أصبــح الكتــاب مطبوًعــا - أضحي الفاح نشــيًطا - ظل المدرس 

متحدًثــا- أمســى الحــارس متيقًظــا - باتت الممرضات ســاهرات- صار التلميــذ مجتهًدا - 
ليســت القصة خياليًة(. 

أســتطيع المحافظــة عــىل الترابــط واالتفاق بين أدوات الربط واألســماء واألحداث التي تشــير 
إليهــا لمنــع االختافــات أو األخطاء النحوية فــي كتابتي.

معلومــات للمعلم: 
أدوات الربــط بيــن الجمل في النص.

الــواو: دخــل المعلــُم الصَف، وبدأ في شــرح الــدرس. يفيد حرف الواو: الجمــع والربط بين 
الجمــل، بحيــث تكون كلها متســاوية فــي وظيفتها. 

الفــاء: دخــل المعلــُم الصــَف، فنظر إىل الطــاب. تفيد الفاء: الجمع مــع وجود تواصل في 
الزمــن، وال يوجــد فاصل زمنــي بين الجمل.

ثــم: دخــل المعلــم الصــف، ثم بدأ يشــرح الــدرس. تفيد ثم: الجمع مع وجــود تواصل في الزمن 
ولكــن يوجد فاصــل بينهما.

االقتــران، أي أن وقــوع الجملــة الثانية مرتبط بوقــوع الجملة األوىل.
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3.3

 لّمــا: انكســر زجــاج النافذة لما اصطــدم به الحجر. 
 عندمــا: أخبرنــي عــن نتيجتك عندما تذهــب إىل الجامعة. 

 حينما: يبدأ المسلســل حينما تصبح الســاعة الســابعة مســاًء.

أســتطيع اســتخدام الجمــل اإليجابيــة والســلبية، للمقارنة أو التبايــن عند كتابة قطعــة مقنعة 
أو جدليــة مــن الجمــل المثبتة والجمــل المنفية. 

معلومــات للمعلم: 
تســتخدم أدوات النفــي مــع الفعــل الماضــي و المضــارع لنفي الفعل و يحــدث النفي إذا دخلت 

أداة النفــي عــىل الفعــل أو الجملــة المــراد نفيها  . مثا ) مـــن أدوات النفـــي: ليـــس – ما – ال – لم 
– لن(. مثل: 

•  مــا كان أحمــد ليكذب. • ما نـــزل المطر   
•  ما رأيــت الحقيبة. •  مــا جــاء إال طالــب   

•  لــم تحضــر الســـيارة    •  ال  يرســـب المجتهــد   

• لن ينجح الكســـان.

أســتطيع’ ــي: ‘ ئ الســادس االبتدا
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*As educators come from their own teaching contexts, they do reference the Common 
Core State Standards, which are not used in all Immersion Program states.

The following individual Can-Dos for Immersion Programs in these districts were also 
referenced: 

Anchorage School District, available at https://www.asdk12.org/Page/5409

Columbus City Schools, available at https://www.ccsoh.us/

San Diego Office of Education, available at https://www.sdcoe.net/lls/MEGA/Pages/dual-
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