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Background

In February 2017, Qatar Foundation International (QFI) hosted a roundtable in New
York City to produce initial guidelines for instruction on Arabic literacy for students
in Arabic Dual Language Immersion (DLI) programs. Those involved in the first initial
meeting in 2017 were Naglaa Elbadawi, Myriam Met, Dawn Samples, Caroline Daoud,
Maha Afifi, Susan Hanna-Wicht, Nahil Ireiqat, Nawal Laymoun, Norman Sieweke,
Michael Bacon, Dany Doueiri, Lina Kholaki, Iman Hashem, Mahbuba Hammad and
Fatima Dayoub. The two-day convening raised numerous key issues about teaching
Arabic in an Arabic DLI classroom. Significantly, they identified a major gap where
teachers were using content from the public school curriculum—such as math,
science or any other academic area—but they had no language goals to follow when
it came to Arabic language arts.

QFI & Arabic DLI

The goal was to produce guidance for educators on Arabic language arts in the
Arabic DLI classrooms. As a result, QFI assembled writing teams of educators to
start working on this project to support other Arabic DLI educators and programs.
These writing teams, who met in person in March and May of 2017, were comprised
of Naglaa Elbadawi, Caroline Daoud, Fadwa Kharbatly, Layla Bahar Al-Aloom, Maha
Afifi, Mazina Chamseddine, Mervat Ibrahim and Najah Hijazi. The documents created
were shared with the rest of the Arabic DLI educators (from four different schools
and four states) at the QFI-hosted Summer Institutes and professional development
opportunities. The documents were continually revisited until recently when Naglaa
Elbadawi compiled the various drafts and feedback into what we have here.

Special thanks to Myriam Met and Dawn Samples, who have guided and advised
the work of QFI with the Arabic DLI programs since 2013! A huge thank you to
Naglaa Elbadawi, who started this work when she was in the trenches of an Arabic
DLI classroom herself. Without Naglaa’s commitment and dedication to this work,
this final product would not have been possible. And many thank yous to those who
‘touched’ this project in some way over the past five years.

QFI supports the four public school Arabic DLI programs in the US: PS/IS 30 in
Brooklyn, New York; Elizabeth Learning Center in Cudahy, CA; Arabic Immersion
Magnet School in Houston, TX; and Baltimore International Academy in Baltimore,
Maryland. To learn more about each of these schools and the support of QFI, please
see the article that was published in ACTFL’s Language Educator in April/May, 2020:
https://www.qfi.org/wp-content/uploads/2020/05/TLE_AprMay20_FT-Allaf.pdf.

Special Thanks

We understand that every Arabic DLI program may look different and employ a
different model. The following document can be used by other Arabic DLI programs
because, with the range of levels included on each skill for every learning group, this
document can be adapted according to your school’s model.
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Table 1

Proficiency Benchmarks Table for Arabic Dual Language Immersion: KG–6th Grade

6
5
4
3
2
1
KG

Table 1 points to where a student should be in terms of proficiency in the four
language skills at the conclusion of each respective grade. For example, by the end
of the fourth grade, a student should be at a ‘Novice High’ level in reading and writing
and at ‘Intermediate Low’ in listening and speaking.

Listening

Speaking
Reading
Writing

Blue is used throughout this document to reference the ‘Novice’ level, while green
K INDERG A R T EN: BENCHM A RKS
is used to reference the ‘Intermediate’ level, like the ACTFL pyramid color coding
scheme. As you read through this document, you will notice that every grade level
is separated into two sections. The first section identifies the benchmark ‘can
KG
dos’ for each skill in that grade. The target benchmark is noted by an asterisk and
corresponds to Table 1, above. Because we know students in one grade will be at a
variety of levels, the higher and lower benchmarks are also included. This section
Novice Low
words or familiar words from daily speech, when they
is designed
for ease NL.LB
of use by1 you,I can
theunderstand
educator. routine
The second
section lists the
are supported by gestures or visual representation.
proficiency benchmarks with the corresponding student-friendly ‘I can’ statements.
This includes sub-sections to2 achieve
a certain target
proficiency benchmark
and isinstructions, when
I can demonstrate
my understanding
of simple one-step
designed to be easy to use by a student.
example
is included
gesturesAn
and/or
repetition
are used. below.

Listening

Listening Benchmarks

Speaking
Reading
Writing

Listening

Speaking
Reading
Writing

3
I can recognize
words associated
with the
immediate
such as
The target benchmark for a Kindergarten
(KG) student
in listening
by the
end ofenvironment,
that
names of familiar objects found in the classroom or home.
school year is Novice Mid, as indicated by the
and noted in Table 1. At the Novice
Mid listening benchmark, the student must be able to complete the four ‘Novice Mid
4
I can recognize isolated words or high-frequency phrases, when strongly
Listening Benchmarks.’
supported by context and/or visuals.

Listening

Speaking
Reading
Writing

Novice Mid

NM.LB

Listening

Speaking
Reading
Writing

Listening

1

I can demonstrate my understanding of simple and slow two-step instructions
in class, when gestures and/or repetition are used.

2

I can recognize and begin to understand high-frequency phrases, when they
are strongly supported by context.

3

I can understand memorized or familiar words and/or phrases, when they are
supported by gestures or visuals in a read-aloud story.

4

I can demonstrate my understanding of predictable questions, statements and
commands on familiar topic areas, with strong contextual support, but without
the support of prompts.

1

I can demonstrate my understanding of highly contextualized keywords and/or
main ideas on familiar academic topics.

Speaking
Reading
Writing

Novice High

Listening

These four Novice Mid Listening Benchmarks are then expanded in the subsequent
section with ‘I can’ statements
break
down each
of the four Novice
Midquestions,
Listeningstatements and
2 that
I can
demonstrate
my understanding
of simple
Benchmarks.
commands on familiar topics and some sentences in new topics, with strong

Speaking
Reading

contextual support.

Writing

End of year
target benchmark

NH.LB

Novice
Low

Novice
Mid

Novice
High

Intermediate
Low

Intermediate
Mid

3

I can demonstrate my understanding of familiar stories that follow a logical
order.

4

9 my understanding of simple multi-step instructions in class,
I can demonstrate
when gestures, visuals and/or repetition are used.

HOW TO USE T HIS DOCUMEN T

Novice Mid, Listening Benchmark One can be read as NM.LB.1. A student can
achieve the proficiency target of NM.LB.1 in KG if they can complete the ‘I can’
statements corresponding with NM.LB1.1 through to NM.LB1.6.
K INDERG A R T EN: ‘I CA N’ S TAT EMEN T S

KG

NM.LB

Listening
1

KG

Novice Mid

NM.LB

I can demonstrate my understanding of simple
and slow one- and two-step instructions in
class, when gestures, visuals and/or repetition
are used.
1.1

I can recognize familiar words, such as names of familiar objects in the
classroom, when an educator directs me to retrieve or use them.

1.2

I can understand polite greetings and expressions of thanks when they are
supported with gestures or clues.

1.3

I can understand when people introduce themselves or present a simple idea.

1.4

I can understand and follow my teacher’s one-step direction in class.

1.5

I can understand a few courtesy phrases, with prompts.

1.6

I can recognize a few memorized words, when I hear them spoken together
with support from visuals or clues.

Listening
2

Novice Mid

I can recognize and begin to understand highfrequency phrases, when they are strongly
supported by context.
2.1

I can listen to a story and speak about what I have heard, using class
resources.

2.2

I can listen to a story, song or poem and tell someone how it makes me feel
and/or make a connection to it.

2.3

I can listen and respond to basic statements in the learning environment (e.g.,
the morning message).

2.4

I can restate the main idea in a text that was read to me or from a video that I
watched.

2.5

I can show my understanding of a simple, original story, enhanced by props
and/or gestures.

2.6

I can recognize and understand simple multi-step instructions in class when
gestures and repetition are used.

KG
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KG

NM.LB

Listening
3

Novice Mid

KG

16

I can understand memorized or familiar words
and phrases in a read-aloud story, when they
are supported by gestures and or visuals.
3.1

I can understand key words and/or main ideas on familiar academic topics
when they are supported by visuals and clues.

NM.LB

Listening
4

Novice Mid

Kindergarten
Listening

Speaking
Reading
Writing

17

I can demonstrate my understanding of
predictable questions, statements and
commands on familiar topic areas, with
strong contextual support but without the
support of prompts.

3.2

I can watch a short video clip and answer yes or no questions about what I
have seen and understood.

4.1

I can show understanding of simple questions, statements and commands
on an academic topic, with support.

3.3

I can recognize and understand simple multi-step instructions in class when
gestures and repetition are used.

4.2

I can understand short, simple messages, phrases or instructions on social
topics.

3.4

I can recognize several highly practiced or memorized sight words or daily
practiced phrases, when my teacher is reading.

4.3

I can recognize and understand some common weather expressions.

4.4

I can recognize and understand simple two-step instructions in class, when
gestures and repetition are also used.

4.5

I can recognize and sometimes understand words and phrases for specific
purposes, when speech is clear and slow.

4.6

I can recognize words that name colors when someone says them aloud or
if I see them with pictures.

4.7

I can recognize the names of some parts of my body, in a health or a fitness
class.

Notes throughout the document are given in parentheses. These notes indicate more
specific information to support both the student and educator in their understanding
of the benchmarks or to otherwise offer examples of a certain benchmark.
Additionally, certain benchmarks are marked as an
End of Year Goal. These
benchmarks are being pointed out as such because they are especially difficult and
educators should not expect students to reach this benchmark at the start of the
school year, or before achieving other benchmarks.
18

19

Lastly, this document is also available in Arabic. In the Arabic version in the ‘I Can’
Writing sections for each grade level, there are added statements that dive into
grammatical explanations that you will not find in this English version.
10

Novice
Low

Novice
Mid
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KG

Listening Benchmarks

Novice Low

Novice Mid

Novice High

NL.LB

NM.LB

NH.LB

1

I can understand routine words or familiar words from daily speech, when they
are supported by gestures or visual representation.

2

KG

Speaking Benchmarks
1

I can demonstrate my understanding of simple one-step instructions, when
gestures and/or repetition are used.

I can use practiced and/or memorized words and/or phrases to express my
basic needs, with the support of gestures, context or visuals (e.g., hunger or
thirst, to use the bathroom, for school supplies).

2

3

I can recognize words associated with the immediate environment, such as
names of familiar objects found in the classroom or home.

I can express my preferences on familiar and everyday topics of interest and
explain why I feel that way, using simple sentences.

3

4

I can recognize isolated words or high-frequency phrases, when strongly
supported by context and/or visuals.

I can use single words to respond to questions about a specific and familiar
topic area, in a predictable context.

4

I can present personal information about my life, activities and events, using
simple words, most of the time.

1

I can demonstrate my understanding of simple and slow two-step instructions
in class, when gestures and/or repetition are used.

1

2

I can recognize and begin to understand high-frequency phrases, when they
are strongly supported by context.

I can express basic preferences or feelings, using practiced or memorized
words and phrases, with the support of gestures or visuals.

2

3

I can understand memorized or familiar words and/or phrases, when they are
supported by gestures or visuals in a read-aloud story.

I can name familiar people, places and objects, using practiced or memorized
words and phrases, with the support of gestures or visuals.

3

4

I can demonstrate my understanding of predictable questions, statements and
commands on familiar topic areas, with strong contextual support, but without
the support of prompts.

I can answer a few simple questions on familiar topics, using practiced or
memorized words and phrases, with the support of gestures or visuals.

4

I can present personal information about my life, activities and events, using
simple words, most of the time.

1

I can demonstrate my understanding of highly contextualized keywords and/or
main ideas on familiar academic topics.

2

I can demonstrate my understanding of simple questions, statements and
commands on familiar topics and some sentences in new topics, with strong
contextual support.

3

I can demonstrate my understanding of familiar stories that follow a logical
order.

4

I can demonstrate my understanding of simple multi-step instructions in class,
when gestures, visuals and/or repetition are used.

12

Novice Low

Novice Mid

NL.SB

NM.SB

13
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KG

Reading Benchmarks

Novice Low

Novice Mid

NL.RB

NM.RB

1

I can recognize and identify a limited number of characters by connecting
letters to their sounds, supported by visuals.

KG

Writing Benchmarks

Novice Low

NL.WB

1

I can use symbols, pictures or copied words to express a written task.

2

I can copy and attempt to write familiar words and/or phrases.

2

I can occasionally identify memorized or familiar words in read-aloud stories,
when they are strongly supported by context or visuals.

3

I can copy and produce isolated, basic characters.

3

I can understand the concept of Arabic print.

4

I can copy or transcribe familiar words or phrases.

1

I can recognize some characters, individually and in combination, when
decoding words.

1

I can produce from memory learned words and familiar phrases or copy
memorized expressions.

2

I can identify several highly contextualized words and/or phrases.

2

3

I can use what I know about Arabic vocabulary and grammar to help me
understand a text.

I can combine two high frequency words to create a phrase (e.g., small +
flower = small flower).

3

4

I can demonstrate my understanding of a grade-level text, with guidance (e.g.,
using information from simple expository texts).

I can produce from memory a modest number of simple words or phrases in
context, or to fill in a simple form with limited information (e.g., fill in the blanks).

14

Novice Mid

NM.WB
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KG

NM.LB

Listening
1

KG

Novice Mid

NM.LB

I can demonstrate my understanding of simple
and slow one- and two-step instructions in
class, when gestures, visuals and/or repetition
are used.
1.1

1.2

I can recognize familiar words, such as names of familiar objects in the
classroom, when an educator directs me to retrieve or use them.
I can understand polite greetings and expressions of thanks when they are
supported with gestures or clues.

1.3

I can understand when people introduce themselves or present a simple idea.

1.4

I can understand and follow my teacher’s one-step direction in class.

1.5

I can understand a few courtesy phrases, with prompts.

1.6

I can recognize a few memorized words, when I hear them spoken together
with support from visuals or clues.

16

Listening
2

Novice Mid

I can recognize and begin to understand highfrequency phrases, when they are strongly
supported by context.
2.1

I can listen to a story and speak about what I have heard, using class
resources.

2.2

I can listen to a story, song or poem and tell someone how it makes me feel
and/or make a connection to it.

2.3

I can listen and respond to basic statements in the learning environment (e.g.,
the morning message).

2.4

I can restate the main idea in a text that was read to me or from a video that I
watched.

2.5

I can show my understanding of a simple, original story, enhanced by props
and/or gestures.

2.6

I can recognize and understand simple multi-step instructions in class when
gestures and repetition are used.

17
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KG

NM.LB

Listening
3

KG

Novice Mid

NM.LB

I can understand memorized or familiar words
and phrases in a read-aloud story, when they
are supported by gestures and or visuals.

Listening
4

Novice Mid

I can demonstrate my understanding of
predictable questions, statements and
commands on familiar topic areas, with
strong contextual support but without the
support of prompts.

3.1

I can understand key words and/or main ideas on familiar academic topics
when they are supported by visuals and clues.

3.2

I can watch a short video clip and answer yes or no questions about what I
have seen and understood.

4.1

I can show understanding of simple questions, statements and commands
on an academic topic, with support.

3.3

I can recognize and understand simple multi-step instructions in class when
gestures and repetition are used.

4.2

I can understand short, simple messages, phrases or instructions on social
topics.

3.4

I can recognize several highly practiced or memorized sight words or daily
practiced phrases, when my teacher is reading.

4.3

I can recognize and understand some common weather expressions.

4.4

I can recognize and understand simple two-step instructions in class, when
gestures and repetition are also used.

4.5

I can recognize and sometimes understand words and phrases for specific
purposes, when speech is clear and slow.

4.6

I can recognize words that name colors when someone says them aloud or
if I see them with pictures.

4.7

I can recognize the names of some parts of my body, in a health or a fitness
class.

18
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KG

NM.SB

Speaking
1

KG

Novice Mid

NM.SB

I can express basic preferences or feelings,
using memorized words and phrases, with the
support of gestures
and visuals.

Speaking
2

Novice Mid

I can name familiar people, places and objects,
using practiced or memorized words and
phrases, with the support of gestures and
visuals.

1.1

I can express my likes and dislikes, using practiced or memorized words and
phrases.

2.1

I can match some high-frequency spoken phrases and expressions on limited
topics with picture cards or posters.

1.2

I can identify and express feelings on the feeling chart (e.g., happy, sad, angry,
frustrated).

2.2

I can name familiar people in my school and their job titles.

2.3

I can imitate simple representations of familiar ideas, events and information
(e.g., redo/repeat what my teacher does or say to present the idea that I am
learning about).

1.3

I can ask simple questions, when I need something (e.g., asking for school
supplies).

1.4

I can use polite statements such as ‘thank you,’ ‘you are welcome’ or ‘you too.’

2.4

I can name objects that I see every day in and outside the classroom.

1.5

I can use words or short phrases when talking about myself or my family (e.g.,
to explain how many people live in my home).

2.5

I can use multiple words or phrases to answer questions on an extremely
limited academic topic.

1.6

I can point to things in my immediate environment and talk about them, using
multiple words or short phrases.

1.7

I can draw how I feel and then use words to explain my drawing.

20
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KG

NM.SB

Speaking
3

KG

Novice Mid

NM.SB

I can answer a few simple questions on daily
familiar topics, using practiced or memorized
words and phrases, with the support of
gestures and visuals.
3.1

I can recall important facts from a text, using correct words and phrases.

3.2

I can ask and answer questions about key details in a text, with prompts and
support.

3.3

3.4

flag

3.5

I can use titles and illustrations to make predictions about different types of
text.
I can restate the main idea of a text, which was read to me, or from a video that
I watched.
End of Year Goal
I can identify basic similarities and differences between two texts on the same
topic (e.g., a comparison of illustrations, descriptions or procedures), with
prompts and support.

22

Speaking
4

Novice Mid

I can present personal information about my
life, activities and events, using simple words,
most of the time.
4.1

I can recite poems and sing songs, with my teacher and classmates.

4.2

I can imitate or use simple, basic oral interactions to express my needs (e.g.,
hunger or thirst, to use a bathroom, for school supplies).

4.3

I can use multiple words, phrases or expressions for daily situations and in the
immediate environment.

4.4

I can repeat and create simple, patterned, oral phrases about social topics, in
the learning environment.

4.5

I can use memorized expressions on a limited number of learned or new
topics.

23
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KG

Reading

KG

Category One: Decoding/Recalling
NL.RB

1

Category Two: Understanding Meaning

Novice Low

NL.RB

I can recognize and identify a limited number
of alphabet characters, by connecting letters
to their sounds, with support from visuals.
1.1

1.2

1.3

1.4

Reading

I can point to an isolated letter, when I hear its name, as well as identifying all
the letters in my own name.
I can recognize the sound of a few letters, when they are spoken or spelled
out.
I can make the sound of some stand-alone letters, when my teacher points at
or asks about them.
I can recognize the sound of the first letter of familiar names (e.g., my name or
the name of a friend).

1.5

I can identify and name letters, when they are written in isolation.

1.6

I can recognize a word by looking at a visual equivalent (e.g., by looking at
picture clues to recognize the word).

1.7

I can read along with some sight words in a short, simple story, poem or song,
together with my teacher and classmates.

24

2

Novice Low

I can occasionally identify memorized or
familiar sight words in a read-aloud story,
when they are strongly supported by context
and visuals.
2.1

I can figure out the labels on objects in the classroom (e.g., to find an object in
the classroom by reading its label or using visual clues to identify labels).

2.2

I can use pictures in a book to help me figure out the meaning of some words
or phrases (e.g., match pictures of objects to their labels).

2.3

I can identify and name the different parts of a book (e.g., front and back
covers, title page, author and illustrator).

2.4

I can use titles and illustrations to make predictions about what will happen
in a text.

2.5

I can use picture clues to determine elements of a story (e.g., with prompts or
support, I can identify the characters, settings or plot of a story).

2.6

I can identify types of everyday print materials (e.g., recognize common types
of texts, such as storybooks, poems, newspapers, signs, labels).

2.7

I can demonstrate my understanding of a grade-level text, when my teacher is
reading aloud to me, with guidance and scaffolds.

25

K INDERG A R T EN: ‘I CA N’ S TAT EMEN T S

KG

Reading

KG

Category Two: Understanding Meaning
NL.RB

3

Novice Low

NL.WB

I can understand the concept of Arabic print.
3.1

3.2

3.3

I can recognize that spoken words can be represented in print for
communication.
I can identify the front cover, back cover and title page of a book, starting with
the right-to-left direction of Arabic text.
I can notice features of words, phrases or sentences (e.g., I can recognize
that words have different letters, that a phrase has more than one word and is
separated by spaces, and that sentences are made up of words separated by
spaces and an ending punctuation mark).

26

Writing
1

Novice Low

I can use symbols, pictures or words to express
myself in a written task.
1.1

I can trace, form or shape all letters of the Arabic alphabet in their isolated and
original forms.

1.2

I can copy/write and recognize the Arabic letters in isolated forms, when I see
them.

1.3

I can color within the lines, when decorating my Arabic alphabet.

1.4

I can draw a topic, including symbols or words from the word box.

1.5

I can match a picture of an item to the sound of its initial letter.

1.6

I can copy or attempt to write some letters of the alphabet with their dots,
when appropriate.

27
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KG

NL.WB

Writing
2

KG

Novice Low

NL.WB

I can copy and attempt to write familiar words
and/or phrases.
2.1

I can write from right to left and from top to bottom.

2.2

I can copy words and short sentences, for the most part.

2.3

I can copy all letters of the alphabet with their dots.

2.4

I can write my first name, using the alphabet chart.

2.5

I can copy words and phrases that I have learned.

Writing
3

I can copy or transcribe familiar words and/
or simple phrases about social or academic
topics.
3.1

I can write and distinguish long vowels in a word, topic or book.

3.2

I can use a combination of drawing and dictation to state my opinion or
preference about a topic or book.

3.3

I can draw ideas from personal experience, with the support of “visual word
banks”.

3.4

I can use finger spaces between words, when copying off the board.

3.5

I can name and draw the main topic idea of the text, with support from
prompts and/or visuals.

3.6

I can illustrate, write and/or label or dictate to create a writing task, with
prompts.

flag

End of Year Goal
I can sound out, blend in and write a consonant vowel consonant (CVC) word.
(e.g., write two or three letter sounds in a given word, such as )ن ــام.

3.7

28

Novice Low

29

1st Grade
1

Listening

Speaking
Reading
Writing

Novice
Mid

1S T GR A DE: BENCHM A RKS

1

Listening Benchmarks

Novice Low

Novice Mid

NL.LB

NM.LB

1

I can understand routine words or familiar words from daily speech, when they
are supported by gestures or visual representation.

2

1

Speaking Benchmarks
1

I can demonstrate my understanding of simple one-step instructions, when
gestures and/or repetition are used.

I can use practiced and/or memorized words or phrases to express my basic
needs, with the support of gestures, context or visuals (e.g., hunger or thirst,
cold, to use the bathroom, for school supplies).

2

3

I can recognize words associated with the immediate environment, such as
names of familiar objects found in the classroom or home.

I can express my preferences on familiar and everyday topics of interest and,
using simple sentences, explain why I feel that way.

3

4

I can recognize isolated words or high-frequency phrases, when they are
strongly supported by context and/or visuals.

I can use single words to respond to questions about a specific familiar topic
area, in a predictable context.

4

I can present personal information about my life, activities and events, using
simple words, most of the time.

1

I can demonstrate my understanding of simple and slow two-step instructions
in class, when gestures and/or repetition are used.

1

I can express basic preferences or feelings, using practiced or memorized
words and phrases, with the support of gestures or visuals.

2

I can recognize and begin to understand high-frequency phrases, when they
are strongly supported by context.

2

I can name familiar people, places and objects, using practiced or memorized
words and phrases, with the support of gestures or visuals.

3

I can understand memorized or familiar words or phrases in a read-aloud story,
when they are supported by gestures or visuals.

3

I can answer a few simple questions on familiar topics, using practiced or
memorized words and phrases, with the support of gestures or visuals.

4

I can demonstrate my understanding of predictable questions, statements and
commands on familiar topic areas, with strong contextual support but without
the support of prompts.

4

I can present personal information about my life, activities and events, using
simple words, most of the time.

1

I can present information about myself, my interests and my activities, using a
mixture of practiced or memorized words, phrases and simple sentences.

2

I can request and provide information on familiar topics by creating questions
and/or simple sentences.

3

I can express, ask about and react to preferences, opinions or feelings, with
some details, by creating short sentences and asking appropriate follow-up
questions.

Novice Low

Novice Mid

Novice High
Novice High

NH.LB

NL.SB

NM.SB

NH.SB

1

I can demonstrate my understanding of highly contextualized key words and/or
main ideas on familiar academic topics.

2

I can demonstrate my understanding of simple questions, statements and
commands on familiar topics and some sentences in new topics, with strong
contextual support.

3

I can demonstrate my understanding of familiar stories that follow a logical
order.

4

4

I can demonstrate my understanding of simple multi-step instructions in class,
when gestures, visuals and/or repetition are used.

I can present simple information on familiar and everyday topics, using a mixture
of practiced or memorized words, phrases and simple sentences.

5

I can use short phrases and other memorized expressions to answer
questions about familiar academic and social topics.
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1S T GR A DE: BENCHM A RKS

1

Reading Benchmarks

Novice Low

Novice Mid

Novice High

NL.RB

NM.RB

NH.RB

1

I can recognize and identify a limited number of characters by connecting
letters to their sounds, when supported by visuals.

2

I can occasionally identify memorized or familiar words in read-aloud stories,
when they are strongly supported by context or visuals.

3

I can understand the concept of Arabic print.

1

I can recognize some characters, individually and in combination, when
decoding words.

2

I can identify several highly contextualized words and/or phrases.

3

I can use what I know about Arabic vocabulary and grammar to help me
understand a text.

4

I can demonstrate my understanding of a grade-level text, with guidance (e.g.,
using information from simple expository texts).

1
2
3

I can use what I know about grade-appropriate Arabic grammar and
vocabulary to understand grade-level texts, with guidance.
I can demonstrate my understanding of short, non-complex texts that convey
basic information and are scaffolded with contextual or extralinguistic support.
I can identify the beginning, middle and end of a sentence-based text (e.g., a
narrative or informational text that is supported by illustrations), when a text is
read aloud by my teacher.
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1

Writing Benchmarks

Novice Low

Novice Mid

Novice High

NL.WB

NM.WB

NH.WB

1

I can use symbols, pictures or copied words to express myself in a
written task.

2

I can copy and attempt to write familiar words and or phrases.

3

I can copy and produce isolated and basic characters.

4

I can copy or transcribe familiar words or phrases.

1

I can produce from memory learned words and familiar phrases or copy
memorized expressions.

2

I can combine two high frequency words to create a phrase (e.g., small +
flower = small flower).

3

I can produce from memory a modest number of simple words or phrases in
context, or to fill in a simple form with limited information (e.g., fill in the blanks).

1

I can write lists, labels and memorized phrases on familiar social or
academic topics.

2

I can write simple and/or original strings of sentences on familiar or
informational topics.

3

I can write original strings of sentences on familiar academic topics,
or on informational texts, which do not have to be connected.
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1S T GR A DE: ‘I CA N’ S TAT EMEN T S

1

NM.LB

Listening
1

1

Novice Mid

NM.LB

I can demonstrate my understanding of simple
and slow two-step instructions in class, when
gestures and/or repetition are used.

Listening
2

Novice Mid

I can recognize and begin to understand highfrequency phrases, when they are strongly
supported by context.

1.1

I can recognize familiar words, such as names of familiar objects in the
classroom, when the teacher directs me to retrieve or use them.

2.1

I can listen to a story and speak about what I have heard, using class
resources.

1.2

I can understand polite greetings and expressions of thanks, when supported
with gestures or clues.

2.2

I can listen to a story, song or poem and tell someone how it makes me feel
and/or make a connection to it.

1.3

I can understand when people introduce themselves or present a simple idea.

2.3

1.4

I can understand and follow my teacher’s one-step direction in class.

I can listen and respond to basic statements in the learning environment
(e.g., the morning message).

1.5

I can understand a few courtesy phrases, with prompts.

2.4

I can restate the main idea in a text that was read to me or from a video that
I watched.

1.6

I can recognize a few memorized words, when I hear them spoken, with
support from visuals or clues.

2.5

I can show my understanding of a simple, original story, enhanced by props
and/or gestures.

2.6

I can recognize and understand simple multi-step instructions in class when
gestures and repetition are used.
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1

NM.LB

Listening
3

1

Novice Mid

NM.LB

I can understand memorized or familiar words
and phrases in a read-aloud story, when they
are supported by gestures and or visuals.

Listening
4

Novice Mid

I can demonstrate my understanding of
predictable questions, statements and
commands on familiar topic areas, with
strong contextual support but without the
support of prompts.

3.1

I can understand key words and/or main ideas on familiar academic topics
when they are supported by visuals and clues.

3.2

I can watch a short video clip and answer yes or no questions about what
I have seen and understood.

4.1

I can show understanding of simple questions, statements and commands
on an academic topic, with support.

3.3

I can recognize and understand simple multi-step instructions in class when
gestures and repetition are used.

4.2

I can understand short, simple messages, phrases or instructions on
social topics.

3.4

I can recognize several highly practiced or memorized sight words or daily
practiced phrases, when my teacher is reading.

4.3

I can recognize and understand some common weather expressions.

4.4

I can recognize and understand simple two-step instructions in class, when
gestures and repetition are also used.

4.5

I can recognize and sometimes understand words and phrases for specific
purposes, when speech is clear and slow.

4.6

I can recognize words that name colors when someone says them aloud or
if I see them with pictures.

4.7

I can recognize the names of some parts of my body, in a health or a
fitness class.
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1

NM.SB

Speaking
1

1

Novice Mid

NM.SB

I can express basic preferences or feelings,
using memorized words and phrases, with the
support of gestures
and visuals.

Speaking
2

Novice Mid

I can name familiar people, places and objects,
using practiced or memorized words and
phrases, with the support of gestures and
visuals.

1.1

I can express my likes and dislikes, using practiced or memorized words
and phrases.

2.1

I can match some high-frequency spoken phrases and expressions on limited
topics with picture cards or posters.

1.2

I can identify and express feelings on the feeling chart (e.g., happy, sad,
angry, frustrated).

2.2

I can name familiar people in my school and their job titles.

2.3

I can imitate simple representations of familiar ideas, events and information
(e.g., redo/repeat what my teacher does or say to present the idea that I am
learning about).

1.3

I can ask simple questions, when I need something (e.g., asking for school
supplies).

1.4

I can use polite statements such as ‘thank you,’ ‘you are welcome’ or ‘you too.’

2.4

I can name objects that I see every day in and outside the classroom.

1.5

I can use words or short phrases when talking about myself or my family
(e.g., to explain how many people live in my home).

2.5

I can use multiple words or phrases to answer questions on an extremely
limited academic topic.

1.6

I can point to things in my immediate environment and talk about them, using
multiple words or short phrases.

1.7

I can draw how I feel and then use words to explain my drawing.
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1

NM.SB

Speaking
3

1

Novice Mid

NM.SB

I can answer a few simple questions on daily
familiar topics, using practiced or memorized
words and phrases, with the support of
gestures and visuals.
3.1

I can recall important facts from a text, using correct words and phrases.

3.2

I can ask and answer questions about key details in a text, with prompts
and support.

3.3

3.4

flag

3.5

I can use titles and illustrations to make predictions about different types
of text.
I can restate the main idea of a text, which was read to me, or from a video
that I watched.
End of Year Goal
I can identify basic similarities and differences between two texts on the
same topic (e.g., a comparison of illustrations, descriptions or procedures),
with prompts and support.
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Speaking
4

Novice Mid

I can present personal information about my
life, activities and events, using simple words,
most of the time.
4.1

I can recite poems and sing songs, with my teacher and classmates.

4.2

I can imitate or use simple, basic oral interactions to express my needs
(e.g., hunger or thirst, to use a bathroom, for school supplies).

4.3

I can use multiple words, phrases or expressions for daily situations and in
the immediate environment.

4.4

I can repeat and create simple, patterned, oral phrases about social topics,
in the learning environment.

4.5

I can use memorized expressions on a limited number of learned or
new topics.
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1

NM.RB

Reading
1

1

Novice Mid

NM.RB

I can recognize some characters, individually
and in combination, when decoding words.

Reading
2

Novice Mid

I can identify several highly contextualized
words and/or phrases.

1.1

I can recognize isolated or standalone letters and connected letters.

2.1

I can recognize words and/or phrases in a predictable pattern.

1.2

I can identify and name each letter in different forms (e.g., the beginning,
connected and end forms, such as  ق-  ــــق- )قـ.

2.2

I can recognize a word and/or phrase by memory.

1.3

I can recognize the beginning and ending sounds of a word.

2.3

I can recognize a word by looking at the first letter.

1.4

I can distinguish long and short vowels, when reading short words.

2.4

I can point to a word, when I hear it spoken.

1.5

I can segment spoken or written words into two or three syllables to read.

2.5

I can match the picture to a word that expresses the same meaning.

1.6

I can match all letters with their corresponding long or short sounds, when
working on an activity that requires reading.

2.6

I can identify and read 25 or more high-frequency sight words.

2.7

1.7

I can blend two or more letters to sound out words, using what I know about
long vowels (e.g.,  ي,  و,  حــروف المــد آand  الحــركاتfatha فتحــة, damma ضمــة,
kasra كســرة, shadda  شــدةand tanween )تنوين.

I can read patterned short sentences that contain learned or familiar words
and phrases.

1.8

I can decode grade-appropriate words, with guidance and practice.
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1

NM.RB

Reading
3

1

Novice Mid

NM.RB

I can use what I know about Arabic vocabulary
and grammar to help me understand texts.
3.1

3.2

3.3

I can identify and understand words that name actions, directions,
positions and locations, when my teacher is reading a picture book aloud.
I can identify and sort words into conceptual categories (e.g., opposites,
living things).
I can derive the meaning of unfamiliar words by looking at pictures that
accompany those words.

3.4

I can look for familiar labels on pictures to understand what the text is about.

3.5

I can focus on the character’s action in a picture book/card to understand the
action verb.
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Reading
4

Novice Mid

I can demonstrate my understanding of a
grade-level text, with guidance (e.g., using
information from simple expository texts).
4.1

I can demonstrate my control of right to left movements and the return
sweep of my fingers, while following a reading task.

4.2

I can use the front cover, back cover and title of a book to predict what the
story is about.

4.3

I can understand familiar concepts in stories and illustrations.

4.4

I can use visual information to predict, check and confirm what I read.

4.5

I can demonstrate my understanding of the story and characters.

4.6

I can guess things about a short and simple story by sounding out some
words and looking at pictures.

4.7

I can compare pictures on different pages to understand the sequence
of the story.

4.8

I can identify the information that different parts of a book provide (e.g., the
title, author, illustrator, table of contents).

4.9

I can make connections between myself, a text and the world around me.
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1

NM.WB

Writing
1

1

Novice Mid

NM.WB

I can produce from memory learned words
and familiar phrases or copy memorized
expressions.

Writing
2

Novice Mid

I can combine two high frequency words to
create a phrase, using support from a ‘word
wall’ (e.g., small + flower = small flower).

1.1

I can write from right to left and from top to bottom.

2.1

I can write and distinguish long vowels in a word, topic or book.

1.2

I can copy words and short sentences, for the most part, including periods of
the day, months, the seasons and days of the week (e.g., ‘good morning’ and
‘today is Tuesday’).

2.2

I can use a combination of drawing and dictation to state my opinion or
preference about a topic or book (e.g., ‘I like …’: .)أن ــا أح ــب.

2.3

I can use finger spaces between words, when copying off of the white board.

2.4

I can name and draw the main topic of the text, with support from prompts
and/or visuals.

2.5

I can draw, write, label and/or dictate a writing task, with prompts.

1.3

I can copy all letters of the alphabet with their dots.

1.4

I can write my first name using the alphabet chart.

1.5

I can copy words and phrases that I have learned.
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1

NM.WB

Writing
3

Novice Mid

I can produce from memory a modest number
of simple words or phrases in context, or to fill
in a simple form with limited information (e.g., fill
in the blanks).
3.1

3.2

I can name and draw the main topic of a text, with support from prompts and/
or visuals.
I can write one simple sentence about a familiar topic, using a ‘word bank’ or
visual ‘word wall.’

3.3

I can use a combination of drawing and simple sentences to state my opinion
or preference about a topic or book.

3.4

I can draw ideas from personal experience, with the support of a ‘visual word
bank’ (e.g., ‘what do I like …?,’ ‘my family,’ ‘my friends,’ ‘my colors’: ‘… ’مــاذا أحــب
)’…‘أســرتي’ …’أصدقائي’ … ‘ألواني.
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2nd Grade
2

Listening

Speaking
Reading
Writing

Novice
Mid

Novice
High

2ND GR A DE: BENCHM A RKS

2

Listening Benchmarks

Novice Mid

Novice High

NM.LB

NH.LB

1

I can demonstrate my understanding of simple and slow two-step instructions
in class, when gestures and/or repetition are used.

2

I can express basic preferences or feelings, using practiced or memorized
words and phrases, with the support of gestures or visuals.

I can recognize and begin to understand high-frequency phrases, when they
are strongly supported by context.

2

I can name familiar people, places and objects, using practiced or memorized
words and phrases, with the support of gestures or visuals.

3

I can understand memorized or familiar words or phrases in a read-aloud story,
when they are supported by gestures or visuals.

3

I can answer a few simple questions on familiar topics, using practiced or
memorized words and phrases, with the support of gestures or visuals.

4

I can demonstrate my understanding of predictable questions, statements and
commands on familiar topic areas, with strong contextual support but without
the support of prompts.

4

I can present personal information about my life, activities and events, using
simple words, most of the time.

1

I can present information about myself, my interests and my activities, using a
mixture of practiced or memorized words, phrases and simple sentences.

2

I can request and provide information on familiar topics by creating questions
and/or simple sentences.

3

I can express, ask about and react to preferences, opinions or feelings, with
some details, by creating short sentences and asking appropriate follow-up
questions.

4

I can present simple information on familiar and everyday topics, using a mixture
of practiced or memorized words, phrases and simple sentences.

5

I can use short phrases and other memorized expressions to answer
questions about familiar academic and social topics.

1

I can tell a story about my life, activities, events and other social experiences,
using individual and series of sentences.

2

I can express my likes and dislikes about familiar and everyday topics of
interest, using a mixture of practiced or memorized words, phrases and simple
sentences.

3

I can state my viewpoint on familiar topics and give some reasons to support
it, using individual and series of connected sentences.

1

I can demonstrate my understanding of highly contextualized key words and/or
main ideas on familiar academic topics.

2

I can demonstrate my understanding of simple questions, statements and
commands on familiar topics and some sentences in new topics, with strong
contextual support.

4

IL.LB

Speaking Benchmarks
1

3

Intermediate
Low

2

1
2
3

Novice Mid

Novice High

NM.SB

NH.SB

I can demonstrate my understanding of familiar stories that follow a logical
order.
I can demonstrate my understanding of simple multi-step instructions in class,
when gestures, visuals and/or repetition are used.

I can demonstrate my understanding of familiar questions, commands and
statements in a limited number of content areas, with contextual support.
I can follow simple multi-step instructions that are not accompanied by
gestures and/or repetition.
I can demonstrate my understanding of the main idea and a few details from
short conversations or presentations, brief announcements made at school
and/or folk/fairy tales or other children’s stories.
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Intermediate
Low

IL.SB
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2ND GR A DE: BENCHM A RKS

2

Reading Benchmarks

Novice Low

Novice Mid

NL.RB

NM.RB

1

I can recognize and identify a limited number of characters by connecting
letters to their sounds, when supported by visuals.

2

I can occasionally identify memorized or familiar words in read-aloud stories,
when they are strongly supported by context or visuals.

3

I can understand the concept of Arabic print.

1

I can recognize some characters, individually and in combination, when
decoding words.

2

I can identify several highly contextualized words and/or phrases.

3

I can use what I know about Arabic vocabulary and grammar to help me
understand a text.

4

I can demonstrate my understanding of a grade-level text, with guidance (e.g.,
using information from simple expository texts).

5

I can demonstrate my understanding of grade-level texts, with guidance,
through independent reading (e.g., using background knowledge to
independently read a grade-level task).

2

Writing Benchmarks

Novice Low

Novice Mid

Novice High
Novice High

NH.RB

NL.WB

NM.WB

NH.WB

1

I can use symbols, pictures or copied words to express myself in a
written task.

2

I can copy and attempt to write familiar words and or phrases.

3

I can copy and produce isolated and basic characters.

4

I can copy or transcribe familiar words or phrases.

1

I can produce from memory learned words and familiar phrases or copy
memorized expressions.

2

I can combine two high frequency words to create a phrase (e.g., small +
flower = small flower).

3

I can produce from memory a modest number of simple words or phrases in
context, or to fill in a simple form with limited information (e.g., fill in the blanks).

4

I can write simple and/or original sentence patterns on familiar or
informational topics.

1

I can write lists, labels and memorized phrases on familiar social or
academic topics.

1

I can use what I know about grade-appropriate Arabic grammar and
vocabulary to understand grade-level texts, with guidance.

2

2

I can demonstrate my understanding of short, non-complex texts that convey
basic information and are scaffolded with contextual or extralinguistic support.

I can write simple and/or original strings of sentences on familiar or
informational topics.

3

3

I can identify the beginning, middle and end of a sentence-based text (e.g., a
narrative or informational text that is supported by illustrations), when a text is
read aloud by my teacher.

I can write original strings of sentences, which do not have to be
connected, on familiar academic topics, or on informational texts
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2

NH.LB

Listening
1

2

Novice High

NH.LB

I can demonstrate my understanding of highly
contextualized key words and/or main ideas on
familiar academic topics.
1.1

1.2

1.3

I can understand and follow simple directions given by teachers on
everyday routines.
I can show respect for the presenter in my reading group or in a large
class presentation.
I can understand clear and repeated directions about instructional activities
or required tasks.
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Listening
2

Novice High

I can demonstrate my understanding of simple
questions, statements and commands on
familiar topics, as well as some sentences on
new topics, with strong contextual support.
2.1

I can listen to and understand simple oral sentences in a variety of
familiar situations.

2.2

I can use what I know about a topic to help me understand presentations
by my classmates.

2.3

I can watch a short, simple video and answer questions about what
I have seen.

2.4

I can use clues to make predictions about what I am going to listen to.

2.5

I can use key content words that I already know, to follow read-aloud texts or
videos that I have watched to make inferences to understand the presented
topic or task
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2

NH.LB

Listening
3

2

Novice High

NH.LB

I can demonstrate my understanding of familiar
stories that follow a logical order.
3.1

I can use gestures, intonation and visual support to understand questions and
commands given by my teacher.

Listening
4

Novice High

I can demonstrate my understanding of simple
multi-step instructions in class, when gestures,
visuals and/or repetition are used.
4.1

I can listen to presentations by classmates and understand the main ideas.

3.2

I can listen to different kinds of texts (e.g., legends, songs and plays) and
notice how they are different.

4.2

I can find the information I need from given sources on a given topic
(e.g., collecting information from a video or an animation).

3.3

I can listen to and understand a series of oral sentences, or a short oral
presentation on a familiar topic, in structured situations.

4.3

I can identify the beginning, middle and end of a story that I have watched
or heard, using phrases that I know.

3.4

I can acknowledge the differences between individuals’ speech, by their
gestures, body language and visual representations.

4.4

I can watch a short and simple video and speak with peers about the events
depicted in the story.

3.5

I can view and understand a variety of events and representations in the
learning environment, using ‘anchor charts’ with pictures or drawings, movies
or picture books.

4.5

I can listen to different kinds of poems or stories with my classmates.

4.6

I can watch a cultural presentation and, using simple individual and strings
of sentences, I can explain to someone else what it is that I have seen.
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2

NH.SB

Speaking
1

2

Novice High

NH.SB

I can present information about myself, my
interests and my activities using a mixture of
practiced or memorized words, phrases and
simple sentences.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

I can talk in simple terms about something that has happened to me and
about how it makes me feel, using different phrases.
I can use respectful words, tone of voice and gestures, when speaking to
someone I know.
I can participate in an Arabic cultural activity and talk about it, using learned
phrases, original phrases or visual representation.
I can speak in simple oral sentences, with guidance, in a variety of familiar
situations (e.g., to greet different kinds of people using words that I learned).
I can retell stories including key details and demonstrate my understanding
of their central message and/or lesson.
I can introduce myself to others by telling them something about me or
something I know well (e.g., a favorite song, story, book or poem that we have
learned in class).
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Speaking
2

Novice High

I can request and provide information on
familiar topics by creating questions and/or
simple sentences.
2.1

I can use a variety of forms to create simple representations of ideas, using
learned phrases and simple sentences.

2.2

I can speak in a small group about something that I learned, using learned
or original phrases together with pictures, to help my peers understand.

2.3

I can describe the emotions and actions of characters, using original phrases
or simple sentences.

2.4

I can describe characters in a story and the reasons for their actions, using
original phrases or simple sentences.

2.5

I can describe the interaction of characters, using original phrases or simple
sentences.

2.6

I can connect the meaning of a well-known story or fable to personal
experiences.
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2

NH.SB

Speaking
3

2

Novice High

NH.SB

I can express, ask about and react to
preferences, opinions or feelings, with some
details, by creating short sentences and asking
appropriate follow-up questions.

Speaking
4

Novice High

I can present simple information on every day
and familiar academic and social topics, using
a mixture of practiced or memorized words,
phrases and simple sentences.

3.1

I can ask someone for their opinion about something that I know or like, using
a given checklist.

4.1

I can talk about something I created and talk to my classmates about what
they have created (e.g., a story that I wrote or a puzzle that I finished).

3.2

I can use or sort different given phrases to create my own poetry and share it
orally with a partner.

4.2

I can use short phrases or learned expressions to answer questions about
familiar academic or social topics.

3.3

I can ask and answer questions about a topic to help others in my group, using
phrases and sentences.

4.3

I can orally produce, either spontaneously or with guidance, a series
of interrelated ideas on a familiar topic.

3.4

I can ask questions about a topic and, using simple sentences, I can explain
what I need to learn more about.

4.4

I can explain my viewpoint about something, using teacher support and/or
using learned statements.

3.5

I can speak about a text in an expressive way to accurately reflect what is
happening in the text.

4.5

I can express an opinion in a meaningful way about a topic that I know well.

3.6

I can use a variety of interactive strategies to enhance language use, when
presenting my work.

4.6

flag

End of Year Goal
I can use illustrations and details in a story to describe its characters, setting
and events.

3.7

I can describe the overall structure of a story, including describing how the
beginning introduces the story and the ending concludes the action.

4.7

I can speak about how characters in a story respond to major events and
challenges.

3.8

I can ask and answer such questions as who, what, where, when, why and
how, to demonstrate my understanding of key details in a text.

4.8

I can view and respond to events and/or representations in the learning
environment.
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2

NM.RB

Reading
1

2

Novice Mid

NM.RB

I can recognize some characters, individually
and in combination, when decoding words.

Reading
2

Novice Mid

I can identify several highly contextualized
words and/or phrases.

1.1

I can recognize isolated or standalone letters and connected letters.

2.1

I can recognize words and/or phrases in a predictable pattern.

1.2

I can identify and name each letter in different forms (e.g., the beginning,
connected and end forms, such as  ق-  ــــق- )قـ.

2.2

I can recognize a word and/or phrase by memory.

1.3

I can recognize the beginning and ending sounds of a word.

2.3

I can recognize a word by looking at the first letter.

1.4

I can distinguish long and short vowels, when reading short words.

2.4

I can point to a word, when I hear it spoken.

1.5

I can segment spoken or written words into two or three syllables to read.

2.5

I can match the picture to a word that expresses the same meaning.

1.6

I can match all letters with their corresponding long or short sounds, when
working on an activity that requires reading.

2.6

I can identify and read 25 or more high-frequency sight words.

2.7

1.7

I can blend two or more letters to sound out words, using what I know about
long vowels ( e.g.,  ي,  و,  حــروف المــد آand  الحــركاتfatha فتحــة, damma ضمــة,
kasra كســرة, shadda  شــدةand tanween )تنوين.

I can read patterned short sentences that contain learned or familiar words
and phrases.

2.8

I can look for familiar labels on pictures to understand what the text
is about.

1.8

I can decode grade-appropriate words, with guidance and practice.
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2

NM.RB

Reading
3

2

Novice Mid

NM.RB

I can use what I know about Arabic vocabulary
and grammar to help me understand texts.
3.1

3.2

3.3

I can identify and understand words that name actions, directions, positions
and locations, when my teacher is reading aloud from a picture book.
I can distinguish between similarly spelled words by identifying the sounds of
the letters that differ (e.g., verbs such as  مال ســال كال ضال طالor nouns such
as )حقــل حفل.
I can identify and sort words into conceptual categories (e.g., opposites or
living things, such as  صباحis the opposite of  مســاءor  نور وظلمةor مشــمس,
‘sunny’ and ‘rainy’ )ممطــر.

3.4

I can recognize and read grade-appropriate, irregularly spelled words (e.g.,
words spelled with ‘alif maqsura’ ‘ى,’ which looks like  يbut sounds like ‘ ’اalef).

3.5

I can understand words with common prefixes (e.g., verbs that begin with ي
when they are in male form but begin with  تwhen addressing a female form).

3.6

I can use my knowledge of possessive pronouns ضمائــر الملكيــة و المخاطــب
(second person) to understand the characters and events of
a read-aloud story.
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Reading
4

Novice Mid

I can demonstrate my understanding of a
grade-level text, with guidance (e.g., using
information from simple expository texts).
4.1

I can use the front cover, back cover and title of a book to predict what the
story is about.

4.2

I can understand familiar concepts in stories and illustrations.

4.3

I can use visual information to predict, check and confirm what I read.

4.4

I can demonstrate my understanding of the story and characters.

4.5

I can focus on the character’s action in a picture book/card to understand
the action verb.

4.6

I can guess things about a short and simple story by sounding out some
words and looking at pictures.

4.7

I can compare pictures on different pages to understand the sequence
of a story.

4.8

I can identify the information that different parts of a book provide
(e.g., the title, author, illustrator, table of contents).

4.9

I can make connections between myself, a text and the world around me.
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2

NM.RB

Reading
5

2

Novice Mid

NM.WB

I can demonstrate my understanding of a
grade-level text, with guidance, through
independent reading.
5.1

I can self-monitor and notice mismatches in meanings, pictures or other
simple language phrases.

5.2

I can reread to confirm or figure out meaning or new words.

5.3

I can independently solve, sound out or read some new words.

5.4

I can recognize known words quickly and use them to figure out the meaning
of other new words.

5.5

I can demonstrate my understanding by talking about a text after
reading it.

5.6

I can talk about ideas in the text and relate them to my experiences and to
other texts.

5.7

I can use context to confirm or self-correct my word recognition and
understanding; I may re-read, if necessary.
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Writing
1

Novice Mid

I can produce from memory learned words
and familiar phrases or copy memorized
expressions.
1.1

I can write from right to left and from top to bottom.

1.2

I can copy words and short sentences, for the most part, including periods of
the day, months, the seasons and days of the week (e.g., ‘good morning’ and
‘today is Tuesday’).

1.3

I can copy all letters of the alphabet with their dots.

1.4

I can write my first name using the alphabet chart.

1.5

I can copy words and phrases that I have learned.
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2

NM.WB

Writing
2

2

Novice Mid

NM.WB

I can combine two high frequency words to
create a phrase, using support from a ‘word
wall’ (e.g., small + flower = small flower).
2.1

I can write and distinguish long vowels in a word, topic or book.

2.2

I can use a combination of drawing and dictation, to state my opinion or
preference about a topic or book (e.g., ‘I like …’, .)أنــا أحــب.

2.3

I can draw ideas from personal experience, with the support of a ‘visual word
bank’ (e.g., ‘what do I like …?,’ ‘my family,’ ‘my friends,’ ‘my colors’: ‘… ’مــاذا أحــب
)’…‘أســرتي’ …’أصدقائي’ … ‘ألواني.

2.4

I can use finger spaces between words, when copying off the white board.

2.5

I can name and draw the main topic of the text, with prompts and/or
visual support.

2.6

I can draw, write, label and/or dictate a writing task, with prompts.
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Writing
3

Novice Mid

I can produce from memory a modest number
of simple words or phrases in context, or to fill
in a simple form with limited information (e.g., fill
in the blanks).
3.1

I can name and draw the main topic of the text, with prompts and/or
visual support.

3.2

I can draw, write, label and/or dictate a writing task, with prompts.

3.3

I can write one simple sentence about a familiar topic, using a ‘word bank’
or visual ‘word wall.’

3.4

I can use a combination of drawing and simple sentences to state my opinion
or preference about a topic or book.
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2

NM.WB

Writing
4

Novice Mid

I can write simple and/or original sentence
patterns on familiar or informational topics.
4.1

I can correct my writing using classroom resources and/or with the support
of a teacher.

4.2

I can write a short story, using simple, complete sentences and related
pictures.

4.3

I can describe people and objects in my writing, using adjectives that I know
(e.g., ‘big,’ ‘ كبيــرpretty,’ ‘ جميــلsmall,’  صغيــر, ‘red,’ )أحمر.

4.4

I can differentiate between  الحــركات القصيــرة و أحــرف المــد أو العلةshort vowels/
markers and long vowels when trying to spell new words in my writing.

4.5

I can appropriately add a definite article  ال التعريــفwhen writing simple
sentences or phrases (eg., the grammar rule says an Arabic word can never
combine tanween and definite article,مثــال ال يجتمــع التنويــن مــع ال التعريف وال
)تدخــل أل التعريــف عىل األفعال.
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3rd Grade
3

Listening

Speaking
Reading
Writing

Novice
High

3RD GR A DE: BENCHM A RKS

3

Listening Benchmarks

Novice Mid

Novice High

NM.LB

NH.LB

1

I can demonstrate my understanding of simple and slow two-step instructions
in class, when gestures and/or repetition are used.

2

I can express basic preferences or feelings, using practiced or memorized
words and phrases, with the support of gestures or visuals.

I can recognize and begin to understand high-frequency phrases, when they
are strongly supported by context.

2

I can name familiar people, places and objects, using practiced or memorized
words and phrases, with the support of gestures or visuals.

3

I can understand memorized or familiar words or phrases in a read-aloud story,
when they are supported by gestures or visuals.

3

I can answer a few simple questions on familiar topics, using practiced or
memorized words and phrases, with the support of gestures or visuals.

4

I can demonstrate my understanding of predictable questions, statements and
commands on familiar topic areas, with strong contextual support but without
the support of prompts.

4

I can present personal information about my life, activities and events, using
simple words, most of the time.

1

I can present information about myself, my interests and my activities, using a
mixture of practiced or memorized words, phrases and simple sentences.

2

I can request and provide information on familiar topics by creating questions
and/or simple sentences.

3

I can express, ask about and react to preferences, opinions or feelings, with
some details, by creating short sentences and asking appropriate follow-up
questions.

4

I can present simple information on familiar and everyday topics, using a mixture
of practiced or memorized words, phrases and simple sentences.

5

I can use short phrases and other memorized expressions to answer
questions about familiar academic and social topics.

1

I can tell a story about my life, activities, events and other social experiences,
using individual and series of sentences.

2

I can express my likes and dislikes about familiar and everyday topics of
interest, using a mixture of practiced or memorized words, phrases and simple
sentences.

3

I can state my viewpoint on familiar topics and give some reasons to support
it, using individual and series of connected sentences.

1

I can demonstrate my understanding of highly contextualized key words and/or
main ideas on familiar academic topics.

2

I can demonstrate my understanding of simple questions, statements and
commands on familiar topics and some sentences in new topics, with strong
contextual support.

4

IL.LB

Speaking Benchmarks
1

3

Intermediate
Low

3

1
2
3

Novice Mid

Novice High

NM.SB

NH.SB

I can demonstrate my understanding of familiar stories that follow a logical
order.
I can demonstrate my understanding of simple multi-step instructions in class,
when gestures, visuals and/or repetition are used.

I can demonstrate my understanding of familiar questions, commands and
statements in a limited number of content areas, with contextual support.
I can follow simple multi-step instructions that are not accompanied by
gestures and/or repetition.
I can demonstrate my understanding of the main idea and a few details from
short conversations or presentations, brief announcements made at school
and/or folk/fairy tales or other children’s stories.
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Intermediate
Low

IL.SB
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3

Reading Benchmarks

Novice Mid

Novice High

Intermediate
Low

NM.RB

NH.RB

IL.RB

1

I can recognize some characters, individually and in combination, when
decoding words.

2

3

Writing Benchmarks
1

I can produce from memory learned words and familiar phrases or copy
memorized expressions.

I can identify several highly contextualized words and/or phrases.

2

3

I can use what I know about Arabic vocabulary and grammar to help me
understand a text.

I can combine two high frequency words to create a phrase (e.g., small +
flower = small flower).

3

4

I can demonstrate my understanding of a grade-level text, with guidance (e.g.,
using information from simple expository texts).

I can produce from memory a modest number of simple words or phrases in
context, or to fill in a simple form with limited information (e.g., fill in the blanks).

4

5

I can demonstrate my understanding of grade-level texts, with guidance,
through independent reading (e.g., using background knowledge to
independently read a grade-level task).

I can write simple and/or original sentence patterns on familiar or
informational topics.

1

I can write original strings of sentences, which may or may not be connected,
on familiar social or academic topics or on informational texts.

Novice Mid

Novice High

NM.WB

NH.WB

1

I can use what I know about grade-appropriate Arabic grammar and
vocabulary to understand grade-level texts, with guidance.

2

2

I can demonstrate my understanding of short, non-complex texts that convey
basic information and are scaffolded with contextual or extralinguistic support.

I can address topics from highly predictable content areas and personal
information, using simple strings of sentences and learned or given sentences.

3

3

I can identify the beginning, middle and end of a sentence-based text (e.g., a
narrative or informational text that is supported by illustrations), when a text is
read aloud by my teacher.

I can use what I know about Arabic grammar to formulate accurate sentences
and/or strings of connected sentences, using different resources in the
classroom or teacher support.

1

I can write on a wide variety of familiar academic topics or informational topics,
using connected sentences in a paragraph structure.
I can address topics about daily school life and familiar events, using strings
of connected sentences from memory and with the support of a ‘word bank’ or
picture dictionary.

Intermediate
Low

IL.WB

1

I can use what I know about grade-appropriate Arabic grammar and
vocabulary to understand a grade-level text, with guidance and/or scaffolds.

2

2

I can demonstrate my understanding of key words and formulaic phrases
across a range of contextualized texts.

3

3

I can independently read grade-level and grade-appropriate texts with fluency,
relative ease, prosody and expression.

4

I can demonstrate my understanding of key words and formulaic phrases, fully
and with relative ease, across a range of highly contextualized texts.

76

I can use what I know about Arabic grammar to formulate accurate sentences
and/or strings of connected sentences.
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3

NH.LB

Listening
1

3

Novice High

NH.LB

I can demonstrate my understanding of highly
contextualized key words and/or main ideas on
familiar academic topics.
1.1

1.2

1.3

I can understand and follow simple directions given by teachers on
everyday routines.
I can show respect for the presenter in my reading group or in a large
class presentation.
I can understand clear and repeated directions about instructional activities
or required tasks.
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Listening
2

Novice High

I can demonstrate my understanding of simple
questions, statements and commands on
familiar topics, as well as some sentences on
new topics, with strong contextual support.
2.1

I can listen to and understand simple oral sentences in a variety of
familiar situations.

2.2

I can use what I know about a topic to help me understand presentations
by my classmates.

2.3

I can watch a short, simple video and answer questions about what
I have seen.

2.4

I can use clues to make predictions about what I am going to listen to.

2.5

I can use key content words that I already know, to follow read-aloud texts or
videos that I have watched to make inferences to understand the presented
topic or task.
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3

NH.LB

Listening
3

3

Novice High

NH.LB

I can demonstrate my understanding of familiar
stories that follow a logical order.
3.1

I can use gestures, intonation and visual support to understand questions and
commands given by my teacher.

Listening
4

Novice High

I can demonstrate my understanding of simple
multi-step instructions in class, when gestures,
visuals and/or repetition are used.
4.1

I can listen to presentations by classmates and understand the main ideas.

3.2

I can listen to different kinds of texts (e.g., legends, songs and plays) and
notice how they are different.

4.2

I can find the information I need from given sources on a given topic
(e.g., collecting information from a video or an animation).

3.3

I can listen to and understand a series of oral sentences, or a short oral
presentation on a familiar topic, in structured situations.

4.3

I can identify the beginning, middle and end of a story that I have watched
or heard, using phrases that I know.

3.4

I can acknowledge the differences between individuals’ speech, by their
gestures, body language and visual representations.

4.4

I can watch a short and simple video and speak with peers about the events
depicted in the story.

3.5

I can view and understand a variety of events and representations in the
learning environment, using ‘anchor charts’ with pictures or drawings, movies
or picture books.

4.5

I can listen to different kinds of poems or stories with my classmates.

4.6

I can watch a cultural presentation and, using simple individual and strings
of sentences, I can explain to someone else what it is that I have seen.
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3

NH.LB

Listening
5

3

Novice High

NH.SB

I can understand the overall structure of a
story, including describing how the beginning
introduces the story and the ending concludes
the action, when a text is read aloud by my
teacher.
5.1

I can identify the beginning, middle and end of a sentence-based text (e.g., a
narrative or informational text that is supported by illustrations).

5.2

I can identify problems and solutions in a read-aloud story.

5.3

I can use my knowledge to understand how a problem was solved in a story.

5.4

I can identify and interpret the message in a variety of texts for practical
purposes.

5.5

I can use the information in a text and relate it to real life situations.
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Speaking
1

Novice High

I can present information about myself, my
interests and my activities using a mixture of
practiced or memorized words, phrases and
simple sentences.
1.1

I can talk in simple terms about something that has happened to me and
about how it makes me feel, using different phrases.

1.2

I can use respectful words, tone of voice and gestures, when speaking to
someone I know.

1.3

I can participate in an Arabic cultural activity and talk about it, using learned
phrases, original phrases or visual representation.

1.4

I can speak in simple oral sentences, with guidance, in a variety of familiar
situations (e.g., to greet different kinds of people using words that I learned).

1.5

I can retell stories including key details and demonstrate my understanding
of their central message and/or lesson.

1.6

I can introduce myself to others by telling them something about me or
something I know well (e.g., a favorite song, story, book or poem that we
have learned in class).

1.7

I can make a list of books that I have read and orally explain why I did or
did not enjoy them.
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3

NH.SB

Speaking
2

3

Novice High

NH.SB

I can request and provide information on
familiar topics by creating questions and/or
simple sentences.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

I can use a variety of forms to create simple representations of ideas, using
learned phrases and simple sentences.
I can speak in a small group about something that I learned, using learned
or original phrases together with pictures, to help my peers understand.
I can describe the emotions and actions of characters, using original phrases
or simple sentences.
I can describe characters in a story and the reasons for their actions, using
original phrases or simple sentences.
I can describe the interaction of characters, using original phrases or simple
sentences.
I can connect the meaning of a well-known story or fable to personal
experiences.
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Speaking
3

Novice High

I can express, ask about and react to
preferences, opinions or feelings, with
some details, by creating short sentences
and asking appropriate follow-up questions.
3.1
3.1

I can ask someone for their opinion about something that I know or like, using
a given checklist.

3.2

I can use or sort different given phrases to create my own poetry and share it
orally with a partner.

3.3

I can ask and answer questions about a topic to help others in my group, using
phrases and sentences.

3.4

I can ask questions about a topic and, using simple sentences, I can explain
what I need to learn more about.

3.5

I can speak about a text in an expressive way to accurately reflect what is
happening in the text.

3.6

I can use a variety of interactive strategies to enhance language use, when
presenting my work.

3.7

I can describe the overall structure of a story, including describing how the
beginning introduces the story and the ending concludes the action.

3.8

I can ask and answer such questions as who, what, where, when, why and
how, to demonstrate my understanding of key details in a text.
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3

NH.SB

Speaking
4

3

Novice High

NH.RB

I can present simple information on every day
and familiar academic and social topics, using
a mixture of practiced or memorized words,
phrases and simple sentences.
4.1

4.2

4.3

4.4

I can talk about something I created and talk to my classmates about what
they have created (e.g., a story that I wrote or a puzzle that I finished).
I can use short phrases or learned expressions to answer questions about
familiar academic or social topics.
I can orally produce, either spontaneously or with guidance, a series
of interrelated ideas on a familiar topic.
I can explain my viewpoint about something, using teacher support and/or
using learned statements.

4.5

I can express an opinion in a meaningful way about a topic that I know well.

flag

End of Year Goal
I can use illustrations and details in a story to describe its characters, setting
and events.

4.7

I can speak about how characters in a story respond to major events and
challenges.

4.8

I can view and respond to events and/or representations in the learning
environment.

4.6
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Reading
1

Novice High

I can demonstrate my understanding of
short, non-complex texts that convey basic
information and are scaffolded with contextual
or extralinguistic support (this can be focused
on during the Guided Reading block).
1.1

I can use comprehension strategies to help me understand what I read, with
support.

1.2

I can make inferences to think more deeply about a grade-level text that I have
read, with teacher support.

1.3

I can read different types of texts and think of questions that I can ask to help
me understand what it is that I have read.

1.4

I can understand unfamiliar texts on familiar topics, supported by
pictures and context.

1.5

I can figure out whether the narrator or speaker of a story is communicating in
first or third person.

87

3RD GR A DE: ‘I CA N’ S TAT EMEN T S

3

NH.RB

Reading
2

3

Novice High

NH.RB

I can understand the key ideas from familiar
texts that are related to everyday life or
personal interests (This can be focused on
during the guided reading block.)
2.1

I can identify explicit cause and effect relationships between ideas in stories
or grade-level texts.

2.2

I can identify the main idea and supporting details in an informational text that
is read aloud or viewed.

2.3

I can understand short, simple physical descriptions, especially if there are
pictures or graphs.

2.4

2.5

I can use text features such as graphics, titles and subtitles to comprehend
text.
I can use text features (e.g., table of contents, index, headings) to locate
specific information in a text.
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Reading
3

Novice High

I can read grade-level texts, with guidance (this
can be focused on during the Guided Reading
block).
3.1

I can recognize many sight words and phrases quickly and automatically in a
grade-level text.

3.2

I can demonstrate my understanding of a grade-level text, with guidance.

3.3

I can apply foundational skills to figure out the new words I need to read (e.g.,
use sound/letter relationships, word parts and other visual information to figure
out how to read new words).

3.4

I can demonstrate my awareness of punctuation by pausing and using an
appropriate tone, when it is needed.

3.5

I can read a series of sentences, or a short text on a familiar topic, in
structured situations.
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3

NH.WB

Writing
1

3

Novice High

NH.WB

I can write original strings of sentences, which
may or may not be connected, on familiar social
and academic topics or informational texts.
1.1

1.2

I can write something simple and creative to explain something that has
happened to me.
I can write a simple story or poem about things I know well, when I can see a
similar example.

1.3

I can write simple sentences or strings of sentences and make them more
interesting for others by also including pictures or objects.

1.4

I can write short notes using phrases and simple sentences (e.g., a postcard
message, an invitation, birthday message or thank you note).

1.5

I can write about my daily routine using linking words (e.g., ‘also,’ ‘next,’ ‘then,’
‘first’ and ‘last’).
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Writing
2

Novice High

I can address topics from highly predictable
content areas and personal information, using
simple strings of sentences and learned or
given sentences.
2.1

I can organize the information I have about a topic on a given organizer to
decide if I need more information.

2.2

I can share my ideas and record the ideas of others during a class discussion,
using words, phrases or simple ‘sentence starters’ to help me plan something
I am going to write.

2.3

I can write, spontaneously or with guidance, a simple text on a familiar topic,
in structured situations.

2.4

I can write basic information about things I have learned using academic
vocabulary (e.g., characters in a story or a topic from a lesson).

2.5

I can write about a holiday, vacation or typical celebration using simple,
original sentences or strings of sentences, with the support of a ‘word wall’
or ‘sentence starter.’
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3

NH.WB

Writing
3

Novice High

I can use what I know about Arabic grammar to
formulate accurate sentences and/or strings of
connected sentences, using different resources
in the classroom or teacher support.
3.1

3.2

3.3

I can use antonyms and synonyms to improve the quality of my written
expressions about topics and objects.
I can use subject pronouns ( )الضمائــر الشــخصيةto clarify my narrative writing,
when it involves referencing myself and/or others.

4th Grade
4

Listening

Speaking
Reading
Writing

I can understand and use interrogatives ( )أدوات اإلســتفھامto formulate
questions or present an appropriate answer to a question.
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Novice
High

Intermediate
Low
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4

Listening Benchmarks

Novice High

Intermediate
Low

Intermediate
Mid

NH.LB

IL.LB

IM.LB

1

I can demonstrate my understanding of highly contextualized key words and/or
main ideas on familiar academic topics.

2

I can demonstrate my understanding of simple questions, statements and
commands on familiar topics and some sentences in new topics, with strong
contextual support.

3

I can demonstrate my understanding of familiar stories that follow a logical
order.

4

I can demonstrate my understanding of simple multi-step instructions in class,
when gestures, visuals and/or repetition are used.

1

I can demonstrate my understanding of familiar questions, commands and
statements in a limited number of content areas, with contextual support.

2

I can follow simple multi-step instructions that are not accompanied by
gestures and/or repetition.

3

I can demonstrate my understanding of the main idea and a few details from
short conversations or presentations, brief announcements made at school
and/or folk/fairy tales or other children’s stories.

1

I can understand the main idea and key information in a straightforward,
informational read-aloud or viewed text.

2

I can show my understanding by following information that is given in most
sentence-level speech, in new contexts and at a normal rate of speech.

3

I can demonstrate my understanding of the main idea and a few details from
short conversations or presentations, brief announcements made at school
and/or folk/fairy tales or other children’s stories.

4

I can understand, interpret or analyze a conversation and/or discussion that I
hear, or view, in which I am not a participant.
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4

Speaking Benchmarks

Novice High

Intermediate
Low

Intermediate
Mid

NH.SB

IL.SB

IM.SB

1

I can present information about myself, my interests and my activities, using a
mixture of practiced or memorized words, phrases and simple sentences.

2

I can request and provide information on familiar topics by creating questions
and/or simple sentences.

3

I can express, ask about and react to preferences, opinions or feelings, with
some details, by creating short sentences and asking appropriate follow-up
questions.

4

I can present simple information on familiar and everyday topics, using a mixture
of practiced or memorized words, phrases and simple sentences.

5

I can use short phrases and other memorized expressions to answer
questions about familiar academic and social topics.

1

I can tell a story about my life, activities, events and other social experiences,
using individual and series of sentences.

2

I can express my likes and dislikes about familiar and everyday topics of
interest, using a mixture of practiced or memorized words, phrases and simple
sentences.

3

I can state my viewpoint on familiar topics and give some reasons to support
it, using individual and series of connected sentences.

1

I can request and provide information by asking and answering original
questions on familiar and everyday topics, including topics that I learn about,
using strings of connected sentences, most of the time.

2

I can participate in conversations on familiar topics, including those that I learn
about and some researched topics, using a variety of original questions and
individual and series of sentences of my own devising.

3

I can give straightforward presentations on a variety of familiar topics, including
those that I learn about and some concrete topics that I have researched,
using individual and series of connected sentences.
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Reading Benchmarks

Novice Mid

Novice High

Intermediate
Low

NM.RB

NH.RB

IL.RB

1

I can recognize some characters, individually and in combination, when
decoding words.

2

4

Writing Benchmarks
1

I can produce from memory learned words and familiar phrases or copy
memorized expressions.

I can identify several highly contextualized words and/or phrases.

2

3

I can use what I know about Arabic vocabulary and grammar to help me
understand a text.

I can combine two high frequency words to create a phrase (e.g., small +
flower = small flower).

3

4

I can demonstrate my understanding of a grade-level text, with guidance
(e.g., using information from simple expository texts).

I can produce from memory a modest number of simple words or phrases in
context, or to fill in a simple form with limited information (e.g., fill in the blanks).

4

5

I can demonstrate my understanding of grade-level texts, with guidance,
through independent reading (e.g., using background knowledge to
independently read a grade-level task).

I can write simple and/or original sentence patterns on familiar or
informational topics.

1

I can write original strings of sentences, which may or may not be connected,
on familiar social or academic topics or on informational texts.

Novice Mid

Novice High

NM.WB

NH.WB

1

I can use what I know about grade-appropriate Arabic grammar and
vocabulary to understand grade-level texts, with guidance.

2

2

I can demonstrate my understanding of short, non-complex texts that convey
basic information and are scaffolded with contextual or extralinguistic support.

I can address topics from highly predictable content areas and personal
information, using simple strings of sentences and learned or given sentences.

3

3

I can identify the beginning, middle and end of a sentence-based text (e.g., a
narrative or informational text that is supported by illustrations), when a text is
read aloud by my teacher.

I can use what I know about Arabic grammar to formulate accurate sentences
and/or strings of connected sentences, using different resources in the
classroom or teacher support.

1

I can write on a wide variety of familiar academic topics or informational topics,
using connected sentences in a paragraph structure.

2

I can address topics about daily school life and familiar events, using strings
of connected sentences from memory and with the support of a ‘word bank’
or picture dictionary.

3

I can use what I know about Arabic grammar to formulate accurate sentences
and/or strings of connected sentences.

Intermediate
Low

1

I can use what I know about grade-appropriate Arabic grammar and
vocabulary to understand a grade-level text, with guidance and/or scaffolds.

2

I can demonstrate my understanding of key words and formulaic phrases
across a range of contextualized texts.

3

I can independently read grade-level and grade-appropriate texts with fluency,
relative ease, prosody and expression.

4

I can demonstrate my understanding of key words and formulaic phrases, fully
and with relative ease, across a range of highly contextualized texts.
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4

IL.LB

Listening
1

4

Intermediate Low

IL.LB

I can demonstrate my understanding of
familiar questions, commands and statements,
in a limited number of content areas, with
contextual support.

Listening
2

Intermediate Low

I can follow simple multi-step instructions
that are not accompanied by gestures and/or
repetition.
2.1

I can be an active listener by being respectful of my classmates’ ideas.

1.1

I can use what I know when listening to a straightforward informational text
to understand given information.

2.2

I can understand questions and simple sentences on everyday topics, when
I am part of the conversation.

1.2

I can listen to someone and organize the information I hear in a graphic
organizer that has some cues or support phrases.

2.3

I can identify and demonstrate active listening and viewing behaviors and
show respect for the presenter in my group or in a large class presentation.

1.3

I can view and understand events and/or representations within and beyond
the school context.

2.4

I can identify socially appropriate language to understand clear and repeated
directions about instructional activities or required tasks.

1.4

I can use listening and viewing experiences as models for organizing ideas
in my own oral, visual and multimedia speech presentations.

2.5

I can recognize the effect of positive feedback and criticism toward myself,
given by other members of my group, and therefore respond appropriately.
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4

IL.LB

Listening
3

4

Intermediate Low

IL.SB

I can demonstrate my understanding of
the main idea and a few details from short
conversations or presentations, brief
announcements made at school and/or folk/
fairy tales or other children’s stories.
3.1

I can demonstrate my understanding of sentences that I know in predictable
contexts, such as those sentences found in the environment.

3.2

I can watch a short video and understand and explain the events that the main
character encountered during the story.

3.3

I can listen to and understand the main idea of what a guest speaker or show
reporter is presenting (e.g., about a traditional Arabic story, movie, cultural
event or song) and explain what I think about it.

3.4

I can understand the main idea and key information in a straightforward
informational text that is read aloud or viewed.

3.5

I can identify most descriptive language used in oral, visual and multimedia
texts and talk about it with a friend.
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Speaking
1

Intermediate Low

I can tell a story about my life, activities, events
and other social experiences, using individual
and series of sentences.
1.1

I can share something that I find interesting and appreciate the different ideas
of my classmates.

1.2

I can describe another person (e.g., describe the physical appearance of a
friend or family member, or describe their personality) and give examples of
what I like or dislike about him or her.

1.3

I can use learned descriptive language, such as adjectives and different kinds
of sentences, to present my creative or funny ideas to others.

1.4

I can tell a story about my life, activities, events and other social experiences,
using practiced sequences and series of sentences.

1.5

I can give feedback on a story written by a peer, based on grade-level criteria.

1.6

I can share my ideas and record the ideas of others to help me plan something
I am going to say during a class discussion.
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4

IL.SB

Speaking
2

4

Intermediate Low

IL.SB

I can express my likes and dislikes about
familiar and everyday topics of interest, using
a mixture of practiced or memorized words,
phrases and simple sentences.
2.1

2.2

2.3

2.4

I can ask questions to gain understanding and share personal responses
about something I like or dislike.
I can produce a prepared or spontaneous oral presentation on a familiar topic,
in a structured situation.
I can ask a variety of questions to clarify information and develop new
understanding.
I can answer inquiry or research questions using a select variety of information
sources.
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Speaking
3

Intermediate Low

I can state my viewpoint on familiar topics
and give some reasons to support it, using
individual and series of connected sentences.
3.1

I can talk appropriately to others when explaining my ideas in points and/or
provide simple evidence to support my ideas.

3.2

I can understand the main points and some of the details from a read-aloud
text that is made up of familiar language and set in simple sentences.

3.3

I can give my opinion on my classmate’s presentation, using peer feedback
criteria or a rubric.

3.4

I can choose appropriate and descriptive language and use varied sentence
lengths and structures to clarify and enhance my ideas.
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4

NH.RB

Reading
1

4

Novice High

NH.RB

I can demonstrate my understanding of
short, non-complex texts that convey basic
information and are scaffolded with contextual
or extralinguistic support (this can be focused
on during the Guided Reading block).
1.1

1.2

1.3

I can use comprehension strategies to help me understand what I read,
with support.
I can make inferences to think more deeply about a grade-level text that I have
read, with teacher support.
I can read different types of texts and think of questions that I can ask to help
me understand what it is that I have read.

1.4

I can understand unfamiliar texts on familiar topics, supported by
pictures and context.

1.5

I can figure out whether the narrator or speaker of a story is communicating in
first or third person.
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Reading
2

Novice High

I can demonstrate my understanding of
short, non-complex texts that convey basic
information and are scaffolded with contextual
or extralinguistic support.
2.1

I can determine the sequence of activities needed to carry out a procedure,
such as following a recipe, during reading.

2.2

I can distinguish fact from opinion in a text and explain how to verify what is
a fact.

2.3

I can describe explicit and implicit relationships between ideas in texts that
are organized by cause-and-effect, sequence or comparison.

2.4

I can identify the beginning, middle and end of a sentence-based text (e.g., a
narrative or informational text that is supported by illustrations), when a text is
being read aloud by my teacher.
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4

NH.RB

Reading
3

4

Novice High

NH.WB

I can identify the beginning, middle and end
of a sentence-based text (e.g., a narrative
or informational text that is supported by
illustrations), when a text is read aloud by
my teacher.

Writing
1

Novice High

I can write original strings of sentences, which
may or may not be connected, on familiar social
and academic topics or informational texts.
1.1

I can describe people, activities, events and experiences, with some details,
using simple sentences or strings of sentences.

3.1

I can tell what the central idea of a reading is and summarize my reading using
learned phrases or simple sentences.

1.2

I can describe a place, object, event, famous person or holiday
celebration, using given phrases, sentences or strings of sentences.

3.2

I can understand the main points and some of the details of short written texts,
in familiar contexts (e.g., I can explain how a part of the text contributes to the
development of the central idea of a reading).

1.3

I can describe the physical appearance and personality of a friend
or family member, using given phrases, sentences or strings of
sentences.

3.3

I can discuss the big idea or theme and identify moral lessons of a well-known
folktale or fable and connect it to a personal experience.

3.4

I can read and identify the main idea and supporting details of texts dealing
with familiar topics, in structured situations.
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4

NH.WB

Writing
2

4

Novice High

NH.WB

I can address topics from highly predictable
content areas and personal information using
simple strings of sentences and learned or
given sentences.

Writing
3

Novice High

I can use what I know about Arabic grammar to
formulate accurate sentences and/or strings of
connected sentences, using different resources
in the classroom or teacher support.

2.1

I can organize the information I have about a topic on a given organizer, to
decide if I need more information.

3.1

I can use mechanical features correctly (e.g., basic punctuation marks,
“”عالمــات الترقيم.)

2.2

I can share my ideas and record the ideas of others during a class discussion,
to help me plan something I am going to write, using words, phrases or simple
‘sentence starters.’

3.2

I can use prepositions to improve the quality of my descriptive and detailed
writing.

3.3

I can make sure there is an agreement of nouns, pronoun and adjectives e.g.,
مطابقــة الضميــر و الصفــة و الموصــوف, when describing something or someone.

3.4

I can use antonyms and synonyms to improve the quality of my written
expressions about topics, objects or ideas.

2.3

I can write a simple text on a familiar topic, spontaneously or with guidance,
in structured situations.

2.4

I can write basic information about things I have learned, using academic
vocabulary (e.g., about characters in a story or topic from a lesson).

2.5

I can write about a holiday, vacation or typical celebration, using simple and
original sentences or strings of sentences, with the support of a ‘word wall’
or ‘sentence starter.’
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5th Grade
5

Listening

Speaking
Reading
Writing

Intermediate
Low

5 T H GR A DE: BENCHM A RKS

5

Listening Benchmarks

Intermediate
Low

Intermediate
Mid

IL.LB

IM.LB

1

I can demonstrate my understanding of familiar questions, commands and
statements, in a limited number of content areas and with contextual support.

2
3

Intermediate
High

IH.LB

Speaking Benchmarks
1

I can present information about myself, my interests and my activities, using a
mixture of practiced or memorized words, phrases and simple sentences.

I can follow simple multi-step instructions that are not accompanied by
gestures and/or repetition.

2

I can request and provide information on familiar topics by creating questions
and/or simple sentences.

I can demonstrate my understanding of the main idea and a few details from
short conversations or presentations, brief announcements made at school
and/or folk/fairy tales or other children’s stories.

3

I can express, ask about and react to preferences, opinions or feelings, with
some details, by creating short sentences and asking appropriate follow-up
questions.

4

I can present simple information on familiar and everyday topics, using a mixture
of practiced or memorized words, phrases and simple sentences.

5

I can use short phrases and other memorized expressions to answer
questions about familiar academic and social topics.

1

I can tell a story about my life, activities, events and other social experiences,
using individual and series of sentences.

2

I can express my likes and dislikes about familiar and everyday topics of
interest, using a mixture of practiced or memorized words, phrases and simple
sentences.

3

I can state my viewpoint on familiar topics and give some reasons to support
it, using individual and series of connected sentences.

1

I can request and provide information by asking and answering original
questions on familiar and everyday topics, including topics that I learn about,
using strings of connected sentences, most of the time.

2

I can participate in conversations on familiar topics, including those that I learn
about and some researched topics, using a variety of original questions and
individual and series of sentences of my own devising.

3

I can give straightforward presentations on a variety of familiar topics, including
those that I learn about and some concrete topics that I have researched,
using individual and series of connected sentences.

1

I can understand the main idea and key information in a straightforward,
informational read-aloud or viewed text.

2

I can show my understanding by following information that is given in most
sentence-level speech, in new contexts and at a normal rate of speech.

3

I can demonstrate my understanding of the main idea and a few details from
short conversations or presentations, brief announcements made at school
and/or folk/fairy tales or other children’s stories.

4

5

Novice High

Intermediate
Low

NH.SB

IL.SB

I can understand, interpret or analyze a conversation and/or discussion that I
hear, or view, in which I am not a participant.

1

I can recognize the main idea and supporting details of different types of texts
(e.g., informational materials, a native guest speaker’s speech, plays, news
reports) and explain why I like a certain type of text.

2

I can understand, interpret or analyze a conversation and/or academic
discussion that I hear, or view, in which I am not a participant, regardless of the
background or dialect of the speaker.
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Intermediate
Mid

IM.SB
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5

Reading Benchmarks

Novice High

Intermediate
Low

Intermediate
Mid

NH.RB

IL.RB

IM.RB

1

I can use what I know about grade-appropriate Arabic grammar and
vocabulary to understand grade-level texts, with guidance.

2

5

Writing Benchmarks
1

I can write original strings of sentences, which may or may not be connected,
on familiar social or academic topics or on informational texts.

I can demonstrate my understanding of short, non-complex texts that convey
basic information and are scaffolded with contextual or extralinguistic support.

2

I can address topics from highly predictable content areas and personal
information, using simple strings of sentences and learned or given sentences.

3

I can identify the beginning, middle and end of a sentence-based text (e.g., a
narrative or informational text that is supported by illustrations), when a text is
read aloud by my teacher.

3

I can use what I know about Arabic grammar to formulate accurate sentences
and/or strings of connected sentences, using different resources in the
classroom or teacher support.

1

I can use what I know about grade-appropriate Arabic grammar and
vocabulary to understand a grade-level text, with guidance and/or scaffolds.

1

I can write on a wide variety of familiar academic topics or informational topics,
using connected sentences in a paragraph structure.

2

I can demonstrate my understanding of key words and formulaic phrases
across a range of contextualized texts.

2

3

I can independently read grade-level and grade-appropriate texts with fluency,
relative ease, prosody and expression.

I can address topics about daily school life and familiar events, using strings
of connected sentences from memory and with the support of a ‘word bank’ or
picture dictionary.

3

4

I can demonstrate my understanding of key words and formulaic phrases, fully
and with relative ease, across a range of highly contextualized texts.

I can use what I know about Arabic grammar to formulate accurate sentences
and/or strings of connected sentences.

1

I can write stories about school, community events and personal experiences
that take place over different time frames, using a detailed paragraph of at
least seven complex sentences.

2

I can state my viewpoint on familiar or researched topics that take place
over different time frames and provide reasons to support it, using advanced
vocabulary and writing in structured paragraphs.

1

Novice High

Intermediate
Low

Intermediate
Mid
I can understand grade-level academic vocabulary and derive the meaning of
unknown vocabulary.

2

I can demonstrate my understanding of key words and formulaic phrases, fully
and with relative ease, across a range of highly contextualized texts.

3

I can independently read grade-level and grade-appropriate texts on
successive readings, with moderate fluency, accuracy, at an appropriate rate
and with expression.
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5

IM.LB

Listening
1

5

Intermediate Mid

IM.LB

I can understand the main idea and key
information in a straightforward informational
text that is read aloud or viewed.
1.1

1.2

1.3

I can organize phrases and sentences that I know on a graphic organizer used
to reflect a discussion, as well as identify the key ideas expressed and draw
conclusions, when I am a partner or part of small, teacher-led groups.
I can organize phrases and sentences on a partially completed discussion to
identify key ideas, as I participate in collaborative small group discussions.
I can organize given phrases and/or sentences on a table that links reasons
with evidence, to identify evidence supporting a claim that is verbalized or read
aloud, with support.
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Listening
2

Intermediate Mid

I can show my understanding by following
information that is given in most sentence-level
speech, in new contexts and at a normal rate
of speech.
2.1

I can organize words and phrases that I have learned onto a ‘big idea’ graphic
organizer, to identify important information about a school event from a readaloud presentation.

2.2

I can organize phrases and sentences on a partially completed graphic
organizer of the main idea and details of a text that is read aloud, to identify
important information.

2.3

I can organize preidentified words and phrases on a graphic organizer of the
main idea and details of a topic or text that is viewed or read aloud, to identify
facts and descriptive details.

117

5 T H GR ADE: ‘I CA N’ S TATEMENT S

5

IM.LB

Listening
3

5

Intermediate Mid

IM.LB

I can demonstrate my understanding of
the main idea and a few details from short
conversations or presentations, brief
announcements made at school and/or
folk/fairy tales or other children’s stories.

Listening
4

Intermediate Mid

I can understand, interpret or analyze a
conversation and/or discussion that I hear,
or view, in which I am not a participant.
4.1

I can analyze the main idea in messages and presentations on a variety of
topics related to everyday life and personal interests and studies.

3.1

I can organize preidentified visuals on a presentation organizer, to enhance the
development of a theme, as information is read aloud in partnership and/or in
small Guided Reading groups.

4.2

I can use what I know about the type of text I’m going to listen to (e.g., folk
songs, school announcements, radio ads) to help me understand discussions
and presented materials.

3.2

I can use pre-taught words and phrases and an annotated rubric to evaluate
a presenter’s development of key themes, as information is presented in
partnership and/or teacher-led small groups.

4.3

I can organize information in an activity that involves responding to a speaker
(e.g., identifying new information during discussions in partnership, small
groups and/or in a whole class setting).

3.3

I can listen to and understand the main points of a lengthy oral or multimedia
presentation on a familiar topic, in structured and some unstructured
situations.
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5

IL.SB

Speaking
1

5

Intermediate Low

IL.SB

I can tell a story about my life, activities, events
and other social experiences, using individual
and series of sentences.
1.1

1.2

I can share a topic that I find interesting with others, and appreciate different
ideas held by my peers.
I can describe another person (e.g., describe the physical appearance a friend
or family member, or describe their personality) and give examples of what I
like or dislike about him or her.

Speaking
2

Intermediate Low

I can express my likes and dislikes about
familiar and everyday topics of interest, using
a mixture of practiced or memorized words,
phrases and simple sentences.
2.1

I can ask questions to gain understanding and share personal responses
about something I like or dislike.

2.2

I can produce a prepared or spontaneous oral presentation on a familiar topic,
in a structured situation.

1.3

I can use learned descriptive language, such as adjectives and different kinds
of sentences, to present my creative or funny ideas to others.

2.3

I can ask a variety of questions to clarify information and develop new
understanding.

1.4

I can tell a story about my life, activities, events and other social experiences,
using practiced sequences and series of sentences.

2.4

I can answer inquiry or research questions, using a selected variety of
information sources.

1.5

I can give feedback on a story written by a peer, based on grade-level criteria.

2.5

1.6

I can share my ideas and record the ideas of others during a class discussion,
to help me plan something I am going to say.

I can share something that I find interesting and appreciate the different ideas
of my classmates.
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5

IL.SB

Speaking
3

5

Intermediate Low

IL.RB

I can state my viewpoint on familiar topics
and give some reasons to support it, using
individual and series of connected sentences.
3.1

3.2

3.3

3.4

I can talk appropriately to others when explaining my ideas in points and/or
provide simple evidence to support my ideas.
I can understand the main points and some of the details from a spoken text
that is made up of familiar language and set in simple sentences.
I can give my opinion about my classmate’s presentation, using peer feedback
criteria or a rubric.
I can choose appropriate and descriptive language and use varied sentence
lengths and structures to clarify and enhance my ideas.

122

Reading
1

Intermediate Low

I can use what I know about grade-appropriate
Arabic grammar and vocabulary to understand
grade-level text, with guidance and/or
scaffolds.
1.1

I can recognize that one Arabic word may have multiple meanings and that
various words and expressions may express the same ideas.

1.2

I can accurately read words without accent marks, in a text that includes
complex sentences set in a paragraph, with some visual cues.

1.3

I can understand practiced or relatively new, figurative language within familiar
texts and environments.
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5

IL.RB

Reading
2

5

Intermediate Low

IL.RB

I can demonstrate my understanding of key
words and formulaic phrases across a range
of contextualized texts.

Reading
3

Intermediate Low

I can independently read grade-level and
grade-appropriate texts with fluency, relative
ease, prosody and expression.

2.1

I can use organizational patterns of print, visual and multimedia texts to
construct meaning and to gather information by skimming, scanning and
reading closely.

3.1

I can construct meaning when skimming, scanning and reading closely and
further gather information, using organizational patterns in print, visual and
multimedia texts.

2.2

I can use reading and viewing experiences as models for organizing ideas,
to understand my oral, print, visual or multimedia texts.

3.2

I can use a dictionary or online dictionary to check the meaning of words, after
I have used context clues to infer their meaning.

2.3

I can read a grade-level story about people who live in other times or places
and compare their challenges with those in my own life.

3.3

I can use text features (e.g., bold print, captions, key words, italics) to locate
information and make and verify predictions about the contents of a text.

3.4

I can analyze sentences in written paragraphs during guided reading (e.g.,
using a visual grammar or related vocabulary reference chart about the
structures presented in a given text).
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5

IL.RB

Reading
4

5

Intermediate Low

IL.WB

I can demonstrate my understanding of
key words and formulaic phrases, fully and
with relative ease, across a range of highly
contextualized texts.
4.1

4.2

I can independently read and understand the literal meaning of short
informational texts that are organized with a clear structure (e.g., headings,
sub-headings, topic sentences), followed by details and supported by
illustrations and/or text graphics and/or other contextual cues.
I can understand the differences between present, past and future events,
when they are related to tense expressions in a range of read or viewed gradelevel material.

4.3

I can explore and experiment with a variety of forms of expression for personal
purposes, using background information or scaffolded support.

4.4

I can use multiple text features (e.g., guide words, topics and concluding
sentences) to gain an overview of the contents of a text and to locate
information.
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Writing
1

Intermediate Low

I can write on a wide variety of familiar
academic or informational topics, using
connected sentences in a paragraph structure.
1.1

I can write a report or composition and make it more interesting for others by
emphasizing the most important information.

1.2

I can write on a variety of academic topics (e.g., a literary response, notes,
narrative and informational writing), with support.

1.3

I can compose a descriptive text with good spelling, which may contain some
spelling errors in difficult and longer words, with many short and long vowels.

1.4

I can use all the steps of the writing process: I can plan, revise, edit and rewrite
my writing, with scaffolds and teacher support.
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5

IL.WB

Writing
2

5

Intermediate Low

IL.WB

I can address topics about daily school life and
familiar events from memory, with the support
of a ‘word bank’ or picture dictionary, using
strings of connected sentences.
2.1

2.2

I can write about something important to me, using descriptive language
and different kinds of connected sentences.
I can state my viewpoint on familiar or researched topics that take place
over different time frames and provide reasons to support it, using strings
of sentences or connected sentences.

2.3

I can create multiple representations of ideas, events and/or information in
an organized way, with facts and examples, using a variety of forms.

2.4

I can show how specific words and phrases in a text or video (e.g., books,
folk tales, films) help me understand other people, places or behaviors in
different ways.
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Writing
3

Intermediate Low

I can use what I know about Arabic grammar to
formulate accurate sentences and/or strings
of connected sentences, in addition to keeping
track of the practice of grammar rules from
former years.
3.1

I can create simple sentence structures, using different components of words
and/or phrases (e.g., verbs in present, past and imperative forms).

3.2

I can use accurate and consistent sentences, when using regular masculine
plural or feminine plural.

3.3

I can use connecting words to clarify my written sentences, particularly when
grouping sentences to make connections between ideas.
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6th Grade
6

Listening

Speaking
Reading
Writing

Intermediate
Low

Intermediate
Mid

6 T H GR A DE: BENCHM A RKS

6

Listening Benchmarks

Intermediate
Low

Intermediate
Mid

Intermediate
High

IL.LB

IM.LB

IH.LB

1

I can demonstrate my understanding of familiar questions, commands and
statements, in a limited number of content areas and with contextual support.

2

I can follow simple multi-step instructions that are not accompanied by
gestures and/or repetition.

3

I can demonstrate my understanding of the main idea and a few details from
short conversations or presentations, brief announcements made at school
and/or folk/fairy tales or other children’s stories.

1

I can understand the main idea and key information in a straightforward,
informational read-aloud or viewed text.

2

I can show my understanding by following information that is given in most
sentence-level speech, in new contexts and at a normal rate of speech.

3

I can demonstrate my understanding of the main idea and a few details from
short conversations or presentations, brief announcements made at school
and/or folk/fairy tales or other children’s stories.

4

I can understand, interpret or analyze a conversation and/or discussion that I
hear, or view, in which I am not a participant.

1

I can recognize the main idea and supporting details of different types of texts
(e.g., informational materials, a native guest speaker’s speech, plays, news
reports) and explain why I like a certain type of text.

2

I can understand, interpret or analyze a conversation and/or academic
discussion that I hear, or view, in which I am not a participant, regardless of the
background or dialect of the speaker.

6

Speaking Benchmarks

Intermediate
Low

Intermediate
Mid

Intermediate
High

IL.SB

IM.SB

IH.SB

1

I can tell a story about my life, activities, events and other social experiences,
using individual and series of sentences.

2

I can express my likes and dislikes about familiar and everyday topics of
interest, using a mixture of practiced or memorized words, phrases and simple
sentences.

3

I can state my viewpoint on familiar topics and give some reasons to support
it, using individual and series of connected sentences.

1

I can request and provide information by asking and answering original
questions on familiar and everyday topics, including topics that I learn about,
using strings of connected sentences, most of the time.

2

I can participate in conversations on familiar topics, including those that I learn
about and some researched topics, using a variety of original questions and
individual and series of sentences of my own devising.

3

I can give straightforward presentations on a variety of familiar topics, including
those that I learn about and some concrete topics that I have researched,
using individual and series of connected sentences.

4

I can participate in spontaneous spoken conversations on familiar topics,
creating individual and series of sentences to ask and answer a variety of
questions.

1

I can communicate information, make presentations and express my thoughts
about familiar academic topics, through spoken language and using a series of
connected complex sentences.

2

I can participate in spontaneous spoken conversations on familiar topics,
creating individual and series of sentences to ask and answer a variety of
questions.

3

I can interact with others to meet my needs in a variety of situations that take
place over different time frames, which sometimes involves a complication,
using connected sentences that may be combined to form paragraphs and by
asking a variety of questions.
Continues over
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4

I can explain preferences, opinions and emotions and provide advice on a
variety of familiar and some concrete topics that take place over different time
frames, which I have researched, using connected sentences that may be
combined to form paragraphs and by asking a variety of questions.

5

I can exchange information in conversations and some discussions on a
variety of familiar and some concrete topics that take place over different time
frames, which I have researched, using connected sentences that may be
combined to form spoken paragraphs and by asking a variety of questions.

6

Reading Benchmarks

Novice High

NH.RB

1

I can use what I know about grade-appropriate Arabic grammar and
vocabulary to understand grade-level texts, with guidance.

2

I can demonstrate my understanding of short, non-complex texts that convey
basic information and are scaffolded with contextual or extralinguistic support.

3

Intermediate
Low

Intermediate
Mid
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IL.RB

IM.RB

I can identify the beginning, middle and end of a sentence-based text (e.g., a
narrative or informational text that is supported by illustrations), when a text is
read aloud by my teacher.

1

I can use what I know about grade-appropriate Arabic grammar and
vocabulary to understand a grade-level text, with guidance and/or scaffolds.

2

I can demonstrate my understanding of key words and formulaic phrases
across a range of contextualized texts.

3

I can independently read grade-level and grade-appropriate texts with fluency,
relative ease, prosody and expression.

4

I can demonstrate my understanding of key words and formulaic phrases, fully
and with relative ease, across a range of highly contextualized texts.

1

I can understand grade-level academic vocabulary and derive the meaning of
unknown vocabulary.

2

I can demonstrate my understanding of key words and formulaic phrases, fully
and with relative ease, across a range of highly contextualized texts.

3

I can independently read grade-level and grade-appropriate texts on
successive readings, with moderate fluency, accuracy, at an appropriate rate
and with expression.
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6

Writing Benchmarks

Novice High

Intermediate
Low

Intermediate
Mid

NH.WB

IL.WB

IM.WB

1

I can write original strings of sentences, which may or may not be connected,
on familiar social or academic topics or on informational texts.

2

I can address topics from highly predictable content areas and personal
information, using simple strings of sentences and learned or given sentences.

3

I can use what I know about Arabic grammar to formulate accurate sentences
and/or strings of connected sentences, using different resources in the
classroom or teacher support.

1

I can write on a wide variety of familiar academic topics or informational topics,
using connected sentences in a paragraph structure.

2

I can address topics about daily school life and familiar events, using strings
of connected sentences from memory and with the support of a ‘word bank’
or picture dictionary.

3

I can use what I know about Arabic grammar to formulate accurate sentences
and/or strings of connected sentences.

1

I can write stories about school, community events and personal experiences
that take place over different time frames, using a detailed paragraph of at
least seven complex sentences.

2

I can state my viewpoint on familiar or researched topics that take place
over different time frames and provide reasons to support it, using advanced
vocabulary and writing in structured paragraphs.
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6

IM.LB

Listening
1

Intermediate Mid

I can understand the main idea and key
information in a straightforward informational
text that is read aloud or viewed.
1.1

I can organize phrases and sentences that I know on a graphic organizer used
to reflect a discussion, as well as identify the key ideas expressed and draw
conclusions, when I am a partner or part of small, teacher-led groups.

1.2

I can organize phrases and sentences on a partially completed discussion to
identify key ideas, as I participate in collaborative small group discussions.

1.3

I can organize given phrases and/or sentences on a table that links reasons
with evidence, to identify evidence supporting a claim that is verbalized or read
aloud, with support.
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6

IM.LB

Listening
2

6

Intermediate Mid

IM.LB

I can show my understanding by following
information that is given in most sentence-level
speech, in new contexts and at a normal rate
of speech.
2.1

2.2

2.3

I can organize words and phrases that I have learned onto a ‘big idea’ graphic
organizer, to identify important information about a school event from a readaloud presentation.
I can organize phrases and sentences on a partially completed graphic
organizer of the main idea and details of a text that is read aloud, to identify
important information.
I can organize preidentified words and phrases on a graphic organizer of the
main idea and details of a topic or text that is viewed or read aloud, to identify
facts and descriptive details.
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Listening
3

Intermediate Mid

I can demonstrate my understanding of
the main idea and a few details from short
conversations or presentations, brief
announcements made at school and/or
folk/fairy tales or other children’s stories.
3.1

I can organize preidentified visuals on a presentation organizer, to enhance the
development of a theme, as information is read aloud in partnership and/or in
small Guided Reading groups.

3.2

I can use pre-taught words and phrases and an annotated rubric to evaluate
a presenter’s development of key themes, as information is presented in
partnership and/or teacher-led small groups.

3.3

I can listen to and understand the main points of a lengthy oral or multimedia
presentation on a familiar topic, in structured and some unstructured
situations.
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6

IM.LB

Listening
4

6

Intermediate Mid

IM.SB

I can understand, interpret or analyze a
conversation and/or discussion that I hear,
or view, in which I am not a participant.
4.1

4.2

4.3

I can analyze the main idea in messages and presentations on a variety of
topics related to everyday life and personal interests and studies.
I can use what I know about the type of text I’m going to listen to (e.g., folk
songs, school announcements, radio ads) to help me understand discussions
and presented materials.
I can organize information in an activity that involves responding to a speaker
(e.g., identifying new information during discussions in partnership, small
groups and/or in a whole class setting).
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Speaking
1

Intermediate Mid

I can request and provide information by asking
and answering original questions on familiar
and everyday topics, using strings of connected
sentences, most of the time.
1.1

I can tell someone my opinion about a text or video (e.g., web pages,
magazines, films recommended by a classmate) and how the text or video
helped me learn about the cultures of the Arab world.

1.2

I can explain my opinion, using a choice of meaningful synonyms to replace
simple words in a conversation.

1.3

I can use appropriate volume, phrasing, intonation, non-verbal cues and
presentation space to enhance my communication.

1.4

I can summarize what I know about a topic and work with others to get more
information and organize our ideas (e.g., to help my group reach a conclusion
about a topic and then, using clear language, share it with classmates).
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6

IM.SB

Speaking
2

6

Intermediate Mid

IM.SB

I can participate in conversations on familiar
topics and some researched topics, using a
variety of original questions and individual and
series of sentences of my own devising.
2.1
2.1

I can produce a prepared or spontaneous oral presentation on a familiar topic,
in a structured or unstructured situation.

2.2

I can make my oral presentations more interesting for my audience through
how I use my voice, gestures and timing.

2.3

I can make my oral presentation seem natural and confident through my facial
expressions and my use of the space around me.

2.4

I can share my knowledge about a topic with my group members, ask
questions and identify resources to support us with our research.
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Speaking
3

Intermediate Mid

I can give straightforward presentations on a
variety of familiar topics and some concrete
topics I have researched, using individual and
series of connected sentences.
3.1

I can use descriptive language, together with different kinds of questions
and sentences, to help my audience picture in their minds what it is that I am
talking about.

3.2

I can contribute to my group’s knowledge about a topic to help identify and
focus information needs, sources and the purpose of our group inquiry or
research.

3.3

I can help set a goal with my group members about what we want to
accomplish in a discussion and make sure we reach that goal together.

3.4

I can formulate a variety of relevant questions on a topic to establish a purpose
for seeking information.

143

6 T H GR A DE: ‘I CA N’ S TATEMENT S

6

IM.SB

Speaking
4

6

Intermediate Mid

IL.RB

I can participate in conversations with cultural
topics, creating individual and series of
sentences that ask and answer a variety of
questions.
4.1

4.2

I can tell others about an Arabic cultural experience and how it affected me
(e.g., I can explain to others my viewpoint on an important community event or
a cultural person from an Arabic-speaking country).
I can give my opinion about a classmate’s presentation, using peer feedback
criteria or a given rubric.

4.3

I can tell a story about my life, activities, events and other social experiences,
using practiced phrases and original connected sentences.

4.4

I can generate ideas and explain them using descriptive language and varied
sentence lengths and structures to focus, clarify and enhance my ideas.
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Reading
1

Intermediate Low

I can use what I know about grade-appropriate
Arabic grammar and vocabulary to understand
grade-level text, with guidance and/or
scaffolds.
1.1

I can recognize that one Arabic word may have multiple meanings and that
various words and expressions may express the same ideas.

1.2

I can accurately read words without accent marks, in a text that includes
complex sentences set in a paragraph, with some visual cues.

1.3

I can understand practiced or relatively new, figurative language within familiar
texts and environments.
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6

IL.RB

Reading
2

6

Intermediate Low

IL.RB

I can demonstrate my understanding of key
words and formulaic phrases across a range
of contextualized texts.

Reading
3

Intermediate Low

I can independently read grade-level and
grade-appropriate texts with fluency, relative
ease, prosody and expression.

2.1

I can use organizational patterns of print, visual and multimedia texts to
construct meaning and to gather information by skimming, scanning and
reading closely.

3.1

I can construct meaning when skimming, scanning and reading closely and
further gather information, using organizational patterns in print, visual and
multimedia texts.

2.2

I can use reading and viewing experiences as models for organizing ideas, to
understand my oral, print, visual or multimedia texts.

3.2

I can use a dictionary or online dictionary to check the meaning of words, after
I have used context clues to infer their meaning.

2.3

I can read a grade-level story about people who live in other times or places
and compare their challenges with those in my own life.

3.3

I can use text features (e.g., bold print, captions, key words, italics) to locate
information and make and verify predictions about the contents of a text.

3.4

I can analyze sentences in written paragraphs during guided reading (e.g.,
using a visual grammar or related vocabulary reference chart about the
structures presented in a given text).
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6

IL.RB

Reading
4

6

Intermediate Low

IL.WB

I can demonstrate my understanding of
key words and formulaic phrases, fully and
with relative ease, across a range of highly
contextualized texts.
4.1

4.2

I can independently read and understand the literal meaning of short
informational texts that are organized with a clear structure (e.g., headings,
sub-headings, topic sentences), followed by details and supported by
illustrations and/or text graphics and/or other contextual cues.
I can understand the differences between present, past and future events,
when they are related to tense expressions in a range of read or viewed gradelevel material.

4.3

I can explore and experiment with a variety of forms of expression for personal
purposes, using background information or scaffolded support.

4.4

I can use multiple text features (e.g., guide words, topics and concluding
sentences) to gain an overview of the contents of a text and to locate
information.
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Writing
1

Intermediate Low

I can write on a wide variety of familiar
academic or informational topics, using
connected sentences in a paragraph structure.
1.1

I can write a report or composition and make it more interesting for others by
emphasizing the most important information.

1.2

I can write on a variety of academic topics (e.g., a literary response, notes,
narrative and informational writing), with support.

1.3

I can compose a descriptive text with good spelling, which may contain some
spelling errors in difficult and longer words, with many short and long vowels.

1.4

I can use all the steps of the writing process: I can plan, revise, edit and rewrite
my writing, with scaffolds and teacher support.
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6

IL.WB

Writing
2

6

Intermediate Low

IL.WB

I can address topics about daily school life and
familiar events from memory, with the support
of a ‘word bank’ or picture dictionary, using
strings of connected sentences.
2.1

2.2

2.3

2.4

I can write about something important to me, using descriptive language
and different kinds of connected sentences.
I can state my viewpoint on familiar or researched topics that take place
over different time frames and provide reasons to support it, using strings
of sentences or connected sentences.
I can create multiple representations of ideas, events and/or information
in an organized way, with facts and examples, using a variety of forms.
I can show how specific words and phrases in a text or video (e.g., books,
folk tales, films) help me understand other people, places or behaviors in
different ways.
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Writing
3

Intermediate Low

I can use what I know about Arabic grammar to
formulate accurate sentences and/or strings
of connected sentences, in addition to keeping
track of the practice of grammar rules from
former years.
3.1

I can correctly use auxiliary verbs (e.g., ‘was’ or ‘being’) in my reports or stories
to enrich the connection of ideas.

3.2

I can consistently use a conjunction/noun agreement in my writing (e.g., to
prevent a mismatch in terms of gender or singular/plural references, أدوات
)وصيغ الربط.

3.3

I can use affirmative or negative sentences to compare or contrast, when
writing a persuasive or argumentative text, الجمــل المثبتــة والجمــل المنفيــة
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الس ــاد س االبتدائ ــي  ‘ :أس ــتطيع’

• ّ
لمــا :انكســر زجــاج النافذة لما اصطــدم به الحجر.

• عندمــا :أخبرنــي عــن نتيجتك عندما تذهــب إىل الجامعة.
ـاء.
• حينما :يبدأ المسلســل حينما تصبح الســاعة الســابعة مسـ ً

3.3

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 عــى الفعــل أو الجملــة المــراد نفيها  .مثال ( مـــن أدوات النفـــي :ليـــس – ما – ال – لم
– لن).
أمثلة:

		
• ما نـــزل المطر

• مــا كان أحمــد ليكذب.

		
• ال يرســـب المجتهــد

		
• لــم تحضــر الســـيارة

		
• مــا جــاء إال طالــب
• لن ينجح الكســـان.

• ما رأيــت الحقيبة.
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الســادس االبتدائــي‘ :أســتطيع’

6

IL.WB

الكتابة
2

6

المتوسط األدنى

IL.WB

أســتطيع عرض موضوعات من الحياة الدراســية
اليوميــة واألحــداث المألوفة ،بمســاعدة مجموعة من
الجمــل القصيــرة المتصلــة ،من ذاكرتي ،أو بنــك الكلمات
والقامــوس المصور.
2.1

إلي باســتخدام لغة وصفية مناســبة ،في جمل
أســتطيع الكتابة عن شــيء مهم بالنســبة َّ
متصلــة عــى هيئة فقرات.

الكتابة
3

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.
3.1

أســتطيع اســتخدام األفعال المســاعدة (كان ،يكون) بشــكل صحيح في تقاريري أو قصصي
المكتوبــة إلثــراء الترابط واالنتقال بين الجمل وتحســين أســلوبي فــي الكتابة.

2.2

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 .

َّ
إن وأخواتھــا ،أمثلة:

2.3

أســتطيع تمثيــل األفــكار واألحــداث والمعلومات ،باســتخدام مجموعة متنوعــة من النماذج أو
الجــداول لتنظيــم الحقائق واألمثلة.

كان وأخواتهــا :أمثلة:

2.4

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.

معلومــات للمعلم:

مص ٌ
صبُ ــورٌ  -علِ مـ ُ
كأن القمــرَ ْ
ّ
ـب ّ -
ـت َّ
َّ
ت النارُ
أن االمتحـ َ
ـل َ
(إن َ
لكن
ـان قريـ ٌ
باح  -شــبّ ِ
الج َمـ َ
ٌ
ٌ
َ
َ
الخســائرَ قليلــة  -ليْ ـ َ
ٌ
رخيص).
الكتاب
ـل
ـت الفاكهــة ناضجة  -ل َعـ َّ
َ
مطبوعــا  -أضحي الفالح نشـ ً
ً
ـيطا  -ظل المدرس
(كان البســتان مثمــرً ا  -أصبــح الكتــاب
ً
ً
ً
مجتهدا -
متيقظــا  -باتت الممرضات ســاهرات -صار التلميــذ
متحدثــا -أمســى الحــارس
ً
خيالية).
ليســت القصة

3.2

أســتطيع المحافظــة عــى الترابــط واالتفاق بين أدوات الربط واألســماء واألحداث التي تشــير
إليهــا لمنــع االختالفــات أو األخطاء النحوية فــي كتابتي.
معلومــات للمعلم:

أدوات الربــط بيــن الجمل في النص.

• الــواو :دخــل المعلـ ُ
الصف ،وبدأ في شــرح الــدرس .يفيد حرف الواو :الجمــع والربط بين
ـم
َ
الجمــل ،بحيــث تكون كلها متســاوية فــي وظيفتها.

•

• الفــاء :دخــل المعلـ ُ
ـف ،فنظر إىل الطــاب .تفيد الفاء :الجمع مــع وجود تواصل في
ـم الصـ َ
الزمــن ،وال يوجــد فاصل زمنــي بين الجمل.

• ثــم :دخــل المعلــم الصف ،ثم بدأ يشــرح الــدرس .تفيد ثم :الجمع مــع وجود تواصل في
الزمــن ولكن يوجد فاصــل بينهما.
• االقتــران ،أي أن وقــوع الجملــة الثانيــة مرتبط بوقــوع الجملة األوىل.
يتبـع
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أســتطيع التعبيــر عن فهمــي للكلمات الرئيســية ،والعبارات
المتعارف عىل اســتخدامها في مناســبات متعددة بســهولة
نســبية وتعبير مناســب بدعم من ســياقات النص.

الكتابة
1

المتوسط األدنى

أســتطيع الكتابــة في عــدة موضوعــات تعليمية مألوفة
ومتنوعــة ،أو موضوعــات معلوماتية ،باســتخدام الجمل
المترابطــة وبطريقة متسلســلة.
1.1

أســتطيع كتابــة تقريــر ،أو تأليفه ،بأســلوب مشـ ّ
ـوق ،وذلك من خــال التأكيد عىل أهم
المعلومــات واســتخدام صيغ جيدة.

1.2

أســتطيع الكتابــة (بمســاعدة المعلم) عــن مجموعة متنوعــة من الموضوعــات التعليمية
(مثــال :الرد األدبــي ،والمالحظات والســرد ،والكتابة اإلعالمية).

4.2

أســتطيع أن أفهــم الفــرق بيــن األحداث في الماضي والحاضر والمســتقبل فــي مجموعة
متنوعــة مــن المــواد المقروءة أو المعروضة المناســبة لمســتوى الفصل.

1.3

أســتطيع تأليــف نــص وصفي باســتخدام هجاء جيد ،باســتثناء بعــض األخطاء اإلمالئية
للكلمــات الصعبــة والطويلــة والمحتويــة عــى كثير مــن أحرف العلة القصيــرة أو الطويلة.

4.3

أســتطيع أن أستكشــف وأتعــرف إىل طــرق مختلفــة للتعبير عن أهداف معينة ،باســتخدام
َّ
متعلمة سـ ً
ـابقا ،وبمســاعدة المعلم.
معلومــات

1.4

أســتطيع اســتخدام جميــع خطــوات العملية الكتابية ،حيث أســتطيع تخطيــط كتاباتي
ومراجعتهــا وتحريرهــا وإعــادة كتابتها بمســاعدة المعلم.

4.4

أســتطيع اســتخدام خصائــص نصيــة متعددة (مثــل الكلمات اإلرشــادية والموضوع والجمل
الختاميــة) ،لتكويــن فكــرة عامــة عن محتويــات النص ،وتحديد أماكــن المعلومات.

4.1

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).
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أســتطيع التعبيــر عن فهمــي للكلمات الرئيســية ،والعبارات
المتعــارف عــى اســتخدامها عبر مجموعة من ســياقات
مناســبة للمناسبة.

القـراءة
3

أســتطيع قراءة النصوص المناســبة لمســتوى الفصل
بمفــردي ،بطالقــة وســهولة .وبتعبير مناســب للنص المقروء.
3.1

أســتطيع بنــاء المعنــى (عنــد القراءة الســريعة والتصفــح والقراءة عن قرب) لجمــع المعلومات،
باســتخدام األنمــاط التنظيميــة للنصــوص المطبوعــة والبصرية والنصوص متعددة الوســائط.

3.2

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).

2.1

أســتطيع اســتخدام النمــط التنظيمــي للنصوص والتعبيــرات المصورة والوســائط التعليمية
المتعــددة ،لبنــاء المعنــى ،باســتخدام القــراءة البطيئة ،والتصفح والقراءة عــن قرب ،لجمع
المعلومات.

2.2

أســتطيع اســتخدام التجــارب الســابقة للقراءة أو المشــاهدة ،كنماذج لتنظيــم أفكاري وفهم
النصــوص المختلفــة( ،مثــال :النصــوص الشــفوية أو المطبوعة أو المصورة أو متعددة الوســائط).

3.3

2.3

أســتطيع قراءة قصة (مناســبة لمســتوى الفصل) عن أشــخاص يعيشــون في أوقات أو أماكن
أخــرى والمقارنــة بين أحداث حياتــي وحياتهم.

3.4
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أســتطيع المشــاركة في محادثات فوريــة منطوقة ،في
موضوعات مألوفة ،وإنشــاء جمل شــفهية أو سلســلة من
الجمــل ،لطــرح مجموعــة متنوعة من األســئلة واإلجابة عنها.
4.1

علي( .مثال :أن أشــرح لآلخرين
أســتطيع إخبــار اآلخريــن عــن تجربــة ثقافيــة عربية ،وكيف أثرت ّ
وجهــة نظــري حــول حدث مجتمعي مهم أو شــخص مشــهور في ثقافات البلــدان الناطقة
باللغــة العربية).

4.2

أســتطيع إبــداء رأيــي حول عرض قدمــه زميلي في الفصل ،باســتخدام نموذج معاييــر تقييم
الزمــاء أو نمــوذج تقييــم معيــن (روبريك) متفق عليــه في الفصل.

4.3

أســتطيع ســرد قصة عن حياتي وأنشــطتي وأحداثي وخبراتي االجتماعية األخرى ،باســتخدام
العبــارات التي ســبق ممارســتها ،والجمل األصليــة المتصلة.

4.4

أســتطيع إنتــاج األفكار وشــرحها ،باســتخدام لغــة وصفية ،وجمل متعددة األطــوال والتراكيب،
لتعزيــز األفــكار وتوضيحها والتركيــز في عرضها.

144

القـراءة
1

المتوسط األدنى

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه عن قواعد اللغــة العربية
ومفرداتهــا ،لفهم النصوص المناســبة لمســتوى الصف،
بمســاعدة المعلم.
1.1

معان متعــددة ،وأن نفس األفكار
أســتطيع أن أدرك أن كلمــة عربيــة واحــدة قــد يكون لها
ٍ
يمكــن التعبيــر عنهــا بكلمات والتعبيــرات المختلفة.

1.2

أســتطيع قــراءة الكلمــات بدقــة ،بدون عالمات ترقيم ،فــي النص ،والجمــل المعقدة في فقرة
تعبيريــة بدعم بعض الدالئــل البصرية.

1.3

َّ
المتعلمة سـ ً
ـبيا ضمن
أســتطيع أن أفهــم التعبيــرات (البالغيــة) التصويريــة
ـابقا أو الجديدة نسـ ً
نــص مألــوف أو بيئــة تعليمية مألوفة.
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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.

التحدث
3

أســتطيع تقديــم معلومات عن الموضوعــات المألوفة
التــي أتعلــم عنهــا أو أبحث فيها ،باســتخدام جمل مفردة
ومجموعــة من الجمــل المتصلة.
3.1

أســتطيع اســتخدام اللغــة الوصفيــة وأنواع مختلفة من األســئلة والجمل ،لمســاعدة زمالئي
عــى تخيل مــا أتحدث عنه.

3.2

أســتطيع المشــاركة فــي نشــاط معرفي جماعي عــن موضوع ما ،من أجل تحديــد المعلومات
الالزمــة ومصادرهــا وأغراضهــا ،والتركيــز عليها الســتخدامها في استفســار أو بحث جماعي.

3.3

أســتطيع المســاعدة فــي وضــع هدف حول ما نريــد تحقيقه مع أعضــاء مجموعتي في
مناقشــة معينــة ،والتأكــد من وصولنا إىل هــذا الهدف ً
معا.

3.4

أســتطيع كتابــة مجموعــة متنوعــة مــن األســئلة ذات الصلة بموضوع مــا لتحديد الغرض من
البحــث عــن المعلومات في مشــروع أو بحث معين.

2.1
2.1

أســتطيع تقديــم عــرض شــفهي ُمعد سـ ٌ
ـابقا أو غير معد ،حول موضــوع مألوف ،في موقف
منظــم أو غيــر منظم بالفصل الدراســي.

2.2

أســتطيع تقديــم معلومــات شــفوية أو خطــاب أكثر تشـ ً
ـويقا لزمالئي ،من خالل اســتخدام نبرة
الصوت المناســبة ،ولغة الجســد ،مــع االهتمام بالوقت.

2.3

أســتطيع أن أعبــر عــن نفســي بثقــة وطالقة عند تقديــم عمل ما من خــال تعابير وجهي ،وما
يمكــن اســتخدامه في البيئــة المحيطة.

2.4

أســتطيع مشــاركة أعضــاء مجموعتــي بمعرفتي عــن موضوع معين ،وطرح األســئلة وتحديد
المصادر المســاعدة فــي بحثنا.
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أســتطيع فهم المحادثات أو المناقشــات التي أســمعها أو
أشــاهدها ولم أشــارك فيها ،أو تفســيرها ،أو تحليلها.
4.1

أســتطيع تحليــل الفكــرة الرئيســية في الرســائل والبرامج المعروضة والمناقشــات عــن مجموعة
متنوعــة مــن الموضوعــات المتعلقــة بالحياة اليومية واالهتمامات الشــخصية والدراســة.

التحدث
1

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.

4.2

أســتطيع اســتخدام ما أعرفه عن نوع النص الذي أســتمع إليه (مثل األغاني الشــعبية وإعالنات
المــدارس وإعالنــات الراديو) ،لمســاعدتي في فهم المناقشــات والمــواد المطروحة.

1.1

4.3

أســتطيع تنظيــم المعلومــات للمشــاركة في نشــاط الحوار الجماعي والتــي تحتاج إىل «الرد
عــى المتحــدث» (مثــال :تحديــد معلومات جديدة أثناء المناقشــات فــي مجموعة صغيرة أو
بمشــاركة الفصل بأكمله).

أســتطيع إخبــار شــخص عــن رأيي حول نــص معين (مثل صفحات الويــب ،والمجالت ،واألفالم
التــي أوصــى بهــا زميل فــي الفصل) وكيف ســاعدني النص في التعرف عــى ثقافات البلدان
الناطقــة باللغــة العربية.

1.2

أســتطيع شــرح رأيي باســتخدام مرادف من اختياري ،له معنى ،الســتبدال الكلمات البســيطة
بكلمــات مركبــة أو أكثر بالغة فــي المحادثة.

1.3

أســتطيع اســتخدام الصياغة المناســبة ،واإلشــارات غير اللفظية ،ومســاحة العرض ،ونبرة
ومســتوى الصــوت لتعزيز التواصل.

1.4

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 زمالء الدراســة بلغة واضحة).
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6

IM.LB

االستماع
2

6

المتوسط األوسط

IM.LB

أســتطيع التعبيــر عن فهمــي باتباع المعلومــات التي يتم
تقديمهــا لمعظــم الحــوارات المنطوقة في ســياقات جديدة
بمعدل الــكالم الطبيعي.
2.1

2.2

2.3

أســتطيع تنظيــم الكلمــات والعبــارات التي تعلمتها سـ ً
ـابقا عــى المنظم البيانــي للفكرة
عال
الرئيســية ،لتحديــد المعلومــات المهمــة المعروضة في شــكل معلومــات مقروءة بصوت
ٍ
حول حدث مدرســي.
أســتطيع تصنيــف العبــارات والجمل عــى المنظم البيانــي للفكرة الرئيســية والتفاصيل،
لتحديــد المعلومــات المهمــة واألساســية في نص مقروء.
أســتطيع تنظيــم الكلمــات والعبــارات المعروفة سـ ً
ـابقا عىل منظــم بياني للفكرة الرئيســية
أســتطيع ،لتحديــد الحقائــق والتفاصيــل الوصفيــة حول موضوع أو نــص معروض أو مقروء
عال.
بصوت
ٍ

138

االستماع
3

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.
3.1

أســتطيع تنظيــم الصــور والمعلومــات المعطــاه سـ ً
ـابقا عىل منظم بياني مــن أجل ترتيب
وتحســين فكــرة معينــة ،عنــد اســتماعي إىل معلومات معروضة أو مقدمة مــن زميلي في
مجموعة القــراءة الموجهة.

3.2

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.

3.3

أســتطيع االســتماع إىل النقــاط الرئيســية في خطاب مطــول يقدمه زمالئــي لفهمها ،وفهم
الوســائط التعليميــة حــول موضــوع مألــوف ،في مواقف منظمــة وبعض المواقف غيــر المنظمة.

139

المعاييــر الرئيســية :الفصــل الســادس االبتدائــي

6

الســادس االبتدائــي' :أســتطيع'

معايير الكتابة

مبتدئ أعىل

NH.WB

متوسط أدنى

IL.WB

متوسط أوسط

IM.WB

6

1

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

2

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

3

أســتطيع مــا أعرفــه عــن قواعد اللغة العربيــة لصياغة جمل بســيطة متسلســلة أو متصلة،

1

أســتطيع الكتابــة فــي عدة موضوعــات تعليمية مألوفــة ومتنوعة ،أو موضوعــات معلوماتية،

2

أســتطيع عــرض موضوعــات من الحياة الدراســية اليومية واألحــداث المألوفة ،بمســاعدة مجموعة

3

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن قواعــد اللغة العربيــة لصياغة جمل بســيطة ومجموعة من

1

أســتطيع كتابــة قصــص حول أحداث المدرســة واألحــداث االجتماعية والتجارب الشــخصية ،التي

IM.LB

االستماع
1

المتوسط األوسط

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

باســتخدام مــوارد مختلفة في الفصل الدراســي أو دعــم المعلم.

باســتخدام الجمــل المترابطة وبطريقة متسلســلة.

مــن الجمــل القصيــرة المتصلــة ،من ذاكرتــي ،أو بنك الكلمــات والقاموس المصور.

1.1

أســتطيع تنظيــم العبــارات والجمــل التــي أعرفها في منظم األفــكار المســتخدم للتفكير في
النقــاش الجماعــي ،وتحديــد األفــكار الرئيســية التي تم التعبيــر عنها واســتخالص النتائج ،عندما
أكــون شـ ً
جزءا مــن مجموعات صغيرة يوجههــا المعلم.
ـريكا أو
ً

1.2

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

1.3

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

الجمــل المتصلة أو المتسلســلة.

حدثــت فــي أزمنــة فعليــة مختلفة باســتخدام فقرة تعبيريــة مفصلة ومنظمة (عىل األقل ســبع
جمــل مركبة مــزودة بالتفاصيل).

2

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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4

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.

5

أســتطيع تبــادل المعلومــات فــي المحادثات وبعض المناقشــات ،عن مجموعــة متنوعة من

الموضوعــات المألوفــة ،وبعــض الموضوعــات الملموســة التي بحثت فيها ،باســتخدام جمــل متصلة

6

معايير القـراءة

مبتدئ أعىل

NH.RB

يمكــن دمجهــا لتكويــن فقــرات منطوقة وبطــرح مجموعة متنوعة من األســئلة في أزمنــة مختلفة.

134

متوسط أدنى

IL.RB

متوسط أوسط

IM.RB

1

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

2

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للنصــوص القصيرة والواضحــة التي تعبر عن معلومات أساســية

3

أســتطيع تحديــد بدايــة النــص أو القصــة -المكتوبة عىل مســتوى الجمل ( -نــص معلوماتي أو

1

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن قواعد اللغــة العربية ومفرداتها ،لفهم النص المناســب لمســتوى

2

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للكلمات الرئيســية ،والعبــارات المتعارف عىل اســتخدامها عبر

3

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

4

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للكلمــات الرئيســية ،والعبارات المتعارف عىل اســتخدامها في

1

أســتطيع فهــم المفــردات التعليميــة (الخاصــة بمحتوى أكاديمي معين) والمناســبة لمســتوى

2

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للكلمات الرئيســية والعبــارات المتعارف عىل اســتخدامها عبر

3

أســتطيع قراءة النصوص المناســبة لمســتوى الفصل بمفردي ،وبســرعة مناســبة وطالقة ودقة

مصقلــة بســياق الكالم أو بدعــم لغوي إضافي.

عال.
بصوت
قصــة مدعمــة بالرســوم والصــور) ووســطهما ،ونهايتهمــا ،عندما يقرأ المعلــم النص
ٍ
ٍ

الصف ،بمســاعدة المعلم.

مجموعة من ســياقات مناســبة للمناســبة.

مناســبات متعددة بســهولة نســبية وتعبير مناســب بدعم من ســياقات النص.

الفصــل ،واســتنتاج معاني كلمــات ومفردات جديدة.

مجموعــة مــن ســياقات مناســبة فــي مجموعة متنوعة مــن النصوص المدعومة بقوة من الســياق.

وبنبــرة صوت معبرة.
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6

معايير االستماع

متوسط أدني

IL.LB

متوسط أوسط

IM.LB

متوسط أعىل

IH.LB

6

1

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

2

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

3

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للفكرة الرئيســية وبعــض التفاصيل( ،مثال :فــي محادثات قصيرة،

معايير التحدث

متوسط أدني

IL.SB

التكرار.

أو عــروض قصيــرة ،أو إعــان بســيط في المدرســة ،أو الحكايــات الشــعبية أو الخيالية ،أو قصص

1

أســتطيع ســرد قصة عن حياتي وأنشــطتي ومواقفي وخبراتي االجتماعية األخرى ،باســتخدام

2

أســتطيع التعبيــر عــن رأيــي في مــا يعجبني وما ال يعجبني ،حــول الموضوعات اليوميــة والمألوفة،

3

أســتطيع تحديــد وجهــة نظــري حول الموضوعــات المألوفة وإعطاء بعض األســباب لدعم ذلك،

األطفال).

1

أســتطيع فهــم الفكــرة الرئيســية والمعلومــات األساســية في نص معلوماتي مباشــر ،معروض أو

2

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي باتباع المعلومــات التي يتــم تقديمها لمعظم الحــوارات المنطوقة

3

أســتطيع التعبيــر عــن فهــم الفكرة الرئيســية وبعــض التفاصيل من المحادثــات القصيرة

عال.
مقــروء بصوت
ٍ

متوسط أوسط

IM.SB

1

2

األطفال األخرى.

3

1

أســتطيع التعــرف عــى الفكرة الرئيســية والتفاصيل المســاعدة ألنواع مختلفــة من النصوص

أشــارك فيها (مستمع).

(مثــال :المــواد المعلوماتيــة ،أو خطــاب يلقيه ضيف عربــي ،والمســرحيات ،والتقارير اإلخبارية)،

2

أســتطيع طلــب المعلومــات وتقديمهــا عن طريق طرح األســئلة األصلية واإلجابــة عنها حول

الموضوعــات المألوفــة واليوميــة ،بمــا فــي ذلك الموضوعات التي أتعلم عنها ،باســتخدام سالســل

أســتطيع المشــاركة فــي محادثــات حول موضوعــات مألوفة مثل :الموضوعــات التي أتعلم

عنهــا وبعــض الموضوعــات التــي تم البحــث عنها وذلك باســتخدام مجموعة متنوعة من األســئلة

متوسط أعىل

IH.SB

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

4

أســتطيع المشــاركة فــي محادثــات فورية منطوقة ،في موضوعات مألوفة ،وإنشــاء جمل شــفهية

1

أســتطيع تقديــم المعلومــات وعــرض أفكاري حول الموضوعــات التعليميــة المألوفة ،من خالل

وشــرح ســبب إعجابي بنوع معين منها.

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

باســتخدام جمل بســيطة أو سلســلة مــن الجمل المتصلــة والمترابطة.

األصليــة وجمــل مفــردة ومجموعة من الجمــل من ابتكاري.

واإلعالنــات الموجــزة فــي إذاعة المدرســة ،أو الحكايات الشــعبية ،أو القصــص الخيالية ،أو قصص

4

باســتخدام مزيــج مــن الكلمــات والعبارات والجمل البســيطة التي مارســتها أو حفظتها.

مــن الجمــل المتصلة ،فــي معظم األوقات.

فــي ســياقات جديدة بمعدل الــكالم الطبيعي.

أســتطيع فهم المحادثات أو تفســيرها ،أو تحليلها أو المناقشــات التي أســمعها أو أشــاهدها وال

مجموعــات مــن الجمل المتتالية الســابق التــدرب عليها.

2
3

أو سلســلة مــن الجمــل ،لطرح مجموعــة متنوعة من األســئلة واإلجابة عنها.

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 أحيا ًنا،

لتلبيــة احتياجاتــي ،باســتخدام جمــل متصلــة يمكــن دمجها لتكوين فقرات ،وطــرح مجموعة
متنوعــة من األســئلة في أزمنــة مختلفة.

يتبـع
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3.3

أســتطيع اســتخدام أدوات الربــط لتوضيــح الجمــل المكتوبــة أو مجموعة من الجمــل المرتبطة.
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 شـ ّـقي الجملة الواحدة حتــى نتمكن من
الحصــول عــى المعنــى الذي نريده في نهايــة الجملة.
أمثلة:

أدوات العطــف والجمــع بين الجمل:

ّ
والنهرُ رائق).
ـماء صافيـ ٌـة
• واو العطــف (الــواو) التــي تفيــد الجمع دون الترتيب الزمني (السـ ُ

ُ
ُ
ُ
أطبخ).
فبدأت
(دخلت المطبــخ
• فــاء العطــف (ف) ،وتفيــد الجمــع والترتيب
ْ
(أكمل ُت واجباتي ثـ ّ
ـم ذهبْ ُت مع أمي
• ثــم :حــرف عطــف يفيــد الجمــع والترتيب مــع التراخي
إىل ّ
وق).
الس ِ

ـت َ
• أو :وهــي تســتخدم للشــك (وصلـ ُ
قبلــه أو َ
بعده ال أذكــرُ ) ،للتخيير بين شــيئين وتأتي إذا
ً
ْ
اصمت).
ـل خيرا أو
كانــت صيغــة الجمــل فيها فعل أمر (قـ ْ
• ْ
أم :تســتخدم فــي تحديــد أحــد األمرين والجملــة األوىل تبدأ بهمزة االســتفهام (تناولت
طعامــك أم تركته).
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5

IL.WB

الكتابة
2

5

المتوسط األدنى

IL.WB

أســتطيع عرض موضوعات من الحياة الدراســية
اليوميــة واألحــداث المألوفة ،بمســاعدة مجموعة من
الجمــل القصيــرة المتصلــة ،من ذاكرتي ،أو بنــك الكلمات
والقامــوس المصور.

الكتابة
3

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه عن قواعد اللغــة العربية
لصياغــة جمــل بســيطة ومجموعة من الجمــل المتصلة
أو المتسلســلة.
3.1

2.1

إلي باســتخدام لغة وصفية مناســبة ،في جمل
أســتطيع الكتابة عن شــيء مهم بالنســبة َّ
متصلــة عــى هيئة فقرات.

2.2

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 .

2.3

أســتطيع تمثيــل األفــكار واألحــداث والمعلومات ،باســتخدام مجموعة متنوعــة من النماذج أو
الجــداول لتنظيــم الحقائق واألمثلة.

2.4

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.

المتوسط األدنى

أســتطيع تكويــن جملة بســيطة باســتخدام مكونــات مختلفة ،مثل األفعــال في (المضارع،
والماضي ،واألمر)
معلومــات للمعلــم :تأمل الجمــل التالية:
 .1قــرأ محمود الكتاب

 .2يقــرأ محمود الكتاب.

 .3اقــرأ الكتــاب ،يا محمود.

ـدل الفعــل «قرأ» عــى أن عملية القراءة قد حدثــت وتمت في الزمن
فــي الجملــة األوىل يـ ّ
ً
الماضــي ،ولذلك سـ ّ
ماضيا).
ـمي (فعل
ً

ً
ـدل الفعــل «يقرأ» عىل أن القراءة تحدث اآلن ولذلك سـ ّ
(فعل
ـمي:
أمــا فــي الجملــة الثانيــة فيـ ّ
ً
مضارعا).

أمــا الفعــل «اقــرأ» فإنــه يدل عىل طلب القراءة ويســمى الطلب األمر ولهذا سـ ّ
ـمي (فعل أمر).

3.2

أســتطيع اســتخدام جمل دقيقة ومتناســقة ،عند اســتخدام جمع المذكر الســالم وجمع
المؤنث الســالم.
معلومــات للمعلــم :جمع المؤنث الســالم وجمع المذكر الســالم
ّ
مذكر سـ ً
ُ
َ
ـالما:
جمع
جمع
ـماء ّالتي ُت
األسـ ُ
ٍ
ـماء ّ
ّ
ّ
ّ
ـور ُ
محمدين.
محمــدون -
محم ٌد ـ
ـاء:
العقـ ِ
 .1أسـ ُ
الذكـ ِ
ـات ّ
 .2صفـ ُ
ـور ُ
ـاء :مصلح ـ مصلحــون  -مصلحين.
العقـ ِ
الذكـ ِ

جمــع المؤنــث الســالم :هــو جمـ ٌ
ُّ
آخر
ألف
أكثر مــن اثنتين،
يدل عىل
ـع
ُّ
ويتم بزيـ ِ
ٍ
ـادة ٍ
وتاء عىل ِ
ِ
ُ
َ
ـم ُ
َ
فاطمة  -فاطمات.
يلحقـ ُـه أيُّ تغييـ ٍـر ،مثــال:
دون أن
ـرد
االسـ ِ
المفـ ِ
ث سـ ً
َّ
ُ
َ
ـالما:
جمع
جمع
ـماء ّالتي ُت
األسـ ُ
مؤن ٍ

َّ
ُ
 .1اسـ ُ
فاطمة  -فاطمات.
ـث:
ـم
المؤنـ ِ
ـم العلـ ِ

الجمع :شـ ٌ
ـدة ّ
ـم المختـ ُ
 .2االسـ ُ
حذف َ
ـاعرة -
عند
أنيثُ ،ت
للت
ـاء
ُ
ِ
ـوم بتـ ٍ
ٍ
مربوطة زائـ ٍ
ِ
شــاعرات ،طلحة  -طلحات.
َّ
ُ
العاقل :شــاهقٌ  -شــاهقات.
غير
صفة
.3
ِ
المذك ِر ِ
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5

IL.RB

القـراءة
4

5

المتوسط األدنى

IL.WB

أســتطيع التعبيــر عن فهمــي للكلمات الرئيســية ،والعبارات
المتعارف عىل اســتخدامها في مناســبات متعددة بســهولة
نســبية وتعبير مناســب بدعم من ســياقات النص.
4.1

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).

4.2

أســتطيع أن أفهــم الفــرق بيــن األحداث في الماضي والحاضر والمســتقبل فــي مجموعة
متنوعــة مــن المــواد المقروءة أو المعروضة المناســبة لمســتوى الفصل.

4.3

أســتطيع أن أستكشــف وأتعــرف إىل طــرق مختلفــة للتعبير عن أهداف معينة ،باســتخدام
َّ
متعلمة سـ ً
ـابقا ،وبمســاعدة المعلم.
معلومــات

4.4

أســتطيع اســتخدام خصائــص نصيــة متعددة (مثــل الكلمات اإلرشــادية والموضوع والجمل
الختاميــة) ،لتكويــن فكــرة عامــة عن محتويــات النص ،وتحديد أماكــن المعلومات.

126

الكتابة
1

المتوسط األدنى

أســتطيع الكتابــة في عــدة موضوعــات تعليمية مألوفة
ومتنوعــة ،أو موضوعــات معلوماتية ،باســتخدام الجمل
المترابطــة وبطريقة متسلســلة.
1.1

أســتطيع كتابــة تقريــر ،أو تأليفه ،بأســلوب مشـ ّ
ـوق ،وذلك من خــال التأكيد عىل أهم
المعلومــات واســتخدام صيغ جيدة.

1.2

أســتطيع الكتابــة (بمســاعدة المعلم) عــن مجموعة متنوعــة من الموضوعــات التعليمية
(مثــال :الرد األدبــي ،والمالحظات والســرد ،والكتابة اإلعالمية).

1.3

أســتطيع تأليــف نــص وصفي باســتخدام هجاء جيد ،باســتثناء بعــض األخطاء اإلمالئية
للكلمــات الصعبــة والطويلــة والمحتويــة عــى عديد مــن أحرف العلة القصيــرة أو الطويلة.

1.4

أســتطيع اســتخدام جميــع خطــوات العملية الكتابية ،حيث أســتطيع تخطيــط كتاباتي
ومراجعتهــا وتحريرهــا وإعــادة كتابتها بمســاعدة المعلم.
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5

IL.RB

القـراءة
2

5

المتوسط األدنى

IL.RB

أســتطيع التعبيــر عن فهمــي للكلمات الرئيســية ،والعبارات
المتعــارف عــى اســتخدامها عبر مجموعة من ســياقات
مناســبة للمناسبة.

القـراءة
3

أســتطيع قراءة النصوص المناســبة لمســتوى الفصل
بمفــردي ،بتعبير مناســب وبطالقة وســهولة.
3.1

أســتطيع بنــاء المعنــى (عنــد القراءة الســريعة والتصفــح والقراءة عن قرب) لجمــع المعلومات،
باســتخدام األنمــاط التنظيميــة للنصــوص المطبوعــة والبصرية والنصوص متعددة الوســائط.

3.2

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).

2.1

أســتطيع اســتخدام النمــط التنظيمــي للنصوص والتعبيــرات المصورة والوســائط التعليمية
المتعــددة ،لبنــاء المعنــى ،باســتخدام القــراءة البطيئة ،والتصفح والقراءة عــن قرب ،لجمع
المعلومات.

2.2

أســتطيع اســتخدام التجــارب الســابقة للقراءة أو المشــاهدة ،كنماذج لتنظيــم أفكاري وفهم
النصــوص المختلفــة( ،مثــال :النصــوص الشــفوية أو المطبوعة أو المصورة أو متعددة الوســائط).

3.3

2.3

أســتطيع قراءة قصة (مناســبة لمســتوى الفصل) عن أشــخاص يعيشــون في أوقات أو أماكن
أخــرى والمقارنــة بين أحداث حياتــي وحياتهم.

3.4
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المتوسط األدنى
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الخامــس االبتدائــي‘ :أســتطيع’

5

IL.SB

التحدث
3

5

المتوسط األوسط

IL.RB

أســتطيع تحديــد وجهــة نظري حول الموضوعــات المألوفة
وإعطاء بعض األســباب لدعم ذلك ،باســتخدام جمل
بســيطة أو سلســلة من الجمــل المتتابعة.

القـراءة
1

المتوسط األدنى

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه عن قواعد اللغــة العربية
ومفرداتهــا ،لفهم النصوص المناســبة لمســتوى الصف،
بمســاعدة المعلم.

3.1

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

1.1

معان متعــددة ،وأن نفس األفكار
أســتطيع أن أدرك أن كلمــة عربيــة واحــدة قــد يكون لها
ٍ
يمكــن التعبيــر عنهــا بالكلمات والتعبيــرات المختلفة.

3.2

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

1.2

أســتطيع قــراءة الكلمــات بدقــة ،بدون عالمات ترقيم ،فــي النص ،والجمــل المعقدة في فقرة
تعبيريــة بدعم بعض الدالئــل البصرية.

3.3

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

1.3

3.4

أســتطيع اختيــار لغة وصفية مناســبة ،واســتخدام جمــل متنوعة ،لتوضيح األفــكار وتعزيزها.
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َّ
المتعلمة سـ ً
ـبيا ضمن
أســتطيع أن أفهــم التعبيــرات (البالغيــة) التصويريــة
ـابقا أو الجديدة نسـ ً
نــص مألــوف أو بيئــة تعليمية مألوفة.
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5

IL.SB

التحدث
1

5

المتوسط األوسط

IL.SB

أســتطيع ســرد قصة عن حياتي وأنشــطتي ومواقفي
وخبراتــي االجتماعيــة األخرى ،باســتخدام مجموعات من
الجمــل المتتالية الســابق التــدرب عليها.
1.1

1.2

1.3

أســتطيع مشــاركة اآلخريــن عن موضوع أجــده مثيرً ا الهتمامي ،وأن ٌأقـ ِّ
ـدر أفكار زمالئي
المختلفة.
أســتطيع وصــف شــخص آخــر (صديــق أو فرد من العائلــة) ،وتحديد مــا يعجبني فيه أو ما ال
يعجبنــي (مثــال :وصــف المظهر الخارجي أو وصف الشــخصية).
َّ
المتعلمة سـ ً
ـابقا (الصفات) ،وأنواع مختلفــة من الجمل،
أســتطيع اســتخدام لغــة الوصــف
لتقديــم أفــكاري اإلبداعيــة أو المضحكة إىل اآلخرين.

1.4

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

1.5

بناء عــى معايير التقييم المناســبة
أســتطيع تقديــم مالحظــات عــن قصة كتبهــا أحد الزمالءً ،
لمســتوى الفصل.

1.6

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

120

التحدث
2

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.
2.1

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

2.2

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

2.3

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

2.4

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

2.5

ً
ممتعا وتقدر األفــكار المختلفة التــي يقدمها
أســتطيع مشــاركة  -زمالئــي  -بشــيء أجــده
زمالئــي في الفصل.
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5

IM.LB

االستماع
3

5

المتوسط األوسط

IM.LB

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.
3.1

3.2

3.3

أســتطيع تنظيــم الصــور والمعلومــات المعطــاة سـ ً
ـابقا 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.

االستماع
4

المتوسط األوسط

أســتطيع إظهــار فهمي للمحادثات أو تفســيرها ،أو
تحليلها أو المناقشــات التي أســمعها أو أشــاهدها وال
أشــارك فيها (مستمع).
4.1

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

4.2

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

4.3

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

أســتطيع االســتماع إىل النقــاط الرئيســية في خطاب مطــول يقدمه زمالئــي لفهمها ،وفهم
الوســائط التعليميــة حــول موضــوع مألوف ،فــي مواقف منظمة وبعــض المواقف غير
المنظمة.
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5

IM.LB

االستماع
1

5

المتوسط األوسط

IM.LB

أســتطيع فهم الفكرة الرئيســية والمعلومات األساســية
عال.
فــي نــص معلوماتي مباشــر ،معــروض أو مقروء بصوت
ٍ
1.1

أســتطيع تنظيــم العبــارات والجمــل التــي أعرفها في منظم أفــكار المســتخدم للتفكير في
النقــاش الجماعــي ،وتحديــد األفــكار الرئيســية التي تم التعبيــر عنها واســتخالص النتائج ،عندما
أكــون شـ ً
جزءا مــن مجموعات صغيرة يقودهــا المعلم.
ـريكا أو
ً

1.2

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

1.3

أســتطيع تنظيــم عبــارات أو جمــل معينــة (معطاة) في جدول يربط بين األســباب والدالئــل والنتائج،
عال.
(بمســاعدة المعلــم) لتحديــد األدلــة التي تدعم األفــكار المنطوقــة أو المقروءة بصوت
ٍ
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االستماع
2

المتوسط األوسط

أســتطيع التعبيــر عن فهمــي باتباع المعلومــات التي يتم
تقديمهــا لمعظــم الحــوارات المنطوقة في ســياقات جديدة
بمعدل الــكالم الطبيعي.
2.1

أســتطيع تنظيــم الكلمــات والعبــارات التي تعلمتها سـ ً
ـابقا عــى المنظم البيانــي للفكرة
عال
الرئيســية ،لتحديــد المعلومــات المهمــة المعروضة في شــكل معلومــات مقروءة بصوت
ٍ
حول حدث مدرســي.

2.2

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

2.3

أســتطيع تنظيــم الكلمــات والعبــارات المعروفة سـ ً
ـابقا عىل منظــم بياني للفكرة الرئيســية
والتفاصيــل ،لتحديــد الحقائــق والتفاصيــل الوصفيــة حول موضوع أو نــص معروض أو مقروء
عال.
بصوت
ٍ
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5

معايير القـراءة

مبتدئ أعىل

NH.RB

متوسط أدنى

IL.RB

متوسط أوسط

IM.RB

5

معايير الكتابة
1

أســتطيع كتابــة سلســلة أصليــة مــن الجمل (متصلة أو غيــر متصلة) في موضوعــات اجتماعية أو
َّ
متعلمة.
تعليميــة مألوفــة أو
أســتطيع الكتابــة عــن المعلومــات الشــخصية والموضوعات التــي يمكن توقع محتواها بســهولة،
َّ
المتعلمة ،أو بادئات الجمل البســيطة.
باســتخدام سلســلة بســيطة مــن الجمــل األصلية والجمــل
أســتطيع مــا أعرفــه عــن قواعد اللغة العربيــة لصياغة جمل بســيطة متسلســلة أو متصلة،

1

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه من قواعد اللغــة العربية ومفرداتهــا لفهم النصــوص المختلفة (بما

2

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للنصــوص القصيرة والواضحــة التي تعبر عن معلومات أساســية

2

3

أســتطيع تحديــد بدايــة النــص أو القصــة -المكتوبة عىل مســتوى الجمل ( -نــص معلوماتي أو

3

1

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن قواعد اللغــة العربية ومفرداتها ،لفهم النص المناســب لمســتوى

يناســب مســتوى الفصل) بتوجيــه المعلم.

مبتدئ أعىل

NH.WB

مصقلــة بســياق الكالم أو بدعــم لغوي إضافي.

ّ
عال.
بصوت
مدعمــة بالرســوم والصــور) ووســطهما ،ونهايتهمــا ،عندما يقرأ المعلــم النص
قصــة
ٍ
ٍ

باســتخدام مــوارد مختلفة في الفصل الدراســي أو دعــم المعلم.

1

أســتطيع الكتابــة فــي عدة موضوعــات تعليمية مألوفــة ومتنوعة ،أو موضوعــات معلوماتية،

2

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للكلمات الرئيســية ،والعبــارات المتعارف عىل اســتخدامها عبر

2

أســتطيع عــرض موضوعــات من الحياة الدراســية اليومية واألحــداث المألوفة ،بمســاعدة مجموعة

3

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

3

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن قواعــد اللغة العربيــة لصياغة جمل بســيطة ومجموعة من

الصف ،بمســاعدة المعلم.

متوسط أدنى

IL.WB

مجموعة من ســياقات مناســبة للمناســبة.

باســتخدام الجمــل المترابطة وبطريقة متسلســلة.

مــن الجمــل القصيــرة المتصلــة ،من ذاكرتــي ،أو بنك الكلمــات والقاموس المصور.

الجمــل المتصلة أو المتسلســلة.

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للكلمــات الرئيســية ،والعبارات المتعارف عىل اســتخدامها في

4

مناســبات متعددة بســهولة نســبية وتعبير مناســب بدعم من ســياقات النص.

1

أســتطيع فهــم المفــردات التعليميــة (الخاصــة بمحتوى أكاديمي معين) والمناســبة لمســتوى

2

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للكلمات الرئيســية والعبــارات المتعارف عىل اســتخدامها عبر

3

أســتطيع قراءة النصوص المناســبة لمســتوى الفصل بمفردي ،وبســرعة مناســبة وطالقة ودقة

متوسط أوسط

IM.WB

1

حدثــت فــي أزمنــة فعليــة مختلفة باســتخدام فقرة تعبيريــة مفصلة ومنظمة (عىل األقل ســبع
جمــل مركبة مــزودة بالتفاصيل).

الفصــل ،واســتنتاج معاني كلمــات ومفردات جديدة.

مجموعــة مــن ســياقات مناســبة فــي مجموعة متنوعة مــن النصوص المدعومة بقوة من الســياق.

أســتطيع كتابــة قصــص حول أحداث المدرســة واألحــداث االجتماعية والتجارب الشــخصية ،التي

2

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.

وبنبــرة صوت معبرة.
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5

معايير االستماع

متوسط أدني

IL.LB

5

1

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

2

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

3

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للفكرة الرئيســية وبعــض التفاصيل( .مثال :فــي محادثات قصيرة،

معايير التحدث

متوسط أدني

NH.SB

التكرار.

أو عــروض قصيــرة ،أو إعــان بســيط في المدرســة ،أو الحكايــات الشــعبية أو الخيالية ،أو قصص

1

أســتطيع تقديــم معلومــات عن نفســي وعن اهتماماتي وأنشــطتي باســتخدام مزيج مــن الكلمات

2

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

3

أســتطيع التعبير عن بعض التفاصيل الشــخصية والمشــاعر والســؤال عنها بأســئلة بســيطة

األطفال).

متوسط أوسط

IM.LB

متوسط أعىل

IH.LB

1

أســتطيع فهــم الفكــرة الرئيســية والمعلومــات األساســية في نص معلوماتي مباشــر ،معروض أو

2

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي باتباع المعلومــات التي يتــم تقديمها لمعظم الحــوارات المنطوقة

3

أســتطيع التعبيــر عــن فهــم الفكرة الرئيســية وبعــض التفاصيل من المحادثــات القصيرة

عال.
مقــروء بصوت
ٍ

بسيطة .

مناسبة.

4

أســتطيع تقديــم معلومــات بســيطة عن الموضوعــات اليومية المألوفة باســتخدام مزيج من

5

أســتطيع اســتخدام عبــارات قصيــرة وتعابير محفوظة لإلجابة عن األســئلة فــي الموضوعات

الكلمــات والعبــارات والجمــل البســيطة الممارســة أو المحفوظة من قبل.

التعليميــة واالجتماعيــة المألوفة.

فــي ســياقات جديدة بمعدل الــكالم الطبيعي.

متوسط أوسط

IL.SB

واإلعالنــات الموجــزة فــي إذاعة المدرســة ،أو الحكايات الشــعبية ،أو القصــص الخيالية ،أو قصص
األطفال األخرى.

4

أســتطيع فهم المحادثات أو تفســيرها ،أو تحليلها أو المناقشــات التي أســمعها أو أشــاهدها وال

1

أســتطيع التعــرف عــى الفكرة الرئيســية والتفاصيل المســاعدة ألنواع مختلفــة من النصوص

1
2

أشــارك فيها (مستمع).

3

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.

(مثــال :المــواد المعلوماتيــة ،أو خطــاب يلقيه ضيف عربــي ،والمســرحيات ،والتقارير اإلخبارية)،

وشــرح ســبب إعجابي بنوع معين منها.

2

والعبــارات والجمــل البســيطة المحفوظة أو الممارســة من قبل.

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

متوسط أعىل

IM.SB

1

أســتطيع طلــب المعلومــات وتقديمهــا عن طريق طرح األســئلة األصلية واإلجابــة عنها حول

الموضوعــات المألوفــة واليوميــة ،بمــا فــي ذلك الموضوعات التي أتعلم عنها ،باســتخدام سالســل
مــن الجمــل المتصلة ،فــي معظم األوقات.

2

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.

3

112
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جمــل مفــردة ومجموعة من الجمــل المتصلة.
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ّ
فتجره (أي يصبح االســم مجــرورً ا بعدها) وهي:
حــروف مبنيَّ ــة تدخــل عىل االســم فقط،
ِمـ ْ
َ
ٌ
المكتبة).
خالد مــن
(خرج
ـن :حــرف جر مبني عىل الســكون
ِ
العمل).
علي إىل
إىل :حــرف جــر مبني عىل الســكون (يذهـ ُ
ـب ٌّ
ِ

محمد ْ
َعـ ْ
ٌ
أصدقاء ُّ
َ
الســوء).
عن
(ابتعد
ـن :حــرف جــر مبني عىل الســكون
ِ
الر ِّ
القلم عىل َّ
َ
(وضع سـ ٌ
عــى :حــرف جر مبني عىل ّ
َ
ف).
ـالم
الســكون

القفص.
فــي :حــرف جر مبني عىل الســكون (القطة حبيسـ ٌـة في
ِ
َّ
ـم ُّ
(يتعلـ ُ
الب بــِالمدرســـــــة.
البــاء :حــرف جر مبني عىل الكســر
الط ُ

ُ
ـلبيت) ،أو عىل الفتح (اشـ َ
َ
المعلمة ل َـــكم)
ت
(عاد طارقٌ ل ِــ
الـ ّـام :حــرف جــر مبني عىل الكســر
ـتاق ِ
ِ
ٌ
المالك)
جميلة َك
الــكاف :حــرف جــر يفيد التشــبيه مبني عــى الفتح (الطفلـ ُـة
ِ

3.3

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

ً
ً
مميزا في مدرســتنا.
معلما
مثــال عــن التخصيص :قابلــت
مثــال عــن التعريــف :قابلت معلم اللغــة العربية.
عالقة الصفــة بالموصوف:

الخامس االبتدائي
5

االستماع
التحدث
القراءة
الكتـابة

الصفــة تطابــق الموصــوف مطابقة تامة في:
الطيب يســارع إىل فعل الخير.
الرجل
ـب.
• التنكيــر والتعريــف .مثــال :هــذا
رجل طيـ ٌ
ُ
ٌ
ُ

• 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:
 .1حينمــا تكــون الصفــة جملــة أو شــبه جملة يجب أن يكــون الموصوف نكرة.
 .2الصفــة التــي تكــون جملــة يجب أن تشــتمل عىل ضمير متصل أو مســتتر يربطهــا بجملة
الموصوف.
3.4

أســتطيع اســتخدام المتضــادات والمترادفــات ،لتحســين جودة تعبيراتــي المكتوبة عن
الموضوعــات أو األشــياء أو األفكار.
(أســباب الترادف :معلومــات للمعلم)

يمكــن إجمــال أهـ ِّ
ْ
ـم هــذه األســباب في ضوء ما َّ
َ
والمحدثــون ،في ما يأتي:
القدامى
ـاء العرب
قرره علمـ ُ
				
• التغيُّ ــر الصوتــي.

• االقتــراض مــن اللغات األخرى.

		
دالالت بعــض األلفــاظ.
• تغيُّ ــر
ِ

لغات العرب.
• اختــاف
ِ

المتضادات
المتضــادات هامــة جـ ً
ـدا لفهــم الوصف الدقيق لألشــياء .وأحيا ًنا ال يتضح الشــيء إال بذكر
ضــده .ليــس هنــاك أســباب معينة للتضــاد إال التوضيح ودقة الوصف.
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4

NH.WB

الكتابة
2

4

المبتدى األعىل

NH.WB

أســتطيع الكتابــة عن المعلومات الشــخصية
والموضوعــات التــي يمكن توقع محتواها بســهولة،
باســتخدام سلســلة بســيطة من الجمل األصلية والجمل
َّ
المتعلمــة أو بادئــات الجمل البســيطة.

الكتابة
3

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه عن قواعد اللغــة العربية
لصياغــة جمل بســيطة ،و/أو سالســل من الجمــل المتتالية
بمســاعدة المعلم وبنــك الكلمات.
3.1

2.1

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

2.2

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

2.3

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

2.4

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

2.5

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

المبتدى األعىل

أســتطيع اســتخدام عالمات 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 – عالمــة االســتفهام؟
عالمــة التأثــر! عالمــة التنصيــص « -عالمــة الحــذف … والقوســان ()

3.2

(أ)

(ب)

عالمات ّ
التنصيص

كل كالم منقول ّ
بنصه.
(") يوضع بينهما ّ

الفاصلة

( )،توضع بين جملة وجملة لتفصل بينهما.

ّ
النقطة

( ).توضع في نهاية العبارة ّ
الت ّ
امة.

ّ
النقطتان الرأسيتان

التصريح أو ّ
( ):توضعان بعد القول أو ما شابه من ّ
التفصيل.

ّ
التعجب
عالمة

(!) توضع في نهاية الكالم المثير َّ
للدهشة.

الفاصلة المنقوطة

(؛) توضع بين جملتين ّ
الثانيّ ة منهما سبب لألوىل.

القوسان

( ) ويُ ستعمالن لإلحاطة بكلمة أو تركيب أو جملة.

أســتطيع اســتخدام حــروف الجر ،لتحســين جــودة كتابتي الوصفية وإلضافــة التفاصيل إىل
كتابتي.
ّ
الجر :معلومــات للمعلم)
(حــروف

مــن ،إىل ،عــن ،عىل ،فــي ،الباء ،الالم ،الكاف

يتبـع
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4

NH.RB

القـراءة
3

4

المبتدى األعىل

NH.WB

أســتطيع تحديــد بدايــة النص أو القصــة  -المكتوبة عىل
مســتوى الجمــل ( -نص معلوماتــي أو قصة مدعمة
بالرســوم والصور) ووســطهما ،ونهايتهمــا ،عندما يقرأ
عال.
بصوت
المعلــم النص
ٍ
ٍ

الكتابة
1

المبتدى األعىل

أســتطيع كتابــة سلســلة أصليــة من الجمــل (متصلة أو غير
متصلــة) فــي موضوعــات اجتماعيــة أو تعليمية مألوفة أو
َّ
متعلمة .
1.1

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

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

1.2

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

3.2

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

1.3

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

3.3

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

3.4

أســتطيع إظهــار معرفتــي بعالمــات الترقيــم ،من خالل التوقف واســتخدام نبرة الصوت
المناســبة عند الحاجة.

3.5

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

3.1
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4

NH.RB

القـراءة
1

4

المبتدى األعىل

NH.RB

القـراءة
2

المبتدى األعىل

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه من قواعد اللغــة العربية
ومفرداتهــا لفهــم النصوص المختلفة (بما يناســب مســتوى
الفصل) بتوجيــه المعلم.

أســتطيع التعبيــر عن فهمي للنصــوص القصيرة
والواضحــة التــي تعبــر عن معلومات أساســية مصقلة
بســياق الــكالم أو بدعم لغوي إضافي( .القــراءة الموجهة).

1.1

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

2.1

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

1.2

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

2.2

1.3

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

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

2.3

1.4

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

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

1.5

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

2.4

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

2.5

أســتطيع اســتخدام خصائــص النــص( ،مثل جــدول المحتويات والفهرس والعناويــن) ،لتحديد
معلومــات معينــة في النص.
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4

IL.SB

التحدث
2

4

المتوسط األدنى

IL.SB

أســتطيع التعبيــر عــن رأيي فــي ما يعجبني ومــا ال يعجبني،
حــول الموضوعــات اليومية والمألوفة ،باســتخدام مزيج
مــن الكلمــات والعبارات والجمل البســيطة التي مارســتها
أو حفظتها.

التحدث
3

المتوسط األدنى

أســتطيع تحديــد وجهــة نظري حول الموضوعــات المألوفة
وإعطاء بعض األســباب لدعم ذلك ،باســتخدام جمل
بســيطة أو سلســلة من الجمــل المتتابعة.
3.1

أســتطيع التحدث بشــكل مناســب مع اآلخرين ،لشــرح أفكاري في نقاط ،أو تقديم دليل بســيط
لدعم أفكاري.
أســتطيع التعبيــر ،فــي جمــل بســيطة ،عن نقاط رئيســية وبعض التفاصيل ،عن شــيء منطوق
أو معــروض بلغة مألوفة.

2.1

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

3.2

2.2

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

3.3

2.3

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

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

2.4

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

3.4

أســتطيع اختيــار لغة وصفية مناســبة ،واســتخدام جمــل متنوعة ،لتوضيح األفــكار وتعزيزها
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4

IL.LB

االستماع
3

4

المتوسط األدنى

IL.SB

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.

التحدث
1

المتوسط األدنى

أســتطيع ســرد قصة عن حياتي وأنشــطتي ومواقفي
وخبراتــي االجتماعيــة األخرى ،باســتخدام مجموعات من
الجمــل المتتالية الســابق التــدرب عليها.
1.1

ً
مثيرا الهتمامي وأن ٌأقـ ِّ
ـدر أفكار زمالئي
أســتطيع مشــاركة اآلخريــن عن موضوع أجــده
المختلفة.

3.1

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

1.2

3.2

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

1.3

3.3

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

1.4

3.4

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

1.5

3.5

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

بناء عــى معايير التقييم المناســبة
أســتطيع تقديــم مالحظــات عــن قصة كتبهــا أحد الزمالءً ،
لمســتوى الفصل.

1.6

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

100

أســتطيع وصــف شــخص آخــر (صديــق أو فرد من العائلــة) ،وتحديد مــا يعجبني فيه أو ما ال
يعجبنــي (مثــال :وصــف المظهر الخارجي أو وصف الشــخصية).
َّ
المتعلمة سـ ً
ـابقا (الصفات) ،وأنواع مختلفــة من الجمل،
أســتطيع اســتخدام لغــة الوصــف
لتقديــم أفــكاري اإلبداعيــة أو المضحكة إىل اآلخرين.
أســتطيع أن أحكــي قصــة عن حياتي وأنشــطتي وأحداثي وخبراتــي االجتماعية األخرى،
باســتخدام سلســلة من الجمــل المتتالية.

101

الرابــع االبتدائــي' :أســتطيع'

4

IL.LB

االستماع
1

4

المتوسط األدنى

IL.LB

أســتطيع التعبيــر عــن فهمي لألســئلة وصيغ األمر
والعبــارات المألوفــة ،في نطاق محدود مــن المحتويات
ً
اعتمادا عىل ســياق الكالم.
التعليميــة،
1.1

1.2

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) سـ ً
ـابقا،
باســتخدام جــدول تنظيــم األفــكار لفهم المعلومــات الجديدة التي يعبــر عنها اآلخرون إذا
تضمنــت بعــض الدالئل أو الدعم.

1.3

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

1.4

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

98

االستماع
2

المتوسط األدنى

أســتطيع اتبــاع التعليمــات المكونــة من عدة خطوات،
بدون مســاعدة اإليمــاءات الحركية أو التكرار.
2.1

ـتمعا نشـ ً
أســتطيع أن أكــون مسـ ً
ـطا ،عن طريق االنتباه واحتــرام أفكار زمالئي.

2.2

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

2.3

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

2.4

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

2.5

أســتطيع التعــرف عــى تأثيــر التعليقــات اإليجابيــة أو النقد المقدم من زمــاء مجموعتي لي،
والرد عليها بســلوك مناســب.
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4

معايير القـراءة

مبتدئ أوسط

NM.RB

مبتدئ أعىل

NH.RB

4

معايير الكتابة

1

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

2

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

2

3

ً
أســتطيع أن أنتــج مــن الذاكــرة عـ ً
قليل من الكلمات أو العبارات البســيطة في ســياق الكالم أو
ـددا

3

4

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

4

5

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي لنــص مقروء عىل مســتوى الفصل  ،مع التوجيــه  ،من خالل القراءة

1

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه من قواعد اللغــة العربية ومفرداتهــا لفهم النصــوص المختلفة (بما

2

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للنصــوص القصيرة والواضحــة التي تعبر عن معلومات أساســية

3

أســتطيع تحديــد بدايــة النــص أو القصــة -المكتوبة عىل مســتوى الجمل ( -نــص معلوماتي أو

المحفوظة.

مبتدئ أوسط

زهرة صغيرة).

أن أمــأ معلومــات محدودة عىل نموذج بســيط( .مثــال :أكمل الفراغات).

المســتقلة( .مثــال  .اســتخدام معرفتــي الســابقه لقراءة النــص المطلوب بمفردي).

مبتدئ أعىل

متوسط أدنى

NH.WB

يناســب مســتوى الفصل) بتوجيــه المعلم.

مصقلــة بســياق الكالم أو بدعــم لغوي إضافي.

المحفوظة.

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

زهرة صغيرة).

ً
أســتطيع أن أكتــب مــن الذاكــرة عـ ً
قليل من الكلمات أو العبارات البســيطة في ســياق الكالم،
ـددا

أو أن أمــأ معلومــات محــدودة عــى نموذج بســيط( .مثال :أكمل الفراغــات وأكمل الجدول).

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

1

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

2

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

3

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن قواعد اللغــة العربية لصياغة جمل بســيطة متسلســلة أو

متصلــة ،باســتخدام مــوارد مختلفة في الفصل الدراســي أو دعــم المعلم.

عال.
بصوت
قصــة مدعمــة بالرســوم والصــور) ووســطهما ،ونهايتهمــا ،عندما يقرأ المعلــم النص
ٍ
ٍ

1

أســتطيع الكتابــة فــي عدة موضوعــات تعليمية مألوفــة ومتنوعة ،أو موضوعــات معلوماتية،

1

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن قواعد اللغــة العربية ومفرداتها ،لفهم النص المناســب لمســتوى

2

أســتطيع عــرض موضوعــات من الحياة الدراســية اليومية واألحــداث المألوفة ،بمســاعدة مجموعة

2

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للكلمات الرئيســية ،والعبــارات المتعارف عىل اســتخدامها عبر

3

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن قواعــد اللغة العربيــة لصياغة جمل بســيطة ومجموعة من

3

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

4

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للكلمــات الرئيســية ،والعبارات المتعارف عىل اســتخدامها في

متوسط أوسط

IL.RB

NM.WB

1

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

الصف ،بمســاعدة المعلم.

مجموعة من ســياقات مناســبة للمناســبة.

IL.WB

باســتخدام الجمــل المترابطة وبطريقة متسلســلة.

مــن الجمــل القصيــرة المتصلــة ،من ذاكرتــي ،أو بنك الكلمــات والقاموس المصور.

الجمــل المتصلة أو المتسلســلة.

مناســبات متعددة بســهولة نســبية وتعبير مناســب بدعم من ســياقات النص.
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4

معايير االستماع

مبتدئ أعىل

NH.LB

متوسط أدني

IL.LB

متوسط أوسط

IM.LB

4

1

أســتطيع التعبيــر عــن فهــم الكلمات و/أو األفــكار الرئيســية المتعلقة بموضوعــات تعليمية

2

أســتطيع التعبيــر عــن فهمي لألســئلة البســيطة والصياغات وجمل األمر فــي الموضوعات

3

منطقيا
أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي القصص المألوفة التــي تتبع ترتيبً ــا
ً

4

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للتعليمات البســيطة متعددة الخطوات بمســاعدة اإليمــاءات الحركية

5

أســتطيع فهــم الهيــكل العــام للقصة .مثال :وصــف كيفية تقديــم البداية للقصــة وكيفية ختم

1

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

مألوفــة ،إن أتت في ســياقات محددة.

معايير التحدث

مبتدئ أعىل

NH.SB

المألوفــة ،باإلضافــة إىل فهــم بعــض الجمل في موضوعــات جديدة مدعومة بقوة بســياق الكالم

والصور والتكرار

1

أســتطيع تقديــم معلومــات عن نفســي وعن اهتماماتي وأنشــطتي باســتخدام مزيج مــن الكلمات

2

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

3

أســتطيع التعبير عن بعض التفاصيل الشــخصية والمشــاعر والســؤال عنها بأســئلة بســيطة

4

النهايــة لألحــداث ،عندما يقرأ المعلــم في الفصل.

والعبــارات والجمــل البســيطة المحفوظة أو الممارســة من قبل.

بسيطة .

مناسبة.

أســتطيع تقديــم معلومــات بســيطة عن الموضوعــات اليومية المألوفة باســتخدام مزيج من

الكلمــات والعبــارات والجمــل البســيطة الممارســة أو المحفوظة من قبل.

5

أســتطيع اســتخدام عبــارات قصيــرة وتعابير محفوظة لإلجابة عن األســئلة فــي الموضوعات

1

أســتطيع ســرد قصة عن حياتي وأنشــطتي ومواقفي وخبراتي االجتماعية األخرى ،باســتخدام

2

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

2

أســتطيع التعبيــر عــن رأيــي في مــا يعجبني وما ال يعجبني ،حــول الموضوعات اليوميــة والمألوفة،

3

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للفكرة الرئيســية وبعــض التفاصيل( .مثال :فــي محادثات قصيرة،

3

أســتطيع تحديــد وجهــة نظــري حول الموضوعــات المألوفة وإعطاء بعض األســباب لدعم ذلك،

متوسط أدني

IL.SB

التكرار.

أو عــروض قصيــرة ،أو إعــان بســيط في المدرســة ،أو الحكايــات الشــعبية أو الخيالية ،أو قصص
األطفال).

1

أســتطيع فهــم الفكــرة الرئيســية والمعلومــات األساســية في نص معلوماتي مباشــر ،معروض أو

2

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي باتباع المعلومــات التي يتــم تقديمها لمعظم الحــوارات المنطوقة

3

أســتطيع التعبيــر عــن فهــم الفكرة الرئيســية وبعــض التفاصيل من المحادثــات القصيرة

عال.
مقــروء بصوت
ٍ

فــي ســياقات جديدة بمعدل الــكالم الطبيعي.

2

باســتخدام مزيــج مــن الكلمــات والعبارات والجمل البســيطة التي مارســتها أو حفظتها.

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 سالســل

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.

3

أســتطيع فهم المحادثات أو تفســيرها ،أو تحليلها أو المناقشــات التي أســمعها أو أشــاهدها وال

مجموعــات مــن الجمل المتتالية الســابق التــدرب عليها.

مــن الجمــل المتصلة ،فــي معظم األوقات.

واإلعالنــات الموجــزة فــي إذاعة المدرســة ،أو الحكايات الشــعبية ،أو القصــص الخيالية ،أو قصص
األطفال األخرى.

4

متوسط أوسط

IM.SB

1

التعليميــة واالجتماعيــة المألوفة.

أســتطيع تقديــم معلومــات عــن الموضوعــات المألوفة التي أتعلــم عنها أو أبحث فيها ،باســتخدام

جمــل مفــردة ومجموعة من الجمــل المتصلة.

أشــارك فيها (مستمع).
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الثالــث االبتدائــي' :أســتطيع'

3

NH.WB

الكتابة
3

مبتدئ أعىل

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه عن قواعد اللغــة العربية
لصياغــة جمل بســيطة متسلســلة أو متصلة ،باســتخدام
مراجــع مختلفــة في الفصل الدراســي أو دعــم المعلم.
3.1

أســتطيع اســتخدام المتضــادات والمترادفات لتحســين جــودة تعبيراتي المكتوبة عن األشــياء
والمشــاعر والموضوعــات المألوفة.
معلومــات للمربــي :أســباب الترادف ومعلومــات عن التضاد:

يمكــن إجمــال أهـ ِّ
ْ
ـم هــذه األســباب في ضوء ما َّ
َ
والمحدثــون ،في ما يأتي:
القدامى
ـاء العرب
قرره علمـ ُ
• االقتــراض مــن اللغات األخرى.
				
• التغيُّ ــر الصوتــي.
•
لغات العرب.
اختــاف
		
دالالت بعــض األلفــاظ.
• تغيُّ ــر
ِ
ِ

الرابع االبتدائي
4

االستماع
التحدث
القراءة
الكتـابة

المتضادات:

• المتضــادات هامــة جـ ً
ـدا لفهــم الوصف الدقيق لألشــياء .وأحيا ًنا ال يتضح الشــيء إال
بذكر ضده.

3.2

• 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:

3.3

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:

• أيــن :نســتفهم عــن الزمــان		.

• كيــف :نســتفهم عن الحال.

		
• َمــن :نســتفهم عــن العاقــل.

• لماذا :نســتفهم عن الســبب).

		
• متــى :نســتفهم عــن الزمــان.
• ماذا/مــا :نســتفهم عــن غير العاقل.

• كــم :نســتفهم عــن العــدد.
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مبتد ئ
أعىل

متو سط
أدنى

الثالــث االبتدائــي' :أســتطيع'

3

NH.WB

الكتابة
1

3

مبتدئ أعىل

NH.WB

أســتطيع كتابــة سلســلة أصليــة من الجمــل (متصلة أو غير
متصلــة) فــي موضوعــات اجتماعيــة أو تعليمية مألوفة أو
َّ
متعلمة .
1.1

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

1.2

الكتابة
2

مبتدئ أعىل

أســتطيع الكتابــة عن المعلومات الشــخصية
والموضوعــات التــي يمكن توقع محتواها ببســاطة،
باســتخدام سلســلة بســيطة من الجمل األصلية والجمل
َّ
المتعلمــة ،أو بادئــات الجمل البســيطة.

ً
مثال مشـ ً
ً
ـابها لها.
جيدا ،عندما أرى
أســتطيع كتابــة قصــة بســيطة أو قصيدة عن أشــياء أعرفهــا

2.1

1.3

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

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

2.2

1.4

أســتطيع كتابــة مالحظــات قصيرة باســتخدام عبارات وجمل بســيطة (مثــال :بطاقة بريدية ،أو
بطاقة دعوة ،أو رســالة عيد ميالد ،أو مالحظة شــكر).

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

2.3

1.5

أســتطيع الكتابــة عــن روتينــي اليومي باســتخدام كلمات ربط( ،مثال« :أيضً ــا»« ،التالي»« ،ثم»،
«األول واألخير»....

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

2.4

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

2.5

أســتطيع الكتابة عن عطلة أو إجازة أو احتفال ،باســتخدام جمل أصلية بســيطة أو سالســل
مــن الجمــل ،بمســاعدة جدار الكلمــات أو بادئات الجمل.
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الثالــث االبتدائــي' :أســتطيع'

3

NH.RB

القـراءة
2

3

مبتدئ أعىل

NH.RB

أســتطيع التعبيــر عن فهمي للنصــوص القصيرة
والواضحــة التــي تعبــر عن معلومات أساســية مصقلة
بســياق الــكالم أو بدعم لغوي إضافي( .القــراءة الموجهة).
2.1

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

2.2

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

2.3

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

2.4

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

2.5

أســتطيع اســتخدام خصائــص النــص( ،مثل جــدول المحتويات والفهرس والعناويــن) ،لتحديد
معلومــات معينــة في النص.
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القـراءة
3

مبتدئ أعىل

أســتطيع تحديــد بدايــة النص أو القصــة  -المكتوبة عىل
مســتوى الجمــل ( -نص معلوماتــي أو قصة مدعمة
بالرســوم والصور) ووســطهما ،ونهايتهمــا ،عندما يقرأ
عال.
بصوت
المعلــم النص
ٍ
ٍ
3.1

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

3.2

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

3.3

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

3.4

أســتطيع إظهــار معرفتــي بعالمــات الترقيــم ،من خالل التوقف واســتخدام نبرة الصوت
المناســبة عند الحاجة.

3.5

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

3

NH.SB

التحدث
4

3

مبتدئ أعىل

NH.RB

أســتطيع تقديم معلومات بســيطة عــن الموضوعات
اليوميــة المألوفــة باســتخدام مزيج مــن الكلمات والعبارات
والجمــل البســيطة لممارســة أو المحفوظــة من قبل.

القـراءة
1

مبتدئ أعىل

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه عن قواعد اللغــة العربية
ومفرداتهــا لفهــم النصوص المختلفة (بما يناســب مســتوى
الفصل) بتوجيــه المعلم.

4.1

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

1.1

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

4.2

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

1.2

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

4.3

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

1.3

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

4.4

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

1.4

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

4.5

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

1.5

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

flag

4.6

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

4.7

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

4.8

ّ
التعلم.
أســتطيع مشــاهدة األحــداث أو األخبــار والتفاعل معها في بيئــة
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الثالــث االبتدائــي' :أســتطيع'

3

NH.SB

التحدث
2

3

مبتدئ أعىل

NH.SB

أســتطيع طلــب معلومات عن الموضوعــات المألوفة،
وتقديمهــا ،عــن طريق تأليف أســئلة وجمل بســيطة.
2.1

2.2

أســتطيع مــلء مجموعــة متنوعــة من النماذج لعرض فكرة بســيطة ،باســتخدام العبارات
َّ
المتعلمــة والجمــل البســيطة ،المتعلمة سـ ً
ـابقا وبتوجيــه المعلم.
َّ
المتعلمة أو
أســتطيع التحــدث فــي مجموعــة صغيرة عن شــيء تعلمته ،باســتخدام العبــارات
األصليــة والصور ،لمســاعدة زمالئــي عىل الفهم.

2.3

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

2.4

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

2.5

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

2.6

أســتطيع ربــط معنــى قصة معروفة أو قصــة خيالية بالتجارب الشــخصية.

84

التحدث
3

مبتدئ أعىل

أســتطيع التعبيــر عــن بعض التفاصيل الشــخصية
والمشــاعر ،والســؤال عنها ،والــرد عليها ببعــض التفاصيل،
بجمل وأســئلة بسيطة.
3.1

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

3.1
3.2

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

3.3

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

3.4

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

3.5

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

3.6

أســتطيع اســتخدام أســاليب متنوعة لتحســين طريقة تقديم عملي أو مشــروعي.

3.7

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

3.8

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

3

NH.LB

االستماع
5

3

مبتدئ أعىل

NH.SB

أســتطيع فهــم الهيــكل العام للقصة( ،مثال :وصــف كيفية
تقديــم البدايــة للقصــة وكيفية ختم األحــداث ،عندما يقرأ
المعلــم في الفصل).

التحدث
1

مبتدئ أعىل

أســتطيع تقديــم معلومات عن نفســي وعــن اهتماماتي
وأنشــطتي باســتخدام مزيج مــن الكلمات والعبارات
والجمــل البســيطة المحفوظــة أو الممارســة من قبل.

5.1

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

1.1

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

5.2

أســتطيع تحديــد المشــكلة والحــل في القصة ،مــن خالل قراءتها أو االســتماع إليها مقروءة
عال.
بصوت
ٍ
ٍ

1.2

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

5.3

أســتطيع اســتخدام مــا تعلمته سـ ً
ـابقا لفهم كيفية حل مشــكلة مــا في القصة.

1.3

5.4

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

1.4

5.5

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

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

1.5

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

1.6

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

1.7

ـفهيا ســبب اســتمتاعي أو عدم
أســتطيع أن أعمل قائمة بالكتب التي قرأتها و أن أشــرح شـ ً
اســتمتاعي بها.
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1.1

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

83

الثالــث االبتدائــي' :أســتطيع'

3

NH.LB

االستماع
3

3

مبتدئ أعىل

NH.LB

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للقصص المألوفــة التي تتبع
منطقيا.
ترتيبــا
ً
ً

االستماع
4

مبتدئ أعىل

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

3.1

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

4.1

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

3.2

أســتطيع االســتماع إىل أنواع مختلفة من النصوص (مثل األســاطير واألغاني والمســرحيات)
ومالحظة مــدى اختالفها.

4.2

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

3.3

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

4.3

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

3.4

أســتطيع التعــرف عــى االختالفات بين األشــخاص في الكالم ،باســتخدام اإليماءات ولغة
الجســد والتمثيالت المصورة.

4.4

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

3.5

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

4.5

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

4.6

أســتطيع مشــاهدة عرض حضاري ،وشــرح ما رأيته لشــخص آخر ،باســتخدام جمل بســيطة
متتالية.
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الثالــث االبتدائــي' :أســتطيع'

3

NH.LB

االستماع
1

3

مبتدئ أعىل

NH.LB

أســتطيع التعبيــر عــن فهم الكلمات و/أو األفكار الرئيســية
المتعلقــة بموضوعــات تعليميــة مألوفــة ،إن أتت في
سياقات محددة.
1.1

أســتطيع فهــم توجيهــات المعلم البســيطة في الروتين اليومــي ،واتباعها.

االستماع
2

مبتدئ أعىل

أســتطيع التعبيــر عن فهمي لألســئلة البســيطة والصياغات
وجمــل األمــر في الموضوعــات المألوفة ،باإلضافة إىل
فهــم بعــض الجمــل في موضوعات جديــدة مدعومة بقوة
بسياق الكالم.

1.2

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

2.1

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

1.3

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

2.2

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

2.3

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

2.4

أســتطيع اســتخدام الدالئل لتوقع ما ســوف أســتمع إليه

2.5

أســتطيع اســتخدام كلمــات تعليميــة مهمــة أو عناصر التحــاور التي أعرفهــا ،لمتابعة فيلم أو
قصة مقروءة.
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3

معايير القـراءة

مبتدئ أوسط

NM.RB

مبتدئ أعىل

NH.RB

3

معايير الكتابة

1

ّ
والمركبــة عند تحليلهــا أو إىل الحروف األصلية أو
أســتطيع التعــرف عــى بعــض الحــروف المفردة

2

أســتطيع التعــرف عــى العديــد مــن الكلمات والعبارات المصــورة المفهومة من ســياق الكلمات

2

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

3

3

تهجئتها .

مبتدئ أوسط

المصورة.

4

أســتطيع إظهــار فهمــي للنــص بتوجيــه ومعاونة المعلم( .مثال :اســتخدام أدلــة النص أو النصوص

5

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

1

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه من قواعد اللغــة العربية ومفرداتهــا لفهم النصــوص المختلفة (بما

2

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للنصــوص القصيرة والواضحــة التي تعبر عن معلومات أساســية

3

أســتطيع تحديــد بدايــة النــص أو القصــة -المكتوبة عىل مســتوى الجمل ( -نــص معلوماتي أو

4

التوضيحيــة فــي القراءة المســتقلة أو القــراءة الموجهة).

مبتدئ أعىل

متوسط أدنى
IL.RB

NM.WB

1

NH.WB

يناســب مســتوى الفصل) بتوجيــه المعلم.

1
2

مصقلــة بســياق الكالم أو بدعــم لغوي إضافي.

3

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 =

زهرة صغيرة).

ً
أســتطيع أن أنتــج مــن الذاكــرة عـ ً
قليل من الكلمات أو العبارات البســيطة في ســياق الكالم أو
ـددا
أن أمــأ معلومــات محدودة عىل نموذج بســيط .مثــال( :أكمل الفراغات).

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

أســتطيع كتابــة سلســلة أصليــة مــن الجمل (متصلة أو غيــر متصلة) في موضوعــات اجتماعية أو
َّ
متعلمة.
تعليميــة مألوفــة أو
أســتطيع الكتابــة عــن المعلومــات الشــخصية والموضوعات التــي يمكن توقع محتواها بســهولة،
َّ
المتعلمة ،أو بادئات الجمل البســيطة.
باســتخدام سلســلة بســيطة مــن الجمــل األصلية والجمــل
أســتطيع مــا أعرفــه عــن قواعد اللغة العربيــة لصياغة جمل بســيطة متسلســلة أو متصلة،

باســتخدام مــوارد مختلفة في الفصل الدراســي أو دعــم المعلم.

عال.
بصوت
قصــة مدعمــة بالرســوم والصــور) ووســطهما ،ونهايتهمــا ،عندما يقرأ المعلــم النص
ٍ
ٍ

1

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن قواعد اللغــة العربية ومفرداتها ،لفهم النص المناســب لمســتوى

2

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للكلمات الرئيســية ،والعبــارات المتعارف عىل اســتخدامها عبر

3

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

4

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للكلمــات الرئيســية ،والعبارات المتعارف عىل اســتخدامها في

الصف ،بمســاعدة المعلم.

مجموعة من ســياقات مناســبة للمناســبة.

متوسط أوسط

IL.WB

1

أســتطيع الكتابــة فــي عدة موضوعــات تعليمية مألوفــة ومتنوعة ،أو موضوعــات معلوماتية،

باســتخدام الجمــل المترابطة وبطريقة متسلســلة.

2

أســتطيع عــرض موضوعــات من الحياة الدراســية اليومية واألحــداث المألوفة ،بمســاعدة مجموعة

3

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن قواعــد اللغة العربيــة لصياغة جمل بســيطة ومجموعة من

مــن الجمــل القصيــرة المتصلــة ،من ذاكرتــي ،أو بنك الكلمــات والقاموس المصور.

الجمــل المتصلة أو المتسلســلة.

مناســبات متعددة بســهولة نســبية وتعبير مناســب بدعم من ســياقات النص.
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3

معايير االستماع

مبتدئ أوسط

NM.LB

مبتدئ أعىل

NH.LB

متوسط أدني

IL.LB

3

1

أســتطيع إظهــار فهمــي للتعليمــات الصفيــة البســيطة المكونة من خطوتين بمســاعدة الصور

2

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

3

أســتطيع فهــم الكلمــات المتعلمة سـ ً
ـابقا والعبــارات المألوفة بمســاعدة الصور واإليماءات

4

أســتطيع إظهــار فهمــي لألســئلة المتوقعة وصيغ األمر فــي الموضوعات المألوفــة المدعومة

1

أســتطيع التعبيــر عــن فهــم الكلمات و/أو األفــكار الرئيســية المتعلقة بموضوعــات تعليمية

2

أســتطيع التعبيــر عــن فهمي لألســئلة البســيطة والصياغات وجمل األمر فــي الموضوعات

3

منطقيا.
أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للقصص المألوفة التــي تتبع ترتيبً ــا
ً

4

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للتعليمات البســيطة متعددة الخطوات بمســاعدة اإليمــاءات الحركية

5

أســتطيع فهــم الهيــكل العــام للقصة( .مثال :وصــف كيفية تقديــم البداية للقصــة وكيفية ختم

1

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

2

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

3

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للفكرة الرئيســية وبعــض التفاصيل( .مثال :فــي محادثات قصيرة،

والبــطء والتكرار واإليمــاءات الحركية.

معايير التحدث

مبتدئ أوسط

NM.SB

2

أســتطيع تســمية األشــخاص واألماكن واألشــياء المألوفة ،باســتخدام الكلمات والعبارات الســابق

3

عال.
بصوت
الحركيــة عنــد االســتماع إىل القصــص المقروءة
ٍ
ٍ

بســياق الــكالم وبدون تعلم ســابق للمطلوب.

مألوفــة ،إن أتت في ســياقات محددة.

1

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

مبتدئ أعىل

NH.SB

المألوفــة ،باإلضافــة إىل فهــم بعــض الجمل في موضوعــات جديدة مدعومة بقوة بســياق الكالم.

والصور والتكرار.

التكرار.

أو عــروض قصيــرة ،أو إعــان بســيط في المدرســة ،أو الحكايــات الشــعبية أو الخيالية ،أو قصص
األطفال).

74

متوسط أدني

والعبارات الســابق ممارســتها أو حفظها ،وبمســاعدة اإليماءات والصور.

4

1

أســتطيع تقديــم معلومــات عن نفســي وعن اهتماماتي وأنشــطتي باســتخدام مزيج مــن الكلمات

2

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

3

أســتطيع التعبير عن بعض التفاصيل الشــخصية والمشــاعر والســؤال عنها بأســئلة بســيطة

5

IL.SB

أســتطيع اإلجابــة عن بعض األســئلة البســيطة فــي موضوعات مألوفة ،باســتخدام الكلمات

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

4

النهايــة لألحــداث ،عندما يقرأ المعلــم في الفصل).

ممارســتها أو حفظهــا ،بمســاعدة اإليماءات والصور.

األوقات.

والعبــارات والجمــل البســيطة المحفوظة أو الممارســة من قبل.

بسيطة .

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.

1

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

2

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.

3

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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الثانــي االبتدائــي' :أســتطيع'

2

NM.WB

الكتابة
4

مبتدئ أوسط

أســتطيع كتابــة جمل بســيطة ،كتابــة أصلية من ذاكرتي أو
معرفتــي ،عــن موضوعات مألوفــة أو َّ
متعلمة.
4.1

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

4.2

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

4.3

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

4.4

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

4.5

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).
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الثالث االبتدائي
3

االستماع
التحدث
القراءة
الكتـابة

236

مبتد ئ
أعىل

الثانــي االبتدائــي' :أســتطيع'

2

NM.WB

الكتابة
2

2

مبتدئ أوسط

NM.WB

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

الكتابة
3

ً
ً
قليل مــن الكلمات أو
عددا
أســتطيع أن أنتــج مــن الذاكرة
العبــارات البســيطة في ســياق الكالم أو أن أمــأ معلومات
محــدودة عىل نموذج بســيط( .مثــال :أكمل الفراغات).

2.1

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

2.2

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

3.1

2.3

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

3.2

2.4

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

2.5

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

2.6

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

70

مبتدئ أوسط

أســتطيع التعريــف بالفكــرة الرئيســية للنص ،ورســم صــورة عنها ،بدعــم الكلمات المصورة
والمعلم.
أســتطيع الرســم أو الكتابة أو التســمية أو اإلمالء ،إلنشــاء مهمة كتابية( .بمســاعدة المعلم).

3.3

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

3.4

أســتطيع اســتخدام مزيج من الرســم والجمل البســيطة للتعبير عن رأيي أو مشــاعري في
موضــوع أو كتاب.
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2
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القـراءة
5

2

مبتدئ أوسط

NM.WB

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

الكتابة
1

مبتدئ أوسط

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

5.1

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

5.2

أســتطيع إعــادة القــراءة لتأكيد المعاني أو اكتشــاف معانــي كلمات جديدة.

5.3

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

1.3

5.4

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

1.4

أســتطيع كتابة اســمي األول باســتخدام مخطط األبجدية.

5.5

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

1.5

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

5.6

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

5.7

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

68

1.1

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

1.2

أســتطيع نســخ الكلمــات والجمــل القصيــرة في معظم األوقات ،مثل األوقــات اليومية
واألشــهر ،والفصــول ،وأيام األســبوع (مثال« :صباح الخير!» و»اليــوم هو الثالثاء».
أســتطيع كتابــة جميع الحروف األبجديــة بنقاطها.
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2
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القـراءة
3

2

مبتدئ أوسط

NM.RB

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه عن مفردات اللغــة العربية
وقواعدها لمســاعدتي فــي فهم النص.
3.1

أســتطيع تحديــد الكلمــات التــي تعبر عن الحــركات واالتجاهات والمواضع والمواقــع ،وفهمها،
عال.
عندمــا يقــرأ المعلم كتابً ــا مصورً ا بصوت
ٍ

3.2

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

3.3

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

3.4

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

القـراءة
4

مبتدئ أوسط

أســتطيع إظهــار فهمي للنص عىل مســتوى الفصــل بتوجيه
ومعاونــة المعلــم أو المعلمــة( .مثال :اســتخدام أدلة النص
أو النصــوص التوضيحية).
4.1

أســتطيع اســتخدام الغــاف األمامــي والغالف الخلفي والعنــوان للتنبــؤ بمحتوى القصة.

4.2

أســتطيع أن أدرك المفاهيــم المألوفــة فــي القصص والرســوم التوضيحية.

4.3

أســتطيع اســتخدام المعلومــات المصــورة للتنبــؤ بمعلومات القــراءة والتأكد منها.

4.4

أســتطيع إظهــار فهم عــام للقصة ولبعض الشــخصيات.

4.5

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

3.5

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

4.6

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

3.6

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

4.7

أســتطيع مقارنــة الصــور في صفحــات مختلفة لفهم تسلســل القصة.

4.8

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

4.9

أســتطيع الربــط بين مشــاعري والنــص والبيئة من حولي.

توجيهــات للمربي:

	•الضميــر هــو اســم جامــد مبني ُو ِضــع ليدل عىل :متكلــم ،أو مخاطب ،أو غائب.
	• ضمائــر المتكلــم :أنا ،نحن.

	• ضمائــر المخاطــبَ :
أنت ،أنتم.
أنتِ ،

	• ضمائــر الغائــب :هو ،هي ،هم.
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القـراءة
1

2

مبتدئ أوسط

NM.RB

أســتطيع التعــرف عىل بعض الحــروف وتركيبات الحروف
عند تهجئــة الكلمات.

القـراءة
2

مبتدئ أوسط

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

1.1

أســتطيع التعــرف عــى الحــروف المنفصلة أو الحروف المركبة فــي الكلمات.

2.1

َّ
متعلم سـ ً
ـابقا.
أســتطيع التعــرف عــى الكلمــات أو العبــارات في نمط معروف أو

1.2

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

2.2

أســتطيع التعــرف عــى كلمــة أو عبارة من الذاكرة.

1.3

أســتطيع التعــرف عىل األصــوات في بداية الكلمــة ونهايتها.

2.3

أســتطيع التعــرف عــى كلمــة من خالل النظــر إىل الحرف أو الصوت األول.

1.4

أســتطيع تمييــز المقاطــع الطويلــة والمقاطــع القصيرة عند قــراءة كلمات قصيرة.

2.4

أســتطيع اإلشــارة إىل الكلمة عندما أســمعها.

1.5

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

2.5

أســتطيع مطابقــة الصــورة مــع الكلمــة التي تعبر عن المعنى نفســه.

2.6

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

1.6

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

2.7

َّ
متعلمة أو مألوفة.
أســتطيع قــراءة الجمــل القصيــرة التي تحتوي عــى كلمات وعبــارات

2.8

1.7

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 البحــث عــن ملصقــات مألوفة عىل الصور لفهــم مضمون النص.

1.8

أســتطيع تهجئــة الكلمــات المناســبة لمســتوى الصف ،بتوجيــه المعلم والممارســة اليومية
وحائــط الكلمات المصورة.
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الثانــي االبتدائــي' :أســتطيع'

2

NH.SB

التحدث
3

2

مبتدئ أعىل

NH.SB

أســتطيع التعبيــر عــن بعض التفاصيل الشــخصية
والمشــاعر ،والســؤال عنها ،والــرد عليها ببعــض التفاصيل،
بجمل وأســئلة بسيطة.

التحدث
4

مبتدئ أعىل

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 زمالئي حول مــا كتبت (مثال :قصــة كتبتها ،أو
لغز ركبته).

3.1

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

4.1

3.2

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

4.2

3.3

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

4.3

3.4

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

4.4

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

3.5

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

4.5

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

3.6

أســتطيع اســتخدام أســاليب متنوعة لتحســين طريقة تقديم عملي أو مشــروعي.

4.6

3.7

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

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

4.7

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

3.8

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

4.8

ّ
التعلم.
أســتطيع مشــاهدة األحــداث أو األخبــار والتفاعل معها في بيئــة

62

flag

َّ
متعلمــة لإلجابة عن أســئلة في موضــوع تعليمي أو
أســتطيع اســتخدام عبــارات قصيــرة أو
اجتماعــي مألوف.
أســتطيع أن أنتــج شـ ًّ
ـفويا مجموعــة من األفــكار المترابطة عن موضــوع مألوف ،بمفردي أو
بمســاعدة المعلم.
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الثانــي االبتدائــي' :أســتطيع'

2

NH.SB

التحدث
1

2

مبتدئ أعىل

NH.SB

أســتطيع تقديــم معلومات عن نفســي وعــن اهتماماتي
وأنشــطتي باســتخدام مزيج مــن الكلمات والعبارات
والجمــل البســيطة المحفوظــة أو الممارســة من قبل.

التحدث
2

أســتطيع طلــب معلومات عن الموضوعــات المألوفة،
وتقديمهــا ،عــن طريق تأليف أســئلة وجمل بســيطة.
2.1

1.1

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

1.2

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

1.3

مبتدئ أعىل

2.2

أســتطيع مــلء مجموعــة متنوعــة من النماذج لعرض فكرة بســيطة ،باســتخدام العبارات
َّ
المتعلمــة والجمــل البســيطة ،المتعلمة سـ ً
ـابقا وبتوجيــه المعلم.
َّ
المتعلمة أو
أســتطيع التحــدث فــي مجموعــة صغيرة عن شــيء تعلمته ،باســتخدام العبــارات
األصليــة والصور ،لمســاعدة زمالئــي عىل الفهم.

2.3

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

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

2.4

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

1.4

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

2.5

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

2.6

أســتطيع ربــط معنــى قصة معروفة أو قصــة خيالية بالتجارب الشــخصية.

1.5

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

1.6

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

2

NH.LB

االستماع
3

2

مبتدئ أعىل

NH.LB

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للقصص المألوفــة التي تتبع
منطقيا.
ترتيبــا
ً
ً

االستماع
4

مبتدئ أعىل

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

3.1

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

4.1

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

3.2

أســتطيع االســتماع إىل أنواع مختلفة من النصوص (مثل األســاطير واألغاني والمســرحيات)
ومالحظة مــدى اختالفها.

4.2

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

3.3

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

4.3

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

3.4

أســتطيع التعــرف عــى االختالفات بين األشــخاص في الكالم ،من خــال اإليماءات ولغة
الجســد والتمثيالت المصورة.

4.4

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

3.5

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

4.5

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

4.6

أســتطيع مشــاهدة عرض حضاري ،وشــرح ما رأيته لشــخص آخر ،باســتخدام جمل بســيطة
متتالية.
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الثانــي االبتدائــي' :أســتطيع'

2

NH.LB

االستماع
1

2

مبتدئ أعىل

NH.LB

أســتطيع التعبيــر عــن فهم الكلمات و/أو األفكار الرئيســية
المتعلقــة بموضوعــات تعليميــة مألوفــة ،إن أتت في
سياقات محددة.
1.1
1.2

1.3

االستماع
2

مبتدئ أعىل

أســتطيع التعبيــر عن فهمي لألســئلة البســيطة والصياغات
وجمــل األمر فــي الموضوعات المألوفــة ،باإلضافة إىل فهم
بعــض الجمــل في موضوعات جديــدة مدعومة بقوة في
سياق الكالم.

أس ــتطيع فه ــم توجيه ــات المعلم البس ــيطة في الروتين اليوم ــي ،واتباعها.
للم ق ـ ِّ
أس ــتطيع إظه ــار االحت ــرام ُ
ـدم في مجموع ــة القراءة الخاصة بي ،أو في ع ــرض تقديمي
كبي ــر في الفصل.

2.1

أس ــتطيع االس ــتماع إىل الجم ــل الش ــفوية البس ــيطة وفهمها ،في مجموع ــة متنوعة من
المواق ــف المألوفة.

أس ــتطيع فه ــم التوجي ــه الواض ــح والمتكرر حول النش ــاط التعليمي أو المهم ــة المطلوبة.

2.2

أس ــتطيع اس ــتخدام م ــا أعرفه عن موضوع ما لمس ــاعدتي ف ــي فهم عروض زمالئي
التقديمي ــة في الفصل.

2.3

أس ــتطيع مش ــاهدة مقطع فيديو قصير وبس ــيط ،واإلجابة عن أس ــئلة حول ما رأيته.

2.4

ّ
لتوق ع ما س ــوف أس ــتمع إليه.
أس ــتطيع اس ــتخدام الدالئل

2.5

56

أس ــتطيع اس ــتخدام كلم ــات المحتوى الرئيس ــية الت ــي أعرفها من قب ــل ،لمتابعة النصوص
المق ــروءة بص ــوت ع ــال أو مقاط ــع الفيديو التي أش ــاهدها لبناء فهم الموض ــوع أو المهمة
المطلوبة.
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المعاييــر الرئيســية :الفصــل الثانــي االبتدائــي

2

معايير القـراءة

مبتدئ أدنى

NL.RB

مبتدئ أوسط

NM.RB

مبتدئ أعىل

NH.RB

2

1

أســتطيع التعــرف عــى عــدد محدود من الحــروف األبجدية ،من خالل ربط الحــروف بأصواتها

2

أســتطيع أحيا ًنــا تحديــد الكلمــات المتعلمة سـ ً
ـابقا أو الكلمــات البصرية المألوفــة ،المفهومة من

3

أســتطيع إدراك مفهوم الكتابــة العربية.

المدعومــة بالمرئيات.

معايير الكتابة

مبتدئ أدنى

NL.WB

صوتيا.
ســياق الكلمــات والصور ،في القصــص المقروءة
ً

1

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

2

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

3

أســتطيع نســخ أو كتابة الحروف األساســية المنفردة.

4

أســتطيع نســخ الكلمــات أو العبارات المألوفــة أو ِّ
تمليها.

1

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

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

1

ّ
والمركبــة عند تحليلهــا أو إىل الحروف األصلية أو
أســتطيع التعــرف عــى بعــض الحــروف المفردة

2

أســتطيع التعــرف عــى العديــد مــن الكلمات والعبارات المصــورة المفهومة من ســياق الكلمات

2

3

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

3

ً
أســتطيع أن أنتــج مــن الذاكــرة عـ ً
قليل من الكلمات أو العبارات البســيطة في ســياق الكالم أو
ـددا

4

أســتطيع إظهــار فهمــي للنــص بتوجيــه ومعاونة المعلم( .مثال :اســتخدام أدلــة النص أو النصوص

4

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

5

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

1

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه من قواعد اللغــة العربية ومفرداتهــا لفهم النصــوص المختلفة (بما

2

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للنصــوص القصيرة والواضحــة التي تعبر عن معلومات أساســية

3

أســتطيع تحديــد بدايــة النــص أو القصــة -المكتوبة عىل مســتوى الجمل ( -نــص معلوماتي أو

تهجئتها . .

مبتدئ أوسط

NM.WB

المصورة.

التوضيحيــة فــي القراءة المســتقلة أو القــراءة الموجهة).

مبتدئ أعىل

يناســب مســتوى الفصل) بتوجيــه المعلم.

NH.WB

المحفوظة.

زهرة صغيرة).

أن أمــأ معلومــات محدودة عىل نموذج بســيط( .مثــال :أكمل الفراغات).

1

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

2

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

3

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

مألوفة.

معلومات.

مصقلــة بســياق الكالم أو بدعــم لغوي إضافي.

عال.
بصوت
قصــة مدعمــة بالرســوم والصــور) ووســطهما ،ونهايتهمــا ،عندما يقرأ المعلــم النص
ٍ
ٍ
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المعاييــر الرئيســية :الفصــل الثانــي االبتدائــي

2

معايير االستماع

مبتدئ أوسط

NM.LB

مبتدئ أعىل

NH.LB

1

أســتطيع إظهــار فهمــي للتعليمــات الصفيــة البســيطة المكونة من خطوتين بمســاعدة الصور

2

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

3
4

متوسط أدنى

IL.LB

2

والبــطء والتكرار واإليمــاءات الحركية.

معايير التحدث

مبتدئ أوسط

NM.SB

1

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

2

أســتطيع تســمية األشــخاص واألماكن واألشــياء المألوفة ،باســتخدام الكلمات والعبارات الســابق

أســتطيع فهــم الكلمــات المتعلمة سـ ً
ـابقا والعبــارات المألوفة بمســاعدة الصور واإليماءات
عال.
بصوت
الحركيــة عنــد االســتماع إىل القصــص المقروءة
ٍ
ٍ

3

أســتطيع إظهــار فهمــي لألســئلة المتوقعة وصيغ األمر فــي الموضوعات المألوفــة المدعومة

بســياق الــكالم وبدون تعلم ســابق للمطلوب.

1

أســتطيع التعبيــر عــن فهــم الكلمات و/أو األفــكار الرئيســية المتعلقة بموضوعــات تعليمية

2

أســتطيع التعبيــر عــن فهمي لألســئلة البســيطة والصياغات وجمل األمر فــي الموضوعات

3

منطقيا.
أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي القصص المألوفة التــي تتبع ترتيبً ــا
ً

4

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للتعليمات البســيطة متعددة الخطوات بمســاعدة اإليمــاءات الحركية

1

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

2

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

3

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للفكرة الرئيســية وبعــض التفاصيل( .مثال :فــي محادثات قصيرة،

مألوفــة ،إن أتت في ســياقات محددة.

4

مبتدئ أعىل

NH.SB

المألوفــة ،باإلضافــة إىل فهــم بعــض الجمل في موضوعــات جديدة مدعومة بقوة بســياق الكالم.

والصور والتكرار.

التكرار

متوسط أدنى

أو عــروض قصيــرة ،أو إعــان بســيط في المدرســة ،أو الحكايــات الشــعبية أو الخيالية ،أو قصص
األطفال).

IL.SB

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.

1

أســتطيع تقديــم معلومــات عن نفســي وعن اهتماماتي وأنشــطتي باســتخدام مزيج مــن الكلمات

2

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

3

أســتطيع التعبير عن بعض التفاصيل الشــخصية والمشــاعر والســؤال عنها بأســئلة بســيطة

والعبــارات والجمــل البســيطة المحفوظة أو الممارســة من قبل.

بسيطة .

مناسبة.

4

أســتطيع تقديــم معلومــات بســيطة عن الموضوعــات اليومية المألوفة باســتخدام مزيج من

5

أســتطيع اســتخدام عبــارات قصيــرة وتعابير محفوظة لإلجابة عن األســئلة فــي الموضوعات

1
2
3

52

ممارســتها أو حفظهــا ،بمســاعدة اإليماءات والصور.

الكلمــات والعبــارات والجمــل البســيطة لممارســة أو المحفوظة من قبل.

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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األول االبتدائــي' :أســتطيع'

1

NM.WB

الكتـابة
3

مبتدئ أوسط

ً
ً
قليل مــن الكلمات أو
عددا
أســتطيع أن أنتــج مــن الذاكرة
العبــارات البســيطة في ســياق الكالم ،أو أن أمــأ معلومات
محــدودة عىل نموذج بســيط( .مثــال :أكمل الفراغات أو
أكمل الجدول).
3.1

3.2

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.

3.3

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

3.4

أســتطيع اســتخالص األفــكار من تجربتي الشــخصية بمســاعدة بنك الكلمــات المصورة( .مثال:
مــاذا أحب؟ أســرتي ،صديقي ،ألواني).
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الثاني االبتدائي
2

االستماع
التحدث
القراءة
الكتـابة

مبتدئ
أوسط
258

مبتد ئ
أعىل

األول االبتدائــي' :أســتطيع'

1

NM.WB

الكتـابة
1

1

مبتدئ أوسط

NM.WB

أســتطيع إنتــاج (كتابة) الكلمــات المألوفة والعبارات
المتعلمــة ،أو نســخ التعبيــرات المحفوظــة من الذاكرة.
1.1

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

1.2

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

1.3

أســتطيع كتابــة جميع الحروف األبجديــة بنقاطها.

1.4

أســتطيع كتابة اســمي األول باســتخدام مخطط األبجدية.

1.5

أســتطيع كتابــة الكلمــات والعبــارات التــي تعلمتهــا في الفصل تحــت الصور ،للتعبيــر عن الفكرة
الرئيسية.
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الكتـابة
2

مبتدئ أوسط

أســتطيع الجمــع بيــن كلمتين من الكلمــات المألوفة
لتكويــن عبــارة( .مثــال :صغيرة  +زهــرة = زهرة صغيرة).
بمســاعدة حائــط الكلمات المصورة.
2.1

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

2.2

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

2.3

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

2.4

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

2.5

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

49

األول االبتدائــي‹ :أســتطيع›

1

NM.RB

القـراءة
3

1

مبتدئ أوسط

NM.RB

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه عن مفردات اللغــة العربية
وقواعدها لمســاعدتي فــي فهم النص.
3.1

أســتطيع تحديــد الكلمــات التي تدل عــى الحركات واالتجاهــات والمواضع والمواقع،
عال.
بصوت
وفهمهــا ،عندمــا يقــرأ المعلم كتابً ــا مصورً ا
ٍ
ٍ

3.2

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

3.3

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

3.4

أســتطيع البحــث عــن كتابــات مألوفة عىل الصور لفهــم موضوع النص.

3.5

أســتطيع التركيــز عــى حركــة شــخصية ما ،في كتــاب مصور أو بطاقة مصــورة ،لفهم أفعال
الحركة.
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القـراءة
4

مبتدئ أوسط

أســتطيع إظهــار فهمــي للنص عىل مســتوى الفصل
بتوجيــه ومعاونــة المعلــم أو المعلمة( .مثال اســتخدام أدلة
النــص أو النصــوص التوضيحية).
4.1

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

4.2

أســتطيع اســتخدام الغــاف األمامــي والغالف الخلفي والعنــوان للتنبــؤ بمحتوى القصة.

4.3

أســتطيع أن أدرك المفاهيــم المألوفــة فــي القصص والرســوم التوضيحية.

4.4

أســتطيع اســتخدام المعلومــات المصــورة للتنبــؤ بمعلومات القــراءة والتأكد منها.

4.5

أســتطيع إظهــار فهمــي العــام للقصة ولبعض الشــخصيات فيها.

4.6

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

4.7

أســتطيع مقارنــة الصــور في صفحــات مختلفة ألفهم تسلســل القصة.

4.8

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

4.9

أســتطيع الربــط بيــن مشــاعري والنص ،وبين النــص والبيئة من حولي.
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األول االبتدائــي‹ :أســتطيع›

1

NM.RB

القـراءة
1

1

مبتدئ أوسط

NM.RB

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

القـراءة
2

مبتدئ أوسط

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

1.1

أســتطيع التعــرف عــى الحــروف المنفصلة أو الحروف المركبة فــي الكلمات.

2.1

َّ
متعلم سـ ً
ـابقا.
أســتطيع التعــرف عــى الكلمــات أو العبارات فــي نمط متوقع أو

1.2

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

2.2

أســتطيع التعــرف عىل كلمــة أو عبارة من الذاكرة.

1.3

أســتطيع التعــرف عىل األصــوات في بداية الكلمــة ونهايتها.

2.3

أســتطيع التعــرف عــى كلمــة من خالل النظــر إىل الحرف أو الصوت األول.

1.4

أســتطيع تمييــز المقاطــع الطويلــة والمقاطــع القصيرة عند قــراءة كلمات قصيرة.

2.4

أســتطيع اإلشــارة إىل الكلمة المكتوبة عندما أســمعها.

1.5

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

2.5

أســتطيع مطابقــة الصــورة مع الكلمــة التي تعبر عن المعنى نفســه.

2.6

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

1.6

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

2.7

َّ
متعلمة أو مألوفة.
أســتطيع قــراءة الجمــل القصيــرة التي تحتوي عــى كلمات وعبــارات

1.7

أســتطيع مــزج حرفيــن أو أكثــر لنطــق الكلمات ،باســتخدام ما أعرفه عن الحــركات القصيرة
ّ
العلــة الطويلــة ،مثل الشــدة والتنوين (توضيــح :الفتحة والكســرة والضمة ومد األلف
وحــروف
والــواو واليــاء والحروف المشــددة والتنوين عىل أنواعه).

1.8

أســتطيع تهجئــة الكلمات المناســبة لمســتوى الصــف ،بتوجيه المعلم والممارســة وحائط
الكلمــات المصورة.
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األول االبتدائــي‹ :أســتطيع›

1

NM.SB

التحدث
3

1

مبتدئ أوسط

NM.SB

أســتطيع اإلجابة عن بعض األســئلة البســيطة في
موضوعــات مألوفة ،باســتخدام الكلمات والعبارات الســابق
ممارســتها أو حفظهــا ،وبمســاعدة اإليماءات والصور.

التحدث
4

مبتدئ أوسط

أســتطيع تقديــم معلومات شــخصية عن حياتي
وأنشــطتي ،باســتخدام كلمات بســيطة معظم األوقات.
4.1

أســتطيع إلقــاء القصائــد واألغاني مــع معلمي وزمالئي.

3.1

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

4.2

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

3.2

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

4.3

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

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

4.4

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

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

4.5

3.3

3.4

flag

3.5

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

هدف نهاية الســنة
أســتطيع تحديــد أوجــه الشــبه واالختالف بين نصيــن عن الموضوع نفســه( .مثال :مقارنة
الرســوم التوضيحيــة أو األوصــاف أو التركيبات بمســاعدة مــن المعلم) .
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األول االبتدائــي‹ :أســتطيع›

1

NM.SB

االستماع
1

1

مبتدئ أوسط

NM.SB

َّ
المتعلمة
أســتطيع اســتخدام الكلمات أو العبــارات
والمتعلمــة سـ ً
ـابقا ،بمســاعدة الصور واإليمــاءات للتعبير
عــن بعض الحاجات األساســية( .مثــال :الجوع ،والبرد،
والعطــش ،والحاجــة للذهاب إىل الحمــام ،وأمور الفصل).
1.1

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

1.2

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

1.3

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

1.4

أســتطيع اســتخدام عبارات مهذبة( .مثال« :شــكرً ا لك»« ،مرحبً ا» ،و»أنت أيضً ا»).

1.5

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

1.6

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

1.7

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

40

التحدث
2

مبتدئ أوسط

أســتطيع تســمية األشخاص واألماكن واألشــياء المألوفة،
باســتخدام الكلمات والعبارات الســابق ممارســتها أو
حفظهــا ،بمســاعدة اإليماءات والصور.
2.1

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

2.2

أســتطيع تســمية أشــخاص مألوفين في مدرســتي ووظائفهم.

2.3

أســتطيع تقليــد تمثيــات بســيطة لألفكار واألحداث والمعلومــات المألوفة.

2.4

أســتطيع تســمية األشــياء التي أراها كل يوم داخل الفصل وخارجه.

2.5

أســتطيع اســتخدام كلمــات أو عبــارات متعددة لإلجابة عن األســئلة في موضــوع تعليمي
بسيط ً
جدا.
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األول االبتدائــي‹ :أســتطيع›

1

NM.LB

االستماع
3

1

مبتدئ أوسط

NM.LB

أســتطيع فهــم الكلمــات المتعلمة سـ ً
ـابقا والعبارات
المألوفــة بمســاعدة الصور واإليمــاءات الحركية عند
عال.
بصوت
االســتماع إىل القصــص المقروءة
ٍ
ٍ

االستماع
4

مبتدئ أوسط

أســتطيع التعبيــر عــن فهمي لألســئلة المتوقعة وصيغ
األمــر في الموضوعــات المألوفة المدعومة بســياق الكالم
وبــدون تعلم ســابق للمطلوب.

3.1

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

4.1

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

3.2

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

4.2

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

3.3

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

4.3

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

3.4

يوميا أو
أســتطيع التعــرف عــى كثيــر مــن الكلمات البصريــة المحفوظة والمســتخدمة
ً
يوميا عندما أســمعها مــن المعلم.
العبــارات التــي تتردد
ً

4.4

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

4.5

أســتطيع التعــرف عــى الكلمــات وبعض العبــارات الجديدة وفهمها أحيا ًنــا في أمور محددة ،إذا
ً
ً
وبطيئا.
واضحــا
كان الكالم

4.6

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

4.7

أســتطيع التعــرف عىل أســماء بعض أجزاء جســدي فــي حصة الصحة واللياقــة البدنية.
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األول االبتدائــي‹ :أســتطيع›

1

NM.LB

االستماع
1

1

مبتدئ أوسط

NM.LB

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

االستماع
2

أســتطيع التعــرف عىل العبارات المشــهورة والبدء في
فهمها بمســاعدة ســياق الكالم والصور.
2.1

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

2.2

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

2.3

ّ
التعلــم والرد عليها (مثل رســالة الصباح).
أســتطيع االســتماع إىل العبــارات األساســية فــي بيئة
أســتطيع إعــادة قــول الفكرة الرئيســية في نــص ُقرئ لي ،أو في مقطع فيديو شــاهدته.

1.1

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

1.2

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

2.4

1.3

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

2.5

1.4

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

1.5

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

1.6

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

36

مبتدئ أوسط

2.6

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي قصة أصلية بســيطة ،بمســاعدة المعلم أو اإليماءات أو
التعبيــرات الحركية.
أســتطيع التعــرف عــى التعليمات البســيطة ،متعــددة الخطوات ،وفهمها عند اســتخدام
اإليماءات والتكرار.
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1

معايير القـراءة

مبتدئ أدنى

NL.RB

مبتدئ أوسط

NM.RB

مبتدئ أعىل

NH.RB

1

1

أســتطيع التعــرف عــى عــدد محدود من الحــروف األبجدية ،من خالل ربط الحــروف بأصواتها

2

أســتطيع أحيا ًنــا تحديــد الكلمــات المتعلمة سـ ً
ـابقا أو الكلمــات البصرية المألوفــة ،المفهومة من

3

أســتطيع إدراك مفهوم الكتابــة العربية.

1

ّ
والمركبــة عند تحليلهــا أو إىل الحروف األصلية أو
أســتطيع التعــرف عــى بعــض الحــروف المفردة

2

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

3

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

4

أســتطيع إظهــار فهمــي للنــص عىل مســتوى الفصل بتوجيــه ومعاونة المعلــم أو المعلمة( .مثال

1

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفــه عن اللغة العربية (بما يناســب كل مســتوى) مــن قواعد ومفردات

2

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للنصــوص القصيرة والواضحة التــي تنقل المعلومات األساســية ،في

3

أســتطيع تحديــد بدايــة النــص أو القصة ،ووســطهما ،ونهايتهما ،بمســاعدة لوحــات الفصل وصور

المدعومــة بالمرئيات.

معايير الكتابة

مبتدئ أدنى

NL.WB

صوتيا.
ســياق الكلمــات والصور ،في القصــص المقروءة
ً

تهجئتها .

مبتدئ أوسط

NM.WB

1

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

2

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

3

أســتطيع نســخ أو كتابة الحروف األساســية المنفردة.

4

أســتطيع نســخ الكلمــات أو العبارات المألوفــة أو ِّ
تمليها.

1

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

2

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

3

اســتخدام أدلــة النص أو النصــوص التوضيحية).

لفهــم النصــوص المختلفة بتوجيــه المعلم.

ســياق الكالم أو بدعــم لغوي إضافي.

عال.
بصوت
القصــة ،عندمــا يقرأ المعلــم النص
ٍ
ٍ
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مبتدئ أعىل

NH.WB

زهرة صغيرة).

ً
أســتطيع أن أكتــب مــن الذاكــرة عـ ً
قليل من الكلمات أو العبارات البســيطة في ســياق الكالم
ـددا

أو أن أمــأ معلومــات محــدودة عــى نموذج بســيط( .مثال :أكمل الفراغــات أو أكمل الجدول).

1

أســتطيع كتابــة قوائــم وملصقــات وعبارات محفوظة فــي موضوعات اجتماعيــة أو تعليمية

2

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

3

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

مألوفة.

معلومات.
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1

معايير االستماع

مبتدئ أدنى

NL.LB

مبتدئ أوسط

NM.LB

مبتدئ أعىل

NH.LB

1

1

أســتطيع فهــم الكلمــات الروتينيــة والكلمــات المألوفة مــن التعليمات اليومية بمســاعدة

2

أســتطيع إظهــار فهمــي للتعليمــات البســيطة والمكونة من خطوة واحدة بمســاعدة الصور

3

أســتطيع التعــرف عــى الكلمــات المرتبطــة بالمكان مــن حولي ،مثل األشــياء المألوفة الموجودة

4

أســتطيع التعــرف عــى الكلمــات البصريــة والعبارات المشــهورة المدعومة بقوة بســياق الكالم أو

1

أســتطيع إظهــار فهمــي للتعليمــات الصفيــة البســيطة المكونة من خطوتين بمســاعدة الصور

2

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

3

اإليمــاءات واإليماءات الحركية واإلشــارات والصور.

معايير التحدث

مبتدئ أدنى

NL.SB

2

فــي الفصل أو المنزل.

الصــور المصاحبة لهما.

مبتدئ أوسط

NM.SB

أســتطيع فهــم الكلمــات المتعلمة سـ ً
ـابقا والعبــارات المألوفة بمســاعدة الصور واإليماءات
عال.
بصوت
الحركيــة عنــد االســتماع إىل القصــص المقروءة
ٍ
ٍ

4

أســتطيع إظهــار فهمــي لألســئلة المتوقعة وصيغ األمر فــي الموضوعات المألوفــة المدعومة

1

أســتطيع التعبيــر عــن فهــم الكلمات و/أو األفــكار الرئيســية المتعلقة بموضوعــات تعليمية

2

أســتطيع التعبيــر عــن فهمي لألســئلة البســيطة والصياغات وجمل األمر فــي الموضوعات

3

منطقيا.
أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي القصص المألوفة التــي تتبع ترتيبً ــا
ً

4

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للتعليمات البســيطة متعددة الخطوات بمســاعدة اإليمــاءات الحركية

بســياق الــكالم وبدون تعلم ســابق للمطلوب.

مألوفــة ،إن أتت في ســياقات محددة.

المألوفــة ،باإلضافــة إىل فهــم بعــض الجمل في موضوعــات جديدة مدعومة بقوة بســياق الكالم.

والصور والتكرار.

مبتدئ أعىل

NH.SB

أســتطيع التعبيــر عــن األشــياء المفضلــة لديًّ في الموضوعــات المألوفة واليوميــة محل االهتمام،

وشــرح شــعوري بها ،باســتخدام جمل بسيطة.

3

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

4

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

1

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

2

أســتطيع تســمية األشــخاص واألماكن واألشــياء المألوفة ،باســتخدام الكلمات والعبارات الســابقة

3

أســتطيع اإلجابــة عن بعض األســئلة البســيطة فــي موضوعات مألوفة ،باســتخدام الكلمات

4

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

معظم األوقات.

ممارســتها أو حفظهــا ،بمســاعدة اإليماءات والصور.

والعبــارات الســابقة ممارســتها أو حفظها ،وبمســاعدة اإليماءات والصور.

األوقات.

1

أســتطيع تقديــم معلومــات عن نفســي وعن اهتماماتي وأنشــطتي باســتخدام مزيج مــن الكلمات

2

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

3

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

4

أســتطيع تقديــم معلومــات بســيطة عن الموضوعــات اليومية المألوفة باســتخدام مزيج من

5
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واإليمــاءات للتعبيــر عــن بعــض الحاجات األساســية مثال :الجوع ،والبــرد ،والعطش ،والحاجة
للذهــاب إىل الحمــام ،وأمور الصف.

والتكرار.

والبــطء والتكرار واإليمــاءات الحركية.

1

َّ
المتعلمة والمتعلمة سـ ً
ـابقا ،بمســاعدة الصور
أســتطيع اســتخدام الكلمــات أو العبــارات

والعبــارات والجمــل البســيطة المحفوظة أو الممارســة من قبل.

الكلمــات والعبــارات والجمــل البســيطة الممارســة أو المحفوظة من قبل.

أســتطيع اســتخدام عبــارات قصيــرة وتعابير محفوظة لإلجابة عن األســئلة فــي الموضوعات

التعليميــة واالجتماعيــة المألوفة.
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تمهيدي

NL.WB

الكتـابة
2

تمهيدي

مبتدئ أدنى

NL.WB

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

الكتـابة
3

مبتدئ أدنى

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.

2.1

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

3.1

2.2

أســتطيع نســخ الكلمــات والجمــل القصيرة من اللــوح معظم الوقت.

3.2

2.3

أســتطيع نســخ جميع الحروف األبجدية مــع نقاطها.

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

2.4

أســتطيع كتابة اســمي األول باســتخدام لوحة الحروف األبجدية.

3.3

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

2.5

أســتطيع نســخ الكلمــات والعبارات التــي تعلمتها من اللوح.

3.4

أســتطيع اســتخدام مســاحة األصبــع بيــن الكلمات عند الكتابة والنســخ عن اللــوح (معلومات
للمعلــم :النســخ يكــون عــى اللوحــات الكتابية البيضــاء الصغيرة التي تســتخدم عليها األلوان
أو األقــام القابلــة للمســح لمســاعدة الطالب عىل ممارســة الكتابة).

3.5

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

3.6

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

flag

هدف نهاية الســنة
أســتطيع أن أتهجــى الكلمــات ذات المقطــع الواحــد ،وأخلطهــا ،وأكتبها( .مثــال :كتابة حرفين أو
ثالثــة حروف لصــوت كلمة «نام»)

3.7

28
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تمهيدي

القـراءة

تمهيدي

المرحلــة األوىل  -الهجــاء  /والتراكيب
NL.RB

3

مبتدئ أدنى

NL.WB

أســتطيع أن أدرك مفهــوم الكتابــة العربية.
3.1

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

3.2

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

3.3

أســتطيع مالحظــة 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 وعالمات ترقيم).

26

الكتـابة
1

مبتدئ أدنى

أســتطيع اســتخدام الرموز أو الصور أو الكلمات
المنســوخة ،للتعبير عن نفســي في نشــاط كتابي.
1.1

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

1.2

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

1.3

أســتطيع التلويــن داخــل الخط ،عنــد تلوين الحروف العربيــة المفرغة.

1.4

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

1.5

أســتطيع مطابقــة صورة مــع صوت حرفها األول

1.6

أســتطيع نســخ بعــض الحــروف أو محاولــة كتابتها مــع نقاطها فوق حروف منقوطة مسـ ً
ـبقا
عىل السطر.
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الصــف التمهيــدي‹ :أستطيــــع›

تمهيدي

القـراءة

تمهيدي

المرحلــة األوىل  -الهجــاء  /والتراكيب
NL.RB

1

المرحلــة الثانية – فهــم المعاني

مبتدئ أدنى

NL.RB

أســتطيع التعــرف عــى عدد محدود مــن الحروف األبجدية
وربطهــا بأصواتها بمســاعدة الصور.
1.1

القـراءة
2

مبتدئ أدنى

أســتطيع أحيا ًنــا تحديــد الكلمات المحفوظــة أو الكلمات
البصريــة المألوفــة ،المفهومــة من ســياق الكالم والصور،
صوتيا.
فــي القصــص المقروءة
ً

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

1.2

ّ
اتهجاها.
أســتطيع التعــرف عــى أصــوات بعض الحروف عندمــا أنطقها أو أســمعها أو

1.3

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

1.4

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

1.5

أســتطيع تحديــد الحــروف وتســميتها ،عنــد كتابتها منفصلــة عن غيرها.

1.6

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

1.7

أســتطيع أن أقــرأ بعــض الكلمــات البصريــة في قصة قصيرة بســيطة أو قصيــدة أو أغنية مع
المعلــم وزمالئي.
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2.1

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

2.2

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

2.3

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

2.4

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

2.5

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

2.6

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

2.7

أســتطيع إظهــار فهمــي للنصــوص التدريبيــة عندما يقرأ لــي المعلم مــع التوجيه والدعم في
القــراءة الموجهة.
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الصــف التمهيــدي‹ :أستطيــــع›

تمهيدي

NM.SB

التحـدث
3

تمهيدي

مبتدئ أوسط

NM.SB

أســتطيع اإلجابة عن بعض األســئلة البســيطة في
موضوعــات يوميــة مألوفة ،باســتخدام الكلمات والعبارات
الســابق ممارســتها ،وبمســاعدة اإليماءات والصور.

التحـدث
4

مبتدئ أوسط

أســتطيع تقديــم معلومات شــخصية عن حياتي
وأنشــطتي ،باســتخدام كلمات بســيطة معظم األوقات.
4.1

أســتطيع إلقــاء القصائــد واألغاني مــع معلمي وزمالئي.

3.1

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

4.2

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

3.2

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

4.3

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

3.3

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

4.4

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

3.4

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

4.5

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

flag

هدف نهاية الســنة
أســتطيع تحديــد أوجــه الشــبه واالختالف بين نصيــن عن الموضوع نفســه( .مثال :مقارنة
الرســوم التوضيحيــة أو األوصاف أو التركيبات بمســاعدة مــن المعلم).

3.5
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الصــف التمهيــدي‹ :أستطيــــع›

تمهيدي

NM.SB

التحـدث
1

تمهيدي

مبتدئ أوسط

NM.SB

أســتطيع التعبير عن األشــياء المفضلة أو المشــاعر
األساســية ،باســتخدام الكلمات والعبــارات المحفوظة،
بمســاعدة اإليماءات والصور.

التحـدث
2

مبتدئ أوسط

أســتطيع تســمية األشخاص واألماكن واألشــياء المألوفة،
باســتخدام الكلمــات والعبارات الســابق حفظها أو
ممارســتها ،وبمســاعدة اإليماءات والتعبيــرات الحركية.

1.1

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

2.1

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

1.2

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

2.2

أســتطيع تســمية أشــخاص مألوفين في مدرســتي ووظائفهم.

1.3

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

2.3

أســتطيع تقليــد تمثيــات بســيطة لألفكار واألحداث والمعلومــات المألوفة.

1.4

أســتطيع اســتخدام عبارات مهذبة( ،مثال« :شــكرً ا لك»« ،مرحبً ا» ،و»أنت أيضً ا»).

2.4

أســتطيع تســمية األشــياء التي أراها كل يوم داخل الفصل وخارجه.

2.5

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

1.5

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

1.6

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

1.7

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

20

21

الصــف التمهيــدي‹ :أستطيــــع›

تمهيدي

NM.LB

االستماع
3

تمهيدي

مبتدئ أوسط

NM.LB

أســتطيع فهــم الكلمــات المتعلمة سـ ً
ـابقا والعبارات
المألوفــة بمســاعدة الصور واإليمــاءات الحركية عند
عال.
بصوت
االســتماع إىل القصــص المقروءة
ٍ
ٍ

االستماع
4

مبتدئ أوسط

أســتطيع إظهــار فهمي لألســئلة المتوقعــة وصيغ األمر في
الموضوعــات المألوفــة المدعومة بســياق الكالم وبدون
مســاعدة أو تعلم ســابق للمطلوب.

3.1

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

4.1

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

3.2

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

4.2

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

3.3

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

4.3

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

3.4

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

4.4

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

4.5

أســتطيع التعــرف عــى الكلمــات وبعض العبــارات الجديدة وفهمها أحيا ًنــا في أمور محددة ،إذا
ً
ً
وبطيئا.
واضحــا
كان الكالم

4.6

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

4.7

أســتطيع التعــرف عــى أســماء بعض أجزاء جســدي في حصة الصحــة أو اللياقة.
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الصــف التمهيــدي' :أستطيــــع'

تمهيدي

NM.LB

االستماع
1

تمهيدي

مبتدئ أوسط

NM.LB

أســتطيع إظهــار فهمــي للتعليمات الصفية البســيطة
المكونــة مــن خطوتين بمســاعدة الصــور والبطء والتكرار
واإليمــاءات الحركية.
1.1

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

1.2

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

1.3

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

1.4

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

1.5

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

1.6

أســتطيع التعــرف عــى بعض الكلمــات المحفوظة عندما أســمعها مقروءة ،بمســاعدة الصور
والدالالت.
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االستماع
2

مبتدئ أوسط

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

2.1

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

2.2

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

2.3

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

2.4

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

2.5

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

2.6

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

معايير القـراءة

مبتدئ أدنى

NL.RB

مبتدئ أوسط

NM.RB

تمهيدي

1

أســتطيع التعــرف عــى عــدد محدود من الحــروف األبجدية ،من خالل ربط الحــروف بأصواتها

2

أســتطيع أحيا ًنــا تحديــد الكلمــات المتعلمة سـ ً
ـابقا أو الكلمــات البصرية المألوفــة ،المفهومة من

3

أســتطيع إدراك مفهوم الكتابــة العربية.

1

ّ
والمركبــة عند تحليلهــا أو إىل الحروف األصلية أو
أســتطيع التعــرف عــى بعــض الحــروف المفردة

2

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

3

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

4

أســتطيع إظهــار فهمــي للنــص عىل مســتوى الفصل بتوجيــه ومعاونة المعلــم أو المعلمة( .مثال

المدعومــة بالمرئيات.

معايير الكتابة

مبتدئ أدنى

NL.WB

صوتيا.
ســياق الكلمــات والصور ،في القصــص المقروءة
ً

تهجئتها .

اســتخدام أدلــة النص أو النصــوص التوضيحية).
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مبتدئ أوسط

NM.WB

1

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

2

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

3

أســتطيع نســخ أو كتابة الحروف األساســية المنفردة.

4

أســتطيع نســخ الكلمــات أو العبارات المألوفــة أو ِّ
تمليها.

1

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

2

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

3

زهرة صغيرة).

ً
أســتطيع أن أكتــب مــن الذاكــرة عـ ً
قليل من الكلمات أو العبارات البســيطة في ســياق الكالم أو
ـددا

أن أمــأ معلومــات محــدودة عــى نموذج بســيط( .مثال :أكمل الفراغــات أو أكمل الجدول).
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تمهيدي

معايير االستماع

مبتدئ أدنى

NL.LB

مبتدئ أوسط

NM.LB

مبتدئ أعىل

NH.LB

تمهيدي

1

أســتطيع فهــم الكلمــات الروتينيــة والكلمــات المألوفة مــن التعليمات اليومية بمســاعدة

2

أســتطيع إظهــار فهمــي للتعليمــات البســيطة والمكونة من خطوة واحدة بمســاعدة الصور

3

أســتطيع التعــرف عــى الكلمــات المرتبطــة بالمكان مــن حولي ،مثل األشــياء المألوفة الموجودة

4

أســتطيع التعــرف عــى الكلمــات البصريــة والعبارات المشــهورة المدعومة بقوة بســياق الكالم أو

1

أســتطيع إظهــار فهمــي للتعليمــات الصفيــة البســيطة المكونة من خطوتين بمســاعدة الصور

2

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

3

أســتطيع فهــم الكلمــات المتعلمة سـ ً
ـابقا والعبــارات المألوفة بمســاعدة الصور واإليماءات

4

أســتطيع إظهــار فهمــي لألســئلة المتوقعة وصيغ األمر فــي الموضوعات المألوفــة المدعومة

1

أســتطيع التعبيــر عــن فهــم الكلمات و/أو األفــكار الرئيســية المتعلقة بموضوعــات تعليمية

2

أســتطيع التعبيــر عــن فهمي لألســئلة البســيطة والصياغات وجمل األمر فــي الموضوعات

3

منطقيا.
أســتطيع أســـتطيع ً التعبيـــر عـــن فهمـــي للقصص المألوفة التـــي تتبع ترتيبً ا
ً

4

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للتعليمات البســيطة متعددة الخطوات بمســاعدة اإليمــاءات الحركية

اإليمــاءات واإليماءات الحركية واإلشــارات والصور.

معايير التحدث

مبتدئ أدنى

NL.SB

2

فــي الفصل أو المنزل.

الصــور المصاحبة لهما.

عال.
بصوت
الحركيــة عنــد االســتماع إىل القصــص المقروءة
ٍ
ٍ

بســياق الــكالم وبدون تعلم ســابق للمطلوب.

واإليمــاءات للتعبيــر عــن بعــض الحاجات األساســية مثال :الجوع ،والبــرد ،والعطش ،والحاجة
للذهــاب إىل الحمــام ،وأمور الصف.

والتكرار.

والبــطء والتكرار واإليمــاءات الحركية.

1

َّ
المتعلمة والمتعلمة سـ ً
ـابقا ،بمســاعدة الصور
أســتطيع اســتخدام الكلمــات أو العبــارات

مبتدئ أوسط

NM.SB

أســتطيع التعبيــر عــن األشــياء المفضلــة لديًّ في الموضوعــات المألوفة واليوميــة محل االهتمام،

وشــرح شــعوري بها ،باســتخدام جمل بسيطة.

3

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

4

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

1

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

2

أســتطيع تســمية األشــخاص واألماكن واألشــياء المألوفة ،باســتخدام الكلمات والعبارات الســابقة

3
4

معظم األوقات.

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.

مألوفــة ،إن أتت في ســياقات محددة.

المألوفــة ،باإلضافــة إىل فهــم بعــض الجمل في موضوعــات جديدة مدعومة بقوة بســياق الكالم.

والصور والتكرار.
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كيــف تســتخدم هــذه الوثيقــة

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

المرفقــة مــن  NM.LB1.1إىل NM.LB 1.6

الفصــل التمهيــدي‹ :أستطيــــع›

تمهيدي

NM.LB

االستماع
2

الفصــل التمهيــدي' :أستطيــــع'

تمهيدي

مبتدئ أوسط

NM.LB

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

2.1

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

2.2

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

2.3

2.4
2.5

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

2.6

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

الفصــل التمهيــدي‹ :أستطيــــع›

تمهيدي

NM.LB

1.1

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

1.2

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

1.3

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

1.4

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

1.5

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

1.6

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

مبتدئ أوسط

تمهيدي
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NM.LB

أســتطيع إظهــار فهمي األســئلة المتوقعــة وصيغ األمر في
الموضوعــات المألوفــة المدعومة بســياق الكالم وبدون
مســاعدة أو تعلم ســابق للمطلوب.

االستماع
3

مبتدئ أوسط

الصف التمهيدي
تمهيدي

الفصــل التمهيــدي‹ :أستطيــــع›

االستماع
4

1

مبتدئ أوسط

أســتطيع إظهــار فهمــي التعليمات الصفية البســيطة
المكونــة مــن خطوتين بمســاعدة الصــور والبطء والتكرار
واإليمــاءات الحركية.

ّ
ّ
التعلم
التعلم( .معلومــات للمعلم :بيئــة
أســتطيع االســتماع إىل العبــارات األساســية في بيئــة
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.

االستماع

االستماع
التحدث
القراءة
الكتـابة
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أســتطيع فهــم الكلمــات المتعلمة سـ ً
ـابقا والعبارات
المألوفــة بمســاعدة الصور واإليمــاءات الحركية عند
عال.
بصوت
االســتماع إىل القصــص المقروءة
ٍ
ٍ
أســتطيع فهــم الكلمــات األساســية والفكرة الرئيســية في موضــوع تعليمي مألوف
بمســاعدة الصور والدالئل.

4.1

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

3.1

4.2

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

3.2

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

4.3

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

3.3

4.4

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

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

3.4

4.5

أســتطيع التعــرف إىل الكلمــات وبعــض العبــارات الجديدة وفهمها أحيا ًنــا في أمور محددة ،إذا
ً
واضحــا وبطيئً ا.
كان الكالم

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

4.6

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

4.7

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

16

17

باإلضافة إىل ذلك ،ستالحظ أنه ورد في الملف إضافة قوسين .حيث تشير هذه األقواس إىل (مالحظات) أكثر

ً
تحديدا لمساعدة كل من الطالب والمعلم عىل فهم المعايير .كما تشير أيضً ا إىل (أمثلة) لمعيار معين .كما

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

ً
ً
جدا في قسم الكتابة ،حيث يحتوي الهدف الخاص بقواعد اللغة العربية عىل قسم (معلومات للمدرسين)
بسيطا

لتوجيه المعلم والمعلمة ومعاونتهما عىل التركيز عىل الجزء الذي نقترح تعليمه حول القاعدة اللغوية المرفقة
ً
جميعا بالتوفيق.
للهدف أو المعيار المشار إليه .تمنياتنا لكم

10

مبتد ئ
أدنى

مبتد ئ

أوسط298

USEـةHOW TO
THISالوثيقـ
 DOCUMENTهــذه
كيــف تســتخدم

الجدول 1

معاييــر اإلتقــان فــي برنامــج مزدوج اللغــة من الصف التمهيدي إىل الصف الســادس

6
5
4
3
2
1
تمهيدي

ا ﻟﻤﻌﺎ ﻳﻴــﺮ ا ﻟﺮ ﺋﻴﺴــﻴﺔ  :ا ﻟﻔﺼــﻞ ا ﻟﺘﻤﻬﻴــﺪ ي

يشــير الجــدول أعــاه (الجــدول  )1إىل المســتوى الذي يجب أن يصــل إليه الطالب من حيــث الكفاءة في

االستماع

المهــارات اللغويــة األربــع في نهاية الســنة الدراســية .عىل ســبيل المثــال :بحلول نهاية الفصــل الرابع ،يجب

القراءة

في االســتماع والتحدث.

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺳﺘﻤﺎع

التحدث

ﺗﻤﻬﻴﺪي
ـون الطالــب فــي مســتوى «المبتــدئ األعىل» في القراءة والكتابة ،وفي مســتوى «المتوســط األدنى»
أن يكـ

الكتـابة

«المبتدئ» ،ويُ
ـﺎت األخضر
اللون
ســﺔـتخدم
إىل
لإلشــارة
األزرق في هذا
ـﺪئاللون
ـتخدم
يُ سـ
اﻟﻤﺄﻟﻮﻓــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
واﻟﻜﻠﻤـ
اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴـ
ـتوياتاﻟﻜﻠﻤــﺎت
مسـﻓﻬــﻢ
ـﺘﻄﻴﻊ
أﺳـ
NL.LB
الملف 1
اﻷدﻧﻰ
اﻟﻤﺒﺘـ

 ACTFLواﻟﺼﻮر.
واﻹﺷــﺎرات
اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ
الترميزـﺎءات
مخطط واﻹﻳﻤـ
اﻹﻳﻤــﺎءات
الهرمي لـ
اللونــي
ـﺎﻋﺪةغــرار
ﺑﻤﺴـعىل
لإلشــارة إىل مســتويات «المتوســط» ومــا بعدهــا،

االستماع

يتكــون كل مســتوى تعليمــي فــي هــذه الوثيقة من قســمين :قســم للمعايير العامــة المطلوبة لكل
فيﻣــﻦ ﺧﻄﻮة واﺣﺪة
واﻟﻤﻜﻮﻧــﺔ
ـﻴﻄﺔ
الفصل اﻟﺒﺴـ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت
ـﺎر ﻓﻬﻤــﻲ
إﻇﻬـ
ـﺘﻄﻴﻊ
ســيكونون
الواحد
الطالب في
أن
نعلــم
أﺳـألننا
ـي .ونظرً ا
مهــارة لغويــة فــي هــذا الفصل الدراسـ2

التحدث

واﻟﺘﻜﺮار.
ـﺎﻋﺪة اﻟﺼـ
ﺑﻤﺴـ
مهارة وتمت اإلشــارة إىل المعيار
ـﻮر لكل
و«األدنى»
ـى»
مســتويات مختلفــة ،تــم تضميــن المعاييــر «األعـ
ِّ
المســتهدف بعالمــة النجمــة  ،وهــذا ما يرصده الجدول الســابق .صمم هذا القســم ليســهل عىل
أﺳــﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌــﺮف إﱃ اﻟﻜﻠﻤــﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻟﻤــﻜﺎن ﻣــﻦ ﺣﻮﻟﻲ ،ﻣﺜﻞ اﻷﺷــﻴﺎء
«المعلــم» اســتخدام المعاييــر واألهـ 3
ـداف فــي البرامج المختلفة وبحســب ظروف وخلفيات الطالب .ويســرد
اﻟﻤﺄﻟﻮﻓــﺔ اﻟﻤﻮﺟــﻮدة ﻓﻲ اﻟﻔﺼــﻞ أو اﻟﻤﻨﺰل.
القســم الثانــي األهــداف التعليميــة التي تســاعد الطالب عىل تحقيــق معايير الكفاءة باســتخدام عبارة

القراءة

الكتـابة
االستماع

«أســتطيع» المالئمــة للغــة الطــاب .ويتضمن ذلك أقسـ ً
ـاما فرعيــة لتحقيق المعيار المحــدد للمهارة
أﺳــﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌــﺮف إﱃ اﻟﻜﻠﻤــﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳــﺔ واﻟﻌﺒــﺎرات اﻟﻤﺸــﻬﻮرة اﻟﻤﺪﻋﻮﻣــﺔ ﺑﻘﻮة
4
اللغويــة المطلــوب ّ
تعلمهــا ،وهو مصمم ليكون ســهل االســتخدام مــن قبل الطالب.
ﺑﺴــﻴﺎق اﻟــﻜﻼم أو اﻟﺼــﻮر اﻟﻤﺼﺎﺣﺒــﺔ ﻟﻬﻤﺎ.

التحدث
القراءة

الكتـابة
االستماع

اﻟﻤﺒﺘﺪئ اﻷوﺳــﻂ

التحدث
القراءة

الكتـابة
االستماع
القراءة

2
3

أﺳــﺘﻄﻴﻊ ﻓﻬــﻢ اﻟﻜﻠﻤــﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤــﺔ ﺳـ ً
ـﺎﺑﻘﺎ واﻟﻌﺒــﺎرات اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ ﺑﻤﺴــﺎﻋﺪة اﻟﺼﻮر

4

الكتـابة
االستماع

ﺑﻤﺴــﺎﻋﺪة اﻟﺼــﻮر واﻟﺒــﻂء واﻟﺘﻜﺮار واﻹﻳﻤــﺎءات اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ.

أﺳــﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋــﲆ اﻟﻌﺒــﺎرات اﻟﻤﺸــﻬﻮرة واﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﻤﺴــﺎﻋﺪة ﺳــﻴﺎق

التحدث

اﻟﻜﻼم واﻟﺼﻮر.

ﻋﺎل .
ﺑﺼﻮت
واﻹﻳﻤــﺎءات اﻟﺤﺮﻛﻴــﺔ ﻋﻨــﺪ اﻻﺳــﺘﻤﺎع إﱃ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻤﻘــﺮوءة
ٍ
ٍ

أﺳــﺘﻄﻴﻊ إﻇﻬــﺎر ﻓﻬﻤــﻲ ﻟﻸﺳــﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌــﺔ وﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﻓــﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
اﻟﻤﺄﻟﻮﻓــﺔ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣــﺔ ﺑﺴــﻴﺎق اﻟــﻜﻼم وﺑــﺪون ﺗﻌﻠﻢ ﺳــﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮب.

يوضح المثال المعايير األربعة لالســتماع في مســتوى «المبتدئ األوســط» ستوســع في القســم الثاني

التحدث

بعبــارة «أســتطيع» التــي تقــوم بتفصيــل كل معيار مــن معايير «المبتدئ األوســط» األربعة الخاصة
أﺳــﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌﺒﻴــﺮ ﻋــﻦ ﻓﻬــﻢ اﻟﻜﻠﻤــﺎت و/أو اﻷﻓــﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
NH.LB
للوصـ 1
اﻟﻤﺒﺘـ
ـول إىل الكفاءة المطلوبة مــن المعيار.
اﻷﻋﲆـداف متدرجــة
ـﺪئ إىل أهـ
ـتماع
باالسـ
ﺑﻤﻮﺿﻮﻋــﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻣﺄﻟﻮﻓــﺔ ،إن أﺗــﺖ ﻓﻲ ﺳــﻴﺎﻗﺎت ﻣﺤﺪدة.

القراءة

الكتـابة

2

االستماع

التحدث

أﺳــﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌﺒﻴــﺮ ﻋــﻦ ﻓﻬﻤــﻲ ﻟﻸﺳــﺌﻠﺔ اﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ واﻟﺼﻴﺎﻏــﺎت وﺟﻤﻞ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ

اﻟﻤﻮﺿﻮﻋــﺎت اﻟﻤﺄﻟﻮﻓــﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﱃ ﻓﻬــﻢ ﺑﻌــﺾ اﻟﺠﻤﻞ ﻓــﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة

ﻣﺪﻋﻮﻣــﺔ ﺑﻘﻮة ﺑﺴــﻴﺎق اﻟﻜﻼم.

القراءة

الكتـابة
الهــدف المعياري
لنهايــة العام

NM.LB

1

أﺳــﺘﻄﻴﻊ إﻇﻬــﺎر ﻓﻬﻤــﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت اﻟﺼﻔﻴــﺔ اﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧــﺔ ﻣــﻦ ﺧﻄﻮﺗﻴﻦ

مبتد ئ
أدنى

مبتد ئ
أوسط
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مبتد ئ
أعىل

متو سط
أدنى

متو سط
أوسط

3

ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ.
أﺳــﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌﺒﻴــﺮ ﻋــﻦ ﻓﻬﻤــﻲ ﻟﻠﻘﺼــﺺ اﻟﻤﺄﻟﻮﻓــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒــﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒً ــﺎ
ً

4

أﺳــﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌﺒﻴــﺮ ﻋــﻦ ﻓﻬﻤــﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت اﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ ﻣﺘﻌــﺪدة اﻟﺨﻄﻮات ﺑﻤﺴــﺎﻋﺪة
9
اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺼــﻮر واﻟﺘﻜﺮار.
اﻹﻳﻤــﺎءات

كيف تستخدم
هذه الوثيقة

302

نبـذة

ً
اجتماعــا في مدينــة نيويورك في فبراير  2017إلصدار إرشــادات مبدئية
عقــدت مؤسســة قطــر الدوليــة

لتعليــم القــراءة والكتابــة باللغــة العربيــة للطــاب في برامــج التعليم المزدوج .المشــاركون في االجتماع

تدعم مؤسسة قطر الدولية أربعة برامج للتعليم المزدوج باللغة العربية في المدارس العامة في الواليات

المتحدة األمريكية وهي »30 PS / IS« :في بروكلين ،نيويورك؛ مركز إليزابيث التعليمي في كوداهي ،كاليفورنيا؛

المبدئــي األول فــي فبرايــر عــام  2017هــم :مريم (مي مي) مت ،دان ســامبلس ،نجــاء البدوي ،كارولين داود،

مدرسة ماجنت للتعليم المزدوج للغات في هيوستن ،تكساس؛ وأكاديمية بالتيمور الدولية في بالتيمور بوالية

دويــري ،لينــا خوالكــي ،إيمــان هاشــم ،محبوبة حماد ،فاطمــة ديعوب .وقد أثار هذا االجتماع الذي اســتمر

المقالة التي نشرت في  ACTFLفي « »The Language Educatorفي أبريل  /مايو :2020

مهــا عفيفــي ،ســوزان حنا  -ويتشــت ،نهيــل عريقات ،نوال ليمون ،نورمان ســيويكي ،مايــكل بيكون ،داني
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

المــواد التــي تـ َّ
ـدرس باللغــة العربيــة ،مثل الحســاب والعلوم ،أو أي محتوى دراســي آخر ،لكن لــم يكن لديهم

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

ماريالند .لمعرفة المزيد عن كل من هذه المدارس ودعم مؤسسة قطر الدولية لها ،يرجى االطالع عىل هذه

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

شكر خاص
َ
القائميــن عىل التوجيه وتقديم االستشــارات في
نتقــدم بشــكر خــاص لمريــم (مي مي) مت ودان ســامبلس

أعمــال مؤسســة قطــر الدوليــة المتعلقــة ببرامــج الدمج العربية مزدوجــة اللغة منذ العــام  !2013كما نتقدم

للغــة العربيــة .وفــي ســبيل ذلــك تابعت مؤسســة قطر تدريب ومعاونــة وتوجيه فرق العمل لبدايــة الكتابة

بالشــكر الجزيــل إىل نجــاء البــدوي التــي بدأت هــذا العمل عندما كانت فــي أحد صفوف برامــج التعليم المزدوج

مــي) مــت ودان ســامبلس .تألفــت فــرق الكتابة هذه من :نجــاء البدوي ،كارولين داود ،فــدوى خربتلي ،ليىل

والكثيــر مــن الشــكر ألولئــك الذين «ســاهموا» في إنهاء هــذا المشــروع بالتعليق والمراجعة والتعــاون بطريقة

ّ
ً
وخصوصا مريم (مي
موجهي مؤسســة قطر الدوليــة،
فــي المشــروع فــي ضــوء التوجيهــات المعطاة من
بحــر العلــوم ،مهــا عفيفــي ،مزينة شــمس الدين ،ميرفت إبراهيــم ونجاح حجازي .وتمكنت مؤسســة قطر
ـخصيا فــي مارس ومايو عام .2017
الدوليــة مــن جمعهم لالجتماع شـ
ً
وقــد ِّ
وزعــت الملفــات التــي ُأنشــئت في ذلك الوقــت عىل بقية معلمــي ومعلمات اللغــة العربية (في

ً
ممكنا.
باللغــة العربيــة بنفســها .مــن دون التــزام نجــاء وتفانيها فــي هذا العمل ،لم يكن هــذا المنتج النهائــي
ما عىل مدى الســنوات الخمــس الماضية.

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 نجالء البدوي مــن تجميع المسـ ّ
ـودات والتعليقــات المختلفة حول
هذا المشــروع وتنظيمها.

يمكــن أيضً ــا 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
ً
ً
ً
مختلفــا ،ولكن األهداف والمعاييــر ال تختلف.
نموذجا
مختلفــا أو قد يســتخدم
باللغــة العربيــة قــد يبــدو

ً
وفقا لنموذج مدرســتك وإعداداتهــا ومناهجها.
يمكــن تكييــف المســتند المرفق
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