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أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

أدني متوسط 

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

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

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

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

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

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

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للقصص المألوفة التــي تتبع ترتيًبــا منطقًيا. 

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

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

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

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

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

األطفال(. 

NM.LB

NH.LB

IL.LB

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

أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

أدني متوسط 

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

المتعلمة أو الممارســة ســابقًا، بمســاعدة اإليماءات والصور. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الجمل المســاعدة. 

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

أعىل مبتدئ 

NM.RB

NH.RB

أدنى IL.RBمتوسط 

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

. تهجئتها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

معايير الكتابة
أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

أوسط متوسط 

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

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

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

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

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

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

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

المعاييــر الرئيســية: الفصــل الثالــث االبتدائــي
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1 NH.LB

1.1

1.2

1.3

االستماع3
أعىل مبتدئ 

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

محددة. سياقات 

أســتطيع فهــم توجيهــات المعلم البســيطة في الروتين اليومــي، واتباعها.

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

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

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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2 NH.LB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

االستماع3
أعىل مبتدئ 

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

فهــم بعــض الجمــل في موضوعات جديــدة مدعومة بقوة 
الكالم. بسياق 

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

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

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

أســتطيع اســتخدام الدالئل لتوقع ما ســوف أســتمع إليه

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

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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3 NH.LB

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

االستماع3
أعىل مبتدئ 

أســتطيع التعبيــر عــن فهمــي للقصص المألوفــة التي تتبع 
ترتيًبــا منطقًيا.

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

أســتطيع االســتماع إىل أنواع مختلفة من النصوص )مثل األســاطير واألغاني والمســرحيات( 
ومالحظة مــدى اختالفها.

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

أســتطيع التعــرف عــى االختالفات بين األشــخاص في الكالم، باســتخدام اإليماءات ولغة 
الجســد والتمثيالت المصورة.

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

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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4 NH.LB

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

االستماع3
أعىل مبتدئ 

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

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

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

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

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

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

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

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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5 NH.LB

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

االستماع3
أعىل مبتدئ 

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

المعلــم في الفصل(.

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

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

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

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

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

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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1.1

NH.SB1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

التحدث3
أعىل مبتدئ 

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

والجمــل البســيطة المحفوظــة أو الممارســة من قبل.

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

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

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

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

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

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

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

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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2 NH.SB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

التحدث3
أعىل مبتدئ 

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

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

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

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

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

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

أســتطيع ربــط معنــى قصة معروفة أو قصــة خيالية بالتجارب الشــخصية.

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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3.1

3 NH.SB

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

التحدث3
أعىل مبتدئ 

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

بجمل وأســئلة بسيطة.

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

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

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

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

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

أســتطيع اســتخدام أســاليب متنوعة لتحســين طريقة تقديم عملي أو مشــروعي.

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

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

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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4 NH.SB

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

flag
4.6

4.7

4.8

التحدث3
أعىل مبتدئ 

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

والجمــل البســيطة لممارســة أو المحفوظــة من قبل.

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

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

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

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

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

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

وأحداثها. 

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

أســتطيع مشــاهدة األحــداث أو األخبــار والتفاعل معها في بيئــة التعّلم. 

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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NH.RB1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

القـراءة3
أعىل مبتدئ 

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

الفصل( بتوجيــه المعلم.

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

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

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

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

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

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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2 NH.RB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

القـراءة3
أعىل مبتدئ 

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

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

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

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

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

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

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

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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3 NH.RB

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

القـراءة3
أعىل مبتدئ 

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

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

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

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

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

األخــرى، لمعرفــة كيفية قــراءة الكلمات الجديدة(.

أســتطيع إظهــار معرفتــي بعالمــات الترقيــم، من خالل التوقف واســتخدام نبرة الصوت 
المناســبة عند الحاجة.

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

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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1 NH.WB

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

الكتابة3
أعىل مبتدئ 

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

. مة متعلَّ

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

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

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

أســتطيع كتابــة مالحظــات قصيرة باســتخدام عبارات وجمل بســيطة )مثــال: بطاقة بريدية، أو 
بطاقة دعوة، أو رســالة عيد ميالد، أو مالحظة شــكر(.

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

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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2 NH.WB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

الكتابة3
أعىل مبتدئ 

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

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

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

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

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

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

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

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'
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3 NH.WB

الثالــث االبتدائــي: 'أســتطيع'

3.1

3.2

3.3

الكتابة3
أعىل مبتدئ 

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

مراجــع مختلفــة في الفصل الدراســي أو دعــم المعلم. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  ماذا/مــا: نســتفهم عــن غير  العاقل. 


