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أدنى مبتدئ 

أوسط مبتدئ 

أعىل مبتدئ 

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

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

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

أســتطيع التعــرف عــى الكلمــات البصريــة والعبارات المشــهورة المدعومة بقوة بســياق الكالم أو 
الصــور المصاحبة لهما.

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 أســـتطيعً  التعبيـــر عـــن فهمـــي للقصص المألوفة التـــي تتبع ترتيًبا منطقًيا. 

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

NM.LB

NL.LB

NH.LB

ــر الرئيســية: الصــف التمهيــدي  المعايي

معايير االستماع تمهيدي
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ــر الرئيســية: الصــف التمهيــدي  المعايي

معايير التحدث تمهيدي
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أدنى مبتدئ 

أوسط مبتدئ 

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

للذهــاب إىل الحمــام، وأمور الصف.

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

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

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

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

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

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

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

NM.SB

NL.SB
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NM.RB

ــر الرئيســية: الصــف التمهيــدي  المعايي

معايير القـراءة تمهيدي
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أوسط أســتطيع التعــرف عــى بعــض الحــروف المفردة والمرّكبــة عند تحليلهــا أو إىل الحروف األصلية أو مبتدئ 
. تهجئتها

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

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

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

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

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

أســتطيع إدراك مفهوم الكتابــة العربية.
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ــر الرئيســية: الصــف التمهيــدي  المعايي

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

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

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

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

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

 أســتطيع نســخ أو كتابة الحروف األساســية المنفردة. 

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

واإليمــاءات الحركية.

1 NM.LB

ــع' ــدي: 'أستطيــ الصــف التمهي

االستماع

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

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

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

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

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

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

أوسط مبتدئ 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

تمهيدي
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2.1

NM.LB2

االستماع
أوسط مبتدئ 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

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

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

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

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

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

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

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

تمهيدي

ــع' ــدي: 'أستطيــ الصــف التمهي
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NM.LB3

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ الصــف التمهي

3.1

3.2

3.3

3.4

االستماع
أوسط مبتدئ 

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

االســتماع إىل القصــص المقروءة بصوٍت عاٍل.

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

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

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

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

تمهيدي
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NM.LB4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ الصــف التمهي

االستماع
أوسط مبتدئ 

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

مســاعدة أو تعلم ســابق للمطلوب.

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

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

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

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

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

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

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

تمهيدي
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NM.SB1

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ الصــف التمهي

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

التحـدث
أوسط مبتدئ 

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

بمســاعدة اإليماءات والصور.

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

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

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

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

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

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

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

تمهيدي
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NM.SB2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ الصــف التمهي

التحـدث
أوسط مبتدئ 

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

ممارســتها، وبمســاعدة اإليماءات والتعبيــرات الحركية.

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

 أســتطيع تســمية أشــخاص مألوفين في مدرســتي ووظائفهم.

 أســتطيع تقليــد تمثيــالت بســيطة لألفكار واألحداث والمعلومــات المألوفة.

أســتطيع تســمية األشــياء التي أراها كل يوم داخل الفصل وخارجه.

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

تمهيدي
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NM.SB3

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ الصــف التمهي

3.1

3.2

3.3

3.4

flag

3.5

التحـدث
أوسط مبتدئ 

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

الســابق ممارســتها، وبمســاعدة اإليماءات والصور. 

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

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

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

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

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

الرســوم التوضيحيــة أو األوصاف أو التركيبات بمســاعدة مــن المعلم(.

تمهيدي
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NM.SB4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ الصــف التمهي

التحـدث
أوسط مبتدئ 

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

 أســتطيع إلقــاء القصائــد واألغاني مــع معلمي وزمالئي.

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

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

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

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

تمهيدي
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NL.RB

المرحلــة األوىل - الهجــاء / والتراكيب

1

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ الصــف التمهي

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

القـراءة
أدنى مبتدئ 

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

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

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

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

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

 أســتطيع تحديــد الحــروف وتســميتها، عنــد كتابتها منفصلــة عن غيرها.

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

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

تمهيدي
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NL.RB2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

المرحلــة الثانية – فهــم المعاني

القـراءة
أدنى مبتدئ 

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

فــي القصــص المقروءة صوتًيا.

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

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

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

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

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

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

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

تمهيدي

ــع' ــدي: 'أستطيــ الصــف التمهي
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NL.RB3

ــع‹ ـ ــدي: ›أستطيـ ــف التمهي الص

3.1

3.2

3.3

المرحلــة األوىل - الهجــاء / والتراكيب

القـراءة
أدنى مبتدئ 

أســتطيع  أن أدرك مفهــوم الكتابــة العربية.

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

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

 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(.

تمهيدي
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NL.WB1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ الصــف التمهي

الكتـابة
أدنى مبتدئ 

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

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

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

أســتطيع التلويــن داخــل الخط، عنــد تلوين الحروف العربيــة المفرغة.

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

أســتطيع مطابقــة صورة مــع صوت حرفها األول

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

تمهيدي
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NL.WB2

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ الصــف التمهي

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

الكتـابة
أدنى مبتدئ 

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

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

أســتطيع نســخ الكلمــات والجمــل القصيرة من اللــوح معظم الوقت. 

أســتطيع نســخ جميع الحروف األبجدية مــع نقاطها.

أســتطيع كتابة اســمي األول باســتخدام لوحة الحروف األبجدية. 

أســتطيع نســخ الكلمــات والعبارات التــي تعلمتها من اللوح. 

تمهيدي
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NL.WB3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

flag
3.7

ــع‹ ــدي: ›أستطيــ الصــف التمهي

الكتـابة
أدنى مبتدئ 

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

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

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

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

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

أو األقــالم القابلــة للمســح لمســاعدة الطالب عى ممارســة الكتابة(. 

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

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

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

ثالثــة حروف لصــوت كلمة »نام«( 

تمهيدي


