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 طار الوطني ملنهج اللغة العربية للناطقين بغيرها اإل 

 

   مقدمة حول املنهج وفلسفته  1

(، هو منهج حديث يعتمد أساليب وإستراتيجيات لغوية وتربوية معاصرة في تعليم اللغة ا)العربية تجمعنا: سلسلة تعليمية للناطقين بغيرهمنهج 

كما يهتم بترسيخ املاض ي وتعزيزه، والربط بالحاضر،  ل.                                                                            الثانية، ويوظف التكنولوجيا، حيث الدمج املنهجي املقصود الذي يعزز التعلم الفع ا

يرى                                                                                                                          ديث عن املستقبل. يخاطب كل املتعلمين من أي مكان في العالم، ويحترم االختالف في اآلراء، ويقدمه بوصفه إثراء  وغناء، ويحرص على أن والح

                                                    كل متعلم شيئ ا خاص ا به على صفحات أحد كتب السلسلة. 

                                                           ، سعي ا نحو تحقيق مفهوم الغمر أو االنغماس اللغوي الذي يضمن  يعتمد املنهج الطريقة املباشرة في تعليم اللغة الثانية، إذ ال توجد لغة وسيطة

لنحو                                                                                                                             فاعلية أكبر في تشر ب اللغة الثانية، مع تأكيد حصة مهارتي االستماع واملحادثة، وذلك بجعلهما عنصرين أساسيين في كل درس. وي در س ا 

لمين إلى األنماط والتراكيب اللغوية البسيطة والجميلة في سياقات                                                                   الوظيفي ضمن ا في سياق الحديث عن املهارات املختلفة، إما بتعريض املتع

                                                                                                     طبيعية من حوارات أو قصص حتى تنطبع في ذهنه، أو عن طريق محاكاة األنماط الذي است خدم في املستويات األولى. 

بتت نجاحها أيضا عبر عقود طويلة في جوانب بعينها ولكن اعتماد الطريقة املباشرة في هذا املنهج ال يعني االستغناء الكلي عن الطرق األخرى التي أث

  من مثل الطريقة التواصلية التي تفسح املجال للطلبة كي يمارسوا مهارة املحادثة واستخدام املفردات الجديدة في جمل وحوارات من واقعهم 

 اليومي، إال أن املنطلق الرئيس ي سيكون عبر الطريقة املباشرة. 

تعليم املهارات اللغوية األربعة: االستماع، واملحادثة، والقراءة، والكتابة، بهذا الترتيب بما يتناسب مع كل مستوى. وهو ال يركز  يركز هذا املنهج على 

لها                                                                                                                            على تعليم املفاهيم اللغوية من نحو وصرف وبالغة وإمالء بشكل مباشر، لكنه يقدمها وظيفي ا، في سياقات لغوية حية، من املمكن أن يتعرض

ي  علم في أي وقت، وفي أي مكان داخل املدرسة أو خارجها، مع التركيز على تأسيس املتعلمين الصغار على قاعدة متينة بإكسابهم مهارات الوع املت

 الصوتي من الدرس األول في املستوى األول.

 

 خصوصية املستوى األول 
 

 مهارات ما قبل القراءة

للمستوى األول خصوصية في هذا املنهج؛ فهو ال يبدأ 

أللفبائية مباشرة، بل يبدأ بتأسيس بتعليم الحروف ا

يتم من خالل إكساب  الوعي الصوتي لدى املتعلم، وذلك 

 املتعلم مهارات ما قبل القراءة، وهي: 

 فهم املسموع  •

 امليل للسرد •

 الدافعية للقراءة  •

 الوعي باملطبوعات  •

 إدراك الكلمة •

o  الكلمات البصرية + األصوات 

 الوعي الصوتي  •

يعتمد املستوى األول على النصوص املسموعة بدرجة كبيرة، ومعظمها عبارة 

                                                              عن أغان  أو قصص قصيرة جدا، أو حوارات، وأحيان ا بضع كلمات فقط. 

من هذه النصوص املسموعة املكثفة هو إيجاد األلفة بين املتعلم  الغرضو 

واللغة العربية، وهذا يجعله يعتاد على سماع اللغة العربية حتى إن لم 

                                                                      يفهمها، ألنه ال يتعرض لها كثير ا في خارج وقت الدرس، لذلك من الطبيعي أن  

اية نحو نجعله يألف أصواتها ويسمع طريقة حديث أهلها بها، وهذه هي البد

 )فهم املسموع(. 

بعد ذلك، وربما في أثنائه ال بد من تشجيع املتعلم على أن يتبادل بعض  

                                                                      الكلمات التي تعلمها مع املعلم وزمالئه سماعي ا فقط، ولكنه لن يعرف في هذه 

املرحلة قراءتها أو كتابتها )ألنه لم يتعلم الحروف وأصواتها بعد(. ويمكن هنا  

للسرد(، وذلك بأن يسرد ما سبق أن سمعه وتعلمه   أن تبدأ مهارة )امليل

 بشكل مبسط جدا.  
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والعمرية  ومن الطبيعي أن تكون البيئة الصفية مهيأة تماما لتعلم اللغة العربية، وأن تكون غنية باملصادر املتنوعة املناسبة للمرحلة الدراسية 

باإلضافة إلى التوجيه والتعليم -كل هذا قة على جدران الصف. للمتعلمين، من كتب تعليمية، وقصص، وبطاقات، وملصقات ولوحات معل

                                                                                                         سيخلق دافع ا للمتعلم الصغير والكبير ألن يقرأ بهذه اللغة الجديدة، وهذه هي بداية مهارة )الدافعية للقراءة(.  -املباشر وغير املباشر

رة )الوعي باملطبوعات(، وهذه من أهم املهارات التي يحاول كتاب                                                                        ولكن هذه املهارة ال تأتي وحدها، بل ترتبط بمهارة أخرى مهمة جد ا، وهي مها

ية تتميز عن املستوى األول في الجزء األول منه تقديمها، إضافة إلى املهارات األخرى ولكن مع التركيز بشكل خاص على هذه املهارة، ألن اللغة العرب

ب صفحاتها من اليسار إلى اليمين، على عكس بقية اللغات التي بقية اللغات األخرى على املستوى الطباعي بكونها تقرأ من اليمي
 
                                                         ن إلى اليسار، وت قل
 
                   

بية )الجزء األول                                                                                                                          سيكون املتعلم منحدر ا منها. وإذا تمكن ا من إكساب املتعلم مهارة الوعي باملطبوعات العربية في املرحلة األولى من تعلمه اللغة العر 

لى أن يجتاز الحاجز األول أمامه. ولهذا السبب تكثر أنشطة تتبع الحروف والكلمات، على الرغم من من كتاب املستوى األول( سيساعده هذا ع

ث من  عدم تقديم دروس مباشرة عن الحروف وأصواتها بعد، وهذا كله قد تم تأجيله إلى املرحلة الثانية من املستوى األول )الجزء الثاني والثال

 الكتاب(. 

                                                                                                           كلمات، فقد اهتم  املنهج في تقديم مهارة )إدراك الكلمة( من البداية، لذلك تحضر الكلمات البصرية من البداية، كما وألن اللغة عبارة عن حروف و 

و"القراءة"                                                                                                                              يتم تقديم األصوات بشكل مبدئي في كل درس حرف تقريب ا، وهذا كله تمهيد للمهارة األخيرة التي تمتد ما بين مرحلتي  "ما قبل القراءة" 

ص لها الجزآن الثاني والثالث كاملين، وهي مهارة )  
                                     الوعي الصوتي( التي خ ص 
                                                               لت قد م للمتعلم بكل ما فيها من تفاصيل ضرورية على نحو متدرج من                         

 املهارة األكبر "الوعي الكلمي"، إلى املهارة األصغر "الوعي الصوتي: الفونيمي".  

 

 للغات  عالقته باإلطار األوروبي املرجعي 1 -1

ن ي منهج )العربية تجمعنا( وفق مستويات اإلطار األوروبي املرجعي للغات، بحيث يندرج كل مستوى من 
                                                                                         ب 
تحت مستويات منهج )العربية تجمعنا(   

 .        عاملي ا ، ليحقق املخرجات املتوخاة في هذا املستوى ملتعلم اللغة الثانيةاإلطار األوروبي املرجعي للغاتأحد مستويات 

العالقة بين مستويات منهج )العربية تجمعنا( مقارنة بمستويات اإلطار األوروبي املرجعي للغات، بحيث يأتي الحد األدنى  الي التيوضح الجدول 

            ظر ا التساع  ملستوى اإلطار األوروبي الواحد في أحد مستويات )العربية تجمعنا(، ويأتي الحد األعلى ملستوى اإلطار األوروبي نفسه في مستوى أعلى، ن

 املستوى األدنى واألعلى.   ي         بين حد  في املخرجات ، ووجود فروقات كبيرة مداه 

 

 الحلقة  CEFR املستوى في )العربية تجمعنا( 

 Pre- A1 1 األول 

 A1 1 الثاني

 A1 1 الثالث

 A2 2 الرابع 

 A2 2 الخامس 

 B1 2 السادس

 B1 2 السابع

 B1 2 الثامن 

 B2 3 التاسع

 B2 3 العاشر
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 ، في اإلطار األوروبي املرجعي للغات.  املقياس املتدرج العام -املستويات املرجعية العامةوهذه هي خريطة 

االستخدام  

 األولي للغة

A1 

يمكن التفاهم بأسلوب بسيط عندما يتحدث الطرف اآلخر في الحوار ببطء ووضوح، ويكون على استعداد ملساعدته أثناء   •

 الحوار. 

أو التعريف بآخرين، وكذلك طرح أسئلة شخصية على اآلخرين، على سبيل املثال: أين يسكنون؟ أو عن يمكنه تقديم نفسه  •

 األشخاص الذين يعرفونهم، أو عن األشياء التي يمتلكونها، كما يمكنه أيضا الرد على األسئلة من هذا النوع.

اليومية، وكذلك الجمل البسيطة التي تهدف إلى يستطيع فهم واستخدام التعبيرات املألوفة الدارجة االستخدام في الحياة  •

 سد احتياجاته الضرورية. 

A2 

                                                                                                         بإمكانه الحديث عن نسبه وتعليمه، ووصف محيطه املباشر، وكذلك عن األشياء التي تتعلق باحتياجاته تعلق ا مباشر ا   •

 باستخدام أساليب سهلة وبسيطة.  

 تي يتم فيها تبادل بسيط ومباشر ملعلومات عن أشياء دارجة ومعروفة. بإمكانه أن يتفاهم في املواقف السهلة الروتينية ال •

                                                                                                    يمكنه فهم الجمل والتعبيرات الشائعة االستخدام، والتي تتعلق بموضوعات ذات معان  مباشرة )مثل املعلومات عن  •

 الشخص أو عن العائلة، عن التسوق، عن العمل، أو عن البيئة القريبة منه(. 

االستخدام  

 الذاتي للغة 

B1 

 يمكنه الحديث عن األحداث والتجارب، ووصف أحالمه وآماله وأهدافه، وكذلك شرح أو تفسير خططه وأرائه بشكل موجز.   •

 يمكنه اإلدالء برأيه في العديد من املوضوعات املألوفة، وكذلك املجاالت التي تحظى باهتمامه الشخص ي في سهولة وترابط.   •

 أكثر املواقف التي تعترض املرء أثناء قيامه برحلة في املنطقة املتحدثة لتلك اللغة.  بإمكانه التعامل بنجاح في •

بمقدوره فهم النقاط األساسية إذا كانت اللغة املستخدمة واضحة، وتناول الحديث موضوعات أو أشياء مألوفة عن بإ •

 العمل أو الدراسة أو أوقات الفراغ أو غيرها. 

B2 

بوسعه التعبير عن موضوعات متعددة بشكل واضح ومفصل، وشرح موقفه من أحد القضايا املعاصرة، وكذلك ذكر مزايا   •

 وعيوب اإلمكانيات املختلفة.  

يمكنه التفاهم بتلقائية وطالقة، حتى أنه من املمكن وجود حوار طبيعي مع أشخاص من أهل اللغة دون بذل جهد كبير من   •

 كال الجانبين. 

نه فهم املحتوى األساس ي للنصوص املعقدة التي تناقش موضوعات واقعية ونظرية، وبوسعه أيضا فهم األحاديث  بإمكا •

 واملناقشات املتخصصة التي تدور في نفس مجال التخصص. 
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 ملنهج "العربية تجمعنا"         املقتر ح عدد الساعات املعتمدة

لإلطار املرجعي األوروبي  ملنهج )العربية تجمعنا( متوافق مع عدد الساعات املعتمدة  املستويات اللغويةإن عدد الساعات اإلرشادية املتوقعة لبلوغ 

  ، وهي  دراسة قامت بها جامعة كامبريج لعدد الساعات التي يحتاجها كل مستوى لبلوغ مستويات اإلطار املرجعي األوروبي املنصوص عليها في املشترك

 فقد جاءت كما يأتي:

 

 عدد الساعات  الحلقة  CEFR املستوى في )العربية تجمعنا( 

 Pre- A1 1 90- 100 األول 

 A1 1 90- 100 الثاني

 A1 1 90- 100 الثالث

 A2 2 100- 150 الرابع 

 A2 2 100- 150 الخامس 

 B1 2 160- 240 السادس

 B1 2 160- 240 السابع

 B1 2 160- 240 الثامن 

 B2 3 180- 260 التاسع

 B2 3 180- 260 العاشر

 

 

 

 

 

  



  
 
 

 

 7 
 

 ما املتوقع من املتعلم في نهاية كل مستوى بحسب اإلطار األوروبي املرجعي للغات، ضمن املهارات اللغوية األربعة؟  

لى حدة، بحسب                                                                                                                             بعد أن استعرضنا املقياس املتدرج العام للمتعلم في اللغة الثانية، نجمل هنا ما ي توقع أن ينجزه متعلم اللغة الثانية في كل مهارة ع

 ا( العشرة. ، وهي الحدود التي تقع ضمنها مستويات منهج )العربية تجمعنB2حتى  A1معايير اإلطار األوروبي املرجعي للغات، في املستويات من 

 مهارة فهم املسموع 

 

يستمع ويحدد وحدات صوتية أولية، ووسيطة، ونهائية في  • 1 

 كلمات بسيطة

A1 

يمكن أن يتبع الكالم البطيء للغاية واملفصل بعناية، مع   •

 فترات توقف طويلة الستيعابه املعنى. 

يستمع ويفهم كلمات مألوفة ويرتب أشباه جمل في  • 2-3

                            وبسيطة جد ا ملوضوعات مألوفة. نصوص قصيرة 

 يستمع ويستجيب لألقران والكبار بشكل مناسب  •

A2 

يمكنه فهم العبارات والتعبيرات املتعلقة بمجاالت ذات   •

                                        أولوية قصوى )مثل الشخصية األساسية جد ا

واملعلومات العائلية ، والتسوق ، والجغرافيا املحلية ، 

                واضح ا وبطيئ اوالعمالة( بشرط أن يكون الكالم 

            وتفصيلي ا.

                                                      يمكن أن يفهم ما يكفي ليكون قادر ا على تلبية احتياجات   •

 نوع ملموس من الكالم املقدم بشكل واضح وبطيء

        ومفص ل. 

بستمع ويحدد معلومات محددة في نصوص بسيطة  • 5 -4

 ملوضوعات وصفية مألوفة. 

يستمع ويحدد النقاط الرئيسة في نصوص بسيطة  •

 ألوفة. ملوضوعات وصفية م

يستدل على معاني كلمات غير معروفة عند االستماع  •

 لنصوص بسيطة في موضوعات وصفية مألوفة. 

يتنبأ عند االستماع لنصوص بسيطة في موضوعات   •

 وصفية مألوفة 

B1 

فهم النقاط الرئيسية للكالم القياس ي الواضح   هيمكن •

  بشأن األمور املألوفة التي تتم مواجهتها بانتظام في العمل،

 املدرسة والترفيه وما إلى ذلك، بما في ذلك السرد القصير. 

يمكنه فهم املعلومات الواقعية املباشرة حول املوضوعات   •

كل  في  الشائعة اليومية أو املتعلقة بالعمل ، وتحديدها

من الرسائل العامة والتفاصيل املحددة ، شريطة أن يتم 

 التعبير عن الكالم بوضوح بلكنة مألوفة بشكل عام.

6-   7  

- 8 

يستدل على معاني كلمات غير معروفة عند االستماع  •

 .  لنصوص في موضوعات وصفية مألوفة

بستمع ويحدد معلومات محددة في نصوص موسعة  •

 وصفية مألوفة وبعضها غير مألوفةوبسيطة  ملوضوعات 

يتعرف على توجه املتحدث في نصوص موسعة بسيطة  •

 ملوضوعات وصفية مألوفة. 

يتنبأ عند االستماع لنصوص موسعة في موضوعات  •

 وصفية مألوفة وغير مألوفة 

B2 

يمكن أن يتبع الكالم املوسع وخطوط الحجة املعقدة   •

ا بشكل معقول،
 
              شريطة أن يكون املوضوع مألوف
 
ويتم                            

 توجيه اتجاه الحديث بعالمات صريحة.

يمكن أن نفهم األفكار الرئيسية للكالم املعقد من الناحية  •

على حد سواء في املوضوعات امللموسة   والفهماللغوية 

واملجردة التي يتم تقديمها بلهجة قياسية، بما في ذلك 

 . املناقشات الفنية في مجال تخصصه

أن يفهم اللغة املنطوقة القياسية، مباشرة أو   هيمكن •

إذاعية، في كل من املوضوعات املألوفة وغير املألوفة 

مصادفة في الحياة الشخصية أو   بشكل طبيعي

االجتماعية أو األكاديمية أو املهنية. فقط ضجيج الخلفية 

قد تؤثر  القصوى، بنية الخطاب واالستخدام االصطالحي 

 . القدرة على الفهم في

يستنتج غاية متحدثين في نصوص معقدة وموسعة  • 9-10

 ملوضوعات وصفية مألوفة وغير مألوفة. 

يتنبأ عند االستماع إلى نصوص معقدة وموسعة   •

ملوضوعات مألوفة وغير مألوفة وصفية  وبعض 

 املوضوعات الفكرية.  

يتعرف على موقف املتحدث في نصوص معقدة وموسعة  •

 لـموضوعات وصفية  مألوفة وغير مألوفة 

يتعرف على موقف املتحدث في نصوص معقدة وموسعة  •

 غير مألوفة. لـموضوعات وصفية وفكرية مألوفة و 
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 ملحادثةا -الشفوي واإلنتاج مهارة التفاعل 

 يستخدم تراكيب اللغة األساسية عند التحدث.  • 1  

A1 

يمكنه أن يتفاعل بشكل بسيط، ولكن التفاعل يعتمد بشكل   •

 كلي على التكرار البطيء للحديث مع إعادة الصياغة. 

يمكنه أن يسأل ويجيب على أسئلة بسيطة، ويبادر ويستجيب   •

 لعبارات بسيطة، في مجاالت مألوفة جدا. 

2-

3 

                                       يروي قصص ا بسيطة وتجارب شخصية باستخدام  •

 .  ويرتب أشباه جمل وعباراتمجموعة من كلمات مألوفة 

 يسأل ويجيب عن أسئلة في موضوعات مألوفة •

 يشارك في تفاعالت بسيطة، في موضوعات مألوفة.  •

A2 

                                                           يمكنه أن يتواصل في مهام  بسيطة وروتينية، والبدء بالرد على   •

عبارات بسيطة ومباشرة في موضوعات مألوفة وروتينية تتعلق 

 بالعمل أو بوقت الفراغ.  

                                                                 يمكنه أن يدير حوار ا اجتماعي ا قصيرا، لكن نادر ا ما يكون قادر ا   •

 على فهم ما يكفي ملواصلة املحادثة من تلقاء نفسه.  

ن يتفاعل بسهولة معقولة في املواقف املنظمة،  يمكنه أ •

واملحادثات القصيرة، شريطة أن يساعد الطرف اآلخر إذا لزم  

 األمر. 

 يمكنه أن يدير الحوارات البسيطة والروتينية دون جهد كبير. •

يمكنه أن يطرح األسئلة ويجيب عنها، ويتبادل األفكار  •

اليومية واملعلومات حول املوضوعات املألوفة في املواقف 

 املتوقعة. 

4- 

5 

                                                يبدأ بإنتاج حديث مترابط مستخدم ا النبر والتنغيم  •

 .  واإليقاع الصحيح

وتجارب شخصية باستخدام مجموعة  سرد  قصصيعيد  •

 .  جمل والعباراتالمن أشباه 

يطرح ويجيب عن أسئلة مفتوحة بسيطة في موضوعات   •

 وصفية مألوفة  

يتحدث بشكل مترابط في حوارات قصيرة باستخدام  •

 ألوفة. املعبارات المجموعات من أشباه الجمل و 

 يستخدم مجموعة من تراكيب اللغة عند التحدث.  •

 بعبر عن أفكاره وآراءه ووجهة نظره الشخصية. 

B1 

مستعد في محادثة عن موضوعات  يمكنه أن يدخل غير  •

مألوفة، وأن يعبر عن آرائه الشخصية، ويتبادل املعلومات  

حول املوضوعات املألوفة، ذات االهتمام الشخص ي أو ذات  

الصلة بالحياة اليومية، مثل األسرة، والهوايات، والعمل، 

 والسفر، واألحداث الجارية. 

ير الروتينية  يمكنه أن يتواصل بثقة بشأن األمور الروتينية وغ •

 املألوفة، املتعلقة باهتماماته ومجاله املنهي. 

يمكنه أن يتبادل املعلومات ويتحقق منها ويؤكدها، وأن يتعامل  •

 مع مواقف أقل روتينية، وأن يشرح سبب وجود مشكلة.  

يمكنه أن يعبر عن أفكار حول مواضيع أكثر تجريدية، مثل:  •

 األفالم، والكتب، واملوسيقى، إلخ.  

6-    

7 

- 

8 

 . يروي معلومات تفصيلية من قصص وتجارب شخص ي •

يبادر ويشارك في مجموعة من التفاعالت في موضوعات   •

 وصفية مألوفة. 

 .  يستخدم تراكيب لغة بسيطة ومعقدة عند التحدث •

يعبر عن أفكاره ويعقب عليها ويبررها ويستجيب ألفكار  •

 اآلخرين. 

ملساهمات اآلخرين  يشارك في حوارات منسقة استجابة  •

                ومبني ا عليها. 

B2 

يمكنه أن يتفاعل إلى درجة من الطالقة والعفوية التي تجعل  •

                                                     التفاعل منتظم ا، والعالقة مستمرة مع املتحدثين األصليين  

 باللغة، دون فرض ضغط على أي من الطرفين. 

يمكن أن يبرز األهمية الشخصية لألحداث والخبرات، ومراعاة   •

عليها بوضوح من خالل تقديم تفسيرات وحجج  اآلراء والحفاظ 

 ذات صلة. 

يمكنه أن يستخدم اللغة بطالقة ودقة وفعالية في مجموعة  •

واسعة من املواضيع العامة أو األكاديمية أو املهنية أو  

 الترفيهية، مما يشير بوضوح غلى العالقات بين األفكار.  

يمكنه أن يتواصل بشكل عفوي مع الضبط النحوي الجيد،  •

دون أن يضطر إلى تقييد ما يقوله، مع اعتماد مستوى من 

 ااإلجراءات الشكلية املناسبة للظروف. 

9-

1

0 

يعبر بدون عناء عن أفكار خاصة ويستطرد فيها ويبررها  •

 ويستجيب ألفكار اآلخرين.

               ملخص ا النقاط  يشارك في مناقشات / حوارات منظمة  •

                             ومستند ا إلى مساهمات اآلخرين. 

 يتفاعل سهولة ومهارة في مجموعة من السياقات.  •
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 مهارة فهم املقروء 

 

                           يقرأ الكلمات األكثر شيوع ا.  • 1 

يحلل كلمات قصيرة وغير مألوفة باستخدام الوعي الصوتي   •

 واستراتيجيات التركيب عند القراءة. 

 .             وقصيرة جد ايقرأ ويعيد قراءة نصوص بسيطة  •

 تعرف على تأثير تباعد الكلمات والترقيم البسيط عند القراءة. ي •

A1 

يمكنه أن يفهم النصوص القصيرة جدا، والبسيطة   •

للغاية، عبارة واحدة في كل مرة، بالتقاط األسماء  

 والعبارات األساسية، مع اإلعادة حسب الحاجة.   

يقرأ ويفهم املعنى الكلي لنصوص قصيرة وبسيطة ملوضوعات  • 2-3

 مألوفة. 

يقرأ ويحدد كلمات مألوفة ويرتب أشباه جمل في نصوص قصيرة   •

 يطة ملوضوعات مألوفة.   وبس

عة ملوضوعات مألوفة.   •                                      يقرأ نصوص ا موس 

يقرأ ويحدد بعض التفاصيل في نصوص بسيطة ملوضوعات   •

 مألوفة.   

A2 

يمكنه أن يفهم النصوص القصيرة والبسيطة في   •

                                                    األمور املألوفة وامللموسة، التي تتردد يومي ا، أو اللغة 

 ذات الصلة بالوظيفة. 

يمكن أن يفهم النصوص القصيرة والبسيطة، التي   •

                                               تحتوي على مفردات تتردد يومي ا، بما في ذلك نسبة 

 من عناصر املفردات الدولية املشتركة. 

4- 

5 

دد معلومات محددة في نصوص بسيطة ملوضوعات  يقرأ ويح •

 وصفية مألوفة.  

يقرأ ويحدد بعض التفاصيل في نصوص قصيرة ملوضوعات   •

 وصفية مألوفة.  

 يتنبأ عند قراءة نصوص بسيطة في موضوعات وصفية مألوفة.  •

B1 

يمكنه أن يقرأ النصوص الواقعية املباشرة، حول   •

اهتماماته، بمستوى املوضوعات املتعلقة بمجاله أو 

ض  من الفهم. 
                مر 

6-    

7 - 

8 

يقرأ ويفهم تفاصيل في نصوص موسعة بسيطة ملوضوعات  •

 وصفية مألوفة وبعضها غير مألوفة. 

يتنبأ عند قراءة نصوص موسعة بسيطة في موضوعات وصفية  •

 . مألوفة

يحدد توجه الكاتب عند قراءة نصوص موسعة في موضوعات   •

 مألوفة. مألوفة وبعضها غير 

يستدل على املعنى عند قراءة نصوص موسعة في موضوعات   •

 . وصفية مألوفة وغير مألوفة 

B2 

يمكنه أن يقرأ بدرجة كبيرة من االستقاللية، مع  •

تكييف أسلوب القراءة وسرعتها مع النصوص  

واألغراض املختلفة، واستخدام املصادر املرجعية 

 املناسبة بشكل تلقائي. 

لديه مفردات قراءة نشطة واسعة النطاق، ولكن قد   •

                                            يواجه بعض الصعوبات في التعابير األقل ترد د ا 

            وتكرار ا.  

9-

10 

 .                                            يبحث ويقو م ويركب املعلومات من مجموعة مصادر •

يستدل على املعنى عند قراءة  نصوص معقدة وموسعة  •

 ملوضوعات وصفية مألوفة وغير مألوفة. 

يتنبأ عند قراءة نصوص معقدة وموسعة ملوضوعات وصفية  •

 مألوفة وغير مألوفة وبعض املوضوعات الفكرية. 

وموسعة ملوضوعات  يحدد موقف الكاتب في نصوص معقدة  •

 . مألوفة وغير مألوفة وصفية  وبعض املوضوعات الفكرية
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 الكتابة  -املكتوبواإلنتاج مهارة التفاعل 

 

يستخدم الوعي الصوتي واستراتيجيات التركيب لكتابة كلمات  • 1 

 جديدة. 

 قصيرة وبسيطة جد ا عن موضوعات مألوفة.  •
 
                                     يكتب جمال
 
         

A1 

                                           يمكنه أن يطلب املعلومات الشخصية أو يمر رها   •

 بشكل مكتوب.   

 .                                       يكتب الكلمات املتكررة كثير ا يشكل صحيح • 2-3

 قصيرة وبسيطة في موضوعات مألوفة  •
 
                                يكتب جمال
 
         

 يطبق قواعد اإلمالء وأسسه عند الكتابة.  •

 يستخدم تراكيب اللغة األساسية في الكتابة. •

 .                          يخطط أفكار ا قبل الكتابة •

A2 

يمكنه أن يكتب مالحظات قصيرة وبسيطة، تتعلق  •

 بمسائل في مجاالت الحاجة الفورية واملباشرة.  

4- 

5 

 يطبق قواعد اإلمالء وأسسه عند الكتابة.  •

 .                                            يكتب نصوص ا قصيرة وبسيطة في موضوعات مألوفة •

 .                               يخطط ويطور أفكار ا قبل الكتابة •

            أفكار ا قبل يستخدم أفكاره وأفكار اآلخرين ليخطط ويطور  •

 .الكتابة

B1 

يمكنه أن ينقل املعلومات، وأن يسأل عن  •

 اإلشكاليات أو يشرحها بدقة معقولة. 

يمكنه أن يكتب رسائل ومالحظات شخصية،   •

تسأل عن أو تقدم معلومات بسيطة ذات صلة 

 مباشرة به، ويطرح النقطة التي يشعر أنها مهمة.

6-    

7 - 

8 

 جملة رئيسة وتفاصيل داعمة. يكتب فقرات منسقة تحتوي على  •

 . يستخدم تراكيب لغة بسيطة ومعقدة في الكتابة •

يحتفظ بدرجة من الضبط لتراكيب اللغة البسيطة واملعقدة في   •

 الكتابة.

 . يفسر ويحلل معلومات من عدة مصادر •

                                                    ينتج نصوص ا موسعة ومنسقة تشمل على جمل رئيسة وتفاصيل  •

 داعمة. 

B2 

يمكنه أن يعبر عن نفسه بمرونة وفعالية، وأن يعبر   •

                                                 عن األخبار واآلراء بشكل فعال كتابي ا، وأن يشير إلى 

 آراء اآلخرين.   

9-

10 

يحافظ على درجة عالية من الدقة في التراكيب اللغوية املعقدة في   •

 الكتابة.

يفسر ويركب ويوثق مراجع معلومات من مجموعة متنوعة من  •

 املصادر. 

                                                      ينتج نصوص ا موسعة ومنسقة تالئم املهمة والغاية والجمهور.  •
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 مبني على املستويات  1-2

الذي  هذا املنهج مبني على املستويات، وليس الصفوف، وهذا يعني أنه ال يشترط التوافق بين املرحلة الدراسية التي يدرسها املتعلم واملستوى 

لها في   يدرسه في مادة اللغة العربية، فهذا املنهج مبني على املستويات، أي أنه يتناسب مع مستوى املتعلم في اللغة العربية بحسب درجة إتقانه

                                                                                                                     الوقت الحالي الذي يدرس فيه املادة، بغض  النظر عن الصف الدراس ي الذي هو فيه. ينظر املنهج املبني على املستويات إلى أمرين: 

 خلفية املتعلم في اللغة العربية.   •

 إمكانيات املتعلم املحتملة، التي يمكنه الوصول إليها.  •

                                                                                      ن من الطالب الذين لم ت ت ح لهم من قبل فرصة مناسبة لدراسة اللغة العربية، وقد وصلوا إلى  وبناء على هذا، فإن هذا املنهج مناسب للكثيري

                                                                                                                           مراحل دراسية متقدمة، كأن يكونوا في الصفوف العليا، ولكنهم غير مؤه لين لدراسة كتاب في أحد املستويات العليا، وبناء على االختبار 

م املادة، يوضع املتعلم في املستوى املناسب له، ويدرس في كتاب هذا املستوى، ولكن بشكل التشخيص ي الذي تقوم به املدرسة، أو يقوم به معل

                                                                                                                             مسر ع حتى يتمكن من اللحاق بزمالئه املتعلمين الذين يدرسون في نفس الصف الدراس ي، ولكنهم يدرسون اللغة العربية في كتاب مستوى أعلى  

                                   وأكثر قرب ا ملستوى صفهم الدراس ي.  

                                                                                                               نة الكثير من العقبات في وجه متعلم اللغة العربية، الذي ال يجد نفسه مضطر ا إلى الدراسة من كتاب يتضمن نصوصا قرائية تزيل هذه املرو 

لغة                                                                                                                               طويلة، ومفاهيم لغوية أكثر تعقيد ا، في حين أنه ال يستطيع بعد تمييز الحروف من بعضها، أو ربما يتمكن من قراءة كلمات بسيطة فقط بال

م د عليه في وضع هذا املنهج، يمكن للمعلم معرفة العربية. وبحسب 
                                             الوصف التفصيلي الذي يقدمه اإلطار املرجعي األوروبي للغات، الذي اعت 
                                                               

 املستوى الدقيق للمتعلم، ومساعدته على تجاوزه واالنتقال إلى املستوى الذي يليه. 

نضع هنا التصور املقترح للصفوف املناسبة لدراسة كل مستوى من   وألن التطابق بين املستويات والصفوف غير مطلوب في هذه السلسلة، فإننا

 مستويات منهج )العربية تجمعنا(.  

 الصفوف املقترحة  املستوى في )العربية تجمعنا( 

 3 2 1 األول 

 4 3 2 الثاني

 5 4 3 الثالث

 6 5 4 الرابع 

 7 6 5 الخامس 

 8 7 6 السادس

 9 8 7 السابع

 10 9 8 الثامن 

 11 10 9 التاسع

 12 11 10 العاشر
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  ويمكن قراءة هذا الجدول ببساطة، بحيث يدل كل رقم مقابل كل مستوى على املتعلمين املحتملين في املستوى الواحد، إذ يمكن أن يدرس طالب

 لرابعمن الصف األول، أو الثاني، أو الثالث كتاب املستوى األول على سبيل املثال. ويمكن أن يدرس طالب من املستوى الثاني، أو الثالث، أو ا 

 كتاب املستوى الثاني، وهكذا.  

سة اللغة                                                                                                                            ويمكن في بعض الحاالت، مثل حالة املتعلمين الجدد الذين يف دون إلى الدولة وهم في صفوفهم العليا على سبيل املثال، ولم يسبق لهم درا 

متعلمين جاء هذا الكتاب بناء على حاجة امليدان لتقليل الفجوة بين الصف الفعلي لل املتعلمين الكبار،العربية في أوطانهم، أن يدرسوا كتاب 

                                                                                                                          واملستوى )عدد سنوات الدراسة(، فعلى سبيل املثال ال يجوز للمتعلم في الصف السادس أن يدرس من كتاب املستوى األول ألن  هذا الكتاب ال

قد   يتناسب من حيث اإلخراج والتصميم وبعض محتوياته مع الخصائص النفسية للمتعلم في هذا العمر، نظرا للفروقات الفردية بين املتعلمين

م في هذا الكتاب 
 
                يستغرق تحقيق نواتج الت عل
 
بين طالب وآخر على أن ال تزيد هذه املدة عن فصل دراس ي واحد.  مدة زمنية                           

 مبني على املهارات 1-3

الكتابة، وذلك ألن  التزمنا في معظم املستويات )ما عدا املستوى األول( بترتيب ثابت للدروس وفق املهارات: االستماع، ثم املحادثة، ثم القراءة، ثم 

يتعلم  السمع أبو امللكات اللسانية، واإلنسان يحتاج ألن يسمع أوال حتى يتعلم أن يتكلم، ومنها يبدأ صقل مهارة املحادثة، وبعد ذلك يمكن أن 

فعيل املهارة نفسها، بل القدرة القراءة، وبقدر تمكنه منها يمكن أن يتمكن من مهارة الكتابة. ومن نافل القول إننا هنا ال نقصد مجرد القدرة على ت

 على تحقيق مستويات عالية من الكفاءة في كل منها. 

 ملاذا على املهارات؟  

عطى كل مهارة حقها في كل درس )مع قناعتنا بأن املهارات اللغوية ال يمكن تجزئتها أو عزلها عن بعضها، لكن في كل درس/ حصة   •
 
                                                                                                                  كي ت
 
    

 غيرها، بناء على األنشطة وتوجيه املعلم(سيتم التركيز على واحدة منها دون 

اراته ألنها أكثر ما يحتاج إليه املتعلم للغة الثانية، هو ال يريد أن يبني معارفه بلغة أخرى، ولكنه يريد أن يستخدم هذه املعارف لبناء مه •

 ارف بوصفها وسيلة.  اللغوية في اللغة الثانية، ثم صقلها، ومن ثم جاء التركيز على املهارات بوصفها غاية، واملع

ألن نسبة احتياج متعلم اللغة الثانية لكل مهارة تختلف من مرحلة دراسية إلى مرحلة، ومن مستوى إلى مستوى؛ فإذا كانت الحاجة إلى   •

تقدمة أكثر، التركيز على االستماع واملحادثة في املرحلة التأسيسية أكثر، فإن الحاجة إلى التركيز على القراءة والكتابة في املراحل امل

معتمدة على االستماع واملحادثة، وصار  -على سبيل املثال-                                                                بحسب ما تقر ه الدراسات. ولهذا السبب جاءت معظم دروس املستوى األول  

                                                                     مع الحفاظ على حضور جميع املهارات، ولكن نصوص القراءة واملهام  الكتابية  -التركيز أكثر على القراءة والكتابة في املستويات العليا 

 صارت أكثر طوال وتفصيال.  

 منهج )العربية تجمعنا( والتكنولوجيا  1-4

، وقصص، وحوارات، وغيرها يمكن الوصول إليها عن طريق مسح )رمز قارئ االستجابة السريع (  QR code -                                                                                                          جميع نصوص االستماع من أغان 

                                                     ة، لكنه من جهة أخرى سيسه ل كثير ا على املعلم والطالب، املوجود في الكتاب، وهذا يعني ضرورة االتصال باإلنترنت للوصول إلى النص من جه

بوقت وجوده في الحصة فقط كما هو شائع في دروس االستماع  وسيجعل نصوص االستماع متوافرة للمتعلم طوال الوقت، وليست مرتبطة  

 التقليدية.  

 التواصل وسائل عبر العربية اللغة توظيف مهارة  اكتساب عليه يتعين ، إذالتكنولوجياكما يكثر في أنشطة هذا املنهج توجيه الطالب الستخدام 

 تثري  متنوعة تعليمية تطبيقات واستخدام قصيرة، فيديوهات وتصوير  اإللكتروني، البريد عبر التواصل :ذلك على ومثال واملختلفة الحديثة

 .  التعليمية العملية
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  أهداف املنهج 2

 للناطقين بغيرها:أهداف تعليم اللغة العربية 

 أهداف لغوية:  •

o التمكن من املهارات اللغوية 

o  .إدراك جمال اللغة العربية 

 أهداف اتصالية:  •

o  .التواصل باللغة العربية بجميع مهاراتها 

 أهداف ثقافية:  •

o  .فهم التاريخ، والثقافة، والحضارة العربية 

 

 دعائم منهج )العربية تجمعنا(  3

ن ي املنهج على دعامتين أساسيتين، هما: املفردات، واملهارات، ألنهما عماد إتقان أي لغة، ويعززهما 
                                                                                          ب 
اللغة الوظيفية التي تجعل تعلم اللغة  حضور   

 .الوظيفية، على نحو متوائم مع املعايير الدولية في تعليم القواعد اللغات وتقديم اللغة الثانية ذا جدوى بالنسبة للمتعلم 

 

 املفردات 3-1

التي يحتاجونها في سياقات حقيقية من واقع حياتهم اليومية. وينبغي   لمتعلمين الكتساب الكثير من املفرداتذهبية لفرصة يمثل هذا املنهج 

يقاع الصوتي  التذكير بأن املفردات ليست مجرد كلمات جامدة من حروف أو أصوات فقط، بل هي كلمات حية تتخذ من تنغيم الكالم واإل 

 .  )معايير د. داود عبده( املفردات وفق معايير الشيوع، والسهولة، والحاجة، والتدرجوقد تم اختيار                                      املصاحب لها أوجه ا ومعاني أخرى جديدة. 

لب توظيفها في تدوير املفردات في املهارات األربعة التي تشكل الدرس الواحد، وذلك بتعريض املتعلم لها على صفحات الكتاب، أو بطوقد تم 

           ، اعتماد ا                                                                                                                           نصوص املحادثة أو الكتابة التي ت طلب منه، حتى تبقى حاضرة في ذهنه، ويرى اإلمكانيات املختلفة التي يمكن أن تأتي املفردة نفسها بها

 . على مبدأ التعليم بالتكرار

 تالية على أساس من مفردات الدروس السابقة.                  ب نيت الدروس الوألن عملية التعلم تراكمية، وال ينبغي فصل أجزائها عن بعضها، فقد 

الكلمات   تقديم قوائم  في املستويات األولى على تم التركيز                                                                             ونظر ا ألهميتها في بلوغ املتعلم إلى الطالقة اللغوية على مستوى القراءة واملحادثة، 

                                  جنب ا إلى جنب مع تعليم التهجئة.   والشائعة البصرية

ريد،                                                                                                                             تنبغي اإلشارة إلى أنه تم تخصيص صفحة للمفردات في بداية كل درس، هي صفحة القاموس اللغوي الذي جاء مميز ا في هذا املنهج ببنائه الف

 إذ ينقسم إلى األقسام اآلتية:  

 من املستوى األول إلى املستوى الرابع  -قاموس مصور  •

 من املستوى الخامس إلى املستوى السادس -قاموس نص ي •

 من السابع إلى الثامن، وفيه توجد املفردة فقط، وعلى كل متعلم أن يضع املعنى بطريقته الخاصة.   -قاموس خاص •

 من التاسع إلى العاشر، وفيه يضع كل متعلم املفردات التي يحتاج ملعرفتها وتذكرها بنفسه في صفحة القاموس.   -قاموس خاص •
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الوثيقة ملعرفة املزيد من التفاصيل عن املفردات في منهج )العربية تجمعنا( وعالقتها باملوضوعات  هذه  جدول املداخل املعجميةيمكن االطالع على 

 الرئيسية فيه، وارتباطها باملعايير الدولية في تعليم اللغات الثانية.  

 

رس، ومدى                                                                                                                         ي رجى النظر في التصور املقد م في اإلطار املرجعي األوروبي للغات حول املقاييس املتدرجة الخاصة بالحصيلة اللغوية التي يعرفها الدا 

نه منها، لكل مستوى من املستويات:  
 
                                 تمك
 
    

 
 . *الجدول من اإلطار األوروبي العام للغات واملترجم للغة العربية
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 املهارات  3-2

في كثير من األحيان  و .ضمن موضوع واحد يجمعها كلها كل درس بترتيب ثابت، يبدأ بمهارة االستماع، ثم املحادثة، ثم القراءة، ثم الكتابة      ي قدم 

 ترتبط أنشطة الكتابة بدرس القراءة قبله.  

ألم  ومن املعروف أن اكتساب املهارات اللغوية يتم بشكل متداخل غير منفصل عن بعضه في الحصة الدرسية وفي الحياة اليومية أيضا سواء للغة ا 

ا  بهأو للغة الثانية، ولكن التقسيم في الدروس يأتي بغرض التركيز على نواتج تعلم محددة في كل حصة، بحيث تكون بمثابة خارطة طريق يستض يء 

                                                                                                       املعلم في توجيه الدرس، واالتصال بالنصوص استقباال وإنتاج ا، وإنجاز األنشطة، وتقييم املتعلمين بدقة بعد ذلك.  

 االستماع.. 

ية. وهذه هو عملية مقصودة، يتم فيها االنتباه إلى رموز لغوية منطوقة، ليتم بعد ذلك فهمها وتحليلها، وتفسيرها واإلفادة منها في الحياة العمل

 ض الضوابط املتعلقة باختيار نصوص االستماع في منهج )العربية تجمعنا(:بع

 حقيقية، ومن صميم واقع الطالب، في سياقات يحتاج فيها فعليا إلى اللغة العربية.   •

 والنشرات اإلخبارية والجوية.  ، واألناشيد واألغاني والقصائد،ما بين الحوارات )محادثات يومية/ مقابالت( والقصص متنوعة •

 سبق كل نص استماع مرحلة نقاش )ما قبل االستماع( لتقديم املوضوع واملفردات.   ي   •

 يعقب كل نص استماع الكثير من األنشطة التي تثبت املفردات، وتحقق النواتج املتوخاة.  •

 . ، بما يتواءم مع متطلبات اإلطار األوروبي املرجعي للغات                    من القص ر إلى الطول  متدرجة •

 

 

 االستماع بالفصلمعدل كلمات 

 

 املستوى  األول  الثاني الثالث CEFR                                      معدل الزيادة                  

A1 40 35 15 الثاني 

A1 25 65 50 30 الثالث 

A2 30 95 70 55  الرابع 

A2 35 130 100 70  الخامس 

B1 40 170 140 100 السادس 

B1 20 190 170 140 السابع 

B1 20 210 190 170  الثامن 

B2 30 240 220 190 التاسع 

B2 30 270 240 220 العاشر 
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 املحادثة..

لذي  هو الكالم املنطوق الذي يستطيع املتعلم بواسطته نقل مشاعره وأفكاره وأحاسيسه وخبراته لآلخرين. وهي مهارة مهمة في التواصل اليومي ا 

                                                                             يحتاجه املتعلم ليفع ل تعلمه للغة الثانية في حياته اليومية. مع مالحظة ما يأتي: 

                                                                               ينتج املتعلم نصوصه الخاصة بعد أن يمض ي وقت ا كافي ا في استقبال اللغة استماع ا. ضرورة أن  •

 هادفة وتحقق النواتج املطلوبة.   هارهقة، ولكن                     وق ص رهاحتى ال تكون مأنشطة املحادثة وتكليفاتها        تنو ع  •

 

 القراءة.. 

من املهارات االستقبالية  هدف فهمه وتأمله وتحليله واالستجابة له. و هي عملية عقلية انفعالية، تشمل تفسير الرموز املكتوبة إلى كالم مقروء، ب

، وتسهم إلى حد كبير في إكسابه األنماط اللغوية الشائعة دون الحاجة إلى حشو ذهنه بالقواعد. للمتعلم أيضا، وهي التي تبني املعجم اللغوي 

 ويجب أن تراعي ما يلي:

 املختلفين الذين يدرسون املنهج.   املتعلمينالنصوص القرائية اهتمامات  مخاطبة •

النصوص القرائية املتنوعة من البيئة والثقافة املحليةإلى العاملية، وكذلك القيم األخالقية التي تشترك فيها اإلنسانية  تقديم  •

 جمعاء. 

   .، على نحو يتواءم مع متطلبات اإلطار األوروبي املرجعي للغاتتتنوع النصوص القرائية، وتتدرج في الطول  •

 

 

 معدل كلمات القراءة بالفصل 

 

 املستوى  األول  الثاني الثالث CEFRمعدل الزيادة                                 

        A1 50 35 15 الثاني 

A1 25 75 60 40 الثالث 

A2 30 105 80 65  الرابع 

A2 35 140 110 80  الخامس 

B1 40 180 150 110 السادس 

B1 20 200 180 150 السابع 

B1 20 220 200 180  الثامن 

B2 30 250 230 200 التاسع 

B2 30 280 250 230 العاشر 
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 الكتابة.. 

م في كلمات وجمل مترابطة، وفق أحكام اللغة وقوانينها. و 
 
                                                      هي تسجيل األصوات املنطوقة واألفكار برموز مكتوبة، ت نظ
 
ال بد ملتعلم اللغة من ممارسة                                                    

 مالحظة ما يلي:، مع الكتابة

 تبدأ الكتابة أوال بالخطوط العامة: املستقيم، واملنحني، واملتعرج..إلخ، لتكون مدخال لتعلم كتابة الحروف. •

 من مستوى تعلم الكتابة بوصفها مجرد حروف إلى الكتابة اإلبداعية، بحسب نواتج التعلم املتنوعة.  املتعلم ينتقل  •

 الطول والتعقيد مع تقدم املراحل الدراسية. تتدرج النصوص التي سيكتبها الطالب في  •

 

 املخطط التفصيلي الداعم 4

ا تفصيلي ا داعم ا للمحتوى الذي تم إنشاؤه بحسب نواتج التعلم املستنبطة من اإلطار األوروبي املرجعي للغات، والتي تمت يقدم هذا اإلطار  
 
ط
 
                                                                                                             مخط

 
 
 
   

ألغراض مختلفة من جهة أخرى. مواءمتها مع طبيعة اللغة العربية وخصوصيتها من جهة، وحاجة املتعلم املعاصر لتعلم اللغة العربية الحديثة 

 خطط التفصيلي الداعم ثالثة أقسام: اللغة الوظيفية، وخريطة املفاهيم اللغوية، واملداخل املعجمية. يتضمن امل

 في منهج العربية تجمعنا   اللغة الوظيفية 4-1

البنية   املقصود باللغة الوظيفية اللغة التي يحتاجها املتعلم في سياق حياته اليومية. وقد تم اختيارها بعناية شديدة، بحيث يضيف كل منها إلى

ات الحقيقية التي                                                                                                                        اللغوية واملعرفية واملهارية للمتعلم، ويصبح في نهاية مرحلة التعلم قادر ا على التواصل تواصال فع اال مع اآلخرين حوله في السياق

    حد   التاليفي الجدول ويمثل املستوى األول الذي تظهر فيه اللغة الوظيفية   يجد نفسه فيها، باستخدام املهارات اللغوية األربعة بالكفاءة ذاتها. 

                                                                                                 الفهم، وما يأتي بعده هو بداية االستخدام مع الفهم، بغض  النظر عن املستوى الذي يظهر فيه حد  الفهم.  

للمعنى التي يتم   الحاملة /تنفصل اللغة الوظيفية عن املفردات من جهة، واملهارات من جهة أخرى؛ فإذا كانت املفردات هي الوسيلة الناقلةال 

                                                                                                                           توصيل اللغة الوظيفية من خاللها، فإن املهارات هي الكيفية التي ي نقل بها املعنى الذي تحمله الوسيلة الناقلة له من طرف إلى طرف.  

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ة الوظيفيةاللغ

           األيام والشهور والسنوات 

           التعابير الزمنية 

           وصف الخبرات واألحداث املاضية

           املقارنة

           الروتين

           ذكر املعلومات الشخصية 

           التحية 

الحديث، التوضيح، املقاطعة أو التفاعل، لغة النقاش: بدء 

 املداخلة 

          

           التعبير عن الرأي: املوافقة وعدم املوافقة 

           فهم األرقام واستخدامها 

           وصف الناس 

           تقديم النصيحة

           التوقع 

           وصف الحيوانات والطيور 
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           والسلوكيات واألخالقاآلداب 

           وصف الوظائف واملهن 

           وصف الطعام واملطاعم 

           التخمين 

           الدفاع عن وجهة نظر 

           النتيجة  -السبب

           وصف الرياضة

           وصف األماكن 

           ذكر الوقت

           العبارات املهذبة اللغة/ 

           التعليل 

           بدء حوار وإنهاؤه 

           تجميع معلومات وتقييمها )تتضمن املخططات/ األشكال( 

           إبداء الرأي: اإلعجاب أو عدم اإلعجاب 

           التعريف بشخص آخر

           عبارات املناسبات

           التزويد باملراجع اإلشارة/ 

           اقتراح حلول 

           التفضيالت

           لغة التعليمات/ قوائم املهام/ االستبانات

           ذكر التفاصيل

           الترتيب والتعاقب 

           االفتراض )ماذا لو؟(

           وصف األمنيات والخطط املستقبلية

           األشياء وصف 

           الحقوق والواجبات 

           التعبير عن االهتمامات 

           املسابقات والجوائز

           التصنيف 

           وصف السفر والرحالت 

           وصف املشاعر واألحاسيس 

           االتجاهات 

           وصف الطقس وحالة الجو 

           االقتراحات تقديم 

           تقبل اآلراء املختلفة

           وصف اإليجابيات والسلبيات 
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           التعبير عن املستقبل

           التواصل االجتماعي 

           الرد على الحجج املضادة  

           الخريطة والدول 

           استخدام اللغة اإلقناعية 

           الرأي: أحب أو ال أحب إبداء 

           النقد واملراجعة 

           العالم االفتراض ي 

           املبادرة

           الحاجة والرغبة 

           التطوع والعمل الخيري 

           االتصاالت والتكنولوجيا 

           تطوير الحجة

           إعادة الصياغة/ إعادة السرد 

           )مثال: بانتصار الخصم في مناظرة، أو االعتراف بالخطأ(   االعتراف

           دعوة متحدث آخر للحديث )االنتقال السلس من متحدث آلخر( 

           املفاهيم املجردة )الحلم، املوت، املسؤولية..إلخ(

           إبداء الندم 

 

 تجمعنا(املفاهيم النحوية في منهج )العربية   4-2

          مام ا، تم من املهم اإلشارة إلى أن منهج )العربية تجمعنا( ال ينتهج مبدأ تقديم القاعدة اللغوية ثم سرد األمثلة عليها، بل على العكس من ذلك ت

                                                     في هذا السياق، وبعد ذلك في الوقت املناسب تماما ت قد م  توظيف كل املفاهيم اللغوية في سياقات حية وطبيعية، بحيث يتعرض له املتعلم أوال

 القاعدة املبسطة للمفهوم.  

ذا منذ بداية  تتدرج املفاهيم اللغوية في الطرح، وتبدأ عادة على شكل محاكاة نمط، سواء في املفاهيم النحوية، أو اإلمالئية، أو البالغية، ويستمر ه

وى الخامس. بعد ذلك، وابتداء من املستوى السادس، تبدأ الظهور على شكل نموذج قاعدة مبسطة في ظهورها في املستويات األولى حتى املست

 لت كل منها بلون مختلف لتمييز املفاهيم النحوية، عن اإلمالئية، عن البالغية، من خالل شفرة لونية ستترسخ في ال و 
 
ل
 
                                                                                                       مساحات خاصة، ظ
 
 
 
عي                

 .املتعلم في أثناء استخدامه املستمر للكتاب
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 خريطة املفاهيم اللغوية

 على املفاهيم اللغوية املختلفة التي يقد مها منهج )العربية تجمعنا( بتفر د، اعتماد  
 
                                                                                تقدم هذه الخريطة عرض ا تفصيلي ا موجز ا وداال
 
ا على البعد                                             

       ت قد م فصود،                        بتدر ج بنائي مدروس ومق  -الجداول الثالث اآلتيةكما يتضح بجالء من -التواصلي الوظيفي الذي يتمحور حوله. وتأتي هذه املفاهيم 

شر،  املفاهيم اللغوية على أشكال أنماط لغوية من املستوى األول إلى الخامس، وتبدأ عملية التقعيد والتأسيس املفاهيمي من السادس حتى العا

                               حين يكون املتعلم مهيئ ا لذلك.  

 أوال املفاهيم النحوية 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 املفاهيم اإلمالئية 

           الضمائر 

           أسماء اإلشارة 

           أسلوب االستفهام 

           االسم املوصول 

           النفي 

           أسلوب التعجب 

           أقسام الكالم

           الجملة االسمية والجملة الفعلية 

           زمن الفعل 

           الفعل املاض ي 

           الفعل املضارع

           فعل األمر 

           شبه الجملة 

           كان وأخواتها 

           إن وأخواتها 

           حروف الجر 

           العدد 

           املفرد والجمع 

           التذكير والتأنيث

           امللكية

           أدوات الربط 

           املصدر 

           الفاعل اسم 

           اسم املفعول 

           املصدر املؤول 

           جمع املؤنث السالم 

           جمع التكسير 

           املفعول به 

           املفعول املطلق 

           جزم الفعل املضارع

           نصب الفعل املضارع

           اإلعراب والبناء 

           الالزم واملتعدي 

           التوابع )النعت(

           التوابع )العطف(
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           الجملة البسيطة والجملة املركبة 

           التوكيد 

           التمييز

           أسلوب الشرط 

           املبني للمعلوم واملبني للمجهول 

           الحال 

           االشتقاق

           الضمائر املنفصلة واملتصلة

           الصفة املشهبة 

 

                        ثاني ا املفاهيم اإلمالئية 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 املفاهيم اإلمالئية 

                                        الحروف املتشابهة رسم ا ونطق ا 

           الحروف املتحركة حركات قصيرة وطويلة 

           التنوين 

           عالمات الترقيم 

                                   الحروف املضع فة )الشد ة( 

           املقطع الساكن 

           الالم الشمسية والالم القمرية

           التاء املربوطة والتاء املفتوحة 

           همزة الوصل وهمزة القطع

                                      الحروف التي ت كتب وال ت لفظ

           تنوين الفتح ألف 

           األلف اللينة في نهاية األسماء 

           الهمزة املتوسطة

           همزة الوصل في األسماء 

           الهمزة املتطرفة 

 

ا املفاهيم البالغية 
 
                  ثالث
 
     

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 املفاهيم البالغية

           الخبر 

           اإلنشاء

           التشبيه

           التشبيه )األداة( 

           التشبيه )الوجه(

           الكناية

           الحقيقة واملجاز 

           التضاد )الطباق(

           الجناس 

           اإليقاع )السجع( 
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 املداخل املعجمية في منهج )العربية تجمعنا(  4-3

ظيفية يتميز هذا اإلطار أيضا بوجود القاموس العام ملنهج )العربية تجمعنا( الذي يوجز أهم مداخل املفردات املعجمية املتوائمة مع اللغة الو 

           هذا املكو ن  . ويمكن معرفة الكم الكبير من املفردات التي تمت تغطيتها عبر هذا املنهج من خالل التالي                                       املقد مة عبر دروس املنهج، وذلك في الجدول 

                       املهم من مكو نات اإلطار.

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 املداخل املعجمية 

           األصوات 

           الكلمات البصرية 

           االتجاهات

           االحتياجات الخاصة 

           االختراعات واالكتشافات 

           األدوات واآلالت واألجهزة 

           األرقام واملفاهيم الحسابية 

           األسرة 

           األشخاص )الشخصيات/ السلوك( 

           األشكال واألحجام 

           األضداد 

           األلوان 

           األماكن 

           األمن والسالمة 

           والسكن( البيت )األدوات/ الغرف/ األثاث/ أنواع البيت 

           البيئة

           التجارة 

           التحية والعبارات املهذبة 

           التراث والعادات 

الترفيه واللعب )األلعاب/ الترفيه الرياض ي/ املسرح واألوبرا/ الترفيه اإلعالمي/ 

 العطالت(

          

           التسامح/ التنمر

           التسوق 

           التعابير والكليشهيات

           التعريف بالنفس 

التعليم والدراسة )األدوات الصفية/ األنشطة الصفية واملدرسية/ القواعد  

واألنظمة/ املواد الدراسية/ األنشطة الالصفية/ أنواع التعلم والتعليم 

 التقليدي واالفتراض ي(

          

           التكنولوجيا

           التواصل

           الجسم )األعضاء/ الحواس/ النظافة( 

           الروتين اليومي 

           الرياضة والحركة 

           السفر والتنقل 

           الصحة الجسدية 

           الصحة النفسية 

           الصداقة والعالقات االجتماعية 
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           الصفات 

           الطاقة: أنواعها

           الطبيعة

الطعام والشراب )الفواكه والخضراوات/ الطعام الصحي/ الطعام غير الصحي/ 

 طقوس الطعام( 

          

           الطقس واملناخ 

           عالم الحيوان 

           عالم النبات )األنواع/ األعراض/ املراحل/..( 

           حولناالعالم من 

           العلوم

العمل )املهن/ الوظائف التقليدية/ الوظائف املستحدثة/ الوظائف  

 االفتراضية( 

          

           الفنون وأنواعها

           القيم واألخالق 

           الكتابة

           الكوارث الطبيعية والبشرية

           واملقتنيات( املال )الدخل 

           املجتمع )الثقافات/ العادات/ املهرجانات/ املواطنة( 

           املسابقات  

           املشاعر واألحاسيس 

           مصادر املعلومات 

           املعالم والعجائب حول العالم 

           املالبس 

           املناسبات

           املواصالت

           املياه والبحار

           النور والضياء

           الهوايات

           الوقت والزمن 
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   منهج )العربية تجمعنا( والتقييم  5

، وهو جزء أساس ي من عملية التعلم  معينة"التقييم "سلسلة إجراءات متوالية ومترابطة، مقصودة وهادفة ومتواصلة، تستند إلى معايير وخبرات 

 وتتمثل هذه السلسلة فيما يأتي:  والتعليم، ومهم وضروري في كل مرحلة من مراحلها.  

 التشخيص: تحديد مظاهر القوة ومواطن الضعف في الخاصية أو السمة أو الظاهرة.  •

                                                  القياس: التقدير الكمي استناد ا إلى قواعد معينة.   •

ات أو معايير محددة التقييم:  •
 
                   قياس األداء مقارنة بمحك
 
                       . 

 التقويم: تفسير معلومات التقييم، مع التحسين والتطوير.   •

 

 

 

                                                               ي بنى التقييم بناء مهاري ا، دون إهمال نواتج التعلم ذات الطابع  و يتم التقييم باستخدام أدوات مختلفة لضمان تحقيق جميع نواتج التعلم. 

د مت كقاعدة لغوية. 
 
                   املفاهيمي، سواء جاءت على هيئة محاكاة أنماط أو ق
 
                                               

لكل مهارة في كل مستوى، ملحقة مع دليل املعلم. ويعطي املنهج كامل الصالحية  يوفر املنهج نماذج مختلفة ومتنوعة من ساللم التقدير املناسبة 

يعتمد تقييم اللغة الثانية بالغالب على قياس مستوى  و ه.                                                                         للمعلم ليضع سلم التقدير الذي يراه مناسب ا بحسب مستوى وحاجة املتعلمين عند

م،  الكفاية اللغوية
 
   للمتعل
 
م على الت واصل باللغة بمستوى من الد قة فهم ا وإفهام ا: الكفاية اللغوية       وتعر ف       

 
تعل

 
                                                      بأن ها قدرة امل

 
   

 
الكفاية إذ يعتمد تقييم  .              

   الكتابة(. –القراءة  –املحادثة –في املهارات األساسية األربع )االستماع واستخدامها على وصف قدرة املتعلم على أداء اللغة اللغوية

 أدوات التقييم

                                       ، االختبارات القصيرة، االختبارات املطو لة ال/ حقيبة اإلنجازوملفات األعم  التقييم التي يمكن اعتمادها بشكل عام: املشاريعمن أهم أدوات 

م المن أشهر أدوات التقييم والتي يمكن استخدامها في تقييم   الواجبات والتكليفات، واملالحظة، وغيرها.والتفصيلية، 
 
  تعل
 
                : قائمة الر صد  بشكل عام    

م التقدير الكمي، سجل وصف سير الت علم.والشطب
 
                                     ، السجل القصص ي، سلم التقدير اللفظي، سل
 
                                         

   أنواع التقييم 

املتعلمين، ومعرفة قدراتهم، ومدى امتالكهم استعداد  : ويتم قبل البدء بعملية التعليم، ويهدف إلى تحديد التشخيص يالتقييم  •

 وتندرج تحته اختبارات القدرات، واملسوح التشخيصية، والجهد الذاتي.   متطلبات التعليم الالحق.

وهو تقييم مستمر يصاحب عملية التعليم، ويهدف إلى تحديد مدى تقدم املتعلمين نحو إتقان مهارة اللغة  :أو التكويني التقييم البنائي •

 وتندرج تحتها اختبارات الفترات، واالختبارات القصيرة، واألنشطة الالصفية. وتوظيف عناصرها. 

إعطاء مؤشرات دقيقة عن مدى تحقق نواتج التعلم ف إلى يتم في نهاية عملية التعليم، ويهدو : أو النهائي أو التجميعي التقييم الختامي •

 وتندرج تحته اختبارات نهاية الفصل، أو نهاية العام الدراس ي. املحددة للمستوى/ املرحلة لدى املتعلم. 

ن املهارات                                                                                           ، وهذا الن وع من التقييمات ال يتقيد بمنهج  دراس ي أو موضوعات معينة، بل يعتمد على مدى إتقاالكفاية اللغويةتقييم  •

من  مستخدم أولي للغة إلى   الكفاية اللغويةالعامة للمستوى الذي درسه، والهدف منه قياس مدى قدرة انتقال املتعلم بين مستويات 

 متقن لها. 

 

  

التقويمالتقييمالقياسالتشخيص
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 وصف املستويات، وتوصيفها  6

 املحتوى  توقعات املستوى  املستوى 

 يكتسب مهارات الوعي الصوتي.  • األول 

يكتسب مهارات الوعي باملطبوعات، مثل اتجاه القراءة   •

 والكتابة، وتباعد الكلمات.

يفهم ويستخدم املفردات املتعلقة بموضوعات مألوفة   •

 مثل التحية، والتعريف بالنفس، واألشكال، واأللوان. 

سيتعلم الطالب اللغة العربية عبر نصوص متنوعة من األغاني  •

األناشيد، والقصص، والحوارات القصيرة، والكلمات  و 

 املخصصة، والنصوص الوصفية، ولغة التعليمات أو اإلرشادات. 

تتصل املوضوعات بخبرات الطالب املباشرة، واحتياجاتهم )مثال:   •

 األسرة، األصدقاء، واملدرسة(.  

 النصوص املقروءة واملسموعة قصيرة جدا، وواضحة، وبسيطة.  •

                                                           التعليم معز ز بالصور، واألسلوب التكراري )مع األداء املناسب من  •

                                           ق ب ل املعلم بالصوت ومالمح الوجه وغير ذلك(. 

النصوص املسموعة مقدمة بشكل بسيط، وبسرعة مناسبة،  •

 هجة.  ولغة عربية فصيحة ومعاصرة محايدة، ال تنتمي ألي ل

 يفهم املعنى العام لنصوص قصيرة جدا.   • الثاني

يشارك في تفاعالت وحوارات قصيرة جدا في موضوعات  •

 مألوفة.  

يكتب كلمات مألوفة، أو جمال بسيطة بمحاكاة نمط   •

 مكتوب.  

سيتعلم الطالب اللغة العربية عبر نصوص متنوعة من األغاني  •

واألناشيد، والقصص، والحوارات القصيرة، والكلمات  

 املخصصة، والنصوص الوصفية، ولغة التعليمات أو اإلرشادات. 

 املوضوعات مألوفة: األسرة، األصدقاء، واملدرسة.   •

.، النصوص املقروءة واملسموعة قصيرة جدا، وواضحة، وبسيطة •

                                                              وتم وضعها بناء على القاموس الذي تم  بناؤه في املستوى السابق.  

                                                           التعليم معز ز بالصور، واألسلوب التكراري )مع األداء املناسب من  •

                                           ق ب ل املعلم بالصوت ومالمح الوجه وغير ذلك(. 

النصوص املسموعة مقدمة بشكل بسيط، وبسرعة مناسبة،  •

 تنتمي ألي لهجة.  ولغة عربية فصيحة ومعاصرة محايدة، ال

 يفهم املعنى العام لنصوص قصيرة.  • الثالث

يشارك في تفاعالت وحوارات قصيرة في موضوعات   •

 مألوفة.  

 يكتب جمال بسيطة وقصيرة في موضوعات مألوفة.   •

سيطور الطالب مهارات لغوية عدة من خالل األغاني، والنصوص   •

الشعرية، والقصص، والحوارات، والنصوص املعلوماتية، 

 والوصفية، ونصوص التعليمات.  

 املوضوعات مألوفة.   •

النصوص املقروءة واملسموعة قصيرة جدا، وواضحة، وبسيطة.،  •

 ى السابق.                                                     وتم وضعها بناء على القاموس الذي تم  بناؤه في املستو 

                                                   التعليم معز ز بالصور، واألسلوب التكراري، واإليماءات.  •

النصوص املسموعة مقدمة بشكل بسيط، وبسرعة مناسبة،  •

 ولغة عربية فصيحة ومعاصرة محايدة، ال تنتمي ألي لهجة. 

 يفهم املعنى العام لنصوص قصيرة.  • الرابع 

يشارك في تفاعالت وحوارات قصيرة في موضوعات مألوفة   •

 موسة.  مل

 يكتب جمال مركبة في موضوعات مألوفة.  •

سيطور الطالب مهارات لغوية عدة من خالل األغاني، والنصوص   •

الشعرية، والقصص، والحوارات، والنصوص املعلوماتية )التي قد  

 تتضمن مخططات بيانية(، والوصفية، ونصوص التعليمات.  

 املوضوعات مرتبطة بخبرات الطالب املباشرة.   •

النصوص بسيطة، وقصيرة، وواضحة، في موضوعات مألوفة  •

 وملموسة.  

                                               النصوص املسموعة واضحة، وتقد م بلغة عربية فصيحة   •

 ومعاصرة ومحايدة.

 يفهم املعنى العام لنصوص بسيطة في موضوعات مألوفة.  • الخامس 

ات مألوفة يمكن أن يشارك في حوارات حول موضوع •

 ملموسة.  

سيطور الطالب مهارات لغوية عدة من خالل األغاني، والنصوص   •

الشعرية، والقصص، والحوارات، والنصوص املعلوماتية )التي قد  

 تتضمن مخططات بيانية(، والوصفية، ونصوص التعليمات.  

 ات مألوفة وملموسة.                                 النصوص بسيطة ومطو لة، في موضوع •
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                                               النصوص املسموعة واضحة، وتقد م بلغة عربية فصيحة   •                                              يكتب نصوص ا قصيرة وبسيطة في موضوعات مألوفة.   •

 ومعاصرة ومحايدة.

                                                يفهم املعنى العام لنصوص بسيطة مطو لة في موضوعات   • السادس

 مألوفة ملموسة.  

يمكن أن يبادر ويشارك في حوارات حول موضوعات   •

 مألوفة محسوسة.  

فة                                           يكتب نصوص ا قصيرة وبسيطة في موضوعات مألو  •

 ملموسة.  

سيطور الطالب مهارات لغوية عدة من خالل األغاني، والنصوص   •

الشعرية، والقصص، والحوارات، والنصوص املعلوماتية )التي قد  

 تتضمن مخططات بيانية(، والوصفية، ونصوص التعليمات.  

                                                 النصوص بسيطة ومطو لة، في موضوعات  ملموسة مألوفة   •

 وبعضها غير مألوفة. 

                                               النصوص املسموعة واضحة، وتقد م بلغة عربية فصيحة   •

 ومعاصرة ومحايدة.

                                                يفهم املعنى العام لنصوص بسيطة مطو لة في موضوعات   • السابع

 ملموسة مألوفة وغير مألوفة. 

ا في موضوع  •
 
ا مترابط

 
           يمكن أن يتحدث حديث

 
        

 
ع                          موس 

باستخدام اإلستراتيجيات األساسية للتصحيح الذاتي،  

 للمحافظة على انسيابية التواصل. 

                                           يكتب نصوص ا قصيرة موسعة في موضوعات مألوفة   •

 ملموسة.  

سيطور الطالب مهارات لغوية عدة من خالل األغاني، والنصوص   •

الشعرية، والقصص، والحوارات، والنصوص املعلوماتية )التي قد  

 خططات بيانية(، والوصفية، ونصوص التعليمات.  تتضمن م

                                                 النصوص معقدة ومطو لة، في موضوعات  ملموسة مألوفة   •

 وبعضها غير مألوفة. 

                                               النصوص املسموعة واضحة، وتقد م بلغة عربية فصيحة   •

 ومعاصرة ومحايدة.

يفهم املعنى العام لنصوص معقدة  في موضوعات  • الثامن 

 محسوسة مألوفة وغير مألوفة.  

افظ على تدفق التواصل باستخدام مجموعة من  يح •

 إستراتيجيات التصحيح الذاتي.  

                                                يمكن أن ينتج نص ا واضح ا ومفص ال في موضوع ملموس   •

 مألوف وبعض املوضوعات غير املألوفة.  

سيطور الطالب مهارات لغوية عدة من خالل األغاني، والنصوص   •

)التي قد   الشعرية، والقصص، والحوارات، والنصوص املعلوماتية

 تتضمن مخططات بيانية(، والوصفية، ونصوص التعليمات.  

                                                 النصوص معقدة ومطو لة، في موضوعات  ملموسة مألوفة   •

                        وبعض املوضوعات املجر دة. 

                                               النصوص املسموعة واضحة، وتقد م بلغة عربية فصيحة   •

 ومعاصرة ومحايدة.

يفهم املعنى العام لنص معقد في املوضوعات امللموسة   • التاسع

 وبعض املوضوعات املجردة. 

يبادر ويحافظ على التفاعالت في موضوعات مألوفة وغير  •

 مألوفة.  

                                                ينتج نصوص ا مطو لة، ومنظمة، في موضوعات مألوفة،   •

 وبعض املوضوعات املجردة غير املألوفة.  

األغاني، والنصوص  سيطور الطالب مهارات لغوية عدة من خالل  •

الشعرية، والقصص، والحوارات، والنصوص املعلوماتية )التي قد  

 تتضمن مخططات بيانية(، والوصفية، ونصوص التعليمات.  

                                                 النصوص معقدة ومطو لة، في موضوعات  ملموسة مألوفة   •

                        وبعض املوضوعات املجر دة. 

                                               النصوص املسموعة واضحة، وتقد م بلغة عربية فصيحة   •

 حايدة.ومعاصرة وم

يفهم املعنى العام لنص معقد في املوضوعات امللموسة   • العاشر

 وبعض املوضوعات املجردة. 

يعبر عن نفسه بطالقة، بسهولة ومهارة في عدد من  •

 السياقات.  

يستخدم اللغة بمرونة وفعالية ألغراض التواصل  •

 االجتماعي واألكاديمي. 

مة مناسبة للمهمة، والغرض،   •
 
                           ينتج نصوص ا مطو لة ومنظ
 
                       

 والجمهور املستهدف. 

سيطور الطالب مهارات لغوية عدة من خالل األغاني، والنصوص   •

الشعرية، والقصص، والحوارات، والنصوص املعلوماتية )التي قد  

 طات بيانية(، والوصفية، ونصوص التعليمات.  تتضمن مخط

                                                 النصوص معقدة ومطو لة، في موضوعات  ملموسة مألوفة   •

                        وبعض املوضوعات املجر دة. 

                                               النصوص املسموعة واضحة، وتقد م بلغة عربية فصيحة   •

 ومعاصرة ومحايدة.
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 نواتج التعلم 7

 مستويات منهج )العربية تجمعنا( فيما يلي نواتج التعلم الخاصة بكل مستوى من 

 1املستوى 

 ناتج التعلم رقم الناتج  املحور  املجال 

 يطور وعيا بأنماط التنغيم عند االستماع   LNG.01.1.1.XX.001 الوعي الصوتي  االستماع

LNG.01.1.1.XX.002  يستمع ويحدد الوحدة الصوتية 

LNG.01.1.1.XX.003  يستمع ويحدد وحدات صوتية أولية، ووسيطة، ونهائية في كلمات بسيطة 

LNG.01.1.1.XX.004  يستمع ويحدد عدد املقاطع في كلمات 

 يستمع ويستجيب بشكل مناسب لألقران والكبار  LNG.01.1.2.XX.001 مهارات الفهم واالستيعاب 

LNG.01.1.2.XX.002   يستمع ويفهم املعنى الكلي لنصوص قصيرة وبسيطة جدا ملوضوعات مألوفة 

LNG.01.1.2.XX.003   يستمع ويفهم كلمات مألوفة ويرتب أشباه جمل في نصوص قصيرة وبسيطة جدا

 ملوضوعات مألوفة 

  LNG.01.2.1.XX.001  واستراتيجيات التركيب عند  يحلل كلمات قصيرة وغير مألوفة باستخدام الوعي الصوتي

 القراءة. 

 في اللغة العربية من اليمين إلى اليسار  يتتبع كلمات وجمال LNG.01.2.2.XX.001 إستراتيجيات القراءة  القراءة 

LNG.01.2.2.XX.002  يقرأ الكلمات األكثر شيوعا 

LNG.01.2.2.XX.003  البسيط عند القراءة يتعرف على تأثير تباعد الكلمات والترقيم 

LNG.01.2.2.XX.004  يقرأ ويعيد قراءة نصوصا بسيطة وقصيرة جدا 

 يقرأ ويفهم املعنى الكلي لنصوص قصيرة وبسيطة بمساعدة الصور  LNG.01.2.3.XX.001 مهارات الفهم واالستيعاب 

 يعيد إنتاج  لغة منمذجة بدقة LNG.01.3.1.XX.001 اللفظ  املحادثة 

LNG.01.3.1.XX.002   يلفظ كلمات تعلمها باستخدام التنغيم والنبر الصحيحين 

 يستخدم تراكيب اللغة األساسية عند التحدث  LNG.01.3.2.XX.001 الطالقة

 يعبر عن أفكاره باستخدام كلمات مألوفة ويرتب أشباه جمل LNG.01.3.3.XX.001 التفاعل واإلنتاج

LNG.01.3.3.XX.002 يروي قصصا بسيطة وتجارب شخصية باستخدام كلمات مألوفة ويرتتب أشباه جمل 

LNG.01.3.3.XX.003 يسأل ويجيب عن أسئلة في موضوعات مألوفة 

LNG.01.3.3.XX.004  يشارك في تفاعالت قصيرة وبسيطة جدا في موضوعات مألوفة 

 يكتب بشكل صحيح حروفا وكلمات مشكلة بشكل صحيح متحركا من اليمين إلى اليسار LNG.01.4.1.XX.001 الخط  الكتابة

 يستخدم الوعي الصوتي واستراتيجيات التركيب لكتابة كلمات جديدة  LNG.01.4.2.XX.001 إستراتيجيات الكتابة 

LNG.01.4.2.XX.002  وتكبيرالحروف والنقاط يكتب جمال مستخدما تباعد الكلمات 

LNG.01.4.2.XX.003  يكتب الكلمات األكثر شيوعا بشكل صحيح 

 يكتب جمال قصيرة وبسيطة جدا في موضوعات مألوفة  LNG.01.4.3.XX.001 اإلنتاج الكتابي
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 2املستوى 

 ناتج التعلم رقم الناتج  املحور  املجال 

 يطور وعيا بأنماط التنغيم عند االستماع   LNG.02.1.1.XX.001 الوعي الصوتي  االستماع

LNG.02.1.1.XX.005  يستمع ويحدد وحدات صوتية أولية، ووسيطة، ونهائية في كلمات 

LNG.02.1.1.XX.006  يستمع ويحدد عدد املقاطع في كلمات وجمل 

 ويستجيب بشكل مناسب لألقران والكبار يستمع  LNG.02.1.2.XX.004 مهارات الفهم واالستيعاب 

LNG.02.1.2.XX.005 -يستمع ويفهم املعنى الكلي لنصوص قصيرة وبسيطة في موضوعات مألوفة  

LNG.02.1.2.XX.006   يستمع وبحدد كلمات مألوفة ويرتب أشباه جمل في نصوص قصيرة وبسيطة ملوضوعات

 مألوفة 

يحلل كلمات قصيرة وبسيطة غير مألوفة باستخدام الوعي الصوتي واستراتيجيات   LNG.02.2.1.XX.002 الوعي الصوتي  القراءة 

 التركيب عند القراءة 

 إستراتيجيات القراءة 

 

LNG.02.2.2.XX.001 يقرأ كلمات متكررة بسهولة 

LNG.02.2.2.XX.002  يتعرف على تأثير تباعد الكلمات  والترقيم عند القراءة 

LNG.02.2.2.XX.003  يقرأ ويعيد قراءة نصوصا بسيطة وقصيرة 

 يقرأ ويفهم املعنى الكلي لنصوص قصيرة وبسيطة  ملوضوعات مألوفة  LNG.02.2.3.XX.002 مهارات الفهم واالستيعاب 

LNG.02.2.3.XX.003  يقرأ ويفهم املعنى الكلي لنصوص بسيطة ملوضوعات مألوفة 

 يعيد إنتاج لغة منمذجة بدقة  LNG.02.3.1.XX.003 اللفظ  املحادثة 

LNG.02.3.1.XX.004  .يلفظ كلمات وجمل باستخدام التنغيم والنبر واإليقاع الصحيح 

 يستخدم تراكيب اللغة عند التحدث  LNG.02.3.2.XX.002 الطالقة

 موضوعات مألوفةيسأل ويجيب عن أسئلة في  LNG.02.3.3.XX.003 التفاعل واإلنتاج

LNG.02.3.3.XX.005  يعبر عن أفكاره باستخدام مجموعة من كلمات مألوفة ويرتب أشباه جمل وعبارات 

LNG.02.3.3.XX.006  يروي قصصا بسيطة وتجارب شخصية باستخدام مجموعة من كلمات مألوفة ويرتب

 أشباه جمل وعبارات 

LNG.02.3.3.XX.007  يشارك في تفاعالت قصيرة وبسيطة في موضوعات مألوفة 

 اليساريكتب بشكل واضح حروفا وكلمات مشكلة بشكل صحيح متحركا من اليمين إلى  LNG.02.4.1.XX.002 الخط  الكتابة

 يستخدم الوعي الصوتي واستراتيجيات التركيب لكتابة كلمات جديدة  LNG.02.4.2.XX.001 إستراتيجيات الكتابة 

LNG.02.4.2.XX.004  يكتب جمال مستخدما تباعد الكلمات وتكبيرالحروف والنقاط الصحيحة 

LNG.02.4.2.XX.005  شكل صحيح بيكتب الكلمات املتكررة كثيرا 

 يكتب جمال قصيرة وبسيطة في موضوعات مألوفة  LNG.02.4.3.XX.002 اإلنتاج الكتابي
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 3املستوى 

 ناتج التعلم رقم الناتج  املحور  املجال 

 يحدد أنماط التنغيم عند االستماع   LNG.03.1.1.XX.007 الوعي الصوتي  االستماع

 يستمع ويستجيب لألقران والكبار بشكل مناسب  LNG.03.1.2.XX.007 مهارات الفهم واالستيعاب 

LNG.03.1.2.XX.008  يستمع ويفهم املعنى الكلي في نصوص قصيرة وبسيطة ملوضوعات مألوفة 

LNG.03.1.2.XX.009  وأشباه جمل في نصوص بسيطة ملوضوعات مألوفة يستمع وبحدد كلمات مألوفة 

LNG.03.1.2.XX.010  يستمع ويحدد كلمات وأشباه جمل مألوفة في نصوص بسيطة ملوضوعات مألوفة 

 يحلل كلمات غير مألوفة باستخدام الوعي الصوتي واستراتيجيات التركيب عند القراءة  LNG.03.2.1.XX.003 الوعي الصوتي 

 يتعرف على تأثير تباعد الكلمات والترقيم في النصوص عند القراءة  LNG.03.2.2.XX.004 إستراتيجيات القراءة  القراءة 

LNG.03.2.2.XX.005  يقرأ نصوصا قصيرة ملوضوعات مألوفة 

 يقرأ ويفهم املعنى الكلي لنصوص بسيطة ملوضوعات مألوفة  LNG.03.2.3.XX.003 مهارات الفهم واالستيعاب 

LNG.03.2.3.XX.004  يقرأ ويحدد معلومات محددة في نصوص بسيطة ملوضوعات مألوفة 

LNG.03.2.3.XX.005  يقرأ ويحدد بعض التفاصيل في نصوص بسيطة ملوضوعات مألوفة 

 يعيد إنتاج لغة منمذجة بدقة  LNG.03.3.1.XX.003 اللفظ  املحادثة 

LNG.03.3.1.XX.005   يلفظ كلمات وجمل باستخدام التنغيم والنبر واإليقاع الصحيح 

 يستخدم تراكيب اللغة عند التحدث  LNG.03.3.2.XX.002 الطالقة

 يسأل ويجيب عن أسئلة في موضوعات مألوفة LNG.03.3.3.XX.003 التفاعل واإلنتاج

LNG.03.3.3.XX.008  كلمات ويرتب أشباه جمل وعباراتيعبر عن أفكاره باستخدام مجموعة من 

LNG.03.3.3.XX.009  يروي قصصا وتجارب شخصية باستخدام مجموعة من كلمات مألوفة ويرتب أشباه

 جمل وعبارات 

LNG.03.3.3.XX.010  يشارك في تفاعالت بسيطة في موضوعات مألوفة 

 وكلمات مصاغة بشكل صحيح متحركا من اليمين إلى اليسار يكتب قطعا نصية بحروف  LNG.03.4.1.XX.003 الخط  الكتابة

 يستخدم الوعي الصوتي واستراتيجيات التركيب لكتابة كلمات جديدة  LNG.03.4.2.XX.006 إستراتيجيات الكتابة 

LNG.03.4.2.XX.007  يكتب جمال مستخدما تباعد كلمات وحروف كبيرة ونقاط صحيحة 

LNG.03.4.2.XX.008  يطبق قواعد اإلمالء وأسسه عند الكتابة 

LNG.03.4.2.XX.009 يستخدم تراكيب اللغة األساسية في الكتابة 

 يكتب جمال مركبة قصيرة وبسيطة في موضوعات مألوفة  LNG.03.4.3.XX.003 اإلنتاج الكتابي

LNG.03.4.3.XX.004  يخطط أفكارا قبل الكتابة 
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 4املستوى 

 ناتج التعلم رقم الناتج  املحور  املجال 

 يستمع ويستجيب لألقران والكبار بشكل مناسب  LNG.04.1.2.XX.011 مهارات الفهم واالستيعاب  االستماع

LNG.04.1.2.XX.012  يستمع ويحدد املعنى الكلي في نصوص بسيطة ملوضوعات وصفية مألوفة 

LNG.04.1.2.XX.013   يستمع ويحدد معلومات محددة في نصوص بسيطة ملوضوعات وصفية مألوفة 

LNG.04.1.2.XX.014   يستمع ويحدد بعض التفاصيل في نصوص بسيطة ملوضوعات وصفية مألوفة 

LNG.04.1.2.XX.015  يستمع ويحدد النقاط الرئيسة في نصوص بسيطة ملوضوعات وصفية مألوفة 

 يتعرف على تأثير تباعد الكلمات والترقيم في النصوص عند القراءة  LNG.04.2.2.XX.004 إستراتيجيات القراءة  القراءة 

LNG.04.2.2.XX.006  يقرأ نصوصا في موضوعات وصفية مألوفة 

 موضوعات وصفية مألوفة يستمع ويحدد املعنى الكلي لنصوص قصيرة وبسيطة في  LNG.04.2.3.XX.006 مهارات الفهم واالستيعاب 

LNG.04.2.3.XX.007  يقرأ ويحدد معلومات محددة في نصوص بسيطة ملوضوعات وصفية مألوفة 

LNG.04.2.3.XX.008  يقرأ ويحدد بعض التفاصيل في نصوص قصيرة ملوضوعات وصفية مألوفة 

LNG.04.2.3.XX.009  موضوعات وصفية مألوفة يقرأ ويحدد النقاط الرئيسة لنصوص بسيطة في 

 يبدأ بإنتاج حديث مترابط مستخدما النبر والتنغيم واإليقاع الصحيح  LNG.04.3.1.XX.006 اللفظ  املحادثة 

 يتحدث بشكل مترابط في حوارات قصيرة باستخدام أشباه جمل وعبارات مألوفة  LNG.04.3.2.XX.003 الطالقة

 يعبر عن أفكاره ومشاعره وأحاسيسه  LNG.04.3.3.XX.011 التفاعل واإلنتاج

LNG.04.3.3.XX.012   يروي قصصا وتجارب شخصية باستخدام مجموعة من أشباه جمل والعبارات 

LNG.04.3.3.XX.013  يطرح ويجيب عن أسئلة مفتوحة بسيطة في موضوعات وصفية مألوفة 

LNG.04.3.3.XX.014  يشارك في تفاعالت بسيطة ملوضوعات وصفية مألوفة 

 يستخدم الوعي الصوتي واستراتيجيات التركيب لكتابة كلمات جديدة  LNG.04.4.2.XX.006 إستراتيجيات الكتابة  الكتابة

LNG.04.4.2.XX.007  يكتب جمال مستخدما تباعد كلمات وحروف كبيرة ونقاط صحيحة 

LNG.04.4.2.XX.008  يطبق قواعد اإلمالء وأسسه عند الكتابة 

LNG.04.4.2.XX.009 يستخدم تراكيب اللغة األساسية في الكتابة 

 موضوعات مألوفة يكتب نصوصا قصيرة وبسيطة في  LNG.04.4.3.XX.005 اإلنتاج الكتابي

LNG.04.4.3.XX.006 يخطط ويطور أفكارا قبل الكتابة 
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 5املستوى 

 ناتج التعلم رقم الناتج  املحور  املجال 

 يستمع ويفهم املعنى الكلي في نصوص بسيطة ملوضوعات وصفية مألوفة  LNG.05.1.2.XX.016 مهارات الفهم واالستيعاب  االستماع

LNG.05.1.2.XX.017   يستمع ويحدد معلومات محددة في نصوص موسعة وبسيطة ملوضوعات وصفية مألوفة 

LNG.05.1.2.XX.018  يستمع ويحدد تفاصيل في نصوص موسعة وبسيطة ملوضوعات وصفية مألوفة 

LNG.05.1.2.XX.019  مألوفة يستمع ويحدد النقاط الرئيسة في نصوص موسعة وبسيطة ملوضوعات وصفية 

LNG.05.1.2.XX.020   يستدل على معاني كلمات غير معروفة عند االستماع لنصوص بسيطة في موضوعات

 وصفية مألوفة 

LNG.05.1.2.XX.021  يتنبأ عند االستماع لنصوص بسيطة في موضوعات وصفية مألوفة 

 امليزات الرئبسة لتنظيم النص يتعرف على  LNG.05.2.2.XX.007 إستراتيجيات القراءة  القراءة 

LNG.05.2.2.XX.008  يقرأ نصوصا في موضوعات وصفية غير مألوفة 

 يقرأ ويفهم املعنى الكلي لنصوص موسعة وبسيطة في موضوعات وصفية مألوفة  LNG.05.2.3.XX.010 مهارات الفهم واالستيعاب 

LNG.05.2.3.XX.011  بسيطة ملوضوعات وصفية مألوفة يقرأ ويحدد تفاصيل في نصوص موسعة 

LNG.05.2.3.XX.012  يقرأ ويحدد النقاط الرئيسة لنصوص موسعة بسيطة في موضوعات وصفية مألوفة 

LNG.05.2.3.XX.013  يقرأ ويحدد معلومات محددة في نصوص موسعة بسيطة ملوضوعات 

LNG.05.2.3.XX.014  لنصوص بسيطة في موضوعات  يستدل على معاني كلمات غير معروفة عند قراءة

 وصفية مألوفة 

LNG.05.2.3.XX.015  يتنبأ عند قراءة نصوص بسيطة في موضوعات وصفية مألوفة 

 ينتج حديثا مترابطا مستخدما التنغيم واإليقاع الصحيحين  LNG.05.3.1.XX.007 اللفظ  املحادثة 

قصيرة باستخدام مجموعات من أشباه الجمل يتحدث بشكل مترابط في حوارات  LNG.05.3.2.XX.004 الطالقة

 وعبارات مألوفة 

LNG.05.3.2.XX.005  يستخدم مجموعة من تراكيب اللغة عند التحدث 

 يعبر عن أفكاره وآراءه ووجهة نظره الشخصية  LNG.05.3.3.XX.015 التفاعل واإلنتاج

LNG.05.3.3.XX.016  شخصية يروي معلومات تفصيلية من قصص وتجارب 

LNG.05.3.3.XX.017 يطرح ويجيب عن أسئلة لالستيضاح والتعقيب والفهم 

LNG.05.3.3.XX.018  يبادر ويشارك في مجموعة من التفاعالت في موضوعات وصفية مألوفة 

 يطبق قواعد اإلمالء وأسسه بتناسق عند الكتابة LNG.05.4.2.XX.010 إستراتيجيات الكتابة  الكتابة

LNG.05.4.2.XX.011 يستخدم مجموعة من تراكيب اللغة األساسية في الكتابة 

 يكتب نصوصا بسيطة في موضوعات وصفية مألوفة  LNG.05.4.3.XX.007 اإلنتاج الكتابي

LNG.05.4.3.XX.008 يستخدم أفكاره وأفكار اآلخرين ليخطط ويطور أفكارا قبل الكتابة 

LNG.05.4.3.XX.009 يكتب فقرات ذات بناء لغوي تحتوي على جملة رئيسة وتفاصيل داعمة 
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 ناتج التعلم رقم الناتج  املحور  املجال 

يستمع ويفهم املعنى الكلي في نصوص موسعة بسيطة ملوضوعات وصفية مألوفة  LNG.06.1.2.XX.022 مهارات الفهم واالستيعاب  االستماع

 وبعضها غير مألوفة

LNG.06.1.2.XX.023  يستمع ويحدد معلومات محددة في نصوص موسعة وبسيطة  ملوضوعات وصفية مألوفة

 وبعضها غير مألوفة  

LNG.06.1.2.XX.024   يستمع ويحدد تفاصيل في نصوص موسعة وبسيطة ملوضوعات وصفية مألوفة وبعضها

 غير مألوفة 

LNG.06.1.2.XX.025   يستمع ويحدد النقاط الرئيسة في نصوص موسعة وبسيطة ملوضوعات وصفية مألوفة

 وبعضها غير مألوفة

LNG.06.1.2.XX.026   يستدل على معاني كلمات غير معروفة عند االستماع لنصوص في موضوعات وصفية

 مألوفة 

LNG.06.1.2.XX.027  موسعة بسيطة في موضوعات وصفية مألوفة يتنبأ عند االستماع لنصوص 

 يحدد ميزات رئبسة لتنظيم وبنائية النص LNG.06.2.2.XX.009 إستراتيجيات القراءة  القراءة 

LNG.06.2.2.XX.010 يقرأ نصوصا في عدة أنواع منها 

 وبسيطة في موضوعات وصفية مألوفة يقرأ ويفهم املعنى الكلي لنصوص موسعة  LNG.06.2.3.XX.010 مهارات الفهم واالستيعاب 

LNG.06.2.3.XX.016  يقرأ ويفهم املعنى الكلي لنصوص موسعة وبسيطة في موضوعات وصفية مألوفة وبعضها

 غير مألوفة 

LNG.06.2.3.XX.017   يقرأ ويحدد معلومات محددة في نصوص موسعة بسيطة ملوضوعات وصفية مألوفة

 وبعضها غير مألوفة

LNG.06.2.3.XX.018  يقرأ ويفهم تفاصيل في نصوص موسعة بسيطة ملوضوعات وصفية مألوفة وبعضها غير

 مألوفة 

LNG.06.2.3.XX.019   يقرأ ويحدد النقاط الرئيسة لنصوص موسعة بسيطة في موضوعات وصفية مألوفة

 وبعضها غير مألوفة

LNG.06.2.3.XX.020 عند قراءة نصوص بسيطة في موضوعات وصفية   يستدل على معاني كلمات غير معروفة

 مألوفة 

LNG.06.2.3.XX.021  يتنبأ عند قراءة نصوص موسعة بسيطة في موضوعات وصفية مألوفة 

 ينتج حديثا مترابطا مستخدما التنغيم واإليقاع الصحيحين  LNG.06.3.1.XX.007 اللفظ  املحادثة 

مترابط في حوارات قصيرة باستخدام استراتيجيات التصحيح للحفاظ  يتحدث بشكل  LNG.06.3.2.XX.006 الطالقة

 على سالسة التواصل

LNG.06.3.2.XX.007  يستخدم تراكيب لغة بسيطة ومعقدة عند التحدث 

 يروي معلومات تفصيلية من قصص وتجارب شخصية  LNG.06.3.3.XX.016 التفاعل واإلنتاج

LNG.06.3.3.XX.017  أسئلة لالستيضاح والتعقيب والفهميطرح ويجيب عن 

LNG.06.3.3.XX.018  يبادر ويشارك في مجموعة من التفاعالت في موضوعات وصفية مألوفة 

LNG.06.3.3.XX.019  يعبر عن أفكاره ويستجيب ألفكار اآلخرين 

 ابةيستخدم تراكيب لغة بسيطة وبعض املعقدة في الكت LNG.06.4.2.XX.012 إستراتيجيات الكتابة  

 يستخدم أفكاره وأفكار اآلخرين ليخطط ويطور أفكارا قبل الكتابة LNG.06.4.3.XX.008 اإلنتاج الكتابي

LNG.06.4.3.XX.010  يكتب نصوصا بسيطة وموسعة في موضوعات وصفية مألوفة 

LNG.06.4.3.XX.011  يكتب فقرات منسقة تحتوي على جملة رئيسة وتفاصيل داعمة 
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مهارات الفهم   االستماع

 واالستيعاب

LNG.07.1.2.XX.028   يستمع ويفهم املعنى الكلي لنصوص موسعة في موضوعات وصفية مألوفة وغير

 مألوفة 

LNG.07.1.2.XX.029  بستمع ويحدد معلومات محددة في نصوص موسعة ملوضوعات وصفية مألوفة غير

 مألوفة   

LNG.07.1.2.XX.030  يستمع ويحدد تفاصيل في نصوص موسعة ملوضوعات وصفية مألوفة وغير مألوفة 

LNG.07.1.2.XX.031  يستمع ويحدد النقاط الرئيسة في نصوص موسعة ملوضوعات وصفية مألوفة وغير

 مألوفة 

LNG.07.1.2.XX.032  يستدل على غاية املتحدثين في نصوص موسعة وبسيطة ملوضوعات وصفية مألوفة

 وغير مألوفة 

LNG.07.1.2.XX.033  يتنبأ عند االستماع لنصوص موسعة في موضوعات وصفية مألوفة وبعضها غير

 مألوفة 

LNG.07.1.2.XX.034  سعة بسيطة ملوضوعات وصفية مألوفة يتعرف على توجه املتحدث في نصوص مو 

 يحدد مجوعة واسعة من ميزات تنظيم ومبنى النصوص  LNG.07.2.2.XX.011 إستراتيجيات القراءة  القراءة 

LNG.07.2.2.XX.012  يقرأ مجموعة من النصوص في عدة أنواع منها 

LNG.07.2.2.XX.013  يبحث في موضوعات بالقراءة من عدة مصادر 

مهارات الفهم  

 واالستيعاب

LNG.07.2.3.XX.022  يقرأ ويفهم املعنى الكلي لنصوص موسعة في موضوعات وصفية مألوفة وغير مألوفة 

LNG.07.2.3.XX.023  يقرأ ويحدد معلومات محددة في نصوص موسعة ملوضوعات وصفية مألوفة وغير

 مألوفة 

LNG.07.2.3.XX.024  نصوص موسعة ملوضوعات وصفية مألوفة وغير مألوفة يقرأ ويفهم تفاصيل في 

LNG.07.2.3.XX.025   يقرأ ويحدد النقاط الرئيسة لنصوص موسعة في موضوعات وصفية مألوفة وغير

 مألوفة 

LNG.07.2.3.XX.026  يستدل على املعنى عند قراءة نصوص موسعة بسيطة في موضوعات وصفية مألوفة 

LNG.07.2.3.XX.027  يتنبأ عند قراءة نصوص موسعة في موضوعات وصفية مألوفة وبعضها غير مألوفة 

 ينتج حديثا مترابطا مستخدما التنغيم واإليقاع الصحيحين  LNG.07.3.1.XX.007 اللفظ  املحادثة 

 يستخدم تراكيب لغة بسيطة ومعقدة عند التحدث  LNG.07.3.2.XX.007 الطالقة

LNG.07.3.2.XX.008   يتحدث بشكل مترابط في حوارات موسعة باستخدام مجموعة من استراتيجيات

 التصحيح للحفاظ على سالسة التواصل

 يعبر عن أفكاره ويعقب عليها ويبررها LNG.07.3.3.XX.020 التفاعل واإلنتاج

LNG.07.3.3.XX.021  اآلخرين بشكل مناسب يشارك في حوارات مقننة استجابة ملساهمات 

LNG.07.3.3.XX.022  يبادر ويشارك في تفاعالت  عن بعض موضوعات وصفية غير مألوفة 

 يستخدم تراكيب لغة بسيطة ومعقدة في الكتابة  LNG.07.4.2.XX.013 إستراتيجيات الكتابة  الكتابة

 وصفية مألوفة وبعضها غير مألوفة يكتب نصوصا موسعة في موضوعات  LNG.07.4.3.XX.012 اإلنتاج الكتابي

LNG.07.4.3.XX.013 يفسر ويحلل معلومات من عدة مصادر 

LNG.07.4.3.XX.014 ينتج نصوصا مقننة تشمل على جمل رئيسة وتفاصيل داعمة 
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 يستمع ويفهم املعنى الكلي لنصوص موسعة في موضوعات وصفية وبعضها فكرية LNG.08.1.2.XX.035 مهارات الفهم واالستيعاب  االستماع

LNG.08.1.2.XX.036  يستمع ويحدد معلومات محددة في نصوص موسعة ملوضوعات وصفية وبعضها فكرية 

LNG.08.1.2.XX.037  فكرية يستمع ويحدد تفاصيل في نصوص موسعة ملوضوعات وصفية وبعضها 

LNG.08.1.2.XX.038 يستمع ويحدد النقاط الرئيسة في نصوص موسعة ملوضوعات وصفية وبعضها فكرية 

LNG.08.1.2.XX.039  يستدل على املعنى في نصوص موسعة وبسيطة ملوضوعات وصفية مألوفة وغير مألوفة 

LNG.08.1.2.XX.040  موضوعات وصفية مألوفة وغير مألوفة يتنبأ عند االستماع لنصوص موسعة في 

LNG.08.1.2.XX.041  يتعرف على توجه املتحدث في نصوص موسعة ملوضوعات وصفية مألوفة وغير مألوفة 

 يحدد مجموعة واسعة من ميزات تنظيم ومبنى النصوص  LNG.08.2.2.XX.014 إستراتيجيات القراءة  القراءة 

LNG.08.2.2.XX.015  واسعة ألنواع عديدة من النصوص يقرأ مجموعة 

LNG.08.2.2.XX.016 يبحث ويقوم معلومات بالقراءة من عدة مصادر 

 يقرأ ويفهم املعنى الكلي لنصوص موسعة في موضوعات وصفية وبعضها فكرية LNG.08.2.3.XX.028 مهارات الفهم واالستيعاب 

LNG.08.2.3.XX.029  نصوص موسعة ملوضوعات وصفية وبعضها فكريةيقرأ ويحدد معلومات محددة في 

LNG.08.2.3.XX.030 يقرأ ويفهم تفاصيل في نصوص موسعة ملوضوعات وصفية وبعضها فكرية 

LNG.08.2.3.XX.031  يقرأ ويحدد النقاط الرئيسة لنصوص موسعة في موضوعات وصفية وبعضها فكرية 

LNG.08.2.3.XX.032 نصوص موسعة في موضوعات وصفية مألوفة وغير  يستدل على املعنى عند قراءة

 مألوفة 

LNG.08.2.3.XX.033  يتنبأ عند قراءة نصوص موسعة في موضوعات وصفية مألوفة وغير مألوفة 

LNG.08.2.3.XX.034  يحدد توجه الكاتب عند قراءة نصوص موسعة في موضوعات مألوفة وبعضها غير

 مألوفة 

LNG.08.2.3.XX.035 يقرأ ويفهم املعنى الكلي في نصوص معقدة وموسعة ملواضيع وصفية وفكرية 

 ينتج حديثا مترابطا مستخدما التنغيم واإليقاع الصحيحين  LNG.08.3.1.XX.007 اللفظ  املحادثة 

 استراتيجيات التصحيح يتحدث بشكل مترابط وبشكل مطول مستخدما الحد األدنى من  LNG.08.3.2.XX.009 الطالقة

LNG.08.3.2.XX.010  يحتفظ بدرجة من الضبط لتراكيب اللغة البسيطة واملعقدة عند التحدث 

 يعبر عن أفكاره ويعقب عليها ويبررها ويستجيب ألفكار اآلخرين  LNG.08.3.3.XX.023 التفاعل واإلنتاج

LNG.08.3.3.XX.024  ملساهمات اآلخرين ومبنيا عليها يشارك في حوارات منسقة استجابة 

LNG.08.3.3.XX.025  يبادر ويشارك في تفاعالت  عن موضوعات مألوفة وغير مألوفة 

 يحتفظ بدرجة من الضبط لتراكيب اللغة البسيطة واملعقدة في الكتابة  LNG.08.4.2.XX.014 إستراتيجيات الكتابة  الكتابة

 يفسر ويحلل معلومات من عدة مصادر LNG.08.4.3.XX.013 اإلنتاج الكتابي

LNG.08.4.3.XX.015  يكتب نصوصا موسعة في موضوعات وصفية مألوفة وغير مألوفة 

LNG.08.4.3.XX.016 ينتج نصوصا موسعة ومنسقة تشمل على جمل رئيسة وتفاصيل داعمة 
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يستمع ويفهم املعنى الكلي لنصوص معقدة وموسعة في موضوعات وصفية وبعض  LNG.09.1.2.XX.042 مهارات الفهم واالستيعاب  االستماع

 املوضوعات الفكرية  

LNG.09.1.2.XX.043  يستمع ويحدد معلومات دقيقة في نصوص معقدة وموسعة ملوضوعات وصفية وفكرية 

LNG.09.1.2.XX.044  يستمع ويحدد معلومات تفصيلية في نصوص معقدة وموسعة ملوضوعات وصفية

 وفكرية

LNG.09.1.2.XX.045 يستمع ويحدد نقاط رئيسة في نصوص معقدة وموسعة ملوضوعات وصفية وفكرية 

LNG.09.1.2.XX.046 وفة وغير يستنتج غاية متحدثين في نصوص معقدة وموسعة ملوضوعات وصفية مأل

 مألوفة 

LNG.09.1.2.XX.047  وصفية  يتنبأ عند االستماع إلى نصوص معقدة وموسعة ملوضوعات مألوفة وغير مألوفة

 املوضوعات الفكرية  وبعض

LNG.09.1.2.XX.048  وصفية مألوفةيتعرف على موقف املتحدث في نصوص معقدة وموسعة لـموضوعات  

 وغير مألوفة 

 يقرأ مجموعة واسعة ألنواع عديدة من النصوص  LNG.09.2.2.XX.015 إستراتيجيات القراءة  القراءة 

LNG.09.2.2.XX.017  يحدد ميزات محددة لتنظيم ومبنى نوع من النصوص 

LNG.09.2.2.XX.018  يبحث ويقوم ويركب املعلومات من مجموعة مصادر 

 يقرأ ويحدد معلومات دقيقة في نصوص معقدة وموسعة ملواضيع وصفية وفكرية LNG.09.2.3.XX.036 مهارات الفهم واالستيعاب 

LNG.09.2.3.XX.037  وصفية وفكريةيقرأ ويحدد معلومات تفصيلية في نصوص معقدة وموسعة ملواضيع 

LNG.09.2.3.XX.038 يقرأ ويحدد النقاط الرئيسة في نصوص معقدة وموسعة ملواضيع وصفية وفكرية 

LNG.09.2.3.XX.039   معقدة وموسعة ملوضوعات وصفية مألوفة وغير   قراءة نصوصيستدل على املعنى عند

 مألوفة 

LNG.09.2.3.XX.040 ملوضوعات وصفية مألوفة وغير مألوفة وبعض  يتنبأ عند قراءة نصوص معقدة وموسعة

 املوضوعات الفكرية 

LNG.09.2.3.XX.041   يحدد موقف الكاتب في نصوص معقدة وموسعة ملوضوعات مألوفة وغير مألوفة

 وصفية  وبعض املوضوعات الفكرية

 صحيحين ينتج كالما متصال باستخدام تنغيم وإيقاع  LNG.09.3.1.XX.008 اللفظ  املحادثة 

 يتحدث مطوال بسهولة وبسرعة طبيعية LNG.09.3.2.XX.011 الطالقة

LNG.09.3.2.XX.012   لتراكيب اللغة املعقدة عند التحدث ايحافظ على درجة عالية من ضبط 

 ألفكار اآلخرين يعبر بدون عناء عن أفكار خاصة ويستطرد فيهاا ويبررها ويستجيب  LNG.09.3.3.XX.026 التفاعل واإلنتاج

LNG.09.3.3.XX.027  يشارك في مناقشات أو حوارات منظمة ملخصا النقاط ومستندا إلى مساهمات اآلخرين 

LNG.09.3.3.XX.028  يتفاعل  بسهولة ومهارة في مجموعة من السياقات 

 التراكيب اللغوية املعقدة في الكتابة يحافظ على درجة عالية من الدقة في  LNG.09.4.2.XX.015 إستراتيجيات الكتابة  الكتابة

 يكتب نصوصا موسعة ملجموعة واسعة من الغايات في موضوعات غير مألوفة ومعقدة  LNG.09.4.3.XX.017 اإلنتاج الكتابي

LNG.09.4.3.XX.018  ينتج نصوصا موسعة ومنسقة تالئم املهمة والغاية والجمهور 

LNG.09.4.3.XX.019  ويوثق مراجع معلومات من مجموعة متنوعة من املصادر يفسر ويركب 
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 10املستوى 

 ناتج التعلم رقم الناتج  املحور  املجال 

 يستمع ويفهم املعنى الكلي ملجموعة من نصوص معقدة وموسعة في موضوعات وصفية وفكرية  LNG.10.1.2.XX.049 مهارات الفهم واالستيعاب  االستماع

LNG.10.1.2.XX.050   يستمع ويحدد معلومات دقيقة في مجموعة من نصوص معقدة وموسعة ملوضوعات وصفية

 وفكرية 

LNG.10.1.2.XX.051   يستمع ويحدد معلومات تفصيلية في مجموعة من نصوص معقدة وموسعة ملوضوعات وصفية

 وفكرية 

LNG.10.1.2.XX.052  مجموعة من نصوص معقدة وموسعة ملوضوعات وصفية وفكرية يستمع ويحدد نقاط رئيسة في 

LNG.10.1.2.XX.053   يستنتج الغاية عند االستماع لنصوص معقدة وموسعة ملوضوعات وصفية وفكرية مألوفة وغير

 مألوفة

LNG.10.1.2.XX.054   يتنبأ عند االستماع إلى نصوص معقدة وموسعة ملوضوعات وصفية وفكرية مألوفة وغير مألوفة 

LNG.10.1.2.XX.055   يتعرف على موقف املتحدث في نصوص معقدة وموسعة لـموضوعات وصفية وفكرية مألوفة وغير

 مألوفة

 واسعة ألنواع عديدة من النصوص يقرأ مجموعة  LNG.10.2.2.XX.015 إستراتيجيات القراءة  القراءة

LNG.10.2.2.XX.017  يحدد ميزات محددة لتنظيم ومبنى نوع من النصوص 

LNG.10.2.2.XX.018  يبحث ويقوم ويركب املعلومات من مجموعة مصادر 

 وموسعة ملواضيع وصفية وفكرية يقرأ ويفهم املعنى الكلي في مجموعة من نصوص معقدة  LNG.10.2.3.XX.042 مهارات الفهم واالستيعاب 

LNG.10.2.3.XX.043  يقرأ ويحدد معلومات دقبقة في مجموعة نصوص معقدة وموسعة ملواضيع وصفية وفكرية 

LNG.10.2.3.XX.044  يقرأ ويحدد معلومات تفصيلية في مجموعة نصوص معقدة وموسعة ملواضيع وصفية وفكرية 

LNG.10.2.3.XX.045  يقرأ ويحدد النقاط الرئيسة في مجموعة نصوص معقدة وموسعة ملواضيع وصفية وفكرية 

LNG.10.2.3.XX.046   يستدل على املعنى عند قراءة  مجموعة نصوص معقدة وموسعة ملوضوعات وصفية مألوفة وغير

 مألوفة

LNG.10.2.3.XX.047  وموسعة ملوضوعات وصفية وفكرية مألوفة وغير مألوفة يتنبأ عند قراءة نصوص معقدة 

LNG.10.2.3.XX.048   يحدد موقف الكاتب عند قراءة نصوص معقدة وموسعة ملوضوعات وصفية وفكرية مألوفة وغير

 مألوفة

 ينتج كالما متصال باستخدام تنغيم وإيقاع صحيحين  LNG.10.3.1.XX.008 اللفظ املحادثة 

 يتحدث مطوال بدون عناء وبسرعة طبيعية  LNG.10.3.2.XX.013 الطالقة 

LNG.10.3.2.XX.014  يحافظ على ضبط  تراكيب اللغة املعقدة عند التحدث 

 يشارك في مناقشات أو حوارات منظمة ملخصا النقاط ومستندا إلى مساهمات اآلخرين LNG.10.3.3.XX.027 التفاعل واإلنتاج

LNG.10.3.3.XX.028  يتفاعل  بسهولة ومهارة في مجموعة من السياقات 

LNG.10.3.3.XX.029  يعبر بدون عناء عن أفكار خاصة ويستطرد فيها ويبررها ويستجيب ألفكار اآلخرين 

 الكتابة يحافظ على ضبط التراكيب النحوية املعقدة في  LNG.10.4.2.XX.016 إستراتيجيات الكتابة  الكتابة 

 ينتج نصوصا موسعة ومنسقة تالئم املهمة والغاية والجمهور  LNG.10.4.3.XX.018 اإلنتاج الكتابي

LNG.10.4.3.XX.019  يفسر ويركب ويوثق مراجع معلومات من مجموعة متنوعة من املصادر 

LNG.10.4.3.XX.020  موضوعات وصفيةوفكرية يكتب نصوصا موسعة ملجموعة واسعة من الغايات في 
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عبارات أستطيع أن:   .8  

مين أن يؤد وها في  
 
ع د  عبارات "أستطيع أن" أدوات تصف املهام واملهارات املختلفة التي يجب على املتعل

 
                   ت

 
                                                                           

 
 

مهم،  املختلفة؛ إذ املستويات 
 
م التي من شأنها أن توفر لهم فرصا لتحمل مسؤولية تعل

 
      تمكن هم من وضع أهداف التعل

 
                                                  

 
                          

م الخاصة بهم التي تساعدهم على
 
                              ومراقبة تجارب التعل
 
                       تقييما ذاتي ا ألنفسهم؛  أنها تعد تحقيق هذه األهداف، كما                     

مين الت خطيط لدروسهم ، فضال عن أنها تسهل                        تقد مهم في اكتساب اللغةمدى ملعرفة 
 
                     على املعل
 
وكتابة األهداف،   ،        

ويمكن تحقيقها وقياسها.  ،هذه العبارات محددةف ؛                   ومالحظة تقد م طالبهم   

كل مستوى من املستويات في سلسلة "العربية تجمعنا"   في- أو تنقص  تزيد-عبارة  100الي                                تتكو ن قائمة "أستطيع أن" من حو 

يحتاجها  " التيتتنوع هذه العبارات بين مهام اللغة الوظيفية "املوضوعاتو باستثناء املستوى األول ملا له من خصوصية. 

م في حياته اليومية 
 
                   املتعل
 
واملفردات  ،تظهر في املهارات األربع التي هام اللغوية امل نتاج الشفوي والكتابي، أووتظهر في اإل  ،     

وأنواع   ،         اللغوي ة يةهذه العبارات تساعد املتعلمين على فهم أبعاد كل مستوى من مستويات الكفاذلك أن  ؛                  واملفاهيم اللغوي ة

شاملة؛ لذلك  قد تكون هذه القوائم ليست و  ،نجازها ليكونوا قد اجتازوا املستوى الذي هم فيه اآلن إاملهام التي يجب عليهم 

م. يمكن للمتعلمين إضافة 
 
  عبارات أخر تعكس شغفهم بمزيد من الت عل
 
                                      

املستوى الثاني إلى العاشر كالتالي: " منفي سلسلة "العربية تجمعناوارد وقسمت عبارات "أستطيع أن" بحسب املهارة كما هو   

 عبارات "أستطيع أن " في مهارة االستماع.

ات "أستطيع أن " في مهارة املحادثة.عبار   

 عبارات "أستطيع أن " في مهارة القراءة.

 عبارات "أستطيع أن " في مهارة الكتابة.

بطريقة تنسجم مع محتوى كتاب املستوى األول الذي ركز على األلفة باللغة، العبارات  فقد قسمتأما في املستوى األول 

                         والوعي الص وتي كالتالي:

                          ع أن " في الوعي الص وتي.عبارات "أستطي 

 عبارات "أستطيع أن " في مهارتي املحادثة واالستماع.

 عبارات "أستطيع أن " في مهارتي القراءة والكتابة.
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 املستوى األول  

 املهارة قائمة أستطيع أن 

 أستطيع أن أميز أشكال الحروف جميعها.

 أستطيع أن أنطق أصوات الحروف جميعها. 

 الحرف وشكله. أستطيع أن أربط بين صوت 

 أستطيع أن أكتب الشكل الصحيح للحرف في الكلمة املسموعة/املقروءة. 

 أستطيع أن أميز األصوات القصيرة والطويلة للحروف. 

 أستطيع أن أحلل الكلمة إلى أصواتها وفق التهجئة الصحيحة. 

 أستطيع أن أركب الحروف واملقاطع الصوتية إلنتاج كلمة.

 ول في الكلمة إلنتاج كلمة جديدة. أستطيع أن أستبدل الصوت األ 

 

 

               الوعي الص وتي 

 

 

 أستطيع أن أحيي اآلخرين بعبارة مختصرة. 

 أستطيع أن أعرف بنفس ي بشكل مختصر اسمي، عمري ..الخ. 

 أستطيع أن أفهم حوارا مسموعا بين شخصين حول التحية.  

                        أستطيع أن أمي ز األلوان. 

                        أستطيع أن امي ز األشكال. 

                   أسم ي أيام األسبوع. أستطيع أن 

 أستطيع أن أسمي بعض أجزاء جسمي. 

                              أستطيع أن أسم ي الحواس الخمس. 

 (. ١٠ - ١                    أستطيع أن أعد  من )

ف )هذا، هذه( في حديثي. 
 
                      أستطيع أن أوظ
 
              

 أستطيع أن أفرق بين ) أنا، نحن( في العبارات املسموعة. 

 أستطيع أن أفرق بين ) ذلك، تلك( في العبارات املسموعة. 

 يع أن أسمي بعض أنواع الفاكهة والخضروات. أستط

 أستطيع أن أميز كلمات تتعلق بالوقت مثل صباح، مساء. 

 أستطيع أن أسمي بعض األشياء املتعلقة بي مثل كتاب، قلم، بيت ...الخ 

 أستطيع أن أفهم أفعال صفية روتينية مثل: انظر، اسمع ..الخ. 

 ي...الخ. أستطيع أن أسمي بعض املهن مثل معلم، طبيب، شرط 

                                                                           أستطيع أن أسمي أفراد أسرتي أم، أب، أخ، أخت، جد،  جدة، عم، عم ة، خال، خالة. 

 أستطيع أن أعبر عن مشاعري بكلمات بسيطة مثل: أنا سعيد، أنا متحمس...الخ 

 أستطيع أن أحاكي نمطا للحديث عن مواضيع مألوفة مثل: لعبتي، غرفتي، بيتي....الخ. 

 . ١٠-١سعر األشياء عندما تكون بين أستطيع أن أسأل وأجيب عن 

 

 االستماع واملحادثة

 

 أستطيع أن أتتبع الخطوط من اليمين إلى اليسار.

 أستطيع أن أتتبع الخطوط املتعرجة. 

  أستطيع أن أكتب اسمي بخط جميل.

 أستطيع أن أكتب الحروف متتبعا الخطوط من اليمين إلى اليسار.

 البصرية. أستطيع أن أقرأ الكلمات 

 أستطيع أن أقرأ الكلمات التي لها نفس اإليقاع. 

 أستطيع أن أستخدم الصور لقراءة الكلمات. 

 أستطيع أن أكتب كلمات من عدة مقاطع وحروف. 

 أستطيع أن أقرأ عبارات بسيطة مألوفة. 

 أستطيع أن أكتب جمال قصيرة تبدأ بـ )هذا، هذه(. 

 أستطيع أن أسمي شخصيات قصة مصورة. 

 أستطيع أن أفهم قصة قصيرة مصورة. 

 

 

 

 

 

 

 القراءة والكتابة
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 عبارات أستطيع أن بحسب املهارة/ االستماع  •

 

 املستوى  العبارة

                                             أستطيع أن أمي ز أصوات الحروف جميعها سماعيا.

 أستطيع أن أفهم الكلمات التي تدل على بعض أجزاء الجسم. 

 الذي تبدأ به الكلمات املسموعة. أستطيع أن أحدد الصوت 

 أستطيع أن أعبر عن جمل بسيطة مسموعة بالرسم. 

                                             أستطيع أن أكمل الكلمة بالصوت املسموع الن اقص. 

                                             أستطيع أن أخمن موضوع االستماع بمساعدة الص ور. 

حة: كالرياضة، شرب املاء ....الخ.                                                                    أستطيع أن أفهم كلمات تتحدث عن الص 

 ع املالبس في مقطع مسموع. أستطيع أن أشير إلى أنوا

 أستطيع أن أفهم موضوع األغنية املسموعة بمساعدة كلمات مألوفة أو صور. 

 أستطيع أن أردد األغنية املسموعة. 

 أستطيع أن أفهم بعض األفعال في األغنية املسموعة. 

م. 
 
  أستطيع أن أفهم عبارات بسيطة ألعمال تحدث في املدرسة مثل أقرأ، أكتب، أتعل
 
                                                                      

 ن أحدد أقسام البيت. أستطيع أ

 أستطيع أن أشير إلى صور تعبر عن كلمات أسمعها.

 أستطيع أن أفهم بعض األرقام التي تعبر عن الوقت. 

 أستطيع أن أربط بين الحدث واليوم الذي يحصل فيه. 

                                             أستطيع أن أفهم أسماء الشهور من الن ص املسموع. 

 أستطيع أن أربط بين الكلمة املسموعة وصورتها.

 أن أرتب ثالث كلمات مسموعة على األقل. أستطيع 

 أستطيع أن أفهم أغنية تتحدث عن ألعاب في ساحة املدرسة. 

 أستطيع أن أفهم قوانين ركوب الحافلة بمساعدة الصور. 

 أستطيع أن أفهم وصفا بسيطا في نص مسموع. 

 أستطيع أن أربط الصفة املسموعة بالصورة. 

                       محددة في الن ص املسموع. أستطيع أن أعرف معلومات بسيطة 

 أستطيع أن أفهم نصا يتحدث عن األسرة. 

                                       أستطيع أن أحدد األلوان في الن ص املسموع. 

                                            أستطيع أن أحدد أعداد معينة في الن ص املسموع. 

 

 

 أستطيع أن أتنبأ بموضوع النص املسموع بمساعدة العنوان والصور 

 أستطيع أن أحدد معلومات واضحة في النص املسموع 

 أحداثا بسيطة جدا مسموعة باستخدام الصور أستطيع أن أرتب 

 أستطيع أن أفهم أعمال الروتين اليومية من خالل النص املسموع. 

 مساء(  -ظهرا  -أستطيع أن أحدد أوقاتا رئيسة في روتيني اليومي)صباحا 

 أستطيع أن أفهم عندما يتحدث شخص ما عن هوايته، نشاطه املفضل..الخ 

 قصة بسيطة سمعتها مع املساعدة. أستطيع أن أحدد املغزى من 

                                                                  أستطيع أن أمي ز اسم النشاط في كل يوم من أيام األسبوع، في نص مسموع 

 أستطيع أن أحدد الكلمات املتشابهة في اإليقاع في نشيد مسموع. 

 أستطيع أن أفهم أعمال يوم العيد في نشيد مسموع. 

 

ي
ان
لث
 ا
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 أستطيع أن أعبر عما سمعت بالرسم.

 مات املؤنثة والكلمات املذكرة مثل: معلم/معلمة.. أستطيع أن أميز بين الكل

 أستطيع أن أتعرف على الشخصيات من خالل الحوار املسموع. 

 أستطيع أن أخمن معاني كلمات مسموعة من خالل السياق 

                                                أستطيع أن أمي ز عبارات معينة وردت في أغنية ما.

 أستطيع أن أردد مقاطع من أغنية مسموعة. 

 نص املسموع. أستطيع أن أجيب عن أسئلة مباشرة حول ال

 أستطيع أن أحدد املعنى العام ألغنية سمعتها.

 أستطيع أن أفهم معاني املفردات املتعلقة بموضوعات محدد كالطقس.... 

قس من خالل الوصف الذي سمعته. 
 
                           أستطيع أن أحدد حالة الط
 
                        

 أستطيع أن أفهم موضوع حوار بسيط بين البائع واملشتري.

 النص املسموع.  أستطيع أن أتتبع معلومات محددة في

 أستطيع أن أفهم نقاط رئيسة في أحداث مسموعة. 

                                         أستطيع أن أعب ر عن الجمل املسموعة بالرسم. 

 أستطيع أن أفهم صفات مسموعة لحيوان ما. 

 أستطيع أن أسمي األشخاص في الحوار املسموع. 

 أستطيع أن أحاكي العبارات املسموعة. 

 أغنية/نص مسموع. أستطيع أن أجيب عن أسئلة من خالل 

 أستطيع أن أمثل األدوار إستجابة لفهمي للنص املسموع. 

 أستطيع أن أفهم معلومات محددة من إعالن مسموع بشكل متكرر. 

 أستطيع أن أحدد عبارات التذكير والتأنيث سماعيا، مثل: لم يأكل/ لم تأكل. 

                                          أستطيع أن أحدد من القائل في الن ص املسموع. 

 

                                   أحدد أسماء األماكن في الن ص املسموع. أستطيع أن 

 أستطيع أن أفهم حوارا قصيرا بين شخصين عن أقسام املدرسة. 

 أستطيع أن أحدد عناصر الرسالة في النص املسموع، موضوعها، املرسل، املرسل إليه...الخ. 

                                             أستطيع أن أمي ز عبارات قبول الدعوة من رفضها. 

 مسموع. أستطيع أن أفهم جدوال سياحيا في إعالن 

 أستطيع أن أفهم نصا يتحدث عن سباق الهجن. 

 أستطيع أن أعبر عن فهمي للنص بالرسم. 

 أستطيع أن أفهم معلومات محددة في نص يتحدث عن احتفال في دولة ما. 

                                                      أستطيع أن أميز نوع الن ص املسموع: حوار، رسالة ... الخ. 

 املسموع.                                         أستطيع أن أميز كلمات جديدة من خالل الن ص 

 أستطيع أن أفهم نداءات مسموعة في املطار. 

 أستطيع أن أفهم محادثة هاتفية لحجز فندق عندما تكون املحادثة مكررة. 

 أستطيع أن أفهم الحوار بين مريض وموظف االستقبال في املستشفى. 

 أستطيع أن أحدد بعض التفاصيل في حوار مسموع عندما أكرر سماع هذا الحوار. 

 فهم معلومات أساسية في نشيد مسموع. أستطيع أن أ

 أستطيع أن أفهم سردا لقصة قصيرة مسموعة عند تكرارها. 

 أستطيع أن أحدد أضداد كلمات بسيطة من خالل فهم السياق. 

 أستطيع أن أفهم ما يطلبه شخص من آخر في حوار مسموع. 

 أستطيع أن أفهم حوارا بين النادل والزبون في املطعم. 

 الفكرة الرئيسة في حوار حول عادات الطعام. أستطيع أن أستنتج 

 أستطيع أن أفهم إعالنا مسموعا ملسابقة ما عند تكراره عدة مرات. 

 أستطيع أن أفهم املعنى العام من حوار مسموع. 
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 أستطيع أن أفهم الصفات في أغنية سمعتها.

 أستطيع أن أقارن بين صفات داخلية وصفات خارجية. 

 ن معاني مفردات جديدة أسمعها. أستطيع أن أبحث في املعجم ع

 أستطيع أن أفهم املعنى املجرد في نصوص مسموعة /مشاهدة كالعطاء، الكرم...الخ. 

 صفات محددة ملجموعة من األشياء في نص مسموع، مثل كرة الرجبي بيضاوية، كرة الربولينغ ثقيلة .. الخ.                أستطيع أن أمي ز 

                                                            أستطيع أن أفهم مقارنة ما بسيطة في الن ص املسموع )قبل وبعد(.

 أستطيع أن أفهم قصة قصيرة ألحداث واقعية عند تكرارها أكثر من مرة 

 ص قصير مسموع. أستطيع أن أقترح عنوانا جديدا مناسبا لن

 أستطيع أن أحدد الفكرة العامة في نص مسموع. 

 أستطيع أن أفهم حوارا مسموعا في املدرسة حول الحقوق والواجبات. 

 أستطيع أن أفهم تعليمات مسموعة. 

 أستطيع أن أقارن بين طعام شخصين في نص مسموع. 

                                           أستطيع أن أقي م شخصي ة ما في الن ص املسموع. 

 ل في نص مسموع. أستطيع أن أحدد القائ

 أستطيع أن أمأل الجدول الذاتي. 

 أستطيع أن أستدل على معاني املفردات من األغنية. 

 أستطيع أن أحدد اإليقاع في األغنية املسموعة. 

 أستطيع أن أحدد حقائق معينة في النص املسموع. 

 أستطيع أن أحدد موضوع االستماع. 

 املسموع. أستطيع أن أجيب عن أسئلة تفصيلية حول النص 

 أستطيع أن أقارن بين شيئين في النص املسموع. 

 أستطيع أن أفهم مفردات أغنية مسموعة. 

                                          أستطيع أن أمثل جزءا من أحداث قص ة مسموعة. 

 أستطيع أن أصيغ تعريفا من خالل فهمي للنص املسموع. 

 أستطيع أن أستدل على معاني مفردات جديدة 

 أستطيع أن أقارن بين رأيين مسموعين في موضوع ما. 

 أستطيع أن أفهم مضمون نشيد يتحدث عن اإلعالم. 

 أستطيع أن أمأل استمارة ما من خالل فهمي للنص املسموع. 

 أستطيع أن أرسم مخططا ذهنيا لنص قصير مسموع. 

 كاء بشكل مختصر استجابة للنص املسموع. أستطيع أن أقارن بين أنواع الذ 

 أستطيع أن أميز نوع النص املسموع. 

 أستطيع أن أستنتج معاني املفردات من النص املسموع. 

 

 أستطيع أن أفهم مقالة قصيرة حول الحاجات والرغبات. 

 أستطيع أن أفهم نقاطا رئيسة في حوار مسموع حول املهن القديمة، التاريخ، مقابلة تلفزيونية.

 أحدد الفكرة العامة في نص مسموع، أو حوار حول موضوع ما.أستطيع أن 

 أستطيع أن أفهم نقاط محددة في النص املسموع. 

                                                    أستطيع أن أفهم املشكلة التي يدور حولها الن ص املسموع. 

                                               أستطيع أن أمي ز كلمات مفتاحية في الن ص املسموع. 

 أستطيع أن أفهم الهدف من تقرير مسموع. 

  ما في نص مسموع عند التكرار عدة مرات. أستطيع أن أحدد تفصيال

 أستطيع أن أفهم مقدمة مختصرة عن شخصية مشهورة. 

 أستطيع أن أفهم املعنى العام لنصوص أصيلة. 

 أستطيع أن أفهم معظم النقاط املذكورة في قائمة مسموعة. 

 أستطيع أن أفهم موضوع الكلمة املسموعة التي يلقيها شخص ما. 

 حوارا ما بنقاط أساسية. أستطيع أن ألخص 
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 أستطيع أن أفهم نقاط عامة في برنامج إذاعي عند  تكرار كل مقطع. 

 أستطيع أن أفهم موضوع نشرة إخبارية مسموعة. 

 أستطيع أن أستنتج صفات شخصية مشهورة في نص مسموع. 

 أستطيع أن أحدد معلومات وردت بشكل مباشر في أبيات شعرية مسموعة. 

 ا رئيسة في قصة واقعية  مسموعة. أستطيع أن أفهم أحداث

 أستطيع أن أفهم معاني بعض التعبيرات من خالل النص املسموع. 

 وارا بين شخصين عن وصف اإلجازة، قضية أسرية...الخ. أستطيع أن أفهم ح

 أستطيع أن أفهم مضمون نص مسموع يتحدث عن مبادرة اجتماعية. 

 أستطيع أن أحدد نقاط رئيسة في نص سردي مسموع حول مؤسسة خيرية، أهمية العمل.

 أستطيع أن أخمن اسم املتحدث في نص مسموع. 

 ع من خالل الجو العام، مثل مكان اللقاء، الوقت...الخ. أستطيع أن أخمن تفاصيل محددة في نص مسمو 

 أستطيع أن أفهم مضمون نص مسموع يتحدث عن تطور الهاتف الذكي. 

 أستطيع أن أحدد تفاصيال في نص مسموع، كإعالن عن مخيم طالبي. 

 أستطيع أن أفهم غرض كاتب الرسالة في التسجيل الصوتي. 

 رسالة مسموعة. أستطيع أن ألخص نقاط رئيسة في 

 أستطيع أن أميز بين االكتشاف واالختراع من خالل النص املسموع. 

 أستطيع أن أفهم مضمون العرض الشفوي في برامج مشهورة مثل تيد. 

 أستطيع أن أتنبأ بموضوع النص املسموع من خالل مقدمة ما. 

                                                         أستطيع أن أمي ز داللة األلوان بحسب ما ورد في الن ص املسموع. 

 أستطيع أن أفهم حوارا بين معلم وطالبه عن أقوى الزالزل. 

 أستطيع أن أسجل ملحوظاتي حول نقطتين على األقل من قائمة مسموعة. 

 أستطيع أن أفهم تعاطف املتحدث مع ضحايا الكوارث. 

 أستطيع أن أفهم التشبيه في نص مسموع. 

 

 العنصري..الخ أستطيع أن أفهم املعنى العام لنص مسموع عن ظاهرة التنمر، التمييز 

 أستطيع أن أحدد مفهوم التنمر وأنواعه من خالل النص املسموع. 

 أستطيع أن أحدد نقاط تفصيلية في النص املسموع. 

 أستطيع أن أتتبع األحداث العامة في قصة واقعية مسموعة. 

 أستطيع أن أصف الشخصيات في قصة مسموعة. 

 تاب ما. أستطيع أن ألخص نقاطا رئيسة في نص مسموع مقتبس من ك

 أستطيع أن أفهم موقفا حقيقيا مسموعا حول موضوع الشغب. 

 أستطيع أن أفهم العبرة من قصة مسموعة عند تكرار سماعها عدة مرات. 

 أستطيع أن أفهم قصة واقعية مسموعة تتحدث عن الحياة الصحية. 

 أستطيع أن أفهم ردة فعل معينة من خالل االستماع. 

 ول االهتمام بنظافة البيئة. أستطيع أن أفهم حوارا مسموعا ح

 أستطيع أن أفهم موضوعا حول مصادر الطاقة. 

 أستطيع أن أستنتج املعلومات األساسية في نص علمي مسموع. 

 أستطيع أن ألخص معلومات محددة  في نص معلوماتي مسموع. 

 أستطيع أن أفهم نصا مسموعا عن شخصية مشهورة. 

 مسموعة. أستطيع أن أفهم املعنى العام لقصيدة 

 أستطيع أن أفهم وجهة نظر حول موضوع التطوع. 

 أستطيع أن أفهم إعالنا مسموعا. 

 أستطيع أن ألخص بعض عادات الضيافة العربية في نص مسموع. 

 

 وهر املوضوع لنص استماع عن طموح شخص ما، لقاء شخص مشهور، بلد األحالم ...الخ أستطيع أن أفهم ج 

 أستطيع أن أفهم حوارات مسموعة عن التخطيط للمستقبل، 

 أستطيع أن أستخلص تعريفا ما من النص املسموع، مثل تعريف اليوميات، 
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 أستطيع أن أفهم املعنى العام ليوميات شخصية مشهورة. 

 مذكرات قصيرة مع التكرار. أستطيع أن أفهم تفاصيل مسموعة في 

 أستطيع أن أفهم بعض التفاصيل في نص مسموع عن شخصية مشهورة. 

 أستطيع أن أحدد تواريخا معينة ألحداث محددة في نصوص  مسموعة. 

 أستطيع أن أحدد معلومات دقيقة في نص سردي عن تاريخ السينما، أنواع األفالم. 

   أستطيع أن أستنتج القيمة من القصة املسموعة.

 أستطيع أن أتنبأ باملقصود من بعض العبارات عند االستماع إليها من خالل دالالتها.

 أستطيع أن أستنتج الغرض من االستماع إلى مواقف في موضوع محدد. 

 أستطيع أن أفهم موقف املتحدث في قضية ما. 

 كاملواطنة الصالحة، القدوةأستطيع أن أستخلص معاني بعض املفاهيم من خالل النص املسموع 

 أستطيع أن أحدد معلومات تفصيلية في نص مسموع يتحدث عن قيادة السيارة، اإلدمان، الفقر والجوع، الطاقة املتجددة، التغير املناخي. 

 أستطيع أن أحدد موقف املتحدث في النص املسموع حول مسألة ما مثل اقتناء الكتب، التقديم لوظيفة..الخ. 

 حدد معلومات دقيقة في نص مسموع حول املعارض العاملية، االختراعات الحديثة.أستطيع أن أ

                                                       أستطيع أن أمي ز توجه الكاتب في قضية ما في النص املسموع. 
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 عبارات أستطيع أن بحسب املهارة / املحادثة 

 

 

 املستوى  العبارة

 أستطيع أن أعرف بنفس ي: اسمي، عمري، بلدي. 

 أستطيع أن أسمي بعض أجزاء من جسمي 

                              أستطيع أن أسم ي الحواس الخمس. 

                                                            أستطيع أن أقارن بين الطعام الص حي وغير الص حي بكلمات بسيطة. 

عام.
 
     أستطيع أن أسم ي بعض أنواع الط
 
                              

/ أفضل في حديثي.                                      أستطيع أن أوظف أحب 

ف ألن  في حديثي بشكل مبسط. 
 
                         أستطيع أن أوظ
 
              

 مالبس املدرسة: نوعها، لونها ..الخ. أستطيع أن أتحدث عن 

                                        أستطيع أن أعب ر عن رأيي في مالبس املدرسة. 

 أستطيع أن أصف شخص ما بجمل بسيطة: شكله، طوله ....الخ. 

                                                           أستطيع أن أتحد ث عن يومي في املدرسة باستخدام مفردات أساسية. 

 أستطيع أن أستخدم اسماء اإلشارة )ذلك، تلك( في حديثي. 

 أتحدث عن أقسام البيت. أستطيع أن 

                                أستطيع أن أصف البيت الذي أحب ه. 

 أستطيع أن أسمي يوما أحبه. 

 . 20-1                  أستطيع أن أعد  من 

 أستطيع أن أسمي الشهور بالترتيب. 

                                   أستطيع أن أسم ي بعض اآلالت املوسيقية. 

 أستطيع أن أصف آلتي املوسيقية املفضلة. 

 املدرسة. أسنطيع أن أتحدث عن األشياء املوجودة في ساحة 

                                         أستطيع أن أتحد ث عن قوانين ركوب الحافلة. 

 أستطيع أن أوظف )أنا، هو( في حديثي. 

 أستطيع أن أتحدث عن صديق لي بصفات محددة. 

                                                              أستطيع أن أتحد ث بكلمات بسيطة عن مشاعري في موقف لقاء أو وداع. 

                                              أستطيع أن أتحد ث عن أفراد أسرتي بكلمات بسيطة. 

 الدي.ستطيع أن أتحدث عن علم ب

 أستطيع أن أوظف الجملة الفعلية في حديثي. 

 أستطيع أن أتحدث عن رحلة قمت بها.

 

 أستطيع أن أعرف بنفس ي: اسمي، عمري .... الخ، بتفصيل أكثر. 

 أستطيع أن أعبر عن شعوري بكلمة واحدة )خائف/خائفة، متحمس/متحمسة ...الخ. 

 مستخدما الصور للمساعدة. أستطيع أن أتحدث عن روتيني اليومي بعبارات بسيطة 

 مساء(  -ظهرا  -أستطيع أن اوظف ظروف الزمان في الحديث عن روتيني اليومي )صباحا 

 أستطيع أن أستخدم أداة السؤال "متى" في حديثي مع املساعدة. 

 أستطيع أن أتحدث عن مسابقة بعبارات قصيرة ومحددة. 

 ممتع، جديد، رائع...الخ.  أستطيع أن أصف أنشطة ما بعد املدرسة بصفات محددة مثل:

 أستطيع أن أتحدث بكلمات عن يوم العيد.

 أستطيع أن أستخدم أسلوب التعجب محاكيا نمط. 

 أستطيع أن أطرح أسئلة قصيرة حول موضوع ما. 

 أستطيع أن أعبر عن رأيي باستخدام أحب/ ال أحب .... 
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 أستطيع أن أسمي بعض تخصصات الطبيب مثل: طبيب عيون/أسنان ... الخ 

 أستطيع أن أتحدث عن مهام الشرطي بمساعدة الصور. 

 أستطيع أن أجري لقاء مع شخص وأطرح أسئلة بسيطة. 

 سمعت ..الخ(.  -أستطيع أن عبر عن موضوع ما مستخدما حواس ي )رأيت 

                                                                                    أستطيع أن أسم ي الفصول األربعة، مسابقات وأنشطة مدرسية، أدوات السالمة في املدرسة...الخ. 

 بين مالبس الصيف ومالبس الشتاء. أستطيع أن أقارن 

                                            أستطيع أن أقد م  عرضا بسيطا عن مالبس فصل ما. 

                                                                 أستطيع أن أتحد ث عن سبب التلوث بكلمة بسيطة من خالل الصور املساعدة. 

 أستطيع أن أقارن بين سلوك صحيح وسلوك خاطئ بكلمات بسيطة. 

 اسمها، لونها ...الخ. أستطيع أن أطرح أسئلة لالستفسار عن وصف الحيوانات: 

 أستطيع أن أصف بعض الحيوانات، حالة الطقس، حفال حضرته بكلمات بسيطة. 

 أستطيع أن أقارن بين حيوانين مستخدما الصفات. 

 أستطيع أن أستخدم عبارات التهنئة باملناسبات املختلفة كاملولود الجديد... وغيرها. 

 يا.أستطيع ان أقوم بدعوة صديق لي ملناسبة معينة شفو 

                                      أستطيع أن أتحد ث عن عيد ما في بلد ما. 

 أستطيع أن أستخدم ألفاظ العقود في حديثي: )عشرة، عشرون، ثالثون.....الخ(. 

                                                                 أستطيع أن أتحد ث عن عطلة/رحلة في الصحراء، وفي الجليد بجمل قصيرة. 

 أستطيع أن أقترح حلوال ملشكلة ما. 

قس وبعض األحداث. أستطيع أن أقارن بين عطلتين من حيث املكان والط  

                                                               أستطيع أن أصف أماكن أحب ها كاملعالم السياحية وغيرها بجمل قصيرة. 

                                                    أستطيع أن أتحد ث عن الجدول األسبوعي للمواد الدراسية. 

 أستطيع أن أتحدث عن يوم قضيته في ضيافة أحد األصدقاء. 

 أستطيع أن أجمع معلومات عن سباقات ما ألستخدمها في حديثي. 

 مهرجان ما باستخدام معلومات مساعدة.                     أستطيع أن أتحد ث عن 

 أستطيع أن أطابق إلى حد ما بين الصفة واملوصوف من حيث التذكير والتأنيث.

 أستطيع أن أقارن بين احتفالين من حيث: االسم، البلد .... الخ. 

 أستطيع أن أسأل وأجيب عن أسئلة بسيطة تدور حول موضوع املطار. 

 ا.                                  أستطيع أن أتحد ث عن خدمات فندق م

 أستطيع أن أوظف أسلوب األمر في حديثي. 

                                            أستطيع أن أتحد ث عن أماكن مختلفة في املدينة. 

 أستطيع أن أتحدث عن األماكن موظفا ظروف املكان واالتجاهات األربعة.

                                                                               أستطيع أن أتحد ث عن شخص مشهور بمساعدة ملفه الشخص ي على موقع من مواقع التواصل.

 مالء في عرض تقديمي عن شخص مشهور. أستطيع أن أشارك مجموعة من الز 

 أستطيع أن أتحدث عن اختراع ما تطور عبر السنوات بشكل مختصر. 

 أستطيع أن أسأل مجموعة من األسئلة عن شخص مشهور. 

                                                     أستطيع أن أتحد ث عن أنواع الطعام في البلدان املختلفة. 

 أستطيع أن أطلب من قائمة الطعام في مطعم. 

 ات التي جمعتها في حديثي. أستطيع أن أستخدم املعلوم

حي ة.  حي ة والعادات غير الص                                                              أستطيع أن أتحد ث عن العادات الص 

 أستطيع أن أجري اتصاال هاتفيا لطلب وجبة طعام.

                                              أستطيع أن أتحد ث عن صفاتي الداخلية والخارجية. 

                                                                         أستطيع أن أتحد ث عن حيوان أليف: صفاته الداخلية والخارجية، طعامه ... الخ. 

                                           أن أتحد ث عن شعوري عندما أقد م مساعدة ما.أستطيع 

 

 ستبيانا مصغرا بين زمالئي. أستطيع أن أجري ا

                                            أستطيع أن أتحد ث عن لعبة الكرة التي أحب ها. 
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 أستطيع أن أجري مقابلة قصيرة مع العب مشهور. 

                                             أستطيع أن أتحد ث عن تجربتي في مسابقة رياضية. 

                                                                         أستطيع أن أتحد ث بشكل مختصر عن أنواع الفنون: كالغناء، الرسم، الخط...الخ 

 اجبات الخاصة بي. أستطيع أن أعدد الحقوق والو 

                                                                أستطيع أن أتحد ث عن أهمية وجود القوانين في البيت، املدرسة...الخ. 

                                                        أستطيع أن أصن ف األطعمة متحدثا عما هو ضروري وغير ضروري.

                                              أستطيع أن ألخص قص ة واقعية شفويا بنقاط رئيسة. 

 أستطيع أن أسأل وأجيب حول موضوع املالبس. 

                                       أستطيع أن أتحد ث عن وقت املرح الخاص بي. 

 أستطيع أن أصف معالم سياحية بجمل قصيرة. 

 أستطيع أن أوظف أدوات االستفهام للسؤال عن معالم سياحية. 

 أستطيع أن أوظف شبه الجملة )الجار واملجرور( في حديثي. 

 أستطيع أن أتحدث عن عجائب الدنيا السبعة بعبارات قصيرة ومتنوعة. 

 الخ. أستطيع أن أتحدث عن كهف ما من حيث شكله، موقعه.. 

 أستطيع أت أتحدث عن التصنيف العلمي للحيوانات. 

 أستطيع أن أتحدث عن صفات الحمام الزاجل. 

 أستطيع أن أقارن بين وسائل اإلعالم قديما وحديثا. 

 أستطيع أن أوظف ليس مع الجملة اإلسمية في حديثي. 

 أستطيع أن أتحدث عن وسائل التواصل االجتماعي. 

 أستطيع أن أبدي رأيي بأهمية وسائل التواصل االجتماعي. 

                                  أستطيع أن أتحد ث عن حيوانات ذكية. 

                                 أستطيع أن أقرأ وأفهم نص ا علميا. 

 الذكية.  مميزات املدنأستطيع أن أتحدث عن 

 أستطيع أن أستخدم االسم املوصول في حديثي )الذي، التي(. 

اطب( بشكل صحيح. أستطيع أن أوظف الضمير املتصل )للغائب، للمخ  

الحديث في موضوع ما.  الشرط عندأستطيع أن أوظف أسلوب   

 

 أستطيع أن أتحدث عن حاجاتي ورغباتي. 

 الخبري واألسلوب اإلنشائي في حديثي. أستطيع أن أميز بين األسلوب 

 أستطيع أن أتحدث عن الوظائف املختلفة بش يء من التفصيل. 

 أستطيع أن أتحدث عن العمالت املختلفة. 

 أستطيع أن أقارن بين السلع والخدمات في حديثي. 

 أستطيع أن أقنع اآلخرين بسلعة ما. 

 تجارة اإللكترونية. أستطيع أن أجري استبيانا بين مجموعة مصغرة حول موضوع ال

 أستطيع أن أقدم عرضا شفويا حول الشراء عبر اإلنترنت متحدثا عن وجهة نظري بذلك. 

 أستطيع أن أتحدث عن عاداتي الشرائية. 

 أستطيع أن أتحدث عن البيع والشراء قديما بجمل قصيرة. 

 أستطيع أن أستخدم الفعل املاض ي مع الضمائر في حديثي. 

 ن التسوق التي أحبها. أستطيع أن أتحدث عن أماك

 أستطيع أن أتحدث عن األلعاب التيء أفضلها. 

 أستطيع أن أقارن بين اختياراتي واختيارات صديقي من األلعاب. 

 أستطيع أن أتحدث عن سلبيات وإيجابيات السفر. 

 أستطيع أن أوظف أسلوب الشرط في حديثي. 

 أستطيع أن أتحدث عن االستعداد للسفر في نقاط رئيسة. 

 أن أشارك في مناظرة شفوية حول موضوع السفر متحدثا في حدود معرفتي.  أستطيع
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 أستطيع أن أتحدث عن موضوع الفضاء، السياحة، املرض بنقاط عامة. 

 أستطيع أن أتحدث عن تجربة شخصية محرجة أو صعبة. 

 أستطيع أن أتحدث عن أنواع التمارين الرياضية وفوائدها.

 تفصيال مع شخصية رياضية مشهورة. أستطيع أن أجري مقابلة أكثر 

 أستطيع أن أتحدث عن شخصيات بارزة حصلت على جائزة نوبل.

 أستطيع أن أتحدث عن أشهر الرياضات حول العالم. 

 استطيع أن أتحدث عن سلبيات وإيجابيات التعلم عن بعد.

 أستطيع أن أستخدم الفعل في زمن املستقبل. 

صحيح.                              أستطيع أن أوظف جملة إن  بشكل   

 أن أتحدث بنوع من التفصيل عن إجازة قضيتها. أستطيع 

 أستطيع أن أتحدث عن أنشطة يومية أساعد فيها أسرتي. 

 أستطيع أن أتحدث بنقاط رئيسة عن مشروع/مبادرة خيرية. 

 أستطيع أن أتحدث عن مؤسسات خيرية كالهالل األحمر مثال. 

 أستطيع أن أخطط في مجموعة ملشهد تمثيلي حول أهمية العمل. 

 أستطيع أن أتحدث عن هاتفي، عالقتي به، أفضل التطبيقات، الوقت الذي أقضيه.... الخ. 

 أستطيع أن أتحدث عن خبر قصير قرأته. 

 أستطيع أن أبدي رأيي بمنتج جديد تم اإلعالن عنه. 

 أستطيع أن أقنع اآلخرين متحدثا عن أفضل تطبيق على الهاتف. 

 لى الحاسوب أو العكس. أستطيع أن أعقد مناظرة حول تفوق الهاتف ع

 أستطيع أن أصف يوما في حياتي بال أجهزة إلكترونية، كالهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر.

 أستطيع أن أتحدث عن فوائد التخييم. 

 أستطيع أن أبدي رأيي بموضوع املبيت عند األصدقاء. 

 أستطيع أن أستخدم التوكيد اللفظي في حديثي. 

 ثر االكتشافات أو االختراعات عبقرية. أستطيع أن أبدي رأيي بأك

 أستطيع أن أقدم عرضا شفويا عن أنواع الظواهر الطبيعية، أحد املخترعين املشهورين، تطور إختراع ما.

 أستطيع أن أوظف اسم الفاعل في حديثي. 

 أستطيع أن أقارن بين كوارث طبيعية وكوارث بشرية. 

 اتباعها عند حدوث الكارثة. أستطيع أن أتحدث عن اإلجراءات الواجب 

 أستطيع أوظف العدد واملعدود من حيث التذكير والتأنيث في حديثي. 

 

 أيي بظاهرة التنمر. أستطيع أن أبدي ر 

 أستطيع أن أقترح حلوال للحد من ظاهرة التنمر. 

 أستطيع أن أتحدث بنقاط رئيسة عن موضوع التسامح. 

 أستطيع أن أتحدث عن مواقف شخصية في موضوع تقبل اآلخرين. 

 أستطيع أن أتحدث بجمل مختصرة عن التمييز العنصري، أنواعه وآثاره السلبية. 

 شياء التي تجعل العالم أكثر سعادة.أستطيع أن أتحدث عن األ 

 أستطيع أن أجمع معلومات محددة حول موضوع ما. 

 أستطيع أن ألقي محاضرة قصيرة في موضوع مألوف. 

 أستطيع أن أوظف الطباق في الحديث عن موضوع ما. 

 أستطيع أن أتحدث عن ظاهرة الجوع حول العالم. 

 أستطيع أن أتحدث عن الزراعة بنقاط رئيسة. 

                                                     أن أوظف أسلوبي األمر والن هي البالغيين في أمثلة محددة. أستطيع 

 أستطيع أن أشارك في مناظرة حول موضوع إزالة الغابات. 

 أستطيع أن أبحث عن املعلومات في مواقع رسمية. 

 أستطيع أن أتحدث عن أنواع الطاقة البديلة. 

 أستطيع أن أتحدث بش يء من التفصيل عن روبوت متخصص. 
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 ي حديث عن مهمات فضائية. أستطيع أن أشارك ف

 أستطيع أن أتحدث عن قدوتي. 

 أستطيع أن أتحدث عن حبي لوطني. 

 أستطيع أن أتحدث عن إعالن أعجبني بنوع من التفصيل. 

 أستطيع أن أصمم عرضا تقديميا عن عادات الطعام والضيافة في بلدي/ املالبس ..الخ. 

 عن أحالم خيالية وأحالم غير خيالية، بلد األحالم، وظيفة األحالم ..الخ. أستطيع أن أتحدث 

 أستطيع أن أقدم عرضا تقديميا حول وظيفة األحالم، كاتب مشهور، العالم اإلفتراض ي. 

 أستطيع أن أتحدث بشكل موجز عن كتاب قرأته. 

 أستطيع أن أوظف التشبيه البليغ في حديثي. 

 فصال حول شخصية مؤثرة ومشهورة. أستطيع أن أقدم عرضا تقديميا م 

 أستطيع أن أقدم عرضا موجزا عن فيلم قصير حضرته عن حياة شخص مشهور. 

 أستطيع أن أشارك في برنامج حواري حول برامج التلفزيون املفضلة. 

                                                  أستطيع أن أتحد ث عن قصص نجاح لالعبين مشهورين.     

ق على مقطع قصير من مباراة لكرة 
 
                               أستطيع أن أعل
 
 القدم.              

 أستطيع أن أستخدم كلمات مرادفة عند الحديث في موضوع ما. 

 أستطيع أن أتحدث عن لحظات ال تنس ى في حياتي مثل حضور مباراة، السفر إلى مكان غريب...الخ. 

 أستطيع أن أبدي رأيي في موضوع التعليم اإلفتراض ي. 

                 والتعليم الص في.  أستطيع أن أدعم أفكاري بأدلة عندما أقارن بين التعليم اإلفتراض ي

 أستطيع أن أتقمص دور شخصية سينمائية مشهورة في مشهد تمثيلي. 

 أستطيع أن أبدي رأيي بفيلم حضرته. 

 أستطيع أن أوظف التوكيد املعنوي )كل، جميع( عند الحديث عن موضوع ما.

 

 أنتج حديثا مترابطا إلى حد ما في موضوع املسؤولية، القدوة، األخالق، التطوع.... الخ. أستطيع أن 

 أستطيع أن أتحدث عن فرص العمل املستقبلية. 

أستطيع أن أشارك في نقاشات حول قضايا عاملية كالفقر واملرض وقيادة السيارة املتهورة والتدخين واإلدمان ، الطاقة املتجددة والتغير  

 املناخي. 

 أستطيع أن أتحدث عن كتابي املفضل. 

 أستطيع أن أوظف االستفهام البالغي في حديثي. 

 أستطيع أن أجري مقابلة عمل ممثال دور املدير واملوظف. 

 أستطيع أن أشارك في مناظرة حول مسألة حلول الروبوت مكان اإلنسان. 

 أستطيع أجري مقابلة تلفزيونية مع مخترع أو مكتشف مشهور. 

 أوظف الكناية عند الحديث في أمر ما. أستطيع أن 
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لقراءةعبارات أستطيع أن بحسب املهارة / ا  

 

 املستوى  قائمة أستطيع أن: 

 أستطيع أن أقرأ التاريخ املكتوب بالرموز. 

 أستطيع أن أقرأ الوقت املكتوب بالرموز. 

 أستطيع أن أتتبع صورا لجمل مقروءة. 

 الصور املساعدة. أستطيع أن أفهم الجمل املقروءة بوجود 

 أستطيع أن أحلل كلمات محاكيا النموذج. 

                                                    أستطيع أن أفهم قص ة قصيرة مقروءة لي بالصور املساعدة. 

                              أستطيع أن أسم ي شخصيات القصة. 

 أستطيع أن أقرأ كلمات لها نفس اإليقاع. 

                                                             أستطيع أن أستخرج كلمات من الن ص املقروء تحتوي على صوت حرف ما. 

 املد القصير والطويل في الكلمات.                     أستطيع أن أمي ز بين 

 أستطيع أن أحدد الفكرة العامة لنص مقروء باستخدام الصور املساعدة. 

 أستطيع أن أقرأ جمال حول املالبس بمساعدة الصور. 

                                    أستطيع أن أرتب أحداث القص ة املصورة. 

 .الخ، بكلمات محددة مثل هذا قصير وهذا طويل .أستطيع أن أقارن بين شيئين في نص مقروء

 أستطيع أن أختار مرادفات لكلمات محددة. 

                                                    أستطيع أن أتتبع أحداثا بسيطة مقروءة بمساعدة الص ور. 

 أستطيع أن أقرأ جمال بسيطة حول موضوع البيت وأقسامه. 

 أستطيع أن أقرأ الكلمة وجمعها.

 أستطيع أن أقرأ أسماء الشهور. 

 أستطيع أن أقرأ جمال حول موضوع اآلالت املوسيقية. 

                                       طيع أن أمي ز ضمائر الغائب: هي، هو، هم. أست

 أستطيع أن أقرأ لوحات إرشادية قصيرة. 

 أستطيع أن أقرأ تعليمات محددة وأنفذها. 

                                                                أستطيع أن أمي ز بين االسم والفعل والحرف في الكلمات التي أعرفها.

 . 20 – 1أستطيع أن أقرأ األعداد 

 رسالة، حوار ... الخ.                                        أستطيع أن أمي ز نوع الن ص املقروء، قصة، 

 أستطيع أن أقرأ جمال بسيطة في رسالة. 

 أستطيع أن أقرأ أنشطة يومية أقوم بها مع أسرتي. 

 أستطيع أن أقرأ عبارات تهنئة. 

شيد قراءة معبرة. 
 
                أستطيع أن أقرأ الن
 
                   

 

 لمات تحتوي على املقطع الساكن. أستطيع أن أحلل ك

 أستطيع أن أمثل مقطعا فهمته من نشيد. 

 أستطيع أن أقرأ جمال قصيرة تعبر عن الروتين اليومي مستعينا بالصور. 

 أستطيع أن أستخرج عبارات محددة من النص املقروء. 

 أستطيع أن أقرأ معلومات بسيطة في جدول. 

 نشاط ما بعد املدرسة. أستطيع أن أقرأ جمال قصيرة حول موضوع 

 أستطيع أن أفهم الجمل التي أقرأها عند تكرارها عدة مرات. 

 أستطيع أن أقرأ نصا قصيرا عن يوم العيد مستخدما املعجم املصور. 

 أستطيع أن أقرأ حوارا قصيرا بين شخصين. 

 أستطيع أن أقرأ فقرات قصيرة حول موضوع معين. 
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 من النص املعلوماتي.  أستطيع أن أستخرج معلومات محددة ومباشرة

 أستطيع أن أبدي رأيي بالعبارات التي أقرأها. 

 أستطيع أن أقرأ لوحات السالمة في األماكن العامة. 

 أستطيع أن أقرأ معلومات واضحة ومحددة ألجيب عن أسئلة ما. 

 أستطيع أن أحدد أضداد بعض الكلمات. 

 أستطيع أن أقرأ فقرة بسيطة في موضوع املالبس. 

 أستطيع أن أقرأ كلمات متعلقة بموضوع التلوث وأفهمها. 

                                                       أستطيع أن أقرأ نص ا أكثر صعوبة باستخدام الصور املساعدة. 

شيد قراءة معبرة بعد تكرار سماعها.
 
                                  أستطيع أن أقرأ الن
 
                   

 أستطيع أن أحلل قصة قصيرة إلى عناصرها الرئيسة: الزمان، املكان، الشخصيات. 

 روء. أستطيع أن أفهم النص املق

 أستطيع أن أقرأ خطوات صنع طعام معين. 

 أستطيع أن أقرأ مذكرات قصيرة. 

                           أستطيع أن أقرأ قص ة قصيرة. 

                                    أستطيع أن أقرأ النشيد قراءة معب رة. 

 أستطيع أن أعقد مقارنة بين شيئين في نصوص مقروءة. 

 أستطيع أن أقرأ الكلمات التي تبدأ بالم شمسية أو الم قمرية. 

 . مجموعة من األشخاصوارا قصيرا بين أستطيع أن أقرأ ح

 أستطيع أن أقرأ تغريدة قصيرة حول موضوع املدرسة. 

                                                  أستطيع أن أمي ز بين الحقيقة والرأي في جمل بسيطة.

 أستطيع أن أقرأ رسالة شخصية وأحدد موضوعها.

 أستطيع أن أقرأ نشرة جوية. 

 أستطيع أن أقرأ نصا معلوماتيا قصيرا. 

                                  معلومات محددة من الن ص املعلوماتي. أستطيع أن أستخرج 

                                     أستطيع أن أحدد صفات في الن ص املقروء. 

 أستطيع أن أفهم املعنى العام لنشيد عن موضوع العيد. 

 أستطيع أن أفهم حوارا مقروءا حول موضوع السفر. 

 أستطيع أن أستخرج معلومات معينة من نصوص قصيرة. 

 أستطيع أن أفهم التشبيه في جمل بسيطة. 

 ع أن أقرأ تعليمات واضحة. أستطي

 أستطيع أن أستنتج معلومات محددة من نص مقروء. 

 أستطيع أن أقرأ أقواال لشخص مشهور. 

 أستطيع أن أفهم املقصود من بعض األقوال املشهورة. 

                                                 أستطيع أن أقرأ نص ا مقتبسا من كتاب لفهم فكرة ما. 

 العالم. أستطيع أن أقرأ فقرات بسيطة عن موضوع الطعام حول 

 أستطيع أن أفهم مضمون مقابلة تلفزيونية قصيرة مكتوبة حول مسابقة ما. 

                                                        أستطيع أن أقارن بين عادات صحي ة وغير صحي ة في نص مقروء. 

 أستطيع أن أقرأ رسالة قصيرة على الهاتف. 

                                                                      أستطيع أن أمي ز الفرق بين حروف الجر ) لـ ، بـ ، مع( في الجمل املقروءة. 

 األحداث في نص قصير مقروء. أستطيع أن أتتبع 

                                            أستطيع أن أمي ز بين االسم املذكر واالسم املؤنث. 

                                   أستطيع أن أقرأ إعالن ا في وسيلة ما. 

 أستطيع أن أقرأ نصا قصيرا من مجلة. 

 

                                                                                         أستطيع أن أقرأ نص ا معلوماتيا يتحدث عن كرة القدم، املالبس التقليدية بغرض استخراج املعلومات. 

 مطبوعا.أستطيع أن أقرأ إعالنا إلكترونيا أو 
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 أستطيع أن أقرأ رسالة مكتملة العناصر. 

 أستطيع أن أقرأ نصوصا قصيرة عن تاريخ بعض الفنون. 

 أستطيع أن أقرأ حوارا بين األم وأبناءها حول اليوم املدرس ي. 

 أستطيع أن أقارن بين مهام شخصين في نصوص مقروءة. 

 أستطيع أن أفهم خطوات صناعة الخبز مثال. 

 قع التواصل االجتماعي. أستطيع أن أقرأ منشورا على إحدى موا 

 أستطيع أن أفهم املقصود من بعض األساليب اإلنشائية مثل: االستفهام، األمر، النهي. 

                           أستطيع أن أقرأ قص ة قصيرة. 

                                                أستطيع أن أحدد العقدة والن هاية في قص ة مقروءة. 

                                       أستطيع أن أحدد األضداد في الن ص املقروء. 

 أستطيع أن أفهم مقابلة تلفزيونية مكتوبة. 

 أستطيع أن أفهم املغزى من جملة قصيرة قرأتها.

                                        أستطيع أن أحدد التشبيه في الن ص املقروء. 

                                        أستطيع أن أحدد معلومات في الن ص املقروء. 

                                 أستطيع أن أقرأ وأفهم قص ة علمية. 

 أستطيع أن أقرأ سيرة غيرية قصيرة. 

 أستطيع أن أفهم عناصر السيرة الغيرية املقروءة. 

 أقرأ العناوين الرئيسةوالفرعية في جريدة ما. أستطيع أن 

 أستطيع أن أفهم مصطلحات في موضوع وسائل التواصل. 

 أستطيع أن أقرأ مقتطفات من مجلة علمية حول الحيوانات. 

                                                  أستطيع أن أمي ز الحقيقة والخيال في الجمل املقروءة. 

 أستطيع أن أقرأ إعالنا عن مسابقة. 

 عن زيارة ملعرض الكتاب.  أستطيع أن أقرأ حوارا بين شخصين

 أستطيع أن أوظف الضمير املتصل )للغائب، للمخاطب( بشكل صحيح. 

 أستطيع أن أوظف جملة كان بشكل صحيح. 

 أستطيع أن أقرأ حوارا بين مجموعة من األشخاص حول موضوع ما.

 أستطيع أن أفهم الفكرة العامة للنص املقروء. 

 املستقبل. أستطيع أن أقرأ نصا عن وظائف في 

 أستطيع أن أقرأ نصا معلوماتيا حول العمالت الرقمية. 

 أستطيع أن أفهم املعلومات األساسية في نص معلوماتي. 

 أستطيع أن أقرأ نصا تاريخيا حول التجارة. 

 أستطيع أن أفهم نصا مقروءا حول املشاريع التجارية. 

                                                   أستطيع أن أفهم نصا مقروءا حول فوائد قائمة التسو ق. 

 أن أقرأ قصة واقعية قصيرة.  أستطيع

 أستطيع تحديد املشكلة والحل في القصة املقروءة. 

 أستطيع أن أستخرج معلومات محددة من النص املقروء. 

                                                              أستطيع أن أحدد الفكرة الرئيسة لكل فقرة من فقرات الن ص املقروء. 

                                      أستطيع أن أحدد الغرض من الن ص املقروء. 

 قصة قصيرة.   أستطيع أن أفهم األحداث الرئيسة في

 أستطيع أن ألخص مقاال قصيرا. 

 أستطيع أن أقرأ قصة قصيرة واقعية. 

 أستطيع أن أصف شخصيات قصة واقعية قرأتها. 

 أستطيع أن أقرأ نصا قصيرا من أجل االستمتاع. 

 أستطيع أن أفهم مضمون رسالة شخصية عندما أقرؤها. 

 ة. أستطيع أن أستخلص معظم املعلومات الواردة في مقالة علمي
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 أستطيع أن ألخص نقاطا رئيسة في موضوع ما في مجلة علمية. 

 أستطيع أن أقرأ سيرة غيرية. 

 أستطيع أن احدد أهم عناصر السيرة الغيرية. 

 أستطيع أن أقرأ مجموعة من أبيات الشعر األصيلة حول موضوع مألوف كالرياضة. 

 ما. أستطيع أن أفهم معظم النقاط الواردة في نص سردي حول موضوع 

                                  أستطيع أن أمي ز جمع املؤنث السالم. 

( 1000 – 100                         أستطيع أن أمي ز األعداد )  

 لفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية في مقال قرأته. أستطيع أن أحدد ا

                                                                أستطيع أن أحدد شبه الجملة )ظرفا الزمان واملكان( في الن ص املقروء. 

 أستطيع أن أحلل نصا قصيرا بنقاط رئيسة. 

 أستطيع أن أقارن بنقاط بسيطة بين مبادرتين تطوعيتين في نص مقروء. 

 وء. أستطيع أن أفهم داللة بعض العبارات في نص مقر 

                                                    أستطيع أن أحدد أفعاال مضارعة منصوبة في الن ص املقروء. 

 أستطيع أن أحدد البنية التنظيمية لنص مقروء )املقدمة، الوسط، الخاتمة(. 

 أستطيع أن أقرأ مقاال مختصرا في جريدة يومية.  

 أستطيع أن أقارن بين نص مقروء ونص مسموع من حيث الفكرة. 

 الحاسوب والهاتف معتمدا على النص املقروء. أستطيع أن أقارن بين 

 أستطيع أن أفهم نصا مقروءا حول أهمية التكنولوجيا في حياتنا.

 في منشور مقروء.  أستطيع أن أحدد تفاصيل

 أستطيع أن أقرأ أقواال مأثورة. 

 أستطيع أن أفهم الكناية في أقوال مأثورة. 

 أستطيع أن أقرأ مذكرات يومية قصيرة. 

 خرج معلومات تفصيلية في نص معلوماتي. أستطيع أن أست

 أستطيع أن أقرأ الخط الزمني الختراع ما.  

                                    أستطيع أن ألخص الن ص في نقاط رئيسة. 

 أستطيع أن أستخرج األساليب اإلنشائية: النداء والتمني في النص املقروء. 

 أستطيع أن أفهم نصا معلوماتيا يتحدث عن إحدى الظواهر الطبيعية. 

 التشبيه في جمل كنائية مقروءة.  أستطيع أن أفهم

 أستطيع أن أقرأ مقاال معلوماتيا عن أضخم البراكين على مر التاريخ. 

 أستطيع أن ألخص النص املقروء بنقاط رئيسة. 

 أستطيع أن أميز توجه الكاتب في نص مقروء. 

 

 أستطيع أن أحدد أسباب التنمر في مقالة ما. 

 دولي. أستطيع أن أفهم املعنى العام لخطاب في مؤتمر 

 أستطيع أن أفهم دالالت بعض العبارات املقروءة. 

 أستطيع أن أفهم نصا مقروءا يتحدث عن السعادة وأسبابها.

 أستطيع أن أقرأ نصا من كتاب عن الشغب املدرس ي. 

 أستطيع أن أقرأ قصيدة من النصوص األصيلة في موضوع مألوف. 

 نصوص مقروءة. أستطيع أن أفهم الكنايات والتعابير املجازية في 

 أستطيع أن أقرأ قصة قصيرة مترجمة  

 أستطيع أن أقرأ مقاال في جريدة. 

 أستطيع أن أحدد املجرورات في الجمل املقروءة. 

 أستطيع أن أبدي رأيي في النص املقروء. 

 أستطيع أن أقرأ نصا معلوماتيا حول متحف ما. 

 أستطيع أن ألخص بنقاط رئيسة نصا مقروءا. 

 ضمائر املنفصلة واملتصلة في النص املقروء. أستطيع أن أحدد ال 
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 أستطيع أن أقرأ أبياتا شعرية حول موضوع التطوع. 

 أستطيع أن أفهم الجو العام لقصيدة ما. 

 أستطيع أن أبدي رأيي بأسلوب الكاتب بنقاط بسيطة.

 استطيع أن أحدد األفكار الفرعية في موضوع ما. 

 . أستطيع أن أحدد السبب والنتيجة في نص مقروء

                                                   أستطيع أن أمي ز بين الجملة البسيطة والجملة املركبة. 

 أستطيع أن أحدد  املصدر املؤول في الجمل.

 .                                أستطيع أن أحدد أركان جملة إن 

 أستطيع أن أفهم مضمون نصوص قرائية تتحدث عن أزمات إجتماعية كمشكلة السكن، هجرة العقول ..... الخ. 

 أستطيع أن أفهم إعالنا مقروءا حول مواضيع غير مألوفة كالسفر إلى املريخ. 

 أستطيع أن أفهم الكناية في جمل مقروءة من خالل السياق. 

 يوميات شخص ما.  أستطيع أن أفهم بعض التفاصيل املقروءة في

 أستطيع أن أفهم بعض التفاصيل في مقطع من رواية.

 أستطيع أن أحدد الجناس في نص مقروء. 

 أستطيع أن أفهم املعنى العام ملذكرات على لسان حيوان. 

 أستطيع أن أفهم بعض التفاصيل في نص مقروء حول معلم حضاري/ ديني/ سياحي مميز. 

 شخصيتين مشهورتين. أستطيع أن أقارن بين 

 أستطيع أن أقرأ نصا شعريا عن أفالم الكرتون. 

 أستطيع أن أفهم تفاصيل في مذكرات لشخصية رياضية مشهورة. 

 أستطيع أن أستدل على املعنى في أغنية حماسية عن الرياضة.

 أستطيع أن أحدد موقف الكاتب من موضوع ما في نص قرائي. 

                   ة في الن ص املقروء.                                   أستطيع أن أمي ز بعض الكلمات املبني

 أستطيع أن أفهم املقصود من الكنايات في النصوص املقروءة. 

 أستطيع أن أعرب الجملة اإلسمية. 

 أستطيع ان أحدد أركان جملة )كاد وأخواتها(.

 

 أستطيع أن أفهم الحبكة في قصة قصيرة مقروءة. 

 أستطيع أن أحدد املغزى في قصة قصيرة مقروءة. 

 التنظيمية في بنية النص. أستطيع أن أحدد السمات 

 أستطيع أن أقرأ جزءا من قصة نجاح شخصية عظيمة

 أستطيع أن أقترح نهاية مختلفة لقصة قصيرة قرأتها.

 أستطيع أن أستخلص العبرة من قصة قصيرة قرأتها. 

ير، أستطيع أن أحدد معلومات دقيقة في نصوص علمية مقروءة حول موضوعات مثل االحتباس الحراري، إعادة التدو 

 الطاقة املتجددة. 

 أستطيع أن أقارن بين معرضين للكتاب حول العالم مستعينا بالنص املقروء. 

 أستطيع أن أحدد توجه الكاتب حول قضية ما عند قراءة النص. 

 أستطيع أن أميز املبني للمعلوم واملبني للمجهول من األفعال في النص املقروء. 

 أستطيع أن أحدد الحال في جمل مقروءة. 

تطيع أن أحدد تمييز العدد وبعض أنواعه في الجمل. أس  
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لكتابة عبارات أستطيع أن بحسب املهارة / ا  

 
 املستوى  قائمة أستطيع أن: 

 من اليمين إلى اليسار.متحركا أستطيع أن أكتب كلمات 

 أستطيع أن أنسخ جمال بخط واضح. 

 اأستطيع أن أكتب جمال محاكيا نمط

 املالبس. أستطيع أن أكتب وصفا بسيطا حول 

 أستطيع أن أكتب أسماء الشخصيات. 

 أستطيع أن أوظف هذا وهذه مع الكلمة املناسبة. 

 أستطيع أن أكتب معلومات بسيطة عن نفس ي: اسمي، عمري .... الخ 

 أستطيع أن أصمم رسالة غير رسمية بشكل مبسط. 

 أستطيع أن أكتب عبارات بسيطة حول األعمال املدرسية محاكيا نمطا

 كتب وصفا مبسطا لبيتي.أستطيع أن أ

 أستطيع أن أكتب جملة فيها تاريخ معين. 

 أستطيع أن أوظف )من، إلى( في كتابتي. 

 أستطيع أن أكتب كلمات بسيطة عن يوم أحبه. 

 أستطيع أن أكتب وصفا بسيطا لبعض الشهور. 

 أستطيع أن أكتب عن آلة موسيقية: اسمها، شكلها ... الخ. 

 في الكلمات.  أستطيع أن أكتب الحروف املشددة

 أستطيع أن أوظف أسلوب النهي في كتابة جملة محاكيا نمطا.

 أستطيع أن أكتب لوحة إرشادية لركوب الحافلة محاكيا نمطا.

 أستطيع أن أكتب صفات صديقي. 

 أستطيع أن أوظف أنا وهو/ أنا وهي في كتابتي. 

 أستطيع أن أكتب جملة فعلية تبدأ بأفعال أعرفها. 

 صر بطاقة تهنئة: من، إلى، التاريخ.... الخ. أستطيع أن أحدد عنا

 أستطيع أن أكتب جمال أسمية تبدأ بأسماء مألوفة. 

جمل عن رحلة قمت بها. 3أستطيع أن أكتب فقرة قصيرة من   

 

 لمات منتهية بالتنوين.أستطيع أن أكتب ك

 أستطيع أن أكتب جمال بسيطة للتعبير عن مشاعري.

 أستطيع أن أكتب جمال بسيطة تعبر عن روتيني اليومي. 

 أستطيع أن أوظف أدوات الربط بين الجمل )ثم،بعد، أيضا(. 

 املرسل( -املوضوع  -أستطيع أن أحدد عناصر رئيسة في بطاقة تهنئة )املرسل إليه 

 أهنئك (. -تب عبارات تهنئة بسيطة مثل: )مبارك أستطيع أن أك

 أستطيع أن أكتب جمال بسيطة للتعبير عن نشاطي املفضل مستخدما القاموس املصور. 

 أستطيع أن أكتب فقرة بسيطة عن يوم العيد بمساعدة القاموس املصور. 

 أستطيع أن أكتب بطاقة شكر بسيطة.

 في فقرة بسيطة.  أستطيع أن أجمع معلومات في موضوع ما ألكتبها

 أستطيع أن أوظف أسلوبي األمر والنهي في كتابتي محاكيا النمط. 

 أستطيع أن أكتب لوحات إرشادية بسيطة. 

 أستطيع أن أوظف حروف الجر)من، في، إلى( في كتابتي. 

                                                 ستطيع  أن أكتب تقرير ا مبسطا أصف فيه حالة الطقس. 

 أستطيع أن أوظف الفعل يكون محاكيا نمطا.

 أستطيع أن أكتب فقرة بسيطة حول مالبس ي املفضلة. 

 

ي
ان
لث
 ا

ث
ثال

 ال



  
 
 

 

 55 
 

                                                                     أستطيع أن أكتب الكلمات التي تحتوي الما شمسي ة أو الما قمرية بشكل صحيح. 

 استطيع أن أصمم ملصقا حول املحافظة على البيئة. 

 أستطيع أن أكتب فقرة بسيطة عن رحلة إلى املزرعة. 

 . أستطيع أن أكتب معلومات جمعتها عن حيواني املفضل

 استطيع أن أصمم بطاقة دعوة مكتملة العناصر. 

 أستطيع أن أكتب باختصار خطوات تحضير طبق معين. 

                               أستطيع أن أصمم ملصق ا جاذب ا.

 أستطيع أن أكتب الكلمات املنتهية بالتاء والهاء بشكل صحيح. 

 أستطيع أن أكتب عن أحداث ماضية بشكل مختصر. 

 كتابتي. أستطيع أن أوظف الجملة الفعلية في 

 أستطيع أن أكتب رسالة شخصية قصيرة. 

 أستطيع أن أعيد طباعة ما كتبت باستخدام الحاسوب أو الجهاز اللوحي.

الترقيم املناسبة في كتابتي.  عالماتأوظف أستطيع أن   

 أستطيع أن أستخدم صيغة التفضيل في كتابتي، أطول، أقصر، أقرب. 

 أستطيع أن أكتب كلمات مترادفة محددة. 

 عن أماكن زرتها.أستطيع أن أكتب 

 أستطيع أن أكتب فقرة أصف فيها مدرستي: أقسامها، املواد الدراسية .... الخ. 

 أستطيع أن أكتب رسالة شخصية أخبر بها صديقي عن إجازتي. 

 أستطيع أن أصمم منشورا سياحيا. 

 أستطيع أن أوظف كلمات تبدأ بهمزتي القطع والوصل في كتابتي. 

                                                         ل، عالم مشهور، العادات الصحي ة مستخدما املعلومات املساعدة. أستطيع أن أكتب فقرة عن احتفا

 أستطيع أن أوظف حروف الجر في كتابتي. 

 أستطيع أن أكتب حول تجربة شخصية مررت بها تتعلق بالطعام. 

 أستطيع أن أكتب قصة قصيرة باستخدام املعلومات املساعدة عن الببغاء مثال.

 املاض ي.  أستطيع أن أوظف ضمير املتكلم مع الفعل

 أستطيع أن أصمم بطاقة صعود للطائرة توضح فهمي ملعلومات السفر: رقم املقعد، رقم البوابة، الوقت...الخ. 

 أستطيع أن أكتب رسالة رسمية قصيرة باستخدام البريد اإللكتروني. 

 أستطيع أن أكتب تعليمات بسيطة واضحة للوصول إلى مكان ما. 

 ستخدما الترتيب العددي أوال، ثانيا ... الخ. أستطيع أن أكتب خطوات عمل ش يء ما م

 أستطيع أن أوظف أداة الجزم "لم" في كتابتي محاكيا نمط. 

 أستطيع أن أستخدم معلومات جمعتها في كتابتي. 

 أستطيع أن أكتب فقرة عن عالم مشهور مستخدما معلومات جمعتها عنه.

 أستطيع أن أصمم قائمة طعام. 

 مشاركتي في مسابقة ما. أستطيع أن أكتب عن 

 أستطيع أن أكتب رسالة شخصية قصيرة مكتملة العناصر. 

 أستطيع أن أكتب كلمات فيها حروف تلفظ وال تكتب.

وحي.
 
     أستطيع أن أعيد طباعة ما كتبت بواسطة الحاسوب أو الجهاز الل
 
                                                          

الترقيم املناسبة في كتابتي.  عالماتأوظف أستطيع أن   

 

                                                                                       أستطيع أن أكتب نص ا مترابطا مستخدم ا بعض التراكيب مثل: كما أن ، على الرغم من ....الخ.

 أستطيع أن أصمم إعالنا مبتكرا حول موضوع ما. 

 أستطيع أن أكتب رسالة مكتملة العناصر. 

 أستطيع أن أوظف أسلوب التعجب في كتابتي. 

 الكتابة.أستطيع أن أبحث عن معلومات بغرض 

 أستطيع أن أكتب ملخصا تعريفيا عن كتاب أحبه.

 أستطيع أن أكتب عن تجربة شخصية حول موضوع ما. 
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 أستطيع أن أكتب كلمات منتهية بألف تنوين الفتح.

 أستطيع أن أكتب قائمة بالواجبات والحقوق. 

عام الص حي اليومية. 
 
                   أستطيع أن أكتب عن أهمية وجبات الط
 
                                  

                               نص ا حول موضوع املالبس وأنواعها. أستطيع أن أكتب 

 أستطيع أن أكتب بريدا إلكترونيا إلى صديق أخبره عن عطلة ما.

                                         أستطيع أن أكتب نص ا وصفي ا عن مدينة ما.

 أستطيع أن ألخص مقابلة قمت بها كتابة.

 أستطيع أن أجمع معلومات معينة بهدف الكتابة.

 أستطيع أن أنظم معلومات جمعتها في نص قصير. 

 أستطيع أن أكتب الهمزة في مواضعها.

 أستطيع أن أكتب تقريرا موجزا عن موقع ما. 

 أستطيع أن أكتب مقالة قصيرة عن جسم اإلنسان. 

 أستطيع أن أستخدم التضاد في كتابتي. 

 أستطيع أن أكتب سيرة غيرية بسيطة. 

 ذكاء. أستطيع أن أكتب موضوعا مترابطا عن وسائل اإلعالم، أهمية التواصل، أنواع ال

 أستطيع أن أكتب األلف في نهاية األفعال. 

 أستطيع أن أبحث في موسوعة علمية بهدف كتابة موضوع. 

                                         أستطيع أن أكتب نص ا خياليا عن موضوع ما.

 أستطيع أن أوظف الضمير املتصل )للغائب، للمخاطب( بشكل صحيح. 

 أستطيع أن أوظف جمال فعلية أطول في كتابتي. 

ن بشكل صحيح. أستطيع أن أوظف جملة كا  

 أستطيع أن أوظف أدوات الربط في كتابتي. 

الترقيم املناسبة في كتابتي.  عالماتأوظف أستطيع أن   

 

 صا قصيرا حول ترتيب أولويات الشراء. أستطيع أن أكتب ن

 أستطيع أن أكتب نصا مترابطا عن الوظائف. 

 أستطيع أن أكتب الهمزة املتوسطة في الكلمات. 

 أستطيع أن أكتب مقاال قصيرا عن العمالت الرقمية، فوائد السفر، الطعام والصحة بمساعدة املعلومات التي جمعتها.

 سلعة أو خدمة ما. أستطيع أن أبتكر إعالنا مكتوبا حول 

 أستطيع أن أسمي أقسام املركز التجاري. 

 أستطيع أن أبتكر أحداثا لقصة واقعية حدثت في مركز تجاري.

 أستطيع أن أكتب نصا حول األسواق القديمة باستخدام املعلومات التي حصلت عليها. 

 أستطيع أن أكتب نصا حول املواقف التي تؤثر في نفس ي. 

 مقارنة بين املتاجر اإللكترونية واملتاجر الواقعية. أستطيع أن أكتب 

 أستطيع أن أطبع مقالتي باستخدام الحاسوب. 

 أستطيع أن أكتب ملخصا عن تجربة شخصية لالستعداد للسفر. 

 أستطيع أن أكتب وصفا لرحلة خيالية عبر الزمن املاض ي أو املستقبل. 

 أستطيع أن أكتب قصة واقعية قصيرة مكتملة العناصر. 

                                                           تطيع أن أكتب تقريرا موجز ا عن أفضل الوجهات السياحية برأيي. أس

 أستطيع أن أكتب نصا معلوماتيا موجزا عن الفضاء. 

 أستطيع أن أكتب مقاال علميا موجزا حول الطعام والصحة. 

 أستطيع أن أوظف أسلوب التوكيد البالغي )إن، وأن، وقد(. 

 أهمية التمارين الرياضية.أستطيع أن أكتب موضوعا من ثالث فقرات حول 

 أستطيع أن أصمم كتيبا حول االسعافات األولية. 

 أستطيع أن أكتب سيرة غيرية موجزة. 
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 أستطيع أن أوظف حروف العطف في كتابتي. 

                                   أستطيع أن أوظف جملة إن  بشكل صحيح. 

 أستطيع أن أوظف أسلوب الشرط وأدواته )إذا، لو، لوال( في كتابتي. 

ت الترقيم املناسبة في كتابتي. عالما أستطيع أن أوظف  

   

                                                               أستطيع أن أوظف أدوات الجزم في كتابتي )لم، الم األم، ال الن اهية(. 

 أستطيع أن أكتب نصا عن إجازة قضيتها بنوع من التفصيل. 

                                  أستطيع أن أكتب نص ا عن مكانة األم. 

 التطوعي.أستطيع أن أكتب نصا عن مشروع صغير متخيل، أهمية العمل، العطاء، العمل 

 أستطيع أن أوظف الهمزة املتطرفة في كتابتي. 

 أستطيع أن أحلل الرسوم والجداول البيانية، ألستخدمها في كتابتي. 

 أستطيع أن أكتب نصا يتكون من مقدمة ووسط وخاتمة. 

 أستطيع أن أوظف املفعول به في كتابتي. 

 أو مكتشف، الظواهر الطبيعية. أستطيع أن أكتب نصا مختصرا عن تطور الهواتف وتطبيقاتها، مخترع

 أستطيع أن أعبر عن رأيي كتابة حول أفضل األجهزة. 

 أستطيع أن أستخدم املعجم الورقي أو اإللكتروني. 

 أستطيع أن أكتب قصة قصيرة واقعية مترابطة األحداث حول استخدام األجهزة اإللكترونية في حياتنا.

 أستطيع أن أستخدم اسم الفاعل في كتابتي. 

 يع أن أكتب نصا عن تجربة لي في التخييم. أستط

 أستطيع أن أكتب رسالة إلى شخص ألقنعه بمسألة ما. 

 أستطيع أن أكتب مذكرات شخصية قصيرة. 

 أستطيع أن أخطط لكتابة مقال في جريدة عن معرض ما. 

 أستطيع أن أجمع معلومات من مصادر متعددة. 

 صحيح. أستطيع أن أوظف العدد وتمييز العدد بشكل 

 أستطيع أن أوظف املفعول املطلق في كتابتي. 

 أستطيع أن أكتب تقريرا بسيطا في جريدة عن واحدة من الكوارث الطبيعية. 

 أستطيع أن أكتب اسم املفعول من الفعل الثالثي وفوق الثالثي. 

 أستطيع أن أكتب مشهدا خياليا من قصة. 

 أستطيع أن أكتب نصا حول املحافظة على البيئة. 

 ، ابنة، اثنان، اثنتان، امرؤ، امرأة( )ابن يع أن أكتب همزة الوصل في األسماء أستط

عالمات الترقيم املناسبة في كتابتي.  أستطيع أن أوظف  

 

 وضوعا حول ظاهرة التنمر. أستطيع أن أكتب م

 أستطيع أن أوظف جمال بسيطة وجمال مركبة في كتابتي. 

 أستطيع أن أكتب مقالة قصيرة عن واحدة من الحضارات التي تعجبني. 

 أستطيع أن أعيد صياغة جزئية من كتاب ما بأسلوبي. 

 أستطيع أن أكتب معبرا عن شخصيتي. 

 التفصيل.أستطيع أن أكتب وصفة لوجبة طعام بنوع من 

 أستطيع أن أصمم مطوية حول موضوع الزراعة املنزلية. 

 أستطيع أن أكتب موضوعا عن فوائد الغابات. 

 أستطيع أن أكتب تقريرا حول الطاقة املتجددة/ الروبوت... الخ. 

 أستطيع أن ألخص سيرة غيرية بنقاط رئيسة. 

 أستطيع أن أكتب رسالة شكر إلى مؤسسة حكومية. 

 حبي وانتمائي لوطني.  أستطيع أن أكتب عن 

 أستطيع أن أصوغ كلمات من املصدر. 

 أستطيع أن أكتب عن إنجازات شخص ما في مجال ما. 
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 أستطيع أن أصمم إعالنا جاذبا. 

 أستطيع أن أكتب نصا حول صفات الزي الرسمي في أماكن الدراسة والعمل

 أستطيع أن أوظف الروابط بشكل أكبر في كتابتي 

املفعول بشكل صحيح. أستطيع أن أوظف اسم   

 

 أستطيع أن أكتب قصة قصيرة عن شخص بال مسكن، شخص مشهور من ذوي الهمم

 أستطيع أن أوظف التوكيد في كتابتي. 

 أستطيع أن أكتب سيرة ذاتية مختصرة. 

 مؤثرة، فيلمي املفضل. األحالم، شخصيةأستطيع أن أكتب نصا سرديا حول لقاء مشهور، بلد 

 كتابتي. أستطيع أن أوظف الجناس في 

 أستطيع أن أكتب يومياتي بنوع من التفصيل. 

 أستطيع أن أقارن كتابة بين اليوميات واملذكرات. 

 أستطيع أن أكتب تقريرا صحفيا عن واحد من املهرجانات السينمائية املشهورة. 

 أستطيع أن أوظف جملة كاد في كتابتي. 

 أستطيع أن أكتب مقاال عن العب رياض ي مشهور. 

 أكتب تحليال ملباراة كرة قدم مهمة. أستطيع أن 

 أستطيع أن أوثق املصادر التي حصلت منها على معلوماتي. 

 أستطيع أن أبحث في مصادر متعددة عن العالم اإلفتراض ي ومجاالته. 

 أستطيع أن أوظف االستشهاد البالغي في كتابتي. 

 

 قالة في موضوع فكري كاملواطنة، القدوة، األخالق. أستطيع أن أكتب م

 أستطيع أن أكتب قائمة بنصائح حول النجاح في العمل. 

 أستطيع أن أنتج مقالة عن شخصية ناجحة. 

 أستطيع أن أوظف روابط التعليل في كتابتي. 

 أستطيع أن أكتب خاطرة بسيطة عن نفس ي. 

 أستطيع أن أوظف الحال في كتابتي. 

 قصة ألحداث واقعية تتعلق بموضوع درسته. أستطيع أن أكتب 

 أستطيع أن أوظف التشبيه في كتابتي. 

 أستطيع أن أصمم كتيبا توعويا حول ظاهرة من الظواهر اإلجتماعية الخطيرة كالتدخين أو اإلدمان أو القيادة املتهورة. 

 املعارض التجارية العاملية. أستطيع أن أكتب في حدود معرفتي مقالة حول أهمية معارض الكتاب، معارض الوظائف، 

 أستطيع أن أوظف الكناية عند الكتابة في موضوع ما. 

 أستطيع أن أكتب مقاال علميا عن واحد من االختراعات الحديثة. 

 أستطيع أن أنش ئ سيرة ذاتية إلكترونية على واحدة من املواقع املختصة. 

 أستطيع أن أصمم إعالنا حول أحد االختراعات الحديثة. 

 أستطيع أن أكتب سيرة غيرية عن شخصية مشهورة. 

 أستطيع ان أوظف روابط التعليل )حتى، كي، الم التعليل، أن، لن(  في كتابتي. 

 أستطيع أن أوظف االشتقاق في كتابتي. 
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م   9
 
عل
 
عليم والت

 
   استراتيجيات الت

 
  

 
         

 
                

ةاالستراتيجية 
 
  هي: خط
 
والفكر واألهداف   التجارب والخبرات                                                          الوصول إلى هدف ما، وتشير في الوقت نفسه إلى شبكة موس عة من  تبين كيفية       

                                                                                               والخبرات التي تمثل هذه الخطة بحيث تقدم إطار ا عام ا ملجموعة من األفعال التي توصل إلى هدف معي ن. 

 التعلم هو:  ت                                            والفرق بين استراتيجيات الت عليم واستراتيجيا

م إليصال أهداف الت ع
 
بعها املعل

 
                    استراتيجيات التعليم: مجموعة من األساليب والخطط التي يت

 
         

 
 لم.                                                      

م لجعل عملية الت علم أسهل وأسرع وأكثر متعة وفاعلي
 
                                                  أما استراتيجيات الت علم: فهي مجموعة من األفعال املحددة التي يقوم بها املتعل
 
ة، والتي                                                                          

مه في سياقات جديدة.
 
م ا ذاتي ا وقادر ا على توظيف ما تعل

 
                   تجعله متعل

 
                                   

 
           

م أكثر إمتاع ا و 
 
ا  لبعض االستراتيجيات التي تم توظيفها في منهج العربية تجمعنا، والتي تهدف إلى جعل التعل

 
                 وسنجمل هنا شرح ا مبسط

 
                                                                                     

 
                      

 
 فاعلية
 
      

مين: 
 
     وتحقيق أهدافه في تنمية املهارات اإلبداعية والعمل الت عاوني بين املتعل
 
                                                                   

صممة لتعزيز التعاون والتواصل في الفصل املتعليمية الستراتيجيات كبيرة من اال مجموعة استراتيجيات )كيجن(/ تراكيب كيجن: هي  – 1

                                              التتابع الثنائي، التتابع الد ائري، داخل وخارج . ومن أمثلتها: الدراس ي ، وتعزيز ثقة الطالب واالحتفاظ باهتمامهم بالتفاعل داخل الفصل الدراس ي

ر الدائرة، البطاقات املروحية، 
 
  فك
 
 .... وغيرها.                           شارك، الرؤوس املرقمة مع ا،  –زاوج  –  

م KWL                                استراتيجية جدول  الت علم الذاتي – 2
 
م تشركه بعملية الت عل

 
  :  وهي استراتيجية تعتمد على املعرفة السابقة للمتعلم حول موضوع ما، ث

 
                     

 
                                                                  

 فيها
 
      وتعطيه دور ا فاعال
 
م بعد إتمام عملي ة                      ، وأخير ا تقيس مستو وتزيد دافعيته للتعلم   ؛ ليحدد ما يريد تعلمه                 

 
                    ى املعرفة واملهارة التي اكتسبها املتعل
 
                                   

 .في موضوع ما التعلم 

حيح للمعلومة وتبادل الخبرات وبالتالي تنمية مهارات  – 3                                                                                                                          استراتيجية جولة في املعرض: وهي من االستراتيجيات التي تساعد على الفهم الص 

                                                                       املحادثة والن قاش، وتعزيز مهارة النقد وإصدار األحكام على األعمال املختلفة.

مين، وبالتالي  هي استراتيجية تساعد على است :استراتيجية العصف الذهني  – 4
 
               مطار أكبر كم من األفكار واملعلومات التي تدور في أذهان املتعل
 
                                                         

                                                                                                                         ات التفكير املختلفة وجمع املعلومات وتقوية مهارة التعبير واملحادثة، وقد تكون تمهيد ا لترتيب األفكار حول موضوع ما في الكتابة. تعزيز مهار 

ل ما أرسمه  – 5
 
           استراتيجية ق
 
الب البصريين على التعبير عما يفهمونه من الر سم الذي أمامهم :  هذه             

 
                                                          االستراتيجية تشجع الط
 
وبالتالي التعبير عنه                       

م الذي يرسم. 
 
             شفوي ا مما يعزز مهارة التحد ث، كما يعزز مهارة فهم املقروء أو املسموع للمتعل
 
                                                                          

ى التفاعل والتعاون وتعزيز مهارة االتصال الشفوي، واالستماع بفاعلية الظهر بالظهر: تساعد هذه االستراتيجية املتعلمين علاستراتيجية  – 6

مؤثر بصري ما، ومهارة االستماع لدى الطالب اآلخر للقيام  للطرف اآلخر، بحيث يعطي كل طالبين ظهره لآلخر ويتم التركيز على جودة وصف 

    باملهمة.

                                                                        رة القراءة والتفكير الن اقد، والتساؤل ، كما تساعد على خلق جو من التفاعل : تنمي هذه االستراتيجية مهااستراتيجية الكرس ي الساخن – 7

مين، وبالتالي تطوير مهارة املناقشة وتبادل اآلراء واألفكار. 
 
                                                        اإليجابي بين الجالس على الكرس ي الساخن وباقي املتعل
 
                                                  

8 –  
 
 استراتيجية أرسل سؤاال
 
                                                       حد ث، والتأكيد على فهمهم للمقروء أو املسموع واستخدامهم                                                 : تساعد هذه االستراتيجية الطالب على الن قاش والت                    

                والتعاون مع ا. اللغة بشكل صحيح، كما تعزز مهارة املنافسة 

م بتنظيم أفكاره سواء التي يريد أن استراتيجية نموذج فراير – 9
 
                                  : وهذه االستراتيجية تعتبر نموذج ا رائع ا ملنظمات الت فكير، بحيث يقوم املتعل
 
                                                                        

                                                  يكتبها أو يتحد ث عنها ضمن أسئلة أو تعابير محد دة.

شط – 10
 
   استراتيجية القارئ الن
 
                                                                                                 وهي استراتيجية تساعد على تنمية مهارات تفكير متنوعة عند قراءة الن صوص على اختالف أنواعها، ومن هذه   :                      

 .                                                                          املهارات الر بط، التوقع، الت خي ل، التساؤل، االستنتاج، اإلبداع وتوليد األفكار

م معرفة عناصر القص ة، وفهم  حقراءة القصص بحيث تتي                                       : يستخدم هذا الن وع من االستراتيجيات في                       استراتيجية وجه القص ة – 11
 
                           للمتعل
 
      

                                                                تسلسل أحداثها، وبالت الي القدرة على تلخيص األفكار وفهم املقروء.

شط، والتي تمثل تجسيد ا ملوقف حواري بين املتعلمين يتطلب في الغالب القدرة  استراتيجية لعب األدوار – 12
 
م الن

 
                                                                       : هي أحد استراتيجيات التعل

 
     

 
                          

فهم املوقف والقدرة على التعبير عن األفكار واألراء بشكل جيد، وامتالك الكم اللغوي املناسب لتنفيذها، وتسمح                            على أداء الد ور بناء على

 للمتعلمين التعبير عن انفعاالتهم بشكل مناسب. 
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شط الذي يساعد املتعلمين على :                               استراتيجية خذ واحد، اعط  واحد – 13
 
م الن

 
                           تقوم هذه االستراتيجية أيضا على التعل

 
     

 
تنمية مهارات اإلتصال                                    

 والتفاعل، وتبادل اآلراء واألفكار بحيث يتم تبادل املعلومات أو اإلجابات عن أسئلة مختلفة بين املجموعات أو بشكل ثنائي. 

م النشط التي تشجع على استخدام عمليات التفكير العليا كاملقارنة بين شيئين مختلفين  استراتيجية مخطط فن – 14
 
                                                                                : من استراتيجيات التعل
 
                      

 .1880والذي وضعها عام   Vennوسميت بمخطط فن نسبة إلى العالم 

هذه األفكار                                فكار وترتيبها في قوالب محد دة : تساعد الخرائط الذهنية أو املفاهيمية على تنظيم األ الخرائط الذهنية/ املفاهيميةاستراتيجية  – 15

ي                                                                                                                               التي يتم توليدها في جلسات الن قاش أو حلقات العصف الذهني، كما تسهل هذه الخرائط للمتعلم ترتيب أفكاره وتلخيص الكثير املواضيع الت

 يجد صعوبة في فهمها.

وتحفيز املتعلم لفهم   االستراتيجية على النص املسموع واملقروء وتهدف إلى التمهيد للنصوتطبق هذه : PDPوأثناء وبعد  استراتيجية قبل -16

 خالل عبوره باملراحل الثالثة ودعم كل منها بأنشطة داعمة.  واستيعابها من النصوص

اتيجية إلى ، وتهدف هذه االستر 1946عام  " منذبنسون في كتابه "الدراسة الفعالةبها فرانسيس رو  وأخواتها: ولقد جاء SQ3Rراتيجية است -17

خريطة طريق واضحة املعلم في كيفية التعامل مع  للمتعلم بفاعلية كبيرة، كما تتميز بأنها توفر مساعدة الدارسين على فهم النصوص املكتوبة 

أطلع، أسأل، أقرأ، أدون، أراجع، )م( و                            ، أتساءل، أقرأ، أجيب، أقي  أفكروتم تقدم هذه االستراتيجية بطرق مختلفة مثال: ) النص القرائي.

 . (قننو )أختار، أنظم، أربط، أ  (        ، أقي م ألخص، أراجع                               أتصفح، أتساءل، أقرأ انتقائي ا، املفردات( و )

مشاركة   وتهدف إلى،  الصفية املجموعات واحدة منتمثيل أحد املتعلمين بأنه زائر ل االستراتيجية علىهذه  الزائر: تعتمداستراتيجية الكرس ي  -18

 تعليمي.ال ويمكن تقديمها في أي وقت يتناسب مع تحقيق الهدفاملهارات من األقران  الخبرات واكتسابوتبادل املتعلمين 

في موضوع محدد بدون تدوين األسماء لتعطي الحرية   تحفيز املتعلمين للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم  استراتيجية بطاقة املشاعر: تقوم على -19

وقد تنفذ في أي وقت أثناء التعلم وإن غلب استخدامها في نهاية التعلم. وتساعد كذلك املعلم في    ،وف من الوقوع في الخطأللمتعلم للتعبير دون الخ

 التواصل وفهم ميول واتجاهات املتعلمين. 

تهدف لتدريب املطروحة ومشاركة املتعلمين برأيهم حول كل منها، و بتجزئة املعلومات على تعميق التعلم  التصويت: تقوماتيجية نقاط استر  -20

 تي التفكير الناقد واتخاذ القرار، باإلضافة إلى إدارة املعرفة.املتعلمين على مهار 

يبدأ األول بالهمس في أذن  جلس املتعلمون في مجموعات حيث ي والتحدث، نمية مهارة االستماعة لتهذه االستراتيجي ؤدى استراتيجية الهمس: ت -21

 .من بجواره بكلمة أو جملة حول موضوع محدد

للبحث عن معلومات محددة في النص املقروء  تقوم هذه االستراتيجية على تحفيز املتعلمين للقراءة املقصودة استراتيجية القارئ املرسال:  -22

م ا وال يحق لكل   حول النص املعروض،مجموعة من األسئلة   توزع على املجموعات                       عيد ا عن املجموعات، ثم                     على لوحات مكبر ا وب                   الذي يعرض مقس 

 ئ واحد من املجموعة في كل مرة. مجموعة بإرسال إال قار 

املتعلم حول موضوع ما  : وتقوم على طرح خمسة أسئلة مختلفة بأدوات استفهام متنوعة؛ لتعميق فهم استراتيجية أسئلة األصابع الخمسة -23

 هرم بلوم للتعلم. ومبنية على  وتكون متدرجة من األسهل لألصعب

ين على العمل الجماعي                                                                                      أمني ة: تستخدم هذه االستراتيجية غالب ا في مرحلة تقييم األقران؛ وتهدف إلى تدريب املتعلماستراتيجية نجمتين و  -24

 الذات وقبول النقد. وتنمية مهارات التفكير الناقد واالبتكاري وإدارة 

استراتيجية خلية النحل: تقوم هذه االستراتيجية على العمل الجماعي املنظم حيث يكون لكل عضو في املجموعة دور محدد ومختلف عن   -25

ثم مناقشة  وهناك من يقود العمل وتكون املهام مدونة على شكل خلية النحل ويقوم املتعلم بطي الجزء عند االنتهاء من املهمة املطلوبة منه أقرانه

 أفراد املجموعة. 

لالبتكار حفز للمتعلم عدم التحدث امل لعب األدوار مع إضافة تحدي  استراتيجية تعد هذه االستراتيجية ضمناستراتيجية التمثيل الصامت:  -26

 . بلغة اإلشارة والجسدفي توصيل الفكرة املطلوبة منه 

من خالل طرح بعض  ،تقديم موضوع جديد والتعريف بهتنمية مهارة التحدث و تعتمد هذه االستراتيجية على  كذب:و استراتيجية حقيقة أ  -27

 حول شخص أو موضوع محدد. املعلومات الحقيقية وأخرى غير الحقيقية
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 املوضوعات في اإلطار املرجعي األوروبي 
 األشخاص  املؤسسات  األماكن املجال 

 باملنزل: املسكن، الغرفة - الخاص 

الحديقة: الحديقة الخاصة/ حديقة العائلة أو  -

 األصدقاء أو اآلخرين 

املكان الخاص بالفرد في بيت الطلبة، أو املسنين أو  -

 غيرهم، الفندق 

 في الريف على شاطئ البحر..إلخ-

 األسرة -

 الشبكات االجتماعية -

العمات   -اإلخوة واألخوات  -األبناء  -الجدود -الوالدان

أوالد   -أوالد العم/ العمة - األعمام واألخوال -والخاالت 

  -الزوج/ الزوجة -والد الزوج/ الزوجة  -الةالخال/ الخ

 املعارف واألصدقاء واألقرباء  - املعارف

 األماكن العامة: الشوارع، امليادين، واملتنزهات..إلخ- العام

 وسائل املواصالت العامة. -

                        املحال  واملتاجر الكبيرة -

 املستشفيات والعيادات الخاصة. -

 الرياضية املالعب والساحات والصاالت -

 املسارح ودور السينما والعروض 

 املطاعم والحانات والفنادق

 أماكن العبادة 

 املصالح-

 اللجان السياسية -

 القضاء-

 مرافق الصحة العامة -

 النوادي والجمعيات -

 األحزاب السياسية -

 الكنائس-

 أعضاء الحياة العامة -

 املوظفون -

 الباعة-

 رجال الشرطة والجنود ورجال األمن-

                              السائقون واملحص لون واملسافرون -

 الالعبون واملشجعون واملتفرجون -

 املمثلون والجمهور -

 النادلون وعاملو البارات -

 العاملون باالستقبال-

 القساوسة وأعضاء الطوائف -

 املكاتب - الوظيفي 

 املصانع -

 الورش-

 املوانئ ومحطات القطار -

 املطارات -

 املزارع -

 واملتاجر..إلخ        املحال  -

 أماكن تقديم الخدمات -

 الفنادق-

 الشركات -

 املصالح واإلدارات -

 املؤسسات املتعددة الجنسية -

 املؤسسات الحكومية -

 النقابات-

 أصحاب العمل والعاملون -

 املديرون -

 الزمالء-

 املرؤوسون -

 املوكلون -

 العمالء -

 عاملو االستقبال -

 السكرتيرات -

 النظافة..إلخعاملو -

املدارس: املسرح، الفصول، الساحات، املالعب،  - التعليمي 

 الردهات 

 املعاهد -

 الجامعات -

 قاعات املحاضرات -

 غرف الدراسة -

 أماكن التمثيالت الطالبية -

 بيوت الطلبة -

 املعامل -

 مطاعم الطلبة بالجامعات -

 املدارس -

 املعاهد -

 الجامعات -

 الجمعيات العلمية -

 االتحادات املهنية -

 مؤسسات التعليم والتدريب -

 املعلمون وهيئة التدريس -

 البواب/ حراس املباني -

 األبوان -

 الزمالء في الفصل -

 األساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات واملعاهد -

 املساعدون العلميون -

 الدارسون -

 العاملون باملكتبات واملعامل -

 وعاملو النظافة العاملون بمطاعم الطلبة -

 حراس البوابات والسكرتيرات.. إلخ -
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 املوضوعات في اإلطار املرجعي األوروبي
 النصوص  األفعال  األحداث  األشياء 

 األثاث واملفروشات -

 املالبس-

 األدوات املنزلية -

 اللعب، اآلالت اليدوية -

 منتجات العناية بالجسم -

 التحف والكتب -

 واملتوحشة والدواب الحيوانات األليفة -

 متاع البيت-

 الحقائب اليدوية -

أدوات الرياضة، واألدوات املستخدمة في  -

 أوقات الفراغ

 االحتفاالت العائلية -

 اللقاءات -

 األحداث املختلفة والحوادث -

 الظواهر الطبيعية -

 األعياد والزيارات -

                                   التنزه سير ا، ركوب الدراجة، قيادة  -

 السيارة 

 واإلجازات والرحالت العطالت -

 األحداث -

الروتين اليومي: ارتداء وخلع املالبس، وإعداد  

 الطعام وتناوله 

 األعمال اليدوية والعمل بالحديقة -

 القراءة واالستماع للمذياع ومشاهدة التلفاز-

 ممارسة الهوايات، والرياضة، واأللعاب -

 قنوات املعلومات -

 ضمانات املشتروات -

 طرق عمل األطعمة -

 بات االستخدامكتي-

 الروايات -

 الجرائد واملجالت -

 وسائل اإلعالن -

 كتيبات املعلومات -

 الخطابات الشخصية -

 النصوص املسجلة واملرسلة واملستقبلة -

 النقود واملحافظ -

 االستمارات -

 البضائع-

 األسلحة -

                              الحقائب التي ت حمل على الظهر -

 حقائب السفر -

 الكرات الرياضية -

 البرامج-

 األطعمة واملشروبات والوجبات الخفيفة -

 جوازات السفر ورخص القيادة-

 األحداث والحوادث واألمراض -

 االجتماعات -

 النزاعات القضائية -

 األعمال الخيرية -

الغرامات املالية، وإلقاء القبض على  -

 املتهمين 

 األلعاب واملسابقات -

 األلعاب واملسابقات -

 العروض املسرحية -

 ج والجنازات احتفاالت الزوا-

 التبضع والحصول على الخدمات العامة -

 الحصول على الخدمات الصحية -

الرحالت البحرية والرحالت على متن  -

 الطائرات والقطارات وبالسيارات 

 الترفيه العام وأنشطة شغل وقت الفراغ-

 الشعائر الدينية -

 البيانات العامة-

 الكتابة على املنتجات والتغليف -

 املالحظات اليدوية -

 الرسم على الجدران -

 تذاكر ومواعيد السفر -

 اإلرشادات والتعليمات -

 البرامج

 العقود-

 قوائم الطعام -

 النصوص الدينية والخطب واألغاني الدينية -

 اآلالت واألجهزة املكتبية -

 اآلالت الصناعية -

 العدد وآالت الصناعة اليدوية -

 املحادثات -

 الشخصية املقابالت -

 االجتماعات -

 املؤتمرات -

 املعارض -

 املشاورات -

 البيع في التصفيات -

 حوادث العمل -

 املفاوضات الخاصة بلوائح األجور -

 اإلدارة -

 إدارة املصانع واإلنتاج-

 عمليات وطرق اإلنتاج -

 األعمال اإلدارية -

 النقل -

 البيع والتسويق -

 أعمال الكومبيوتر -

 تنظيف املكاتب -

 جارية الخطابات الت-

 التقارير واألخبار واملعلومات -

 تعليمات األمن -

 كتيبات االستخدام واملراجع -

 وصف مكان العمل -

 الالفتات -

 بطاقات التعريف -

 األدوات املكتبية -

 الزي املدرس ي -

 األدوات واملالبس الرياضية -

 الطعام-

 األجهزة السمعية والبصرية -

 لوح املدرسة )السبورة( والطباشير -

 الكومبيوتر-

 حقائب امللفات -

 حقائب املدرسة -

اليوم الدراس ي األول واألخير، فترة ما قبل  -

 وما بعد اإلجازة 

 تبادل الطلبة -

 اجتماعات أولياء األمور -

 املهرجانات الرياضية واأللعاب -

املشاكل الناجمة عن عدم االلتزام  -

 بالنظام/ املشكالت التنظيمية 

 االجتماعات املدرسية -

 التدريس  عملية -

 األلعاب -

 االستراحات -

 مجموعات الدراسة -

 املحاضرات وكتابة املقاالت -

 العمل باملعامل -

 العمل باملكتبة الدراسية -

 الحلقات الدراسية والتدريب -

 الواجبات املدرسية -

 املناقشات -

 النصوص األصلية )مثل ما سبق أعاله( -

 كتب التدريس والقراءة -

 املراجع -

 السبورة الكتابة على -

 النصوص  على/ باستخدام البروجكتور -

 النصوص بالكومبيوتر -

 قناة املعلومات -

 التمارين الدراسية -

 عمل التلخيصات -

 القواميس-
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 املوضوعات في منهج العربية تجمعنا 

    1 2 3 4 5 

1 

 الفصل األول 

 الرياضات والهوايات  تجربة مثيرة  يوم جميل جسمي الصغير  التعارف 

 ألعاب الكرة  زيارة إلى مدينة الجمال املدرسة أول يوم في  جسمي  التحية    

 ركوب الخيل جولة في مدرستي  صباح كل يوم  حواس ي الخمس  ألوان   

 الجري  في ضيافتي  فزت بجائزة  طعامي الصحي املشاعر   

 الفنون  حول اإلمارات  نشاطي املدرس ي  عقلي السليم  أرقام   

 القراءة  سباقات مشهورة  العيد إنه يوم                     أنام جيد ا/ املالبس  أشكال   

 حقوقي وواجباتي  احتفاالت عاملية   أريد أن أكون ...  عاملي الصغير  كلماتي األولى  2

  
 في مدرستي  عيد األلوان )الهند(  املعلم وعائلتي أنا  األسرة

 في بيتي عيد الحشرات )أمريكا(  الطبيب  أنا وأصدقائي  الجسم  

 طعامي عيد حرب الطماطم )أسبانيا(  الشرطي أنا وجيراني  الطعام   

 مالبس ي  عيد ضرب الجيران )بوليفيا(  رجل اإلطفاء  مدرستي  املهن  

 وقت املرح  عيد الصمت )بالي(  الطيار/ رائد فضاء  أنا في بلدي أيام األسبوع   

3 

 الفصل الثاني 

 عاملية مدن  أماكن واتجاهات  الطقس حول العلم   الوقت  1من عالم الحيوان  

            م دن عربية في املطار  الفصول األربعة  الساعة والتاريخ  ( 1األرنب )  

 لندن  في الفندق  حالة الطقس  األيام  البطة )ب(  

 شنغهاي في املدينة أحافظ على البيئة  الشهور التمساح )ت(  

      الثعلب )ث(   

   الجمل )ج(  
 

  

 عجائب وغرائب  مشاهير غيروا العالم  عالم الحيوان/ بيئة الحيوانات  املدرسة في  2من عالم الحيوان   4

  
عجائب الدنيا السبع   ابن الهيثم في الغابة  في غرفة املوسيقا  الحوت )ح(

 الجديدة 

 الكهوف والجزر أديسون  في املزرعة في الساحة الخروف )خ(  

                       عجائب الكائنات الحي ة بن فرناس عباس  في البحر  في الحافلة  ذ( -الدب والذئب )د  

      ز( -الريم والزرافة )ر  

      ش( -السنجاب والشبل )س  

5 

 الفصل الثالث 

 التواصل   صحتي وغذائي  العطالت أصدقاء  3من عالم الحيوان  

 الحمام الزاجل  املطبخ العاملي  عطلة برية أعز أصدقاء  الصوص الصغير )ص(   

 اإلعالم مسابقة الطبخ عطلة في الجليد متفقون.. مختلفون  )ض( الضفدع الضعيف   

 وسائل التواصل  العادات الصحية                  العطلة الص يفية لقاء وفراق  الطاووس الجميل )ط/ظ(   

      العصفور والغراب )ع/غ(   

    الفأر والقط )ف/ ق(   
 

 

6 
نا أذكياء                                 ما يجعلني سعيد ا / أكون سعيد ا   هيا نحتفل  أوقات سعيدة  4من عالم الحيوان  

 
ل
 
          ك
 
 
 
  

 الحيوان والذكاء  قصص ي وألعابي  مولود جديد  لقاءات أسرية  الالمة )ك/ل( -الكلب  

 اإلنسان والذكاء  حيواني األليف  عيد ميالد عيد ميالد بالدي النحلة )م/ن(  -املاعز  

              املدن الذكي ة صديقي املفضل  العالم يحتفل                 لحظات ال ت نس ى  الوطواط )هـ/و(  -الهدهد  

    اليمامة )ي(  
 

  

   الحروف العربية  
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 املوضوعات في منهج العربية تجمعنا 

 

6 7 8 9 10 

 مواطن صالح  عالم األحالم  التسامح والتعايش  العمل مال وأعمال

 أنا مسؤول منزل األحالم ال للتنمر               قضيت  إجازتي؟ كيف  احتياجاتي ورغباتي 

 قدوتي  وظيفة األحالم  عام التسامح  أساعد أمي  سوق العمل

 أخالقي لقاء مشهور صديقي الغريب  املشاريع الصغيرة  عمالت مختلفة )بتكوين( 

 التطوع  بلد األحالم  جيل السالمة  العمل التطوعي  التجارة قديما وحديثا 

 

 اإللكترونية التجارة 

 مواطن عاملي  الحلم قد يصبح واقعا  منفتحون  أهمية العمل 

 أخطط للمستقبل  ذكريات انفعاالت  جهازي املحمول  بيع وشراء

غف للعمل من يومياتي السعادة  أحب هاتفي  قائمة التسوق  
 
         الش
 
    

 فرص العمل  يوميات مختلفة  الشغب  ليس مجرد هاتف                     نقد ا أو بالبطاقة؟ 

 الوظيفة مذكرات كاتب  التفاؤل  مستقبل املحمول  أسواق 

 أنا إنسان ناجح  مذكرات قارئ    الجوع  هاتف أم حاسوب؟ القرية العاملية 

 من أنا؟ حيوان مذكرات  الغضب  يوم بال محمول  في متجر األلعاب 

 قضايا عاملية  مؤثرون على مر الزمان  البيئة اهتمامات ناش ئ  السفر 

 البطالة  الشيخ زايد بن سلطان، رحمه هللا الزراعة                    الت خييم/ الكشافة ملاذا أسافر 

ط ر)فقر هيلين كيلر  أين تذهب النفايات  البيت الدافئ  أستعد للرحلة 
 
خ
 
ثلث ال

 
        امل

 
 
 
      

 
 مرض( -جوع-   

                  الت دخين واإلدمان  بتهوفن إزالة الغابات  تبادل األدوار السفر والتكنولوجيا 

     

     

 املدينة املستدامة عالم السينما  علوم وتكنولوجيا  اختراعات واكتشافات  السياحة

 الطاقة املتجددة  تاريخ السينما  مسبار األمل مخترع أم مكتشف مقيم أو سائح؟ 

ا  وجهات سياحية 
 
  قديم ا وحديث
 
 إعادة التدوير  ماذا أشاهد؟! اإلنسالة جورج             

 التغير املناخي فيلمي املفضل  الطاقة/ الطاقة املتجددة مصادر  املخترع الصغير سياحة الفضاء 

     

     

 معارض محلية ودولية كأس العالم  عيش ي بالدي ظواهر طبيعية الصحة والسالمة 

 معارض الكتاب  حكايات كروية ملهمة والء وانتماء ظاهرة الكابتشينو   الطعام 

 معارض الوظائف  الساحرة املستديرة في حب  القدوة في حياتي  القمر   التمارين 

 معارض دولية )اكسبو(                لحظات ال ت نس ى  التطوع غاية الشمس   الصحة النفسية

      

      

 اختراعات حديثة  عبر العالم االفتراض ي  اإلعالن واالقتصاد كوارث عاملية  تاريخ ومستقبل

 في الطب  االفتراضيةالسياحة  اإلعالن  البراكين والزالزل  جائزة نوبل 

الرياضة بين املاض ي  

 والحاضر 

 في التنكولوجيا  ألعاب العالم االفتراض ي  الطعام والشراب  عواصف وأعاصير 

 في االتصاالت  التعليم االفتراض ي  املالبس  كوارث من صنع اإلنسان  العلم والتعلم
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 مواصفات معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها 

       لى أن  ال تنفصل معايير ومواصفات معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها عن معايير املعلمين في دولة اإلمارات العربية املتحدة والتي تؤكد ع

مين على اختالف مستوياتهم الوظيفية لديهم الكفاءات املهنية التي تنسجم مع رؤية دولة اإلمارات 
 
                                                                                       املعل
 
ة، وتتضمن                         وأفضل املمارسات الدولي   2021    

 املعايير الرئيسة التالية: 

 السلوك املنهي واألخالقي  •

 املعرفة املهنية  •

 املمارسات املهنية •

 التطوير املنهي  •

عن مواصفات                                                                                                                               وملا لخصوصية معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وإيماننا بأهمية دوره وفاعليته في العملي ة الت عليمية كان ال بد من الحديث هنا

م إلى أعلى مست
 
               ومعايير معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها بشكل خاص، ودوره في تحقيق وإنجاح املخرجات الت عليمية والوصول باملتعل
 
من  ى و                                                                                                             

م واملنهج، ؛ الكفاية اللغوية
 
م هو أحد رؤوس املثلث في العملية التربوية التي تشتمل على املتعل

 
          فاملعل

 
                                                            

 
ذي يو      

 
م املتميز هو ال

 
     املعل

 
              

 
سخر كل املهارات      

                                                                                       املصادر واإلمكانات املتاحة من أجل التخطيط الجيد للتعليم والت علم، وتحقيق األهداف املنشودة. 

م اللغة العربية كلغة ثانية وهي كالتالي: أدناه مخطط يشمل 
 
                                        الجوانب التي يجب التركيز عليها في معل
 
                                      

 

 

 

خص ي: 
 
: الجانب الش

 
      أوال

 
            

 
    

م العالقات اإليجابية،  •
 
م واملتعل

 
  بين املعل

 
        

 
                                                                          هي مفتاح الن جاح األول في تدريس اللغة العربية كلغة ثانية؛ وبالتالي يكون من من جهة، ف        

مين
 
    السهل عليه نقل معايير النجاح إلى املتعل
 
. ومن جهة أخرى بين املعلم وبقية أفراد املجتمع املنهي من خالل التمتع بالعمل التعاوني                                       

 االنتماء.   وحس

كيف •
 
    املرونة والقدرة على الت
 
ن  تدريس اللغة عملية ديناميكية تتفاعل فيها العديد من  ،                                          إذ يحتاج معلم اللغة الثانية أن يكون مرن ا،                       

 
                                                     أل
 
 

م  العوامل وتجعلها عرضة للتغيير، عالوة على ذلك ال توجد طريقة واحدة أو ممارسات متفق عليها لتدريس اللغة، وتكمن مرونة املع
 
   ل
 
 

م والخلفيات الت عليمية املختلفة. 
 
                                هنا في تقبل أنماط التعل
 
                        

مين الوقت الكافي لفهم نقطة ما وتحقيق الهدف املرجو منها، بمنح                الص بر واإلبداع،  •
 
                                                       املتعل
 
التكرار واإلعادة واستخدام استراتيجيات مع       

 مكن من ممارسة املهارات التي اكتسبها. تثير اهتمام املتعلم حتى يتومبدعة مختلفة والخروج بأنشطة جديدة ومبتكرة 

الع ومعرفة املزيد عن كل ما هو جديد في مجاله وبالتالي سيساعده فضوله على  إذ يدفعالفضول وحب االستطالع،  •
 
                                                                     هذا الفضول لالط
 
              

 إرسال طالبه إلى آفاق جديدة من املعرفة والكفاءة. 

 

  

يوالثقافالجانب الّلغوي الجانب التّربوي الجانب الّشخصي 
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جانب التربوي 
 
             ثاني ا: ال
 
           

معرفة أنواع االختبارات وتقنياتها واستراتيجياتها، واألهم من ذلك أن  وطرق ومناهج تدريس اللغة العربية كلغة ثانية،  اإلملام بنظريات •

م اللغات الثانية ويميز بينها. 
 
                              يمتلك املعلم معرفة عميقة في األطر العاملية لتعل
 
                                             

مإ إتقان •
 
عل
 
عليم والت

 
  ستراتيجيات الت

 
  

 
         

 
كثر متعة  التي تجعل               

 
         تجربة الت علم أ
 
تجاوز الفهم املوضوعي، ليكون وتشجع املتعلم على وفاعلية،                

 .               متعلم ا مستقال

خطيطالقدرة على  •
 
     الت
 
م  ، و قصير املدى وطويل املدى  ، ويشمل ذلك التخطيط   

 
ة درسية فع الة هي ضرورة للمعل

 
   تصميم وتنفيذ خط

 
                             

 
               

 شطة املناسبة التي تراعي القدرات واالحتياجات التعليمية املختلفة.الناجح، وذلك بوضع األهداف التعليمية وتصميم األن

بصف اللغة العربية للناطقين بغيرها منذ اليوم األول ليس فقط من حيث   حسن اإلدارة الصفية، وذلك ببناء روتين يومي خاص •

                                                                          الت وقعات لسلوك املتعلمين فقط بل الت وقعات األكاديمية واستراتيجيات تحقيقها.

ربوية التكنولوجية، ي باالتحل •
 
                   ملهارات الت
 
                                                                             على املحتوى الر قمي الذي يخص املادة التي يقوم بتدريسها، مع أهمية معرفته بالحد   باالطالع           

  مناسب، ى األدنى من تصميم محتو 
         رقمي 
 والقدرة على دمج التكنولوجيا في خدمة األهداف التربوية.       

 

ا: الجانب اللغوي 
 
                 ثالث
 
 والثقافي    

ن يتمتع بطالقة كبيرة في مهارات اللغة املختلفة والقدرة على الخطابة والعرض، واملعرفة  وذلك بأ، العالية الكفاية اللغويةبـ التحلي •

                                         بقواعد الص وتيات والنحو والصرف والبالغة. 

ومعرفة املشترك بينها وبين اللغة العربية لكي يبني جسور شراكة مع اللغة  ،                                                     إلملام باألنظمة الص وتية وطريقة تدريسها في اللغات األخرى  •

م اللغة وتقصير مدة اكتساب اللغة الجديدة. 
 
                                         األم للطالب وبالت الي يسهل عليه مهمة تعل
 
                                        

اسع في العملية ، بهدف دمج العلوم األخرى، وخاصة العلوم األدبية عبر العصور الثقافية ملفهومها الو ملعرفة الثقافية واألدبيةا •

م.، التدريسية
 
  لكي يقد م ما يدرسه بطريقة تناسب ثقافة املتعل
 
                                            

وتعلمها وتطبيقاتها التربوية، وذلك على مستويين، مستوى الفهم من أجل إنشاء البيئة التعليمية الداعمة   نظريات اكتساب اللغة •

يز على نظريات اكتساب اللغة الثانية مثل النظرية السلوكية وال بد هنا من الترك. ومستوى التطبيق عبر تطوير املمارسات التعليمية

 ونظرية تشومسكي والنظرية التفاعلية. 
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 مهارات القرن الحادي والعشرين 

 

 .تقدم هذه الوثيقة روابط عالية املستوى بعملية التعلم الخاصة بمعايير اللغة العربية في اإلمارات العربية املتحدة ضمن جدولين

م ملهارات التعلمالجدول  •
 
                )أ(: يصف خمسة موضوعات متعددة التخصصات في القرن الحادي والعشرين تتعلق بالتعلم من حيث تطبيق املتعل
 
                                                                                               . 

الجدول )ب(: يصف مهارات القرن الحادي والعشرين التي ترتبط بالتعلم عبر الصفوف املختلفة؛ بما يضمن جهوزية جميع املتعلمين للمرحلة   •

 مل. الجامعية وسوق الع

الجدول )أ(: موضوعات ومهارات القرن الحادي والعشرين 

موضوعات القرن الحادي   

 والعشري 

مهارات القرن الحادي  

والعشرين للكليات وسوق  

 العمل 

 ارتباط التعلم بالصفوف 

 5 - رياض أطفال 

 ارتباط التعلم بالصفوف 

9 - 6 

ارتباط التعلم بالصفوف  

12 - 10 

 أوال

 املعرفة  

 املالية 

 واإلقتصادية

 واألعمال 

 التجارية 

 معرفة كيفية اتخاذ  -

 القرارات االقتصادية

 .                 الشخصي ة املناسبة

 فهم دور االقتصاد في -

 .املجتمع

لوعي باملهارات الريادية؛   ֺֺا  -

 لتعزيز اإلنتاجية في بيئة 

 العمل، وخياراتها املهنية.

يوظف فنون اللغة العربية   -

ايا  ومهاراتها في مناقشة قض

 متعلقة بمحو األمية املالية 

واالقتصادية باعتبارها قضايا 

مطروحة للنقاش مع طالب من  

دول أخرى من خالل أشكال  

 .الوسائط املتنوعة

يستخدم ارتباطات فنون   -

اللغة العربية مع غيرها من  

التخصصات مثل الرياضيات  

والعلوم، والصحة، واللغة  

اإلنجليزية، والتربية الوطنية  

   م االجتماعية،والعلو 

 والدراسات اإلسالمية، 

 البصرية،  –والفنون 

 .املسرح، املوسيقا

-  
 
 عرض العمل مستقال
 
                

             أولويات حل                        أو تعاوني ا، وتحديد

القضايا باستخدام مهارات  

 .فنون اللغة العربية ومهاراتها

مستقل   عرض العمل بشكل  -

                               أو تعاوني، وتحديد أولويات حل   

مهارات  القضايا باستخدام 

 .فنون اللغة العربية ومهاراتها

فنون اللغة   استخدام أشكال -

  العربية في عمل تقرير 

 .الرياضيات  ملشروعات 

عرض العمل بشكل   -

مستقل، وتحديد أولويات 

                      حل  القضايا باستخدام  

مهارات فنون اللغة  

 .العربية ومهاراتها

 استخدام أشكال -

فنون اللغة العربية في  

عات  عمل تقرير ملشرو 

 الرياضيات، وتقديم 

خطة شفوية ملشروع  

 .رياضيات 

 ثانيا 

 املعرفة  

حية           الص 

والخدمات   فهم املعلومات  -

وتفسيرها واستخدام   الصحية 

تلك املعلومات والخدمات  

بطرائق تعزز الصحة، وفهم  

التدابير الوقائية الخاصة  

 .بالصحة البدنية

 استخدام املعلومات  -

 املتوافرة للخروج 

 الئمة تتعلق بنقاشات م

 .بالصحة

يستخدم موضوع محواألمية   -

الصحية باعتبارها قضايا 

مطروحة للنقاش مع طالب من  

من خالل أشكال   دول أخرى 

 .الوسائط املتنوعة

يستخدم ارتباطات فنون   -

اللغة العربية مع غيرها من  

التخصصات مثل الرياضيات  

 والعلوم، والصحة، واللغة 

والتربية الوطنية  اإلنجليزية، 

والعلوم االجتماعية،  

والدراسات اإلسالمية، والفنون  

 .البصرية، املسرح، املوسيقا –

تتضمن   إعداد أوراق بحث  -

 الصحة الجسدية  موضوعات 

مهارات   والعقلية، باستخدام

 النقدي والبحث  التفكير

 .والنقاش املنظم

تتضمن   إعداد أوراق بحث  -

 الصحة الجسدية  موضوعات 

مهارات   لية، باستخداموالعق

 املنهجي والنقدي  التفكير

معرفية   الخاضع ملنظومة 

م القدرة على  
 
              سليمة تمنح املتعل
 
                

 البحث والنقاش املنظم. 

إعداد أوراق بحث   -

 تتضمن موضوعات 

 الصحة الجسدية 

 والعقلية، باستخدام

املنهجي   مهارات التفكير

 الخاضع ملنظومة  والنقدي

معرفية سليمة تمنح  

 
 
 املتعل
 
 القدرة على البحث   م     

 .والنقاش املنظم

 

 ثالثا 

 الوعي العاملي 

 .العاملية  وتناولها القضايا فهم -

أفراد   مع والتفاعل   التعاون  -

  وديانات وأنماط ثقافات  يمثلون 

  بروح الحوار متنوعة حياة

املستويين   واملفتوح على املتبادل

 .الشخص ي واملحلي

فنون    في معرفته يستخدم  -

  فهم ومهاراتها في  العربية  اللغة

 .األخرى ومقارناتها الثقافات 

  املكتسبة من مهاراته  يطبق -

  والعلوم، والصحة، الرياضيات،

  اإلنجليزية، والتربية واللغة

  اللغة العربية  فنون  استخدام -

  في العروض  ومهاراتها

 من  طالب   التقديمية، ملشاركة

              أخرى موظف ا وثقافات  دول 

الناقد والنقاش   مهارات التفكير

 .املنظم

 العربية  فنون اللغة استخدام -

  تعزيز التفكير  في ومهاراتها

  والنقاش املنظم  املنهجي الناقد

  مع  إيجابية واعية  في مناقشات 

 .وثقافات أخرى  دول  طالب من

 

  فنون اللغة استخدام -

 الشفوية  العربية ومهاراتها

  تعزيز التفكير  في  والكتابية

 والنقاش املنهجي الناقد

  في مناقشات  املنظم

 طالب   مع إيجابية واعية
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األخرى    األمم لغات  فهم -

 .وثقافاتها

  والعلوم االجتماعية، الوطنية،

   والفنون  الدراسات اإلسالمية، 

  املوسيقا في املسرح، البصرية، 

  دول  طالب من  مع التواصل 

 .باستخدام التكنولوجيا أخرى 

 وثقافات دول  من 

 .أخرى 

اللغة   فنون  استخدام -

  في ومهاراتها املتقنة  العربية

  إدارة املشروعات وإنتاجها

 .وتقويمها

 رابعا

 املعرفة  

 البيئية 

 وفهم  البيئة معرفة - 

 التي  املحيطة  الظروف

  الهواء واملناخ: والسيما بها، تؤثر

 والغذاء  واليابسة

واألنظمة البيئية   واملاء والطاقة

  في العالم املجتمع  أثر معرفة  -.

  )النمو السكاني،  الطبيعي 

  السكاني، معدل  التطور 

 املوارد،  استهالك

 .)إلخ

 بيئية  قضايا تحليل  - ֺֺ

 .الفعالة الحلول  واستنتاج

  تجاه معالجة ات  إجراء اتخاذ -

  في املشاركة (التحديات البيئية 

  تصميم إجراءات عاملية، 

إجراءات   من حلوملستوحاة

 )القضايا البيئية تخص  معينة 

العربية   اللغة  فنون  يوظف  -

  مناقشة موضوعات  في ومهاراته

  من  طالب   العاملية مع البيئة

   أخرى  دول 

 التكنولوجيا  باستخدام

 .املختلفة والوسائط

فنون   ارتباطات  يستخدم  - ֺֺ

من   غيرها مع العربية  اللغة

الرياضيات   مثل  التخصصات 

 واللغة  والصحة، والعلوم،

الوطنية   والتربية  اإلنجليزية،

االجتماعية،    والعلوم

   اإلسالمية،  والدراسات 

 البصرية،  – والفنون 

 .املوسيقا املسرح،

 تقارير إعداد -

 بيئية  بحثية وأوراق

 مهارات  تعكس

 في  العربية  اللغة

 والتحليل  القراءة

 .والكتابة

 تقارير إعداد -

 .بيئية بحثية وأوراق

 مهارات  تعكس

 العربية  اللغة

 القراءة  في املاثلة

 .والكتابة والتحليل 

 مهارات  استخدام -

  من خالل العربية  اللغة

للتواصل   املعلومات  تكنولوجيا

 محكومة  ثقافات  من طالب  مع

 .مختلفة بلغات 

 تقارير إعداد -

 .بيئية بحثية وأوراق

  مهارات اللغة تعكس

 القراءة  في  العربية املاثلة

 والكتابة  والتحليل 

 .والتقييم

 مهارات  استخدام - ֺֺ

 من  العربية املعمقة اللغة

  تكنولوجيا خالل

 لتواصل  املعلومات 

 ثقافات  من طالب  مع

 مختلفة.  محكومة بلغات 

ا          خامس 

املعرفة  

 املجتمعية 

 في  بفاعلية ملشاركة  ֺֺا  -

 على االجتماعية الحياة

على العمليات   باالطالع

 .وفهمها الحكومية

املواطنة   حقوق  ممارسة  -

 املستوى  على وواجباتها

  والدولي، واإلقليمي  املحلي،

   .والعاملي

املحلية   التضمينات   إدراك -

 املجتمع  لقرارات  والدولية

 املحلي. 

في   اللغة  فنون  يستخدم  -

  تتناول مفهوم االتي املوضوعات 

  من خالل         عاملي ا املواطنة

  متنوعة  وأشكال أخرى  املناقشة

 بوسائط

 .متوافرة

فنون   ارتباطات  يستخدم  -

من    غيرها مع العربية  اللغة

 الرياضيات  مثل  التخصصات 

واللغة   والصحة، والعلوم،

 الوطنية  والتربية  اإلنجليزية،

االجتماعية،   والعلوم

 اإلسالمية،  والدراسات 

 البصرية،  – والفنون 

 املوسيقا  املسرح،

  بحثية تقارير وأوراق عداد ֺֺإ  -

  مهارات اللغة  بيئية، تعكس

والتحليل    في القراءة  العربية

 .  والكتابة

 تعكس  عروض تقديمية عداد ֺֺإ  -

  القراءة والتحليل  في القدرات 

 األمية  بمحو ما يتصل  وكتابة

 .املجتمعية

  عروض تقديمية إعداد -

 القرائية   تعكس القدرات 

والبحث   والتحليلية 

  يتصل  وكتابة ما النقدي

 املجتمعية  بمحو األمية 

 الوسائط  باستحدام

 .املتعددة
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 .)االبتكار)التعلم ومهارات املوسيقا املسرح،  البصرية،: بالفنون  املتعلقة والعشرين الحادي القرن   مهارات: )ب( الجدول 

مهارات القرن الحادي والعشرين  

 للكليات وسوق العمل 

 ارتباط التعلم بالصفوف 

 5 - رياض أطفال 

 ارتباط التعلم بالصفوف 

9 - 6 

 ارتباط التعلم بالصفوف 

12 - 10 

 
 
 أوال
 
    

 التفكير الناقد وحل املشكالت 

في عرض مفهوم   توظيف فنون اللغة ومهاراتها -

 .و تطبيقاته على فهم ثقافة الفرد التفكير الناقد 

وحل املشكالت بتعلم    استخدام التفكير املنظم -

الفن في  التخصصات (غرس معرفة  متعدد

الرياضيات العلوم، والصحة، والتربية الوطنية  

 )والعلوم االجتماعية، والفنون واللغة اإلنجليزية

في عرض مفهوم   توظيف فنون اللغة ومهاراتها - ֺֺ

والتحليل العلمي وحل  املشكالت   التفكير الناقد 

  وتطبيقاتها التي تؤدي إلى تعزيز مهارات 

القراءة،   -االتصاالت الالزمة في تعميق فهم 

وإدراك العالقة املعرفية   - الكتابة، املحادثة

 .واملنهجية بين فنون اللغة العربية

العربية   استخدام ارتباطات فنون اللغة  - ֺֺ

ومهاراتها مع غيرها من التخصصات مثل  

الرياضيات والعلوم،والصحة، واللغة  

إلنجليزية، والتربية الوطنية والعلوم  ا

  – سالمية، والفنون االجتماعية، والدراسات اإل 

البصرية، املسرح، املوسيقا لتعزيز التفكير  

 .املنظم

استخدام املمارسات االستقرائية   -

واالستنباطية بإتقان لتحليل القضايا  

املتداخلة فيما يتعلق بكيفية االستفادة من  

 .فنون اللغة العربية

لتعلم كيفية   توظيف فنون اللغة ومهاراتها - ֺֺ

  صل إلى االستنتاجات والتو  حل املشكالت، 

 .بإصدار األحكام من خالل البحث والتحليل 

        ثاني ا 

 التعلم واالبتكار 

واالستماع   تعلم مهارات القراءة والكتابة -

 .واملحادثة وتطويرها

ممارسة أنشطة التفكير اإلبداعي، كالعصف   -

الذهني، ليتعلم املتعلمون كيف يشاركون  

الفكراملتعلقة بفنون  بأفكارهم ويحترمون جميع 

 اللغة العربية ومهاراتها. 

تعزيز مهارات القراءة والكتابة واالستماع   -

واملحادثة املتعلقة بفنون اللغة العربية  

 .وتطويرها

تعزيز التعلم البتكار أفكار جديدة متعلقة   -

 .بفنون اللغة العربية وإيصالها لآلخرين

م  تعزيز نشاطات التعلم اإلبداعي لتدعيم فه  -

م واستيعابه لفنون اللغة العربية  
 
                                 املتعل
 
     

 .ومهاراتها

إتقان مهارات القراءة والكتابة واالستماع   -

واملحادثة املتعلقة بفنون اللغة العربية،  

والتمكن من إيصال الفكر الجديدة لآلخرين  

 .بفاعلية

 إتقان أنشطة مشاركة الفكر  -

 بهدف إبقاء أذهان املتعلمين 

 عديد منمنفتحة لتقبل وفهم ال 

 .الفكر

إتقان املهارات اإلبداعية في فنون اللغة   - ֺֺ

 .العربية وصقلها وتقييمها

ا 
 
  ثالث
 
     

                   االتصال والت عاون. 

أفكارهم وما   تعليم املتعلمين كيف يوضحون 

يجول في خواطرهم مستخدمين مهارات االتصال  

الشفوي والكتابي وغير اللفظي فيما يتعلق  

  واالستماع واملحادثة لتعزيز فهمبالقراءة والكتابة 

 املتعلمين ملعايير فنون اللغة 

 .العربية

ֺֺֺت  ֺ ֺ والتعاون مع    عزيز أهمية بناء الفريق ֺ

وتخطيط وتنفيذ مشروعات   اآلخرين؛ إليجاد

 بتخصصات مختلفة باستخدام  صفية 

واملحادثة لتعزيز   القراءة والكتابة واالستماع

 .العربية فنون اللغة

 يح الفكر تقان كيفية توض ֺֺإ  -

 باستخدام مهارات االتصال 

 الشفوي والكتابي وغير اللفظي 

 مع مجموعات طالبية متعددة 

 .الثقافات 

 تقان مهارات التعاون مع اآلخرين ֺֺإ  -

 لتخطيط مشروعات فنون اللغة 

 .العربية وتنفيذها

        رابع ا

 املعرفة املعلوماتية. 

إلى أشكال   تعليم املتعلمين كيفية الوصول 

لتعزيز فنون اللغة العربية بكفاءة   املعلومات كافة

 .                        وفاعلية، ورقي ا ورقمي ا

تعزيز عملية التعلم للوصول إلى املعلومات 

وتقييمها لتعزيز فنون اللغة العربية بكفاية  

 .وفاعلية

 تقان عملية الوصول إلى  ֺֺإ

 املعلومات وتقييمها بكفاءة 

 وفاعلية من أجل تعزيز تطبيق 

 .اللغة العربيةفنون 

ا            خامس 

 املعرفة اإلعالمية. 

املتعددة لتقييم   ستخدام مصادر الوسائط  ֺֺا

 املختلفة من األدب؛ ليستخدمها  وجهات النظر

 املتعلمون في التحليل 

تعزيز استخدام مصادر الوسائط املختلفة  

لتقييم وجهات النظر املتعددة في القراءة  

املتعلمين في تحليلهم  واألدب بهدف مساعدة 

وتطوير حجتهم أثناء تطبيق فنون اللغة العربية  

 .                                      في إقناع اآلخرين بقبول وجهة نظر شخصي ة

 إتقان استخدام مصادر الوسائط 

 املتعددة لتقييم وجهات النظر 

 املختلفة في البحث عن قضية 

ما، واملشاركة في تحليل  األدب لتطبيق  

 معايير فنون اللغة العربية 

 ا      سادس  

معرفة تكنولوجيا املعلومات  

 واالتصاالت.

 

التكنولوجيات   تعليم املتعلمين كيفية تطبيق

من أجل البحث عن الفكر   الرقمية بفاعلية

 للقراءة واملحادثة

تعزيز التعلم لتطبيق التكنولوجيات الرقمية  

من خالل استخدامها بوصفها أداة   بفاعلية

بحث عن املعلومات وتنظيمها وتقييمها  

 .الهاوإيص

التكنولوجيات   تقان تطبيق استخدام ֺֺإ

من خالل استخدامها   الرقمية بفاعلية

بوصفها أداة يستخدمها املتعلمون في  

 .البحث في اآلراء املعارضة للقراءة واملحادثة
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         سابع ا  

                  املرونة والت كي ف 

 

 

 فهم أهمية التغذية الراجعة 

 وتعلمها من املدرسين 

تطبيق فنون اللغة  واملتعلمين اآلخرين أثناء 

 العربية 

تعزيز فهم أهمية التغذية الراجعة التي يتم   -

الحصول عليها من املدرسين واملتعلمين اآلخرين  

 .أثناء تطبيق معايير فنون اللغة العربية

مع مواقف   تعزيز كيفية التعامل السليم -

التفاعل مع مشروعات   الفشل والنجاح أثناء

 ع واملحادثة  القراءة أوالكتابة أو االستما

التغذية   إتقان أهمية الحصول على -

واملتعلمين اآلخرين   الراجعة من املدرسين

 أثناء تطبيق معايير فنون اللغة العربية 

إتقان التعامل السليم مع مواقف الفشل   -

والنجاح أثناء التفاعل مع مشروعات  

 .القراءة أو الكتابة أو االستماع  واملحادثة

املوازنة بين وجهات النظر  إتقان  -

واملعتقدات املختلفة وحل املشكالت  

والعمل في البيئات متعددة الثقافات عن 

 .الكتابة واملحادثة

         ثامن ا   

اتي 
 
    املبادرة والتوجيه الذ
 
                     

 

 

 تعلم عملية وضع األهداف، 

 .وإدارة الوقت والعمل باستقاللية

تعزيز تعلم عملية وضع األهداف وإدارة الوقت  

ل باستقاللية من خالل مراقبة وتعريف  والعم

وتحديد األولويات في املهمات التي تستوجب  

 .إكمال املشروع

وإدارة الوقت   إتقان عملية وضع األهداف -

باستقاللية وباتباع الرقابة   من خالل العمل 

وتحديد األولويات في  مشروعات  لذاتيةا

فنون اللغة العربية لتحقيق مبادرات  

 املتعلمين وتوضيحها 

         تاسع ا  

 املهارات اإلجتماعية والثقافية 

 معرفة آداب الوقت املناسب 

لالستماع واملحادثة داخل الغرفة الصفية  

 وخارجها 

بناء ثقافة الحوار التي تعمل على تقدير اآلخرين  

واحترام وجهات نظرهم ومعرفة ثقافة املقام  

م أجوبة السؤال
 
               التي يدرك بها املتعل
 
                   : 

 السكوت؟ متى يجب التكلم ومتى يجب

 إتقان العمل ضمن مجموعات 

مختلفة بإظهار االحترام  للثقافات  

املختلفة؛ ومعرفة متى يجب التكلم ومتى  

يجب االستماع؛ واالستجابة بانفتاح ذهني  

لألفكاروالقيم املختلفة حيث يتم إدراكها  

 .من تحليل األدب 

        عاشر ا

 اإلنتاجية واملسائلة 

الكتابة والقراءة   ة إدارة مشروعات تعلم كيفي 

 .الفردية للخروج بالنتائج املرجوة واملحادثة

على اختالف   تعزيز تعلم إدارةاملشروعات 

للخروج   - منها والجماعية أحجامها الفردية

بالنتائج املرجوة من خالل إظهارأخالقيات  

إيجابية في العمل، وإدارة الوقت، واملشاركة  

 التعاونية الفعالة من خالل الجهود 

الفردية منها   إتقان إدارة أنواع املشروعات 

للخروج بالنتائج املرجوة من   -والجماعية 

خالل العمل بإيجابية وعلى مهمات عدة،  

ومن خالل إظهار األخالق وتحمل مسؤولية  

 .النتائج، إيجابية كانت أم سلبية

 حادي عشر 

 القيادة واملسؤولية 

ب حل  أسلو  تعلم مهارات القيادة باستخدام

املشكالت للتأثير في اآلخرين وتوجيههم نحو هدف  

مشترك ملشروع ناجح باستخدام فنون اللغة  

 .العربية

باستخدام مهارات حل   تعزيز املهارات القيادية

                                      املشكالت واملهارات الشخصي ة للتأثير في

لتحقيق هدف   اآلخرين وإلهامهم وتوجيههم

العربية في  مشروعات فنون اللفة  مشترك في

 الكتابة أو املحادثة 

تقان املهارات القيادية من خالل استخدام   ֺֺإ

                                    مهارات حل املشكالت واملهارات الشخصي ة  

 قدرة اآلخرين على التأثير في لرفع مستوى 

الفريق وتوجيهه لتحقيق  مشروع مشترك في  

 فنون اللغة العربية 
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 منهج )العربية تجمعنا( األنواع األدبية في نصوص االستماع والقراءة في 

 

 نصوص االستماع
نص  أغنية كلمات  ملستوى ا

 سردي 

نص  قصة حوار

 معلوماتي 

إرشادات/ 

 مهام

مذكرات/   إعالن 

 يوميات 

برنامج   مقال شعر

 إذاعي

تقرير  

إخبار

 ي

عرض  

 تلفزيوني 

سيرة  

 غيرية 

بريد  

 إلكتروني 

 ألغاز 

 4 13 3 الثاني
  

 1 1 1 
    

    

  1 3 4 8  الثالث
 

2 2 
   

1   1 1 

 1 2 1 3 1 6 3 3  الرابع
    

  1  

الخام

 س

 3 3 5 1 2 1 
 

1 1 
 

2 1     

الساد

 س

 3 2 7 
 

3 
   

1 1 5 
 

    

  السابع 
  

8 
 

3 
 

1 1 
 

6 1 1 1    

  الثامن
  

6 2 4 
   

1 8 
  

    

  التاسع 
 

4 4 
 

2 
  

5 
 

2 
  

2 3   

  العاشر 
   

2 2 
 

6 1 2 11 
 

3  1   

 1 2 4 3 6 8 28 5 12 1 3 19 7 39 20 30 3 املجموع 
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 نصوص القراءة 

 
معلومات   رسالة قصة  حوار أغنية املستوى 

 وأخبار

إرشادات/  

 مهام

مذكرات/  إعالن

 يوميات 

رسائل  سيرة  مقال  شعر/قصيدة 

 الكترونية

 1 3 2 1 12 1 1 الثاني
 

1 
   

 3 3 3 الثالث
 

5 2 1 4 
 

1 
  

 5 2 4 6 1 الرابع 
 

1 1 
 

1 
 

1 

 الخامس 
 

4 4 1 3 
 

2 1 
 

5 1 1 

 السادس
 

1 5 
 

4 1 
  

1 8 1 1 

 السابع
  

2 
 

2 2 1 2 
 

13 
  

 1 الثامن 
 

2 
 

1 
   

1 17 
  

 1 التاسع
 

2 
   

1 4 1 13 
  

 العاشر
 

1 6 
 

1 1 
 

2 
 

11 
  

 3 2 69 4 14 7 9 23 4 40 16 7 املجموع 
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كلمات البصري ة األكثر شيوع ا 
 
                            ال
 
   

 

 املستوى  قائمة الكلمات 

  - نعم  -أكل  -أسود  -رسم  -ما  - قال  -باب   -بيت   -    كل   - مع  -من  -في  -بابا  -ماما  -يا  -هذا  - أنا  -كان 

أسد   -هم  -هي  - ال  -ماذا  -      يحب   -جاء  - هو  -ذلك    -ركب  - ركض  -هناك  - نحن  -عندي  -إلى  -تحت 

 عين. –رأس   -ثوب  - توت  - وقف  - قرأ  -دار  - جمل  - بطة  -

 

 األول 

 –كتب  –فعل  –جلس  –سأل  –مش ى  –دخل  -أبي  –     أم ي  –أخي  –أختي  -لك  –لها  –له  –لهم 

 –عنده  -هل  –أي  –أين   –كيف  -الذي  –مثل  –لم  –قد  –إذا  - شرب  –ذهب  –لعب  –سبح 

اسم  –كتاب   شجرة مدرسة. -غرفة  -أريد  –يعيش  –يحب  -      شكر ا  –بعض  –فوق  –بعد  -عندها

 - يوم  –

اني
 
    الث
 
    

      مع ا   -      فرح ا  -بسرعة  –       كثير ا  –       دائم ا  - اآلن  –سنة  –        الص باح  –مدينة  –أول  –حول  –قبل  –     عد ة 

ع ل   -
 
     ف
 
  –الحمد  -عمل –بكى  –عادت  - 

 
 أهال
 
م  –وقف –نظر  -   

 
  تكل
 
  -أخذ –دخل -درس  –غسل  –   

  –ديقة ح –أخضر  –أوالد  –أزهار  –عصير  – يد  –ماء  –مطر  –قلم  –رجل  –يغني  –يشتري 

مة 
 
   معل
 
رة  –حقيبة  –   

 
   ك
 
ن   –أو  – 

 
   أل
 
ذين  –هؤالء  – 

 
    ال
 
تي. –  

 
   ال
 
   

 

الث 
 
    الث
 
    

  –مكان  –مسرور بعيد  -كامل - حزين  - أحسن –ساخن   –لذيذ  –طويل  –خفيف  -خير –سالم 

 –فقط  –بعض  -مكتبة  –أسرة  –      أبد ا  –       أخير ا  - مساء  –     ألن ه  –      ألن ها  –لكن   -يسار –يمين  –بالد 

  –ضحك  –حمل  –بدأ  -أيها  – أحتاج
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  – سؤال  -نستطيع  –يكبر   - صنع  –وقع  –  

 معي. –يجمع  –سبعة   –ثمانية  -بيوت  –أرض  –حيوان 
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 األلعاب التعليمية التربوية

في  املتعلم خاصةبأهمية اللعب في حياة ، كما خرجت الدراسات نسان للحياة اإلهمية اللعب في إعداد أل عبر العصور  لقد فطنت الحضارات

،  املعرفية النمائية )عالم النفس السويسري( جان بياجيهنظرية : اللعب، مثل  تفسير مفهومولقد ظهرت النظريات املعرفية في  ،املراحل األولى

ءمة، والذي يتحقق العقلية والظروف املحيطة باإلنسان، أي االستيعاب واملوا أهمية تحقيق التوازن والتناسق بين العمليات حيث يؤكد بياجيه 

اللعب يمثل العمل الجاد، على ما نادى به بياجيه قائال: ")من قادة املدرسة النفسية املعرفية(  برونر أكدكما . واملحاكاة  بشكل أصيل أثناء اللعب

ي لدى                                                                                    ومتوازن، وهو العمل الزهم للطفل لتطوير معارفه ومفاهيمه، وهو أيض ا أداة النمو املعرف الذي يقوم به اإلنسان لتحقيق نمو متكامل 

".الطفل وبناء شخصيته االجتماعية املتكاملة في مختلف مراحل نموه   

 

مجموعة   توظيف ولذلك تم  ؛االجتماعية والعقلية واملهارية فمن خالل انغماس املتعلم في اللعب يطور جسمه وعقله، ويحقق التكامل بين وظائفه

، كما يأتي:هداف تربوية متنوعةفي منهج )العربية تجمعنا( أل  ميةمن األلعاب اللغوية التعلي  

 تعلم مهارات اللغة املختلفة. مما يسهم بفاعلية في والتآزر العصبي العضلي، : حيث تدريب العضالت والحواس أهداف جسمية •

 اللعب الكتساب اللغة الثانية. حيث التركيز على العمليات العقلية من خالل تنمية التفكير الناقد واالستكشاف واالبتكار عبر : أهداف معرفية •

  في مهارات اللغة والربط بين املحسوس واملجرد، باإلضافة إلى مهارة حل املشكالت. : حيث التأكيد على السرعة والدقة واإلتقانأهداف مهارية •

 ملهارات الحيوية املطلوبة أثناء التعلم. وغيرها من ا

على  واعتباره خطوة في طريق التعلم، كما تساعد   : حيث الحرص على زيادة دافعية املتعلم لتعلم اللغة العربية وتقبل الفشلوجدانيةأهداف  •

 . التعبير عن النفس وتلبية الرغبات واالحتياجات باللغة الثانية املكتسبة

 اتباع القوانين والنظام، بمحاكاة مواقف حياتية حية. : حيث تعزيز التواصل مع اآلخرين وتعلم أهداف اجتماعية  •

 عب في منهج )العربية تجمعنا(: األسس التربوية لل

أن يساعد املعلم   شأنه، وهذا ما دفع أنصار تكنولوجيا التعليم إلى رفع شعار "تعلم واستمتع"، والذي من                                   إن اللعب ليس هدر ا للوقت أو الجهد

 املنهجية اآلتية:  في الغرف الصفية وفق بعض األسس                                        على الجمع بين االثنين اللعب والتعلم مع ا 

 وتعززها.  التعليمية التي تخدم النواتج التعليمية املرجوة اختيار األلعاب •

 دارسين.تنوع األلعاب لتلبي حاجات املتعلمين املختلفة وتحقيق مشاركة كافة ال •

مع ضرورة أال يطغى االستمتاع بمواقف اللعب على  الغرف الصفية وخارجها؛  داخل الستخدام األلعاب في ا؛      مسبق   ومعدة مبرمجة خطط وضع  •

 الهدف التعليمي األساس ي. 

 املشاركة فيها قبل البدء باللعب.  مشتركة املتعلمين بأهداف اللعبة وقواعدها وتعليمات •

 . حيث إثراء وتعزيز املفاهيم واملعلومات واملهارات املتعلمة منها؛  ءاملشاركين في اللعبة بعد االنتها املتعلمينتقييم أثر التعلم باللعب لدى   •

 

 املشتركة، املوازية، والجماعية. الفردية، واملشاهدة، والثنائية، و  :، هي كما يأتيأنواع عدة لقد تنوعت األلعاب في املنهج وفق املتعلم إلى 

 ، فيما يأتي:  اكتساب مهارات اللغة العربية املختلفةعض من األلعاب التي وظفت في هنا لبونعرض 

صيد الكلمات، من أنا؟، والكراس ي املتحركة، و لعبة القلم واملمحاة، والحصان واللجام، واملتاهة، والكلمة الضائعة، والكلمات املتقاطعة، و 

وحرف وصورة، والعب واكسب، وبنك   عرفة، واللوحات والنرد، وجمع الكلمات، وكلمةاملعرفة، وقطار املوالكلمات املبعثرة، واألحجيات، ودوالب 

،  الترتيب، واأللوان، وكرة الثلج، وخلية النحل، وشطيرة الكتابةواملطابقة، بزل األعداد، والتركيب والتحليل، و الكلمات، وصندوق الحروف، 

وكلمة وعكسها،  والسباقات، ودوالب الحظ، وكلمة تبحث عن نقطة، قدم، واملثلجات، وسلة التسوق، كرة الوالبنغو، والدومينو، والتصنيف، و 

أين الخطأ؟، والبالونات،  والقفز، وشد الحبل، و ومسرح الدمى، والحكواتي، وصندوق الدنيا، واأللغاز، وسؤال وجواب، والعصا السحرية، 

 وسؤال أم أمر، واسحب واربح. كأس الفائز،  وقارب النجاة، وبنك النقود، وجمع النقاط، و أوراق اللعب، الحلزونة، والتمثيل الصامت، وارسم لي، و 

 


