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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 القصص المألوفة التــي تتبع ترتيًبــا منطقًيا 

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

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

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

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

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

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

األخرى. األطفال 

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

المعاييــر الرئيســية: الفصــل الرابــع االبتدائــي

معايير االستماع
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أعىل مبتدئ 

أدني متوسط 

أوسط متوسط 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مــن الجمــل المتصلة، فــي معظم األوقات.

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

وجمــل مفــردة ومجموعة من الجمــل من ابتكاري. 

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

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

المحفوظة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

أدنى متوسط 

المعاييــر الرئيســية: الفصــل الرابــع االبتدائــي
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أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

أوسط متوسط 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

معايير الكتابة
المعاييــر الرئيســية: الفصــل الرابــع االبتدائــي
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االستماع4
المتوسط األدنى

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

التعليميــة، اعتمادًا عىل ســياق الكالم.

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

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

تضمنــت بعــض الدالئل أو الدعم. 

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

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

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'
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2 IL.LB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

االستماع4
المتوسط األدنى

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

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

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

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

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

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

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'
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3 IL.LB

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

االستماع4
المتوسط األدنى

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

الشــعبية أو الخياليــة، أو قصــص األطفال. 

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

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

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

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

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

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'
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1 IL.SB

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

التحدث4
المتوسط األدنى

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

الجمــل المتتالية الســابق التــدرب عليها.

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

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

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

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

أســتطيع تقديــم مالحظــات عــن قصة كتبهــا أحد الزمالء، بناًء عــىل معايير التقييم المناســبة 
لمســتوى الفصل. 

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

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'
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2 IL.SB

2.1

2.2

2.3

2.4

التحدث4
المتوسط األدنى

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

مــن الكلمــات والعبارات والجمل البســيطة التي مارســتها 
حفظتها. أو 

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

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

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

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

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'
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3 IL.SB

3.1

3.2

3.3

3.4

التحدث4
المتوسط األدنى

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

بســيطة أو سلســلة من الجمــل المتتابعة.

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

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

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

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

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'
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NH.RB1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

القـراءة4
المبتدى األعىل

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

الفصل( بتوجيــه المعلم.

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

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

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

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

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

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'
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2 NH.RB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

القـراءة4
المبتدى األعىل

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

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

أســتطيع تحديــد 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.

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'
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3 NH.RB

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

القـراءة4
المبتدى األعىل

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

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

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

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

أســتطيع تطبيــق المهــارات األساســية لمعرفــة الكلمات الجديدة التــي أحتاج إىل قراءتها. 
)مثــال: أســتخدم 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.

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'
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1 NH.WB

1.1

1.2

1.3

الكتابة4
المبتدى األعىل

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

. مة متعلَّ

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

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

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

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'
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2 NH.WB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

الكتابة4
المبتدى األعىل

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

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

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

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

البسيطة(.

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

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

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

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'
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3 NH.WB

3.1

3.2

4

الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'

الكتابة
المبتدى األعىل

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

بمســاعدة المعلم وبنــك الكلمات.

أســتطيع اســتخدام 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 )(

)ب()أ(

)"( يوضع بينهما كّل كالم منقول بنّصه.عالمات الّتنصيص

)،( توضع بين جملة وجملة لتفصل بينهما.الفاصلة 

).( توضع في نهاية العبارة الّتاّمة.الّنقطة

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

هشة.عالمة التعّجب  )!( توضع في نهاية الكالم المثير للدَّ

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

) ( وُيستعمالن لإلحاطة بكلمة أو تركيب أو جملة.القوسان

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

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

يتبـع
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الرابــع االبتدائــي: 'أســتطيع'

3.3

3.4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  االقتــراض مــن اللغات األخرى. ــر الصوتــي.     •  التغيُّ

•  اختــالف لغاِت العرب. ــر دالالِت بعــض األلفــاظ.   •  تغيُّ

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

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


