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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(. 

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

وشــرح ســبب إعجابي بنوع معين منها.

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

معايير االستماع
المعاييــر الرئيســية: الفصــل الخامــس االبتدائــي
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أدني متوسط 

أوسط متوسط 

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

األصليــة وجمــل مفــردة ومجموعة من الجمــل من ابتكاري. 

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

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

يناســب مســتوى الفصل( بتوجيــه المعلم.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أعىل مبتدئ 

أدنى متوسط 

أوسط متوسط 

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

مة.  تعليميــة مألوفــة أو متعلَّ

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

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

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

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

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

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

جمــل مركبة مــزودة بالتفاصيل(.

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

أزمنــة مختلفة.
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1.3

االستماع5
المتوسط األوسط

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

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

أكــون شــريًكا أو جزًءا مــن مجموعات صغيرة يقودهــا المعلم.

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

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

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’
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2 IM.LB

2.1

2.2

2.3

5

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’

االستماع
المتوسط األوسط

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

بمعدل الــكالم الطبيعي.

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

حول حدث مدرســي.

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

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

عاٍل. بصوت 
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3 IM.LB

3.1

3.2

3.3

االستماع5
المتوسط األوسط

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

الخياليــة، أو قصــص األطفال األخرى.

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

مجموعــة القــراءة الموجهة، بمســاعدة المعلم.

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

صغيرة يقودهــا المعلم.

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

المنظمة.

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’
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4 IM.LB

4.1

4.2

4.3

االستماع5
المتوسط األوسط

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

أشــارك فيها )مستمع(. 

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

والدراسة.

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

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

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’
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1 IL.SB

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

التحدث5
المتوسط األوسط

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 مثيًرا الهتمامي، وأن ٌأقــدِّ
لمختلفة. ا

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

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

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

أســتطيع تقديــم 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.

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’
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2 IL.SB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

التحدث5
المتوسط األوسط

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

والعبــارات والجمــل البســيطة التي مارســتها أو حفظتها.

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

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

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

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

أســتطيع  مشــاركة - زمالئــي - بشــيء أجــده ممتًعا وتقدر األفــكار المختلفة التــي يقدمها 
زمالئــي في الفصل.

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’
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3 IL.SB

3.1

3.2

3.3

3.4

التحدث5
المتوسط األوسط

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

بســيطة أو سلســلة من الجمــل المتتابعة.

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

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

أســتطيع إبــداء رأيــي حــول مــا يقدمه 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.

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’
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IL.RB1

1.1

1.2

1.3

القـراءة5
المتوسط األدنى

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه عن قواعد اللغــة العربية 
ومفرداتهــا، لفهم النصوص المناســبة لمســتوى الصف، 

بمســاعدة المعلم.

أســتطيع أن أدرك أن كلمــة عربيــة واحــدة قــد يكون لها معاٍن متعــددة، وأن نفس األفكار 
يمكــن التعبيــر عنهــا بالكلمات والتعبيــرات المختلفة. 

أســتطيع قــراءة الكلمــات بدقــة، بدون عالمات ترقيم، فــي النص، والجمــل المعقدة في فقرة 
تعبيريــة بدعم بعض الدالئــل البصرية.

مة ســابًقا أو الجديدة نســبًيا ضمن  أســتطيع أن أفهــم التعبيــرات )البالغيــة( التصويريــة المتعلَّ
نــص مألــوف أو بيئــة تعليمية مألوفة.

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’
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2 IL.RB

2.1

2.2

2.3

القـراءة5
المتوسط األدنى

أســتطيع التعبيــر عن فهمــي للكلمات الرئيســية، والعبارات 
المتعــارف عــى اســتخدامها عبر مجموعة من ســياقات 

مناســبة للمناسبة.

أســتطيع اســتخدام النمــط التنظيمــي للنصوص والتعبيــرات المصورة والوســائط التعليمية 
المتعــددة، لبنــاء المعنــى، باســتخدام القــراءة البطيئة، والتصفح والقراءة عــن قرب، لجمع 

المعلومات.

أســتطيع اســتخدام التجــارب الســابقة للقراءة أو المشــاهدة، كنماذج لتنظيــم أفكاري وفهم 
النصــوص المختلفــة، )مثــال: النصــوص الشــفوية أو المطبوعة أو المصورة أو متعددة الوســائط(.

أســتطيع قراءة قصة )مناســبة لمســتوى الفصل( عن أشــخاص يعيشــون في أوقات أو أماكن 
أخــرى والمقارنــة بين أحداث حياتــي وحياتهم.

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’
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3 IL.RB

3.1

3.2

3.3

3.4

القـراءة5
المتوسط األدنى

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

أســتطيع بنــاء المعنــى )عنــد القراءة الســريعة والتصفــح والقراءة عن قرب( لجمــع المعلومات، 
باســتخدام األنمــاط التنظيميــة للنصــوص المطبوعــة والبصرية والنصوص متعددة الوســائط.

أســتطيع اســتخدام القامــوس للتحقــق من معاني الكلمات، بعد اســتخدام ســياق الكلمات 
الســتنتاج المعنى مــن المحتوى.

أســتطيع اســتخدام خصائــص النــص )مثل األلوان والتعليقــات والكلمات الرئيســية والخطوط 
المائلــة( لتحديــد المعلومــات والتوقعــات في محتوى النــص وتحقيقها.

أســتطيع تحليــل الجمــل في الفقــرات المكتوبة، وتفســيرها، أثناء القــراءة الموجهة. )مثال: 
اســتخدام مخطــط مرجعــي للقواعــد المصــورة والمفردات ذات الصلة حول األطــر المعروضة 

فــي النص المحدد(.

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’
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4 IL.RB

4.1

4.2

4.3

4.4

القـراءة5
المتوسط األدنى

أســتطيع التعبيــر عن فهمــي للكلمات الرئيســية، والعبارات 
المتعارف عى اســتخدامها في مناســبات متعددة بســهولة 

نســبية وتعبير مناســب بدعم من ســياقات النص.

أســتطيع القــراءة بمفــردي، وفهــم المعنى الحرفــي للنصــوص المعلوماتية القصيــرة، المنظمة 
بإطار واضح 

)مثــال: العنــوان الرئيســي والعناويــن الفرعية وجمــل الموضوع(، متبوعــة بالتفاصيل، 
ومدعومــة بالرســوم التوضيحيــة أو التلميحات الســياقية األخرى(.

أســتطيع أن أفهــم الفــرق بيــن األحداث في الماضي والحاضر والمســتقبل فــي مجموعة 
متنوعــة مــن المــواد المقروءة أو المعروضة المناســبة لمســتوى الفصل.

أســتطيع أن أستكشــف وأتعــرف إىل طــرق مختلفــة للتعبير عن أهداف معينة، باســتخدام 
مة ســابًقا، وبمســاعدة المعلم. معلومــات متعلَّ

أســتطيع اســتخدام خصائــص نصيــة متعددة )مثــل الكلمات اإلرشــادية والموضوع والجمل 
الختاميــة(، لتكويــن فكــرة عامــة عن محتويــات النص، وتحديد أماكــن المعلومات.

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’
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1 IL.WB

1.1

1.2

1.3

1.4

الكتابة5
المتوسط األدنى

أســتطيع الكتابــة في عــدة موضوعــات تعليمية مألوفة 
ومتنوعــة، أو موضوعــات معلوماتية، باســتخدام الجمل 

المترابطــة وبطريقة متسلســلة. 

أســتطيع كتابــة تقريــر، أو تأليفه، بأســلوب مشــّوق، وذلك من خــالل التأكيد عىل أهم 
المعلومــات واســتخدام صيغ جيدة.

أســتطيع الكتابــة )بمســاعدة المعلم( عــن مجموعة متنوعــة من الموضوعــات التعليمية 
)مثــال: الرد األدبــي، والمالحظات والســرد، والكتابة اإلعالمية(.

أســتطيع تأليــف نــص وصفي باســتخدام هجاء جيد، باســتثناء بعــض األخطاء اإلمالئية 
للكلمــات الصعبــة والطويلــة والمحتويــة عــىل عديد مــن أحرف العلة القصيــرة أو الطويلة.

أســتطيع اســتخدام جميــع خطــوات العملية الكتابية، حيث أســتطيع تخطيــط كتاباتي 
ومراجعتهــا وتحريرهــا وإعــادة كتابتها بمســاعدة المعلم.

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’
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2 IL.WB

2.1

2.2

2.3

2.4

الكتابة5
المتوسط األدنى

أســتطيع عرض موضوعات من الحياة الدراســية 
اليوميــة واألحــداث المألوفة، بمســاعدة مجموعة من 

الجمــل القصيــرة المتصلــة، من ذاكرتي، أو بنــك الكلمات 
والقامــوس المصور.

أســتطيع الكتابة عن شــيء مهم بالنســبة إليَّ باســتخدام لغة وصفية مناســبة، في جمل 
متصلــة عــىل هيئة فقرات.

 أســتطيع تحديــد وإبــداء وجهــة نظري عــن الموضوعات المألوفــة أو موضوعات البحث 
وتقديــم أســباب لدعمهــا، باســتخدام سلســلة من الجمــل أو جمل متصلة، في أزمنــة فعلية 

. مختلفة

أســتطيع تمثيــل األفــكار واألحــداث والمعلومات، باســتخدام مجموعة متنوعــة من النماذج أو 
الجــداول لتنظيــم الحقائق واألمثلة.

أســتطيع أن أوضــح بطــرق مختلفــة، كيــف تســاعدني الكلمات والعبارات المحددة فــي النص )مثل 
الكتــب والحكايــات الشــعبية واألفــالم( عىل فهم األشــخاص أو األماكن أو الســلوكيات األخرى.

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’
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3 IL.WB

3.1

3.2

5

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’

الكتابة
المتوسط األدنى

أســتطيع اســتخدام مــا أعرفه عن قواعد اللغــة العربية 
لصياغــة جمــل بســيطة ومجموعة من الجمــل المتصلة 

أو المتسلســلة.

أســتطيع تكويــن جملة بســيطة باســتخدام مكونــات مختلفة، مثل األفعــال في )المضارع، 
واألمر( والماضي، 

معلومــات للمعلــم:  تأمل الجمــل التالية: 
1. قــرأ محمود الكتاب

2. يقــرأ محمود الكتاب.
3. اقــرأ الكتــاب، يا محمود.

فــي الجملــة األوىل يــدّل الفعــل »قرأ« عــىل أن عملية القراءة قد حدثــت وتمت في الزمن 
الماضــي، ولذلك ســّمي )فعاًل ماضًيا(.

أمــا فــي الجملــة الثانيــة فيــدّل الفعــل »يقرأ« عىل أن القراءة تحدث اآلن ولذلك ســّمي: )فعاًل 
مضارًعا(.

أمــا الفعــل »اقــرأ« فإنــه يدل عىل طلب القراءة ويســمى الطلب األمر ولهذا ســّمي )فعل أمر(.

أســتطيع اســتخدام جمل دقيقة ومتناســقة، عند اســتخدام جمع المذكر الســالم وجمع 
المؤنث الســالم. 

معلومــات للمعلــم: جمع المؤنث الســالم وجمع المذكر الســالم 
األســماُء اّلتي ُتجمُع جمَع مذّكٍر ســالمًا: 

1.  أســماُء الّذكــوِر الُعقــالِء: محّمٌد ـ محّمــدون - محّمدين.
2. صفــاُت الّذكــوِر الُعقــالِء: مصلح ـ مصلحــون - مصلحين.

جمــع المؤنــث الســالم: هــو جمــٌع يدلُّ عىل أكثِر مــن اثنتين، ويتمُّ بزيــادِة ألٍف وتاٍء عىل آخِر 
االســِم الُمفــرِد دوَن أن يلحَقــُه أيُّ تغييــٍر، مثــال: فاطمُة - فاطمات.

ٍث ســالمًا: األســماُء اّلتي ُتجمُع جمَع مؤنَّ
ــِث: فاطمُة - فاطمات. 1. اســُم العلــِم المؤنَّ

2. االســُم المختــوُم بتــاٍء مربوطٍة زائــدٍة للّتأنيِث، ُتحذُف عنَد الجمِع: شــاعرٌة - 
شــاعرات، طلحة - طلحات.

ِر غيِر العاقِل: شــاهٌق - شــاهقات. 3. صفُة المذكَّ
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أســتطيع اســتخدام أدوات الربــط لتوضيــح الجمــل المكتوبــة أو مجموعة من الجمــل المرتبطة. 3.3

معلومــات للمعلــم: أدوات الربط:
مــا هــي أدوات الربــط بيــن الجمل؟ بعض الجمل فــي اللغة العربيــة ال يمكن الوصول إىل 

المعنــى الحقيقــي إليهــا إن لــم يكــن هناك ما يوضــح المعنى المقصود، ولهــذا يوجد العديد 
مــن األدوات التــي يمكنهــا الربــط بيــن الجمل أو بين شــّقي الجملة الواحدة حتــى نتمكن من 

الحصــول عــىل المعنــى الذي نريده في نهايــة الجملة.
أمثلة: 

أدوات العطــف والجمــع بين الجمل: 
• واو العطــف )الــواو( التــي تفيــد الجمع دون الترتيب الزمني )الســماُء صافيــٌة والّنهُر رائق(.

• فــاء العطــف )ف(، وتفيــد الجمــع والترتيب )دخلُت المطبــخ فبدأُت أطبُخ(.

•  ثــم: حــرف عطــف يفيــد الجمــع والترتيب مــع التراخي )أكمْلُت واجباتي ثــّم ذهْبُت مع أمي 

إىل الّسوِق(.
•  أو: وهــي تســتخدم للشــك )وصلــُت قبَلــه أو بعَده ال أذكــُر(، للتخيير بين شــيئين وتأتي إذا 

كانــت صيغــة الجمــل فيها فعل أمر )قــْل خيرًا أو اصمْت(.
•  أْم: تســتخدم فــي تحديــد أحــد األمرين والجملــة األوىل تبدأ بهمزة االســتفهام )تناولت 

طعامــك أم تركته(.

الخامــس االبتدائــي: ‘أســتطيع’


