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الإطار العام ملعايري املناهج  2014م

متهيد
الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أبلغ من نطق بالضاد ،وعىل آله أجمعني.
إن الحديث عن اللغة العربية حديث عن كيان األمة ،وهويتها وأناقتها التاريخية املوغلة يف األعامق ،حديث عن أمانة ،ورسالة كرمها الله تعاىل
بأن أنزل القرآن بها ،لتبقى غنية قوية نامية قادرة عىل مواكبة الجديد ،والتفاعل معه ،بخاصة يف عرص العامل القرية ،عرص االنفتاح والتكنولوجيا،
الذي أصبحت فيه خريطة املعرفة منظومة شديدة االندماج ،تتداخل فيها اإلنسانيات مع الطبيعيات ،والعلوم مع الفنون متتزج يف إطارها املعارف
بالخربات واللغات ،مؤكدة للرافض واملريد أن اللغة خط الربط ،وهمزة الوصل ملدخالت العلوم ومخرجاتها.
ال شك أن مسايرة التقدم العلمي ،ومواكبة ركب القافلة الحضارية يف إطار العوملة والحداثة ،أمر تستدعيه طبيعية املرحلة التي نعيشها ،وأن
التقدم الهائل للمعلومات ووسائل االتصال يضعنا جمي ًعا – مهتمني ومختصني وأصحاب قرار – أمام تحديات كبرية ،تتطلب منا التحرك الرسيع
الواعي ،إليجاد مناخات تعليمية جديدة متطورة ،متكننا من التعامل مع ثورة املعلومات ،مبا يحقق تطو ًرا نوعيًّا يف أدواتنا ووسائلنا لتتوافق مع
املستوى املتجدد للتقنية واملعرفة ،إذ إن تعليم الناشئة مهارات لغتهم ،ومكوناتها الرئيسة والجزئية ،يتطلب تطوير أداءاتنا املهنية ،وتهيئة البيئات
تعلم ناج ًحا بتوازن يعمق ثنائية األصالة واملعارصة التي تحفظ ألبنائنا قيمهم ،وعاداتهم ،وتعزز هويتهم الوطنية املنشودة.
الحاضنة ،التي تحقق ً
وليس الحديث عن أهمية اللغة العربية حك ًرا عىل ألسنة أهلها ،فهذا املسترشق الفرنيس (أملسيو غليوم بوستل) يقول :اللغة العربية أفصح
اللغات أدبا ويؤكد قوله (أملسيو برتلمي هربلو) يف كتابه (املكتبة الرشقية) إذ يقول :إن اللغة العربية لهي أعظم اللغات آدابًا وأسامها بالغة وفصاح ًة
وهي لغة الضاد.
ونتيجة لفهم هذا الدور للغة من حيث هي ،فقد وضعت دولة اإلمارات العربية املتحدة،ممثلة بوزارة الرتبية والتعليم اللغة العربية يف صدر
أولوياتها ،ونصت محاور سياستها التعليمية عىل كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية يف الدولة ،وهي لغة التدريس األساسية يف التعليم ما قبل
الجامعي؛ لكونها تشكل هوية املجتمع اإلمارايت ،وتحفظ نسيجه الثقايف والفكري واالجتامعي.
ومدروسا وفق
وألن املناهج الدراسية أدوات املدرسة يف بناء املعرفة اللغوية وتنميتها،عكفت وزارة الرتبية والتعليم عىل بنائها بنا ًء علم ًّيا مخططًا
ً
املعايري العاملية يف بناء املناهج بطريقة تراكمية واعية تراعي أن تكون نصوصها ومحاورها ومعالجاتها ممثلة الكفايات اللغوية التي يجب أن ميتلكها
تلميذ القرن الحادي والعرشين؛ ليكون قاد ًرا عىل التعامل مع متطلبات العرص .ويجب أال تقترص العناية باللغة العربية عىل مناهجها فحسب ،بل
متتد إىل مناهج املواد الدراسية املختلفة؛ لتكون منظومة داعمة لتعلم اللغة ومامرستها.
ولضامن أن تعكس هذه املعايري التوقعات العاملية الحديثة ،ارتكزت عملية التطوير عىل معايري وطرائق تعليم وتعلّم اللغة العربية املعتمدة
من ِق َبل املؤسسة الدولية لخدمات املدارس وتلك املعتمدة يف اإلمارات العربية املتحدة ولبنان وقطر ،والتي تتضمن أيضً ا املفاهيم الرتبوية آلداب
اللغة املستمدة من إطار القراءة ملؤسسة التقييم الوطني لألداء الرتبوي ،إطار مناهج (ماساتشوستس) آلداب اللغة اإلنجليزية ومحو األمية ،منظمة
الرشاكة من أجل مهارات القرن الواحد والعرشين؛ التفكري النقدي ومهارات حل املشكالت :أطر الدراسات االجتامعية؛ ومنظمة الرشاكة من أجل
مهارات القرن الواحد والعرشين :خرائط محو األمية التكنولوجية يف العلوم والجغرافيا.
وتنقسم معايري اللغة العربية إىل ستة مجاالت هي :أساسيات القراءة ،وقراءة النص األديب ،وقراءة النص املعلومايت ،والكتابة ،واالستامع والتحدث،
5

واللغة ،وينقسم كل مجال إىل فروع متداخلة ومرتابطة بني مختلف الصفوف الدراسية ،ولكل فرع مخرجات تعلّم ينبغي تحقيقها.
ومن املعلوم أن تبني مجموعة محددة من املعايري ما هو إال الخطوة األوىل التأسيسية نحو الوصول إىل أهدافنا وغاياتنا ،وينبغي أن تقرتن مبواد
املناهج الدراسية والتقييامت املوضوعية والتطوير املهني لضامن تحويل رؤية هذه املعايري إىل حقيقة واقعة يلمسها املتعلمون يف جميع الفصول
الدراسية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ما املعايري الجديدة ملادة اللغة العربية التي تدرس للصفوف من الروضة إىل الصف الثاين عرش يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؟
تحدد معايري املنهاج الجديدة ما املطلوب من املتعلّم أن يعرفه ،وأن يكون قاد ًرا عىل القيام به فيام يخص مادة اللغة العربية ،صفًا تلو صف
ومحو ًرا تلو اآلخر .وعىل معايري املنهاج أن تضمن حصول جميع املتعلمني ،عىل اختالف جنسهم وسياقهم االجتامعي أو الجغرايف أو الثقايف أو اللغوي
الذي ينتمون إليه عىل تعليم عايل الجودة ،وإعطائهم الفرصة لتطوير املهارات ذاتها .وتلعب املعايري دور املرجع بالنسبة لجميع أنشطة التعلم
الصفية؛ وتوفر دليالً أو خريطة تفصيلية للمدرسني عن األهداف املحددة للمحتوى الذي ينبغي عىل املتعلّم أن يتعلمه يف مادة اللغة العربية؛ وتوفر
نقطة مرجعية ملصممي الكتب الدراسية وواضعي املواد الدراسية،ولتتحقق األهداف املرجوة يجب أن تتوافق أدوات التقييم املختلفة يف أشكالها
وطرائق أدائها التي تفرس مستوى أداء املتعلم وقدراته وفق مستويات أربعة ،وهي:
املستوى  :1مل يتم البدء بتحقيقها أو عىل وشك البدء بذلك :ال يظهر املتعلمون ضمن هذا املستوى أية مهارات ،أو يظهرون الحد األدىن من
املهارات أو الفهم ضمن نواتج التعلم املستهدفة ،وعليه يحتاج هؤالء املتعلمني إىل الدعم املكثف.
املستوى :2قيد التطور :املتعلمون يف هذا املستوى قد بدأوا لت ّوهم بإظهار التقدم يف املهارات املستهدفة ،وسيحتاجون إىل املزيد من الدعم.
خصوصا يف املهام املعرفية اإلدراكية املستوى
املستوى :3متت تلبية التوقعات :املتعلمون يف هذا املستوى ميتلكون املهارات واملعارف املستهدفة،
ً
 1واملستوى  ،2وعىل الرغم من أن هناك مجال للمزيد من التطور؛ إال أن هؤالء املتعلمني قادرون عىل املتابعة والتقدم إىل الوحدة
التالية من املادة الدراسية.
املستوى  :4تجاوز التوقعات :املتعلمون يف هذا املستوى يتقنون املهارات املستهدفة متا ًما ،مبا يف ذلك التحدي الذي تنطوي عليه املهام املعرفية
اإلدراكية يف املستوى (.)3
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األوزان:
األعداد لنواتج التعلم بحسب المجال
الصف

أساسيات
القراءة

قراءة
النصوص
األدبية

قراءة
النصوص
المعلوماتية

الكتابة

روضة 1
روضة 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
المجموع

20
23
13
11
10
9
9
0
0
0
0
0
0
0
95

9
13
11
13
13
12
13
12
16
12
13
14
16
19
186

9
9
9
9
9
9
9
9
10
9
9
9
9
9
127

11
13
16
12
13
13
15
16
15
16
15
17
16
17
205

االستماع
والمحادثة

اللغة

المجموع

6
6
8
8
8
10
9
6
6
6
6
6
7
6
98

13
14
26
30
22
28
27
31
28
25
27
22
21
23
337

68
78
83
83
75
81
82
74
75
68
70
68
69
74
1048
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النسب المئوية لنواتج التعلم
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الصف

أساسيات
القراءة

قراءة
النصوص
األدبية

قراءة
النصوص
المعلوماتية

الكتابة

روضة 1
روضة 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
المجموع

21%
24%
14%
12%
11%
9%
9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

5%
7%
6%
7%
7%
6%
7%
6%
9%
6%
7%
8%
9%
10%
100%

7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
8%
7%
7%
7%
7%
7%
100%

5%
6%
8%
6%
6%
6%
7%
8%
7%
8%
7%
8%
8%
8%
100%

االستماع
والمحادثة

اللغة

6%
6%
8%
8%
8%
9%
9%
6%
6%
6%
6%
6%
7%
6%
100%

4%
4%
8%
9%
7%
8%
8%
9%
8%
7%
8%
7%
6%
7%
100%

األعداد لنواتج التعلم بحسب المجال
الحلقة

أساسيات
القراءة

قراءة
النصوص
األدبية

قراءة
النصوص
المعلوماتية

الكتابة

رياض األطفال
1
2
3
المجموع

43
52
0
0
95

22
62
53
49
186

18
45
37
27
127

24
69
62
50
205

االستماع
والمحادثة

اللغة

المجموع

12
43
24
19
98

27
133
111
66
337

146
404
287
211
1048

النسب المئوية لنواتج التعلم
الحلقة

أساسيات
القراءة

قراءة
النصوص
األدبية

قراءة
النصوص
المعلوماتية

الكتابة

رياض األطفال
1
2
3
المجموع

%29
12%
0
0
9%

%15
15%
18%
23%
18%

%12
11%
13%
13%
12%

16%
17%
21%
24%
20%

االستماع
والمحادثة

اللغة

8%
11%
8%
9%
9%

18%
33%
39%
31%
32%
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األعداد لنواتج التعلم بحسب المستوى
الصف

الحفظ
والتسميع

المهارات
والمفاهيم

روضة 1
روضة 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

20
11
15
11
11
11
14
10
8
5
11
8
8
6

33
43
52
54
45
50
46
38
39
35
42
37
36
42
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النسب المئوية

التفكير
اإلستراتيجي المجموع
والموسع
15
24
16
18
19
20
22
26
28
28
17
23
25
26

68
78
83
83
75
81
82
74
75
68
70
68
69
74

الحفظ
والتسميع

المهارات
والمفاهيم

التفكير
اإلستراتيجي
والموسع

29%
14%
18%
13%
15%
14%
17%
14%
11%
7%
16%
12%
12%
8%

49%
55%
63%
65%
60%
62%
56%
51%
52%
51%
60%
54%
52%
57%

22%
31%
19%
22%
25%
25%
27%
35%
37%
41%
24%
34%
36%
35%

األعداد لنواتج التعلم بحسب المستوى
الحلقة

الحفظ
والتسميع

المهارات
والمفاهيم

روضة 1
1
2
3
المجموع

31
62
34
22
149

76
247
154
115
592

النسب المئوية

التفكير
اإلستراتيجي المجموع
والموسع
39
95
99
74
307

146
404
287
211
1048

الحفظ
والتسميع

المهارات
والمفاهيم

التفكير
اإلستراتيجي
والموسع

21%
15%
12%
10%
14.2%

52%
61%
54%
55%
56.5%

27%
24%
34%
35%
29.3%
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وضع سجل مواصفات الطالب اإلمارايت:

توجه البلدان التي تعتمد أنظمة تعليمية عالية الجودة ال ّنمو املتكامل للمتعلم ،من خالل معايري ووثائق تعليمية دقيقة ومتخصصة؛ تؤدي إىل
اتساع نطاق مفهوم التعليم ألكرث من مجرد اكتساب للمعرفة األكادميية؛ بحيث تعالج هذه الوثائق املوضوعات عىل مستوى أوسع نطاقًا بدالً من
()2
()1
تجزئتها ،كام يف نيوزيلندا وإيرلندا الشاملية  ،عىل سبيل املثال ،حيث يح ّدد مديرو قطاع التعليم املوضوعات الكلية التي توجه عملية تعلم
الطالب ،مبا يف ذلك إدارة الذات وإقامة العالقات مع اآلخرين.
عىل سبيل املثال ،حيث يح ّدد مديرو قطاع التعليم املوضوعات الكلية التي توجه عملية تعلم الطالب ،مبا يف ذلك إدارة الذات وإقامة العالقات مع
اآلخرين.
()3
ومن جهة أخرى ،تستعرض وثيقة "املخرجات التعليمية املنشودة يف "سنغافورة" مخرجات نواتج التعلم الرئيسية لنهاية كل حلقة تعليمية .
تتناول هذه املخرجات موضوعات ذات صلة بالنمو املتكامل للطفل كالقيم األخالقية واالبتكار والوالء ،وتشدد بلدان أخرى عىل موضوعات معينة،
مثل االندماج الكيل والعمل الجامعي وحل املشكالت واإلبداع ،مع إبراز الصفات املهمة عامليًّا ،والتي ينبغي إدراجها ضمن سجل قوي يح ّدد
مواصفات املتعلّم اإلمارايت.
يحتوي سجل مواصفات املتعلّم اإلمارايت الوارد أدناه عىل موضوعات من شأنها توجيه النمو املتكامل للطالب ،مثل التفكري الناقد وحل املشاكل
واللغة الوظيفية والهوية الوطنية.
ويستند هذا السجل إىل قيم وطنية منصوص عليها يف وثائق أساسية ،مثل رؤية اإلمارات العربية املتحدة للعام 2021م ،ودستور دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،ورؤية وزارة الرتبية والتعليم ورسالتها وقيمها ،واإلسهامات التي قدمها متخصصون من وزارة الرتبية والتعليم.
ينبغي لسجل مواصفات املتعلّم اإلمارايت توجيه عملية النمو املتكامل للطالب عن طريق ترسيخ القيم األخالقية والشخص ّية واالجتامعية التي تؤدي
إىل مجتمع صحي وحيوي.
كل من الحلقات التعليمية األربع يف دولة اإلمارات
كام يستعرض السجل الوارد أدناه السامت التي يُتوقع من الطالب اإلماراتيني اكتسابها يف نهاية ّ
العربية املتحدة.

)1الكفايات األساسية  Key Competencies. (2007، 14سبتمبر) .تاريخ االستخراج في  5مايو ،2014 ،من الموقع from http://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealand-
.Curriculum/Key-competencies
)2ما هي مهارات التفكير والقدرات الشخصيّة؟  .What Are Thinking Skills & Personal Capabilities? (n.d.) . Northern Ireland Curriculum Newsتاريخ االستخراج في 9
مايو ،2014 ،من الموقع ./http://www.nicurriculum.org.uk/TSPC/what_are_tspc
)3المخرجات التعليمية المنشودة  Desired Outcomes of Education. (2009، 1ديسمبر) .وزارة التربية والتعليم ،سنغافورة .تاريخ االستخراج في  9مايو ،2014 ،من الموقع http://www.
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موا�صفات الطالب الإماراتي و�سمات اخلريج يف نهاية كل مرحلة تعليمية:
السمة

رياض األطفال

الحلقة األولى

الحلقة الثانية

المرحلة الثانوية

املعرفة

 -يظهر معرفة أن للكون خالقًا هوالله تعاىل ويظهر حبًا له.
 -يجيد قراءة وكتابة بعض الكلامتوالجمل البسيطة واألرقام.
 -مييز بني حروف اللغة اإلنجليزيةمــن حيث رسمها وموقعها
واألصوات التي متثلها يف الكلمة
يف اللغتني العربية واالنجليزية.
 -يتعرف عادات غذائية وصحيةسليمة تناسب مرحلته العمرية.
 -يظهر قدرة عىل معرفة األعداد(حتى  )20ويوظفها يف حل
العمليات الرياضية البسيطة
(الجمع  /الــطــرح) واكتشاف
األمناط.
 -يتعرف البيئات يف محيطه(صحراوية ،بحرية ،جبلية)..،
وبعض خصائصها.
 -يبدي شعو ًرا باالنتامء لدينهووطنه ،ويظهر سلوكًا يعكس
اعتزازه بعاداته.

 -يظهر معرفة بــأركــان اإلســاموقيمه األساسية ويطبقها يف
حياته اليومية.
 -يظهر قدرة عىل قـراءة نصوصمتنوعة (رسدية ،وصفية ،حوارية،
قصصية ،معلوماتية )...قراءة
صحيحة مقرتنة بالفهم.
 -يظهر قدرة عىل كتابة نصوصإنجليزية متنوعة كتابة إمالئية
صحيحة.
 -يــوظــف معرفته العلمية يفاملحافظة عىل صحته ولياقته
وعاداته الغذائية بشكل سليم.
 -يظهر معرفة باألعداد والعملياتالحسابية واألمناط وميثل البيانات
ويستدل من خاللها عىل بعض
املفاهيم اإلحصائية.
 -يظهر معرفة علمية برتكيببعض أج ـزاء جسمه والنباتات
والحيوانات من حوله ،وتركيب
سطح األرض وبعض مكونات
الــفــضــاء وأشـــكـــال الــطــاقــة
ومصادرها يف محيطه والتفاعالت
التي تحدث فيه.
فهم مبكونات العقيدة
 -يظهر ًاإلسالمية األساسية وبعض مبادئ
املعامالت البسيطة ،ويعكس
وع ًيا مبفهوم وطنه ونظام الحكم
فيه واالنتامء إليه ومسؤولياته
وواجباته تجاهه مبا يسهم يف
تشكيل هويته الوطنية.

 -يظهر معرفة بأحكام اإلسالم وآدابهوقيمه الفردية الجامعية ومتثالً لها
يف أخالقه وسلوكه وتعامالته مع
اآلخرين.
فهم بقواعد اللغة العربية
 -يظهر ًالفصيحة وآدابها ويوظف ذلك
يف التعبري عن نفسه وعن قضايا
مجتمعه مستخدما الصور املختلفة
لألدب كالقصة والرواية والشعر
وغريها.
معجم لغويًّا (انجليزيًّا)
 -يراكمً
ويوظف مفرداته وتراكيبه املختلفة
يف إطار صحيح من قواعد اللغة
اإلنجليزية ليعرب عن نفسه بطرق
مختلفة.
 -يــبــنــي مــنــظــومــة مـــن القيمواالتــجــاهــات واملــيــول والوعي
بــالــعــادات الصحية والغذائية
ويوظف ذلك يف املحافظة عىل
نفسه من األم ـراض املرتبطة بها
وكذلك السارية واملنقولة بطرق
مختلفة.
 -يظهر معرفة باألعداد الصحيحةوالنسبية والحقيقية والنسب
املئوية ومبــا يجري عليها من
عمليات ،ومعرفة بعض مفاهيم
االحصاء واالحــتــاالت والتعابري
الجربية واملعادالت واملتباينات
والدوال واملفاهيم الهندسية.
فهم برتكيب جسم اإلنسان
 -يظهر ًووظائف األجهزة واألعضاء كام
فهم باألنظمة البيئية
يظهر
ً
والحيوية وتفاعالتها ونشأة األرض
وتاريخها وبعض مكونات الكون
األخرى والتفاعل بني املادة والطاقة
وصور تحوالتها ومصادرها وتركيب
املادة وتغرياتها وتفاعالتها.
فهم مبكونات الرشيعة
 -يعكس ًاإلسالمية يف مجاالتها املختلفة
ويوظف ذلك يف حياته اليومية
مبا ينعكس علـى سلوكه يف إطار
من الوعي مبوقع وطنه الجغرايف
وقــدراتــه االقتصادية وخصائص
ومــكــونــات مجتمعه وتاريخه
لتتبلور هويته الوطنية وانتامئية
لدينه ووطنه وأمته.

 -يظهر فــهـ ًـا لترشيعات اإلســامومقاصده مبا يعكس التزا ًما واض ًحا
بوعي واعتدال وتــوزان بعيدًا عن
اإلفراط أو التقريط.
 -يظهر معرفة بالفنون املختلفة يفاللغة العربية مبا ميكنه من توظيفها
يف فهم أو إنتاج صور اإلبداع األديب
املختلفة من قصة ورواية وشعر ونرث
ومبا ميكنه من فهم العلوم املختلفة
والتعبري عنها بلغته األم بسهولة
واقتدار.
 -يوظف معجمه وحصيلته اللغوية(االنجليزية) يف التعبري عن نفسه ويف
الحديث عن قضايا مجتمعية وبيئية
واقتصادية يف إطار من الدقة اللغوية
املستندة إىل قواعد اللغة مبا يعكس
فهم عميقًا لتوظيف مهاراتها األربع:
ً
القراءة ،املحادثة ،الكتابة واالستامع.
 -أن ميارس منط عيش صحي يعتمدعىل مامرسة الرياضة بانتظام وعىل
تناول األغذية الصحية املتوازنة.
فهم وإتقانًا للمفاهيم الجربية
 -يظهر ًوالهندسية والدوال املثلثية والتفاضل
والتكامل ويوظف مهاراتها يف حل
مشكالت ذات سياقات مركبة.
 -يكامل بــن معرفته باملفاهيموالقوانني يف الفيزياء والكيمياء
وعلوم األرض وعلوم الحياة يف فهم
الظواهر واألحـــداث املحيطة به
وتفسريها وإيجاد حلول ملشكالت
مركبة يف حاالت مختلفة تحدث يف
محيطه الواقعي.
فهم واس ًعا بتاريخ وجغرافية
 -يظهر ًوتركيب مجتمع دولــة اإلمــارات
العربية املتحدة ومحيطها العريب
والعاملي مبا ميكنه من بناء صورة
لنظام عاملي قائم عىل التعددية
الفكرية واالجتامعية والسياسية
والتاريخية والدينية.
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السمة

املهارة
االستقاللية واملسؤولية
14

رياض األطفال

الحلقة األولى

الحلقة الثانية

المرحلة الثانوية

 -يستخدم مــهــارات االتــصــالاللفظي وغري الفظي كاإلمياءات
للتعبري عن مشاعره وأفكاره.
 -يظهر قدرة عىل استخدام العدادالــيــدوي أو اإللــكــروين إلج ـراء
عمليتي الجمع والطرح ضمن
العدد .10
 -يظهر قـــدرة عــى اســتــخــداماألدوات اآلمنة يف بناء وتشكيل
وتركيب املجسامت والنامذج
البسيطة يف العلوم والرياضيات.
 -يظهر مهارة أولية يف التعامل معالحاسوب واأللواح الذكية بصورة
مناسبة ملرحلته النامئية.
 -يظهر سلوكا يعكس التزا ًمابعاداته وتقاليده وانتامءه تجاه
دينه ووطنه.

 -يستخدم خرباته املكتسبة يفاللغتني العربية واإلنجليزية لفهم
ما يسمع ويقرأ ويتواصل إيجابيا
مع محيطه يف حياته اليومية.
 -يــوظــف معرفته الرياضيةيف تسهيل حياته اليومية يف
املعامالت أو االجـــراءات التي
يقوم بها وحل املشكالت ذات
الطبيعة الرياضية التي تواجهه
يف بيئته أو محيطة القريب.
 -يظهر قدرة عىل توظيف مهاراتوعمليات العلم يف التخطيط
إلجراء استقصاءات علمية بسيطة
متكنه من القدرة عىل حل بعض
املشكالت يف بيئته ومحيطه الذي
يعيش فيه.
 -يوظف مهارة البحث للحصولعىل املعلومات املوثوق بها من
مصادرها املطبوعة والرقمية
املتنوعة.
 -يشارك يف املناسبات الوطنيةواالجتامعية واألعامل التطوعية
ويعكس من خاللها وع ًيا بهويته
الوطنية وعاداته وتقاليده وتراثه.

 -يستخدم الكتابة الوظيفية يفاللغتني العربية واإلنجليزية يف
التعبري عن نفسه بصور مختلفة
 -يوظف معرفته الرياضية يف حلاملشكالت وفهم املتغريات الكمية
عب عنها بجداول أو رسوم
والتي يُ َّ
بيانية أو تناسبات طردية أو
عكسية ويفرس ذلك بصورة أولية
مبا يساعده عىل فهم تأثرياتها يف
حياته اليومية.
 -يوظف مهارات البحث والتفكريالناقد يف حل مشكالت حقيقية
تظهر يف بيئته الواقعية مستندا
إىل منهجية البحث العلمي.
 -يوظف مصادر املعرفة الرقميةوالــورقــيــة يف إنــجــاز دراســات
وبحوث إنسانية واجتامعية
ملشكالت ترتبط ببيئته ومجتمعه
املحيل وتــنــاول بعض القضايا
البيـئية العاملية.
 -يظهر قدرة عىل تحديد موقعدولته جغرافيا بطرق تقنية أو
تقليدية من خالل التعرف عىل
أشكال الخرائط املختلفة.

 -يظهر التنظيم واإلتــقــان عندتنفيذه مهام أدائــيــة بسيطة
ومناسبه ملرحلته النامئية
والعمرية.
حسا باملسؤوليته تجاه
 -يبدي ًّالبيئة التي يعيش فيها .

 -ينفذ مشاريع علمية تعليميةتحت إرشاف مبارش ويتوصل
إىل نتاج ذا مالمح محددة ضمن
الرشوط املتفق عليها مسبقا.
 -يظهر وعيًا مبسؤولياته وأدوارهوأدوار اآلخرين عند املشاركة يف
أي فريق عمل ويبدي احرتاما
والتزاما بذلك حتى إنجاز املهمة.

 -يشارك يف تنفيذ مشاريع منخالل فرق عمل ذات مسؤوليات
محددة وأدوار مميزة بحد أدىن
من اإلرشاف املبارش.
 -يعكس ســات قــيــاديــة تربزاالستقاللية يف حل املشكالت
البسيطة واتخاذ القرارات ذات
العالقة بحياته ومستقبله العميل
والعلمي.

 -يوظف مــهــارات البحث العلميوالتفكري الناقد وحــل املشكالت
واتخاذ القرار يف إيجاد حلول (غري
تقليدية) ملشكالت علمية وعملية يف
حدود املعرفة العلمية التي ميتلكها
وبتوظيف وتطبيق األدوات واملواد
والتقنيات العلمية واملخربية.
 -يوظف الخربات واملهارات الرياضيةاملكتسبة من املعرفة الرياضية يف بناء
تصورات ذهنية لنامذج وأمناط وحل
مشكالت قامئة عىل توظيف تقنيات
تكنولوجية مبا يسهم يف تكوين بنية
ذهنية هندسية لديه.
 -يكامل بني معرفته العلمية والتقنيةوالرياضية والهندسية يف إنجاز
عمليات وإجراءات ترتبط بسياقات
تعليمية مختلفة تظهر عىل شكل
نتاجات تقنية أو تكنولوجية بسيطة.
 -يوظف مصادر املعرفة الرقميةوالورقية يف تطبيق تقنيات تتوافق
مع متطلبات القرن  21ويف إنجاز
دراسات وبحوث إنسانية واجتامعية
ملشكالت ترتبط ببيئته ومجتمعه
املحيل وتناول بعض القضايا البيـئية
العاملية.
 -يظهر سلوكًا قوميًا يستند إىل تعاليمالدين الحنيف واملــوروث الشعبي
من عادات وتقاليد وتراث مبا يعكس
تف ّرد هويته الوطنية وانتامءه لوطنه
وبذل كل جهد لخدمته.
  -يظهر قدرة عىل إنجاز مرشوع علميبشكل مستقل وبالحد األدىن من
اإلرشاف من اآلخرين.
 -يشارك يف برامج تدريبية ومعسكراتتعليمية إلعداده وتأهيله للمشاركة
يف املسابقات واملنافسات الوطنية
واإلقليمية والدولية.

السمة

التفاعل مع بيئة العمل

رياض األطفال

الحلقة األولى

 -يظهر ميالً للعمل أو اللعبيف مجموعات منظمة صغرية
يف سياق تعليمي أو ريايض يف
األركـــان التعليمية أو ملعب
املدرسة.
 -يتعرف األرسة ومكوناتها وعالقتهبها وأهمية انتامئه إليها.

 -يلتزم بتنفيذ أدواره ومهامه التييكلف بها ضمن فرق العمل و يف
إطارها الزمني وضمن املنهجية
املخطط لها.
 -يعمل من خــال فــرق العملأو بــصــورة مستقلة عــى حل
مشكالت ذات عالقة ببيئته
الواقعية موظفا مــا ميتلكه
من معارف ومهارات وسامت
شخصية.

تطوير الذات

 -يوظف القصص املصورة الكرتونيًّا - -يظهر وع ـيًــا بــحــدود معارفهأو ورق ًّيا ويكتسب معارف وميول العلمية والرياضية والدينية
علمية من خاللها تحت إرشاف والصحية ويترصف يف إطار ذلك
مبا يحقق سلوكا منظام قامئا عىل
مبارش.
الوعي مبكوناته الشخصية.
 -يوظف مهارة البحث للحصولعىل املعلومات املوثوق بها من
مصادرها املطبوعة والرقمية
املتنوعة.

الحلقة الثانية

المرحلة الثانوية
 -يظهر قدرة يف التأثري عىل اآلخرين منخالل السامت الشخصية والقيادية
التي يعكسها أثناء مشاركته يف فرق
العمل واملجموعات املتعاونه عند
إنجاز املشاريع والبحوث والدراسات
الجامعية.

 -يعمل من خــال فــرق العملأو بــصــورة مستقلة عــى حل
مشكالت ذات عالقة ببيئته
الواقعية موظفا مــا ميتلكه
من معارف ومهارات وسامت
شخصية.
 -يشارك يف تنفيذ الرحالت العلميةوإجـــراء الــدراســات املسحية
البسيطة حــول بعض القضايا
البيــئية من خالل املشاركة يف
فرق العمل املتخصصة يف إطار
علمي واجتامعي محدد.
 -يظهر وعيًا بقدراته ومهاراته مبا - -يظهر قدرة عىل التعبري عن آراءهميكنه من اتخاذ قرارات يف رسم وأفــكــاره بطريقة مستقلة بعيدة
املالمح األولية ملستقبله املهني عن التحيز لعرق او جنس أو دين
متسلحا باملوضوعية ومستندا إىل
والعلمي.
 -يشارك يف املعسكرات والندوات القيم واملثل التي يؤمن بها.التي تقود إىل متكينه من بعض - -ينخرط يف برامج وأنشطة ومشاريع
السامت الشخصية والسلوكية يف مؤسسات تدريبية وتعليمية متكنه
التي تنعكس مستقبالً عىل بروز من صقل مهاراته األدائية والتقنية
االستقاللية يف تقديم رأيه عند ليصار إىل توظيفها بصورة منتجة يف
تناول بعض القضايا واألفكار حياته اليومية.
وبحد أدىن من التوجيه واإلرشاف.

15

املعايري ال�شاملة:
تقدم هذه الوثيقة روابط عالية املستوى بعملية التعلم الخاصة مبعايري اللغة العربية يف اإلمارات العربية املتحدة ضمن جدولني.
الجدول (أ) :يصف خمسة موضوعات متعددة التخصصات يف القرن الحادي والعرشين تتعلق بالتعلم من حيث تطبيق املتعلّم ملهارات التعلم.
الجدول (ب):يصف مهارات القرن الحادي والعرشين التي ترتبط بالتعلم عرب الصفوف املختلفة؛ مبا يضمن جهوزية جميع املتعلمني للمرحلة
الجامعية وسوق العمل.
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الجدول (أ) :موضوعات ومهارات القرن الحادي والعرشين:

ثان ًيا :المعرفة الصحية

أوالً :المعرفة المالية واالقتصادية واألعمال التجارية

موضوعات القرن الحادي
والعشرين

ֺ ֺمــعــرفــة كيفية اتــخــاذ
الـــقـــرارات االقتصادية
الشخص ّية المناسبة.
ֺ ֺفهم دور االقتصاد في
المجتمع.
ֺ ֺالوعي بالمهارات الريادية؛
لتعزيز اإلنتاجية في بيئة
العمل ،وخياراتها المهنية.

ֺ ֺفـــهـــم الــمــعــلــومــات
والـــخـــدمـــات الصحية
وتفسيرها واستخدام تلك
المعلومات والخدمات
بطرائق تعزز الصحة،
وفهم التدابير الوقائية
الخاصة بالصحة البدنية.
ֺ ֺاســتــخــدام المعلومات
الــمــتــوافــرة لــلــخــروج
بنقاشات مالئمة تتعلق
بالصحة.

مهارات القرن الحادي والعشرين
للكليات وسوق العمل

ارتباط التعلم بالصفوف
رياض أطفال 5 -

ارتباط التعلم بالصفوف
9-6

ارتباط التعلم بالصفوف
12 - 10

ֺ ֺعرض العمل مستق ًال
أو تعاون ًيا ،وتحديد
أولــــويــــات ّ
حــل
القضايا باستخدام
مهارات فنون اللغة
العربية ومهاراتها.

ֺ ֺعرض العمل بشكل
مستقل أو تعاوني،
وتحديد أولويات
ّ
حـــــل الــقــضــايــا
باستخدام مهارات
فنون اللغة العربية
ومهاراتها.
ֺ ֺاســتــخــدام أشكال
فــــنــــون الــلــغــة
العربية في عمل
تقرير لمشروعات
الرياضيات.

ֺ ֺعرض العمل بشكل
مستقل ،وتحديد
أولــــويــــات ّ
حــل
القضايا باستخدام
مهارات فنون اللغة
العربية ومهاراتها.
ֺ ֺاســتــخــدام أشكال
فــــنــــون الــلــغــة
العربية في عمل
تقرير لمشروعات
الرياضيات ،وتقديم
خـــطـــة شــفــويــة
لمشروع رياضيات.

ֺ ֺيوظف فنــون اللغة العربية
ومهاراتها في مناقشة قضايا
متعلقة بمحو األمية المالية
واالقتصادية باعتبارها قضايا
مطروحة للنقاش مع طالب
مــن دول أخــرى من خالل
أشكال الوسائط المتنوعة.
ֺ ֺيستخدم ارتباطات فنون
اللغة العربية مع غيرها من
التخصصات مثل الرياضيات
والعلوم ،والصحة ،واللغة
اإلنجليزية ،والتربية الوطنية
والــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة،
والـــدراســـات اإلســامــيــة،
والــفــنــون – الــبــصــريــة،
المسرح ،الموسيقا.
ֺ ֺيستخدم مــوضــوع محو ֺ ֺإعداد أوراق بحث ֺ ֺإعداد أوراق بحث ֺ ֺإعداد أوراق بحث
األمية الصحية باعتبارها تتضمن موضوعات تتضمن موضوعات تتضمن موضوعات
قضايا مطروحة للنقاش الصحة الجسدية الصحة الجسدية الصحة الجسدية
مع طالب من دول أخرى والعقلية ،باستخدام والعقلية ،باستخدام والعقلية ،باستخدام
من خالل أشكال الوسائط مــهــارات التفكير مــهــارات التفكير مــهــارات التفكير
النقدي والبحث المنهجي والنقدي المنهجي والنقدي
المتنوعة.
الخاضع لمنظومة الخاضع لمنظومة
ֺ ֺيستخدم ارتباطات فنون والنقاش المنظم.
مــعــرفــيــة سليمة مــعــرفــيــة سليمة
اللغة العربية مع غيرها من
تــمــنــح المتع ّلم تــمــنــح المتع ّلم
التخصصات مثل الرياضيات
القدرة على البحث القدرة على البحث
والعلوم ،والصحة ،واللغة
والنقاش المنظم.
والنقاش المنظم.
اإلنجليزية ،والتربية الوطنية
والــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة،
والـــدراســـات اإلســامــيــة،
والــفــنــون – الــبــصــريــة،
المسرح ،الموسيقا.
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راب ًعا :المعرفة البيئية

ثال ًثا :الوعي العالمي

تابع ..الجدول (أ) :موضوعات ومهارات القرن الحادي والعرشين:
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موضوعات القرن الحادي
والعشرين

مهارات القرن الحادي والعشرين
للكليات وسوق العمل

ارتباط التعلم بالصفوف
رياض أطفال 5 -

ارتباط التعلم بالصفوف
9-6

ارتباط التعلم بالصفوف
12 - 10

ֺ ֺفهم القضايا العالمية
وتناولها.
ֺ ֺالتعاون والتفاعل مع أفراد
يمثلون ثقافات وديانات
وأنماط حياة متنوعة بروح
الحوار المتبادل والمفتوح
على المستويين الشخصي
والمحلي.
ֺ ֺفهم لغات األمم األخرى
وثقافاتها.

ֺ ֺيستخدم معرفته في فنون
اللغة العربية ومهاراتها
في فهم الثقافات األخرى
ومقارناتها.
ֺ ֺيطبق مهاراته المكتسبة
من الرياضيات ،والعلوم،
والصحة ،واللغة اإلنجليزية،
والتربية الوطنية ،والعلوم
االجتماعية ،والــدراســات
اإلســامــيــة ،والــفــنــون –
البصرية ،المسرح ،الموسيقا
فــي الــتــواصــل مــع طالب
من دول أخرى باستخدام
التكنولوجيا.

ֺ ֺاستخدام فنون اللغة
العربية ومهاراتها في
العروض التقديمية،
لمشاركة طالب من
دول وثقافات أخرى
مــوظ ـ ًفــا مــهــارات
الــتــفــكــيــر الــنــاقــد
والنقاشالمنظم.

ֺ ֺاســتــخــدام فنون
الــلــغــة الــعــربــيــة
ومهاراتها في تعزيز
التفكير المنهجي
الــنــاقــد والــنــقــاش
الـــمـــنـــظـــم فــي
مناقشات إيجابية
واعــيــة مــع طالب
من دول وثقافات
أخرى.

ֺ ֺمــعــرفــة الــبــيــئــة وفهم
الظروف المحيطة التي
تؤثر بها ،والسيما :الهواء
والمناخ واليابسة والغذاء
والطاقة والماء واألنظمة
البيئية...
ֺ ֺمعرفة أثر المجتمع في
العالم الطبيعي) النمو
السكاني ،التطور السكاني،
معدل استهالك الموارد،
إلخ).
ֺ ֺتحليل قــضــايــا بيئية
واستنتاج الحلول الفعالة.
ֺ ֺاتــخــاذ إجـــراء ات تجاه
معالجة التحديات البيئية
(المشاركة في إج ـراءات
عالمية ،تصميم حلول
مستوحاة من إجــراءات
معينة تخص القضايا
البيئية).

ֺ ֺيوظف فنون اللغة العربية
ومــهــاراتــه فــي مناقشة
موضوعات البيئة العالمية
مع طــاب من دول أخرى
بــاســتــخــدام التكنولوجيا
والوسائط المختلفة.
ֺ ֺيستخدم ارتباطات فنون
اللغة العربية مع غيرها من
التخصصات مثل الرياضيات
والعلوم ،والصحة ،واللغة
اإلنجليزية ،والتربية الوطنية
والــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة،
والـــدراســـات اإلســامــيــة،
والــفــنــون – الــبــصــريــة،
المسرح ،الموسيقا.

ֺ ֺإعـــــداد تــقــاريــر
وأوراق بحثية بيئية.
تــعــكــس مــهــارات
اللغة العربية في
الــقـراءة والتحليل
والكتابة.

ֺ ֺإعـــــداد تــقــاريــر
وأوراق بحثية بيئية.
تــعــكــس مــهــارات
الــلــغــة الــعــربــيــة
الماثلة في القراءة
والتحليل والكتابة.
ֺ ֺاستخدام مهارات
اللغة العربية من
خــال تكنولوجيا
المعلومات للتواصل
مـــع طــــاب من
ثقافات محكومة
بلغات مختلفة.

ֺ ֺاســتــخــدام فنون
الــلــغــة الــعــربــيــة
ومهاراتها الشفوية
والكتابية في تعزيز
التفكير المنهجي
الــنــاقــد والــنــقــاش
الـــمـــنـــظـــم فــي
مناقشات إيجابية
واعــيــة مــع طالب
من دول وثقافات
أخرى.
ֺ ֺاستخدام فنون اللغة
العربية ومهاراتها
المتقنة في إدارة
الـــمـــشـــروعـــات
وإنتاجها وتقويمها.
ֺ ֺإعـــــداد تــقــاريــر
وأوراق بحثية بيئية.
تــعــكــس مــهــارات
الــلــغــة الــعــربــيــة
الماثلة في القراءة
والتحليل والكتابة
والتقييم.
ֺ ֺاستخدام مهارات
الــلــغــة الــعــربــيــة
الــمــعــمــقــة مــن
خــال تكنولوجيا
المعلومات للتواصل
مـــع طــــاب من
ثقافات محكومة
بلغات مختلفة.

خامسا :المعرفة المجتمعية
ً

تابع ..الجدول (أ) :موضوعات ومهارات القرن الحادي والعرشين:
موضوعات القرن الحادي
والعشرين

مهارات القرن الحادي والعشرين
للكليات وسوق العمل

ارتباط التعلم بالصفوف
رياض أطفال 5 -

ارتباط التعلم بالصفوف
9-6

ارتباط التعلم بالصفوف
12 - 10

ֺ ֺالمشاركة بفاعلية في
الحياة االجتماعية على
باالطالع على العمليات
الحكومية وفهمها.
ֺ ֺممارسة حقوق المواطنة
وواجباتها على المستوى
الــمــحــلــي ،والـــدولـــي،
واإلقليمي والعالمي.
ֺ ֺإدراك التضمينات المحلية
والدولية لقرارات المجتمع
المحلي.

ֺ ֺيستخدم فنون اللغة في
الموضوعات االتي تتناول
مفهوم المواطنة عالم ًّيا من
خــال المناقشة وأشكال
أخـــرى متنوعة بوسائط
متوافرة.
ֺ ֺيستخدم ارتباطات فنون
اللغة العربية مع غيرها من
التخصصات مثل الرياضيات
والعلوم ،والصحة ،واللغة
اإلنجليزية ،والتربية الوطنية
والــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة،
والـــدراســـات اإلســامــيــة،
والــفــنــون – الــبــصــريــة،
المسرح ،الموسيقا.

ֺ ֺإعـــــداد تــقــاريــر
وأوراق بحثية بيئية.
تــعــكــس مــهــارات
اللغة العربية في
الــقـراءة والتحليل
والكتابة ..

ֺ ֺإعــــــداد عـــروض
تقديمية تعكس
القدرات في القراءة
والتحليل وكتابة ما
يتصل بمحو األمية
المجتمعية.

ֺ ֺإعــــــداد عـــروض
تقديمية تعكس
الــقــدرات القرائية
والتحليلية والبحث
الــنــقــدي وكــتــابــة
مــا يتصل بمحو
األمية المجتمعية
باستحدام الوسائط
المتعددة.
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الجدول (ب):مهارات القرن الحادي والعرشين املتعلقة بالفنون :البرصية ،املرسح ،املوسيقا (التعلم
ومهارات االبتكار).
مهارات القرن الحادي والعشرين
للكليات وسوق العمل

ارتباط التعلم بالصفوف
رياض أطفال 5 -

أوالً:
ֺ ֺتوظيف فنون اللغة ومهاراتها
التفكري الناقد وحل املشكالت.
في عرض مفهوم التفكير الناقد
و تطبيقاته على فهم ثقافة الفرد.
ֺ ֺاســتــخــدام التفكير المنظم
وحــل المشكالت بتعلم متعدد
التخصصات (غــرس معرفة الفن
في الرياضيات والعلوم،والصحة،
والــتــربــيــة الــوطــنــيــة والــعــلــوم
االجتماعية ،والــفــنــون واللغة
اإلنجليزية).

ثانيًا:
التعلم واالبتكار.

20

ֺ ֺتعلم مهارات القراءة والكتابة
واالستماع والمحادثة وتطويرها.
ֺ ֺممارسة أنشطة التفكير اإلبداعي،
كالعصف الــذهــنــي ،ليتعلم
المتعلمون كــيــف يــشــاركــون
بأفكارهم ويحترمون جميع الفكر
المتعلقة بفنون اللغة العربية
ومهاراتها.

ارتباط التعلم بالصفوف
9-6

ارتباط التعلم بالصفوف
12 - 10

ֺ ֺاستخدام الممارسات االستقرائية
واالستنباطية بإتقان لتحليل
القضايا المتداخلة فيما يتعلق
بكيفية االستفادة من فنون اللغة
العربية.
ֺ ֺتوظيف فنون اللغة ومهاراتها
لتعلم كيفية حل المشكالت،
والــتــوصــل إلــى االستنتاجات
بإصدار األحكام من خالل البحث
والتحليل.

ֺ ֺتوظيف فنون اللغة ومهاراتها
في عرض مفهوم التفكير الناقد
والتحليل العلمي وحل المشكالت
وتطبيقاتها التي تؤدي إلى تعزيز
مهارات االتصاالت الالزمة في
تعميق فهم  -القراءة ،الكتابة،
الــمــحــادثــة -وإدراك العالقة
المعرفية والمنهجية بين فنون
اللغة العربية.
ֺ ֺاستخدام ارتباطات فنون اللغة
العربية ومهاراتها مع غيرها من
التخصصات مثل الرياضيات
والــعــلــوم،والــصــحــة ،واللغة
اإلنجليزية ،والتربية الوطنية
والعلوم االجتماعية ،والدراسات
اإلسالمية ،والفنون – البصرية،
المسرح ،الموسيقا لتعزيز التفكير
المنظم.
ֺ ֺتعزيز مهارات القراءة والكتابة ֺ ֺإتقان مهارات القراءة والكتابة
واالستماع والمحادثة المتعلقة واالستماع والمحادثة المتعلقة
بفنون اللغة العربية ،والتمكن من
بفنون اللغة العربية وتطويرها.
ֺ ֺتعزيز التعلم البتكار أفكار جديدة إيصال الفكر الجديدة لآلخرين
متعلقة بفنون اللغة العربية بفاعلية.
ֺ ֺإتــقــان أنشطة مشاركة الفكر
وإيصالها لآلخرين.
ֺ ֺتعزيز نشاطات التعلم اإلبداعي بهدف إبقاء أذهــان المتعلمين
لتدعيم فهم المتع ّلم واستيعابه منفتحة لتقبل وفهم العديد من
الفكر.
لفنون اللغة العربية ومهاراتها.
ֺ ֺإتقان المهارات اإلبداعية في فنون
اللغة العربية وصقلها وتقييمها.

ارتباط التعلم بالصفوف
رياض أطفال 5 -

ارتباط التعلم بالصفوف
9-6

ارتباط التعلم بالصفوف
12 - 10

مهارات القرن الحادي والعشرين
للكليات وسوق العمل
ثالثًا:
االتصال والتعاون.

ֺ ֺتعليم المتعلمين كيف يوضحون
أفكارهم وما يجول في خواطرهم
مستخدمين مــهــارات االتصال
الشفوي والكتابي وغير اللفظي
فيما يتعلق بالقراءة والكتابة
واالستماع والمحادثة لتعزيز فهم
المتعلمين لمعايير فنون اللغة
العربية.

ֺ ֺتــعــزيــز أهــمــيــة بــنــاء الفريق
والتعاون مع اآلخرين؛ إليجاد
وتخطيط وتنفيذ مشروعات صفية
بتخصصات مختلفة باستخدام
الــقــراءة والكتابة واالستماع
والمحادثة لتعزيز فنون اللغة
العربية.

راب ًعا:
املعرفة املعلوماتية.

ֺ ֺتعليم المتعلمين كيفية الوصول ֺ ֺتعزيز عملية التعلم للوصول إلى
إلــى أشكال المعلومات كافة المعلومات وتقييمها لتعزيز فنون
لتعزيز فنون اللغة العربية بكفاءة اللغة العربية بكفاية وفاعلية.
وفاعلية ،ورق ًّيا ورقم ًّيا.

ֺ ֺإتــقــان كيفية توضيح الفكر
بــاســتــخــدام مــهــارات االتــصــال
الشفوي والكتابي وغير اللفظي
مع مجموعات طالبية متعددة
الثقافات.
ֺ ֺإتقان مهارات التعاون مع اآلخرين
لتخطيط مشروعات فنون اللغة
العربية وتنفيذها.
ֺ ֺإتــقــان عملية الــوصــول إلــى
المعلومات وتقييمها بكفاءة
وفاعلية من أجل تعزيز تطبيق
فنون اللغة العربية.
ֺ ֺإتقان استخدام مصادر الوسائط
المتعددة لتقييم وجهات النظر
المختلفة في البحث عن قضية
ما ،والمشاركة في تحليل األدب
لتطبيق معايير فنون اللغة
العربية.

خامسا:
ً
املعرفة اإلعالمية.

ֺ ֺاســتــخــدام مــصــادر الــوســائــط
المتعددة لتقييم وجهات النظر
المختلفة من األدب؛ ليستخدمها
المتعلمون في التحليل.

سادسا:
ֺ ֺتعليم المتعلمين كيفية تطبيق
ً
املعلومات
تكنولوجيا
معرفة
التكنولوجيات الرقمية بفاعلية
واالتصاالت.
من أجل البحث عن الفكر للقراءة
والمحادثة.

ֺ ֺتعزيز استخدام مصادر الوسائط
المختلفة لتقييم وجهات النظر
المتعددة في الــقـراءة واألدب
بهدف مساعدة المتعلمين في
تحليلهم وتطوير حجتهم أثناء
تطبيق فنون اللغة العربية في
إقناع اآلخرين بقبول وجهة نظر
شخص ّية.
ֺ ֺتــعــزيــز الــتــعــلــم لتطبيق ֺ ֺإتـــقـــان تــطــبــيــق اســتــخــدام
التكنولوجيات الرقمية بفاعلية التكنولوجيات الرقمية بفاعلية
من خالل استخدامها بوصفها أداة من خالل استخدامها بوصفها أداة
بحث عن المعلومات وتنظيمها يستخدمها المتعلمون في البحث
فــي اآلراء المعارضة للقراءة
وتقييمها وإيصالها.
والمحادثة.
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تابع ..الجدول (ب):مهارات القرن الحادي والعرشين املتعلقة بالفنون :البرصية ،املرسح ،املوسيقا
(التعلم ومهارات االبتكار).
مهارات القرن الحادي والعشرين
للكليات وسوق العمل

ارتباط التعلم بالصفوف
رياض أطفال 5 -

ارتباط التعلم بالصفوف
9-6

ساب ًعا:
املرونة والتكيف.

ֺ ֺ فهم أهمية التغذية الراجعة ֺ ֺتعزيز فهم أهمية التغذية الراجعة
وتــعــلــمــهــا مـــن الــمــدرســيــن التي يتم الحصول عليها من
والمتعلمين اآلخرين أثناء تطبيق المدرسين والمتعلمين اآلخرين
أثناء تطبيق معايير فنون اللغة
فنون اللغة العربية.
العربية.
ֺ ֺتعزيز كيفية التعامل السليم
مع مواقف الفشل والنجاح أثناء
التفاعل مع مشروعات القراءة أو
الكتابة أو االستماع والمحادثة.

ثام ًنا:
املبادرة والتوجيه الذايت.

ֺ ֺتعلم عملية وضــع األهـــدافֺ ֺ ،تعزيز تعلم عملية وضع األهداف
وإدارة الوقت والعمل باستقاللية .وإدارة الوقت والعمل باستقاللية
مــن خـــال م ـراقــبــة وتعريف
وتحديد األولويات في المهمات
التي تستوجب إكمال المشروع.

تاس ًعا:
ֺ ֺمعرفة آداب الوقت المناسب ֺ ֺبناء ثقافة الحوار التي تعمل على
املهارات االجتامعية والثقافية.
لالستماع والمحادثة داخل الغرفة تقدير اآلخرين واحترام وجهات
نظرهم ومعرفة ثقافة المقام التي
الصفية وخارجها.
يدرك بها المتع ّلم أجوبة السؤال:
متى يجب التكلم ومتى يجب
السكوت؟
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ارتباط التعلم بالصفوف
12 - 10

ֺ ֺإتــقــان أهمية الــحــصــول على
التغذية الراجعة من المدرسين
والمتعلمين اآلخرين أثناء تطبيق
معايير فنون اللغة العربية.
ֺ ֺإتقان التعامل السليم مع مواقف
الفشل والنجاح أثناء التفاعل مع
مشروعات القراءة أو الكتابة أو
االستماع والمحادثة.
ֺ ֺإتقان الموازنة بين وجهات النظر
والمعتقدات المختلفة وحل
المشكالت والعمل في البيئات
متعددة الثقافات عن الكتابة
والمحادثة.
ֺ ֺإتــقــان عملية وضــع األهــداف
وإدارة الوقت من خالل العمل
باستقاللية وباتباع الرقابة الذاتية
وتحديد األولويات في مشروعات
فنون اللغة العربية لتحقيق
مبادرات المتعلمين وتوضيحها.
ֺ ֺإتقان العمل ضمن مجموعات
مختلفة بإظهار االحترام للثقافات
المختلفة؛ ومعرفة متى يجب
التكلم ومتى يجب االستماع؛
واالستجابة بانفتاح ذهني لألفكار
والقيم المختلفة حيث يتم إدراكها
من تحليل األدب.

تابع ..الجدول (ب):مهارات القرن الحادي والعرشين املتعلقة بالفنون :البرصية ،املرسح ،املوسيقا
(التعلم ومهارات االبتكار).
ارتباط التعلم بالصفوف
رياض أطفال 5 -

ارتباط التعلم بالصفوف
9-6

ارتباط التعلم بالصفوف
12 - 10

مهارات القرن الحادي والعشرين
للكليات وسوق العمل
رشا:
عا ً
اإلنتاجية واملساءلة.

ֺ ֺتعلم كيفية إدارة مشروعات
الكتابة والــقــراءة والمحادثة
الفردية للخروج بالنتائج المرجوة.

حادي عرش:
القيادة واملسؤولية.

ֺ ֺتعلم مهارات القيادة باستخدام
أسلوب حل المشكالت للتأثير في
اآلخرين وتوجيههم نحو هدف
مشترك لمشروع ناجح باستخدام
فنون اللغة العربية.

ֺ ֺتعزيز تعلم إدارةالمشروعات
على اختالف أحجامها –الفردية
منها والجماعية -للخروج بالنتائج
الــمــرجــوة مــن خـــال إظــهــار
أخالقيات إيجابية في العمل،
وإدارة الوقت ،والمشاركة الفعالة
من خالل الجهود التعاونية.
ֺ ֺتــعــزيــز الــمــهــارات القيادية
باستخدام مهارات حل المشكالت
والمهارات الشخص ّية للتأثير في
اآلخرين وإلهامهم وتوجيههم
لتحقيق هـــدف مــشــتــرك في
مشروعات فنون اللفة العربية في
الكتابة أو المحادثة.

ֺ ֺإتقان إدارة أنواع المشروعات –
الفردية منها والجماعية -للخروج
بالنتائج المرجوة من خالل العمل
بإيجابية وعلى مهمات عدة،
ومن خالل إظهار األخالق وتحمل
مسؤولية النتائج ،إيجابية كانت أم
سلبية.
ֺ ֺإتقان المهارات القيادية من خالل
استخدام مهارات حل المشكالت
والمهارات الشخص ّية لرفع مستوى
قــدرة اآلخرين على التأثير في
الفريق وتوجيهه لتحقيق مشروع
مشترك في فنون اللغة العربية.

ثريل نغ وفاضل .2009 .مهارات القرن الحادي والعشرين :التعلم من أجل الحياة في وقتنا الحالي.
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معايري مادة اللغة العربية بح�سب احللقة:

يف نهاية مرحلة الروضة
سيكون املتعلّم قاد ًرا عىل:

ֺ ֺمعرفة أنّ المواد المطبوعة تفصح عن المعنى من خالل سرد
القصص وتقديم المعلومات.
ֺ ֺتسمية أحرف الهجاء العربية ونطق أصواتها ،والتمييز بين
األصوات الصامتة والصائتة (القصيرة والطويلة).
ֺ ֺإعادة سرد قصة أو إعادة تكوينها أو رسم صور تتعلق بها.
ֺ ֺتحديد الفكرة الرئيسة في النص الذي استمع إليه.
ֺ ֺربط الصور أو الرسوم التوضيحية بالنص الذي تظهر فيه.
ֺ ֺاتباع اآلداب المرعية للمشاركة في المحادثات الشفوية.
ֺ ֺإنتاج لفظي لجمل اسمية وفعلية بسيطة محاك ًيا ً
نمطا.
ֺ ֺزيادة الحصيلة اللغوية (المعجم) من خالل تصنيف الكلمات
وفق الحقول المعروفة مثل :العدد أو اللون أو االتجاه.
ֺ ֺكتابة كلمات مألوفة تتكون من ثالثة أحرف.

يف نهاية الحلقة األوىل (الصفوف )5 - 1
سيكون املتعلّم قاد ًرا عىل:

ֺ ֺقراءة نصوص مختلفة قراءة جهرية سليمة معبرة ،وبطالقة مراع ًيا
عالمات الوقف.
ֺ ֺتوظيف مهارات الفهم في النص األدبي ،مثل( :تحليل النصوص
األدبية ،تحديد األحداث المهمة متسلسلة ،والصراع في الحبكة،
وشرح كيفية مساهمتها في الحل) .
ֺ ֺتوظيف مهارات الفهم في النص المعلوماتي ،مثل( :اإلجابة عن
سؤال أو حل مشكلة من خالل استخراج المعلومات من مصادر
متعددة).
ֺ ֺالمشاركة في عمليات التخطيط والكتابة والمراجعة والتحرير
إلنتاج عمل كتابي سليم.
ֺ ֺتحديد الفكرة العامة في المادة المسموعة وتلخيصها وتقييمها
وتقديم العروض باللغة العربية الفصحية باستخدام الوسائط
المتعددة مراع ًيا آداب االستماع والتحدث.

ֺ ֺتمييز صوت الحرف المشترك في عدة كلمات.

ֺ ֺاستخدام التراكيب اللغوية البسيطة،مثل:استخدام جملة (كان
وإنَّ ) إليصال معنى الجمل وتوظيف حروف الجر والضمائر
والظرف.

ֺ ֺتحديد الكلمات المتشابهة في اإليقاع.

صحيحا.
ֺ ֺتطبيق المفاهيم اإلمالئية تطبي ًقا
ً

ֺ ֺتع ّرف االختالف بين بعض الكلمات الفصيحة والعامية ،مثل:
(دريشة ونافذة).

ֺ ֺتوظيف المفاهيم البالغية المتصلة بالمرحلة توظي ًفا سلي ًما تحد ًثا
وكتابة.

ֺ ֺتمييز األصوات المتقاربة في النطق.
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يف نهاية الحلقة الثانية (الصفوف )9 - 6
سيكون املتعلّم قاد ًرا عىل:

يف نهاية الحلقة الثالثة (الصفوف )12 - 10
سيكون املتعلّم قاد ًرا عىل:

ֺ ֺتحليل النص األدبي ،وتقييم مدى تحقيق الكاتب أو المؤلف أو
الشاعر لغايته.

ֺ ֺتحليل التفاعل بين موضوعات عدة وأفكار مركزية وخيارات
لغوية ودرجات المعنى في نص أدبي.

ֺ ֺربط النص بسياقه التاريخي واالجتماعي ،والمعرفي واستخالص
السمات الفنية.

ֺ ֺإظهار معرفة في األدب العربي والعالمي وفق مرحلته التعليمية.

ֺ ֺدمج المعلومات عن موضوع واحد تم تقديمه بصيغ مختلفة
لتوليد فهم متماسك للقضية.
ֺ ֺكتابة نصوص متنوعة ،وإظهار قدرة على استخدام اللغة الفصيحة
استخدا ًما سلي ًما مع مراعاة الغرض والموضوع في عالقتهما
بالمتلقي.
ֺ ֺتحليل المادة المسموعة وتقييمها ،وتقديم العروض باللغة
العربية الفصحية باستخدام الوسائط المتعددة مراع ًيا آداب
االستماع والتحدث.
ֺ ֺتوظيف المفاهيم النحوية والصرفية واإلمالئية والبالغية المتصلة
بالمرحلة توظي ًفا سلي ًما تحد ًثا وكتابة.

ֺ ֺالتحليل بدقة ألفكار عدة مشمولة في نص معلوماتي ،وتحديد
مدى تفاعلها وتضاربها.
ֺ ֺكتابة نصوص متنوعة ،وإظهار قدرة على استخدام اللغة العربية
الفصيحة مع مراعاة الغرض والمتلقي ،وإنتاج ورقة بحثية في
موضوعات متنوعة وتطبيق إستراتيجيات البحث.
ֺ ֺنقد المادة المسموعة وتقييمها ،وتقديم العروض باللغة العربية
الفصحية باستخدام الوسائط المتعددة مراع ًيا آداب االستماع
والتحدث.
ֺ ֺتوظيف المفاهيم النحوية والصرفية واإلمالئية والبالغية المتصلة
بالمرحلة توظي ًفا سلي ًما تحد ًثا وكتابة.

ֺ ֺتحديد القرائن :السياق ،موضع الكلمة ،الداللة ،الجذر واشتقاقته؛
ليحدد معنى كلمة ما.
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الإطار العام للمعايري:
جماالت اللغة العربية
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رو�ضة 1
املعيار
املحور
املجال
فهم ملفهوم 1.1.1.1.K1
 .1أســاســيــات  1.1املـــعـــرفـــة  1.1.1أن يُظهر املتعلّم ً
بــالــكــتــب
القراءة
املــادة املطبوعة ومكوناتها 2.1.1.1.K1
وي ّيز البنية
واملطبوعات
والغرض منهاُ ،
التنظيمية للنصوص القرائية.
3.1.1.1.K1

فهم 1.1.2.1.K1
 2.1الــــوعــــي  1.2.1أن يُــظــهــر املــتــعـلّــم ً
الصويت
باألصوات واملقاطع الصوتية 2.1.2.1.K1

والــعــاقــة بـــن الــحــروف
وأصواتها املختلفة.
3.1.2.1.K1
4.1.2.1.K1

5.1.2.1.K1
 3.1تــــعــــ ّرف  1.3.1أن يُوظّف املتعلّم إسرتاتيجيات 1.1.3.1.K1

الــكــلــات
والطالقة

القراءة الصحيحة (التهجئة
والــقــراءة الصورية لبعض
الكلامت املألوفة واملتكررة) 2.1.3.1.K1
ليتمكن من القراءة الصحيحة 3.1.3.1.K1
يف املستقبل.
4.1.3.1.K1

نواتج التعلم
عب عنه شفويًّا ميكن كتابته.
يُدرك أن ما يُ ّ
يُظهر املتعلّم استجابة واهتام ًما باملواد املكتوبة
يف البيئة املحيطة كالكتب (معرفة الغالف
والعنوان) واملــواد الرقمية ،ويُــدرك أغراض
القصص والرسومات.
ميسك املتعلّم القصص والكتب املصورة باالتجاه
الصحيح ،ويقلب الصفحات باتجاه اليمني،
ويُدرك أن الكلامت تكتب من اليمني إىل اليسار
كلمة تلو كلمة.
ُي ّيز املتعلّم األصوات (الصامتة والصائتة).
ُي ّيز املتعلّم الصوت األول من الكلمة والصوت
املشرتك يف عدة كلامت.
يُحلّل املتعلّم كلامت بسيطة إىل مقاطع.
يُركّب املتعلّم املقاطع املحكية/املسموعة؛
ليُنشئ كلامت ،ويعرف عدد املقاطع يف الكلمة
الواحدة.
يك ّون كلامت لها نفس التجانس الصويت.
يُهجئ ويقرأ كلامت وجمالً بسيطة -لديه خربة
سابقة بها -من خالل سياق أو نص محدد (الله،
قال ،بسم الله الرحمن الرحيم.)... ،
يقرأ اسمه واسم والده أو اسم العائلة.
يقرأ بعض الكلامت من البيئة املحيطة مثل اسم
مدينته (أبو ظبي ،ديب ،)... ،أو الفتات تتعلق
بقواعد املرور مثل (قف ،شارع.)... ،
قصصا مع املعلم قراء ًة جهريّة
يقرأ املتعلّم
ً
(القراءة املشرتكة).

املستوى
1
2

2
2
1
2
2
3
3
2
3
1
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تابع ..رو�ضة 1
املعيار
املحور
املجال
 .2قــــــــراءة  1.2مـــعـــرفـــة  1.1.2أن يُــح ـ ّدد املتعلّم الفكر 1.1.1.2.K1
الرئيسة والتفاصيل املساندة
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
الــرئــيــســة
األدبية
التي تسهم يف توضيح الفكرة 2.1.1.2.K1
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو
والتفاصيل
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
3.1.1.2.K1
 2.2تــحــلــيــل  1.2.2أن يُــحـ ّدد املتعلّم جوانب 1.1.2.2.K1

النص

معينة يف النصوص األدبية
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص 2.1.2.2.K1
وخيارات املؤلفني يف اختيار
الكلامت واألساليب األدبية
املناسبة لنصوصهم.
3.1.2.2.K1

نصوصا شعرية 1.1.3.2.K1
 3.2تـــكـــامـــل  1.3.2أن يقرأ املتعلّم
ً

املعرفة مع
الفكر

وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
ويق ّيمها ،ويــدمــج الفكر 2.1.3.2.K1
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة
وفهم جديدين عن الفكرة
املحورية ،والرسائل املتضمنة
يف األعامل األدبية.
3.1.3.2.K1
4.1.3.2.K1
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نواتج التعلم
يختار املتعلّم قصصه املفضلة ،معي ًدا رسدها
باستخدام الرسوم أو الصور.
يُجيب املتعلّم عن األسئلة يف قصة أو أنشودة
قُرئت له ،أو عن الرسومات املوجودة يف كتاب
ما.
يُبدي املتعلّم رأيه يف نص مقروء أو مريئ أو
مسموع.
يتوقع املتعلّم محتوى القصة من خالل غالفها،
وعنوانها ،أو الرسوم املوجودة فيها.
يُجيب املتعلّم عن األسئلة ،ويطرح أسئلة أخرى
تتعلق مبفردات جديدة غري مألوفة ،مثال:
(محيط ،نافذة ،)... ،مبساعدة املعلم.
يُحاول املتعلّم الــقـراءة من خــال الرسوم
التوضيحية أو الصور ،وصف شخصية ما ،أو
املكان الذي تدور فيه أحداث القصة ،أو يعيد
رسد قصة قرئت له.
يتتبع املتعلّم الرسوم التوضيحية يف الكتاب
املصور ،متوق ًعا ما سيحدث فيه.
يربط املتعلّم محتوى القصة أو األنشودة
بخرباته الشخصية ،مثل( :التحدث عن حديقة
الحيوان عند زيارتها مع أرسته) بعد قراءة قصة
تدور أحداثها حول املوضوع نفسه.
يتع ّرف املتعلّم مكونات العمل األديب وخصائصه،
مثال( :األنشودة ،القصة ،املرسحية.)... ،
يحفظ املتعلّم ( )6أناشيد قصرية تتألف من (-5
 )6أبيات ،موضوعاتها األلعاب واألرسة.

املستوى
2
2
3
2
2

2
2
1
2
2

تابع ..رو�ضة 1
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
 .3قــــــــراءة  1.3مـــعـــرفـــة  1.1.3أن يتع ّرف املتعلّم النص  1.1.1.3.K1يذكر املتعلّم الحقائق املهمة يف نص معلومايت
املعلومايت ومكوناته ،ويتعلم
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
مناسب ومصور يقرأ له.
مــنــه ،ويستنتج العالقات
الــرئــيــســة
املعلوماتية
 2.1.1.3.K1يصف املتعلّم محتويات نص معلومايت (مكتوب
ضمن النص الواحد والنصوص
والتفاصيل
 رقمي) محب ًبا له.املختلفة.
 2.3تــحــلــيــل  1.2.3أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص  1.1.2.3.K1يطرح املتعلّم أسئلة عن الكلامت غري املألوفة
واختيار الكاتب للكلامت،
النص
أو عن الرسومات التوضيحية يف نص معلومايت
ويقيّم الطرائق التي تساهم
استمع إليه أو يف عرض رقمي.
فيها تراكيب الجمل يف بناء  2.1.2.3.K1يصف املتعلّم ما تعرضه الرسومات التوضيحية
النص ،وأساليب عرض وجهة
يف نص معلومايت أي يتظاهر املتعلّم بأنه يقرأ
النظر ،أو طريقة كتابة النص
من خالل وصفه لصور النص املعلومايت.
وطباعته.
 3.1.2.3.K1يتع ّرف املتعلّم محتويات الكتاب املعلومايت
(الرسومات والصور) وشكله الخارجي (الغالف
وييّز النصوص عن الرسوم
األمامي والخلفي)ُ ،
البيانية والخرائط.
يتبي وظيفة النص من  1.1.3.3.K1يصف املتعلّم التفاصيل املهمة يف رسم توضيحي
 3.3تـــكـــامـــل  1.3.3أن ّ
خــال الوسائط املختلفة،
املعرفة مع
أو صورة.
املهارات
وينقد ما جاء فيه من معارف  2.1.3.3.K1يذكر املتعلّم سبب حدث يف نص معلومايت
وآراء ،ويبني خربات جديدة
سمعه أو شــاهــده معط ًيا رأيــه يف الصور
ليُوظّفها يف نتاجات متنوعة.
واملشاهد.
مجسم عن موضوع مفضل
 3.1.3.3.K1يُشكّل املتعلّم
ً
لديه ،مستخد ًما مواد مختلفة ،مثل( :الطني،
املعجون ،الورق ،)... ،بعد قراءته أو استامعه
نصا معلوماتيًّا مص ّو ًرا أو مسمو ًعا.
ًّ

املستوى
2
3
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تابع ..رو�ضة 1
املجال
 .4الكتابة

36

نواتج التعلم
املعيار
املحور
 1.4البحث عن  1.1.4أن يــبــحــث املــتــع ـلّــم عن  1.1.1.4.K1يبحث املتعلّم عن معلومات يف كتب صف ّية
وقصص مبساعدة املعلم.
املــعــلــومــات ،ويُط ّبقها يف
املعلومات
موضوعات كتابية تستند إىل
أغراض محددة تظهر فهمه  2.1.1.4.K1يطرح املتعلّم أسئلة عن موضوعات تهمه.
بــاملــادة التي يبحث عنها  3.1.1.4.K1يعرض املتعلّم معلومات جمعها عن يشء يحبه
وتتناسب مع غرض الكتابة
أمام زمالئه.
وطبيعتها.
عب املتعلّم عن فكر لقصص ميليها عىل معلمه
 2.4إنـــــتـــــاج  1.2.4أن يُنتج املتعلّم أعامالً كتابية  1.1.2.4.K1يُ ّ
واضحة ومتنوعة تظهر توج ًها
األعــــــال
ليكتبها له.
الكتابيــــة
نحو التنظيم والرتتيب متالمئة  2.1.2.4.K1يرسم املتعلّم رسومات واضحة تعرب عن أحداث
مع املهمة والغاية.
ونرشها
قصة ألفها أو حكاية رسدت له (مل يرها يف
كتاب).
 3.1.2.4.K1يُشارك املتعلّم يف أنشطة تسبق عملية التأليف،
مثل املناقشة والعصف الذهني ،أو ترتيب صور
بشكل متسلسل لتشكل قصة أو حكاية.
 4.1.2.4.K1يُكمل املتعلّم رسم الخطوط املختلفة مثل:
الخط األفقي والعمودي واملائل والنموذج
املنقط ،ويكتب حروف الهجاء وبعض الكلامت
متتب ًعا التنقيط ممسكًا القلم بطريقة صحيحة.
 5.2.4أن يــســتــخــدم املــتــع ـلّــم  1.5.2.4.K1يستخدم املتعلّم الوسائط التكنولوجية
الــتــكــنــولــوجــيــا ،مبــا فيها
(تسجيالت الصوت والربمجيات) واملواد الصفية
(اإلنـــرنـــت) ،وغــرهــا من
(الصور يف الكتب واملجالت) املناسبة؛ ليطور
املصادر؛ ل ُينتج وينرش عمالً
األفكار القصصية.
كتاب ًّيا متفاعالً مع اآلخرين 2.5.2.4.K1 .يستخدم املتعلّم املواد الفنية واألقالم امللونة،
لريسم صو ًرا كوسيلة لرسد قصة عىل املعلم ،يك
يدونها له.

املستوى
1
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تابع ..رو�ضة 1
املعيار
املحور
املجال
فهم ملواد 1.1.1.5.K1
 .5االســـتـــاع  1.5استيعـــاب  1.1.5أن يُظهر املتعلّم ً
مسموعة ،ويــتــواصــل مع
املــعــرفــة
واملحادثة
وتقدميها
اآلخرين مقد ًما املعلومات 2.1.1.5.K1
والنتائج املدعومة باألدلة
إلقناع املستمعني واستاملتهم 3.1.1.5.K1
نحو املوضوع.
 3.1.5أن يُشارك املتعلّم يف نقاشات 1.3.1.5.K1

مع معلميه وزمالئه مكيّفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة 2.3.1.5.K1
مــن الــســيــاقــات واملــهــام
التواصلية محاوالً التحدث
بلغة عربية فصيحة.
3.3.1.5.K1
4.3.1.5.K1

 5.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل 1.5.1.5.K1

الرقمية يف العروض البرصية
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم
املــادة املعروضة من خالل 2.5.1.5.K1
هذه الوسائط.

نواتج التعلم
يستمع املتعلّم بانتباه متّب ًعا توجيهات مكونة
من خطوة أو خطوتني.
يُصغي املتعلّم إىل بعض اآليات القرآنية البسيطة
واألناشيد ،والقصص القصرية.
عب عن
يتحدث املتعلّم بصوت مسموع ،ويُ ّ
أفكاره ومشاعره وآرائه بوضوح حول موضوع
محدد مراع ًّيا آداب املحادثة.
يصف املتعلّم األشخاص واألشياء مستخد ًما
اللغة العربية ،مراعيًا االستهالل الجيد والعرض.
عب املتعلّم عن أفكاره ومشاعره ووجهة نظره
يُ ّ
عن موضوع محدد بصوت واضح ومسموع
مستخد ًما اللغة العربية.
يُوظّف اإلمياءات ولغة الجسد عند استجابته
لبعض التعليامت املسموعة ،مثل( :قف ،اجلس،
اكتب ،اقلب الصفحة).
يُــدرك مفهوم الــدور وآداب الحديث وعدم
مقاطعة اآلخرين ،واالستامع إليهم عندما
يتحدثون.
يستخدم رسومات أو وسائط مرئية أو أشياء
خاصة به (لعبة ،كتاب ،أدوات) ليعرضها
ويتحدث عنها أمام زمالئه.
يستوعب املتعلّم املــادة ،ويسأل عنها سواء
أكانت مسموعة أو مقروءة أو من خالل
الوسائط املتعددة.

املستوى
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1
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تابع ..رو�ضة 1
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اكــتــســاب  1.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات 1.1.1.6.K1
جديدة من خــال احتكاكه
املــفــردات
واستخدامها
مبــواقــف غــنــيــة ومتنوعة 2.1.1.6.K1
(اجتامعية ،رياضية ،علمية.)... ،
(املعجم)
3.1.1.6.K1
فس املتعلّم املفردات 1.3.1.6.K1
 3.1.6أن يُ ّ

نواتج التعلم
يُس ّمي املتعلّم األشياء واألفعال املعربة مستعي ًنا
بصورها.
يصنف املتعلّم املفردات وفق تصنيفات محددة،
مثل( :األلوان ،األعداد ،أيام األسبوع)... ،
يُس ّمي املتعلّم أسامء أفراد أرسته وزمالئه.
فس املتعلّم الكلامت من خالل مثري برصي
يُ ّ
وحريك.

الجديدة من خالل سياقاتها
املختلفة.
 2.6بنيـة اللغـة  1.2.6أن يفهم املتعلّم قواعد اللغة  1.1.2.6.K1يُحايك املتعلّم شفويًّا جملة اسمية بسيطة تبدأ
العربية ،ويستخدمها أثناء
الــعــربــيــة:
بضمري منفصل للمتكلم (أنا ،نحن).
(الـــنـــحـــو
حديثه (جــمـاً مؤلفة من  2.1.2.6.K1يُحايك املتعلّم شفويًّا جملة اسمية بسيطة تبدأ
مبتدأ وخرب ،فعل وفاعل ،شبه
والرصف)
باسم إشارة للمفرد (هذا ،هذه).
جملة).
 3.1.2.6.K1يُحايك املتعلّم شفويًّا جملة اسمية بسيطة تبدأ
بضمري منفصل للغائب (هو ،هي) ،واملخاطب:
(أنتِ ،
أنت).
َ
 4.1.2.6.K1يُوظّف املتعلّم شفويًّا بعض حروف الجر يف
جملة بسيطة (يف ،من ،إىل).
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املستوى
1
1
1
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1
1
3

رو�ضة 2
املعيار
املحور
املجال
فهم ملفهوم 1.1.1.1.K2
 .1أســاســيــات  1.1املـــعـــرفـــة  1.1.1أن يُظهر املتعلّم ً
املــادة املطبوعة ومكوناتها
بــالــكــتــب
القراءة
وي ّيز البنية
واملطبوعات
والغرض منهاُ ،
التنظيمية للنصوص القرائية.
2.1.1.1.K2

3.1.1.1.K2

فهم 1.1.2.1.K2
 2.1الــــوعــــي  1.2.1أن يُــظــهــر املــتــعـلّــم ً

الصويت

باألصوات واملقاطع الصوتية
والــعــاقــة بـــن الــحــروف
وأصواتها املختلفة.
2.1.2.1.K2
3.1.2.1.K2

4.1.2.1.K2
 3.1تــــعــــ ّرف  1.3.1أن يُــــوظّــــف املــتــع ـلّــم 1.1.3.1.K2

الــكــلــات
والطالقة

إســراتــيــجــيــات الـــقـــراءة
الصحيحة (التهجئة والقراءة 2.1.3.1.K2
الصورية لبعض الكلامت
املألوفة واملتكررة) ليتمكن
من القراءة يف املستقبل.
3.1.3.1.K2
4.1.3.1.K2

نواتج التعلم
يستخدم املتعلّم الكتاب بالطريقة الصحيحة
مش ًريا إىل األجــزاء الرئيسة يف الكتاب مثل
(الغالف ،املقدمة ،الفهرس ،املطبوعات ،الرسوم
التوضيحية.)... ،
يتتبع املتعلّم املادة املكتوبة حسب اتجاهها
الصحيح من اليمني إىل اليسار ومن األعىل إىل
األسفل.
يستنتج املتعلّم أن املادة املطبوعة تستخدم
الصور والحروف والكلامت ،وتراعي الفراغات
بني الكلامت.
ينطق املتعلّم أصوات الحروف الهجائية ،ويُدرك
العالقة بني أسامء الحروف املكتوبة وأصواتها
املنطوقة ،أو بني الحرف وصوته الذي يقابله.
يستبدل املتعلّم بالصوت األول أو األخري صوت ًا
جدي ًدا؛ ليكون كلمة جديدة (باب ،ناب ،فأر،
فأس) ،أو كلمة مخرتعة (شكد ،شكر).
يُحلّل املتعلّم الكلمة البسيطة إىل أصواتها،
ويكون كلامت جديدة من مجموعة من
األصوات.
يُنشئ املتعلّم كلامت تتشابه يف اإليقاع (دور -
نور ،توت  -حوت ،علم  -قلم).
يستخدم املتعلّم السياق والصور لقراءة كلامت
غري مألوفة.
يُحاول املتعلّم تهجئة كلامت بسيطة مكونة من
حرفني صامتني ومد ،مثل( :قال ،نور ،تني) أو
الحركات القصرية ،مثل( :كتب ،لعب ،درس)،
ليتمكن من قراءتها.
يقرأ املتعلّم كلامت مألوفة ق ـراءة رسيعة
وصحيحة يف حدود ( )10كلامت.
قصصا مع املعلم قراء ًة جهريّة
يقرأ املتعلّم
ً
(القراءة املشرتكة).

املستوى
1

2
2
2
2
3
2
2
3
3
1
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تابع ..رو�ضة 2
املعيار
املحور
املجال
 .2قــــــــراءة  1.2مـــعـــرفـــة  1.1.2أن يُــح ـ ّدد املتعلّم الفكر 1.1.1.2.K2
الرئيسة والتفاصيل املساندة
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
الــرئــيــســة
األدبية
والتفاصيل
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو 2.1.1.2.K2
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
3.1.1.2.K2
 2.2تــحــلــيــل  1.2.2أن يُــحـ ّدد املتعلّم جوانب 1.1.2.2.K2

النص

معينة يف النصوص األدبية
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص 2.1.2.2.K2
وخيارات املؤلفني يف اختيار
الكلامت واألساليب األدبية 3.1.2.2.K2
املناسبة لنصوصهم.
4.1.2.2.K2
5.1.2.2.K2

نصوصا شعرية 1.1.3.2.K2
 3.2تـــكـــامـــل  1.3.2أن يقرأ املتعلّم
ً

املعرفة مع
الفكر

وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
ويق ّيمها ،ويــدمــج الفكر
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة
وفهم جديدين عن الفكرة 2.1.3.2.K2
املحورية ،والرسائل املتضمنة
يف األعامل األدبية.
3.1.3.2.K2
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نواتج التعلم
يُجيب املتعلّم عن األسئلة يف قصة أو أنشودة
قُرئت له ،أو عن الرسومات املوجودة يف كتاب
ما ،ويطرح أسئلة عنها.
يعيد املتعلّم رسد القصة شفويًّا ،ويتمكن من
عب من خالل الرسم عن أحداثها.
متثيلها ،أو يُ ّ
يُح ّدد املتعلّم العنارص الفنية يف قصة قُرئت له:
(الشخصيات ،املكان ،الزمان ،واألفكار الرئيسة).
يُجيب املتعلّم عن األسئلة ،ويطرح أسئلة أخرى
عن الكلامت غري املألوفة يف النص الذي يُقرأ له.
يتع ّرف املتعلّم بعض األجناس األدبية التي تقرأ
له ،مثل( :القصص القصرية ،األناشيد ،األلغاز .)..
يعيد املتعلّم رسد إحدى القصص برتتيب صحيح
مستعي ًنا بالصور أو الذاكرة.
يشري املتعلّم إىل اسم مؤلف الكتاب ،الرسام،
محد ًدا دور كل منهام (مبساعدة من املعلم).
يستجيب املتعلّم لإليقاعات من خالل تكرار
األصوات والكلامت والعبارات.
يربط املتعلّم بني الصور التي يشاهدها
واألحــداث املناسبة لها ،ويصف العالقة بني
النص وجزء واحد منه يف نصوص بسيطة ومالمئة
للطفل يف هذه املرحلة.
يقارن املتعلّم بني نصني أدبيني يشرتكان يف
الفكرة نفسها ،محد ًدا أوجه التشابه واالختالف،
مثل :إيجاد الفرق بني شخصيتي ليىل والذئب
يف قصتني.
يحفظ املتعلّم ( )6أناشيد قصرية تتألف من (-5
 )6أبيات ،موضوعاتها األلعاب واألرسة والعيد.

املستوى
2
2
1
1
2
3
2
1
2

3
2

تابع ..رو�ضة 2
املعيار
املحور
املجال
 .3قــــــــراءة  1.3مـــعـــرفـــة  1.1.3أن يتع ّرف املتعلّم النص 1.1.1.3.K2
املعلومايت ومكوناته ،ويتعلم
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
مــنــه ،ويستنتج العالقات
الــرئــيــســة
املعلوماتية
والتفاصيل
ضمن النص الواحد والنصوص 2.1.1.3.K2
املختلفة.
3.1.1.3.K2

 2.3تــحــلــيــل  1.2.3أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص 1.1.2.3.K2

واختيار الكاتب للكلامت،
النص
ويق ّيم الطرائق التي تساهم
فيها تراكيب الجمل يف بناء
النص ،وأساليب عرض وجهة
النظر ،أو طريقة كتابة النص
وطباعته.
يتبي وظيفة النص من
 3.3تـــكـــامـــل  1.3.3أن ّ
خــال الوسائط املختلفة،
املعرفة مع
وينقد ما جاء فيه من معارف
املهارات
وآراء ،ويبني خربات جديدة
ل ُيوظّفها يف نتاجات متنوعة.

2.1.2.3.K2

3.1.2.3.K2
1.1.3.3.K2

2.1.3.3.K2

3.1.3.3.K2

4.1.3.3.K2

نواتج التعلم
يطرح املتعلّم أسئلة عن املعلومات والرسومات
التوضيحية ،ويُجيب عن أسئلة أخرى لنص
معلومايت قرئ له .
يذكر املتعلّم الفكرة املحورية يف نص معلومايت
مناسب.
يصف املتعلّم العالقة بني حدثني أو فكرتني،
وعالقتهام بخرباته ،مثال( :كيف يتجمد املاء)
يف نص عن املادة وأنواعها ،ويربط ذلك بصنعه
للمثلجات.
عب املتعلّم عام ورد من معلومات يف نص قدم
يُ ّ
له بتسلسل منطقي.
يطرح املتعلّم أسئلة عن الكلامت غري املألوفة
أو عن الرسومات التوضيحية يف نص معلومايت
استمع إليه ،أو يف عرض رقمي.
والرسام يف النص ،ويُح ّدد
يُس ّمي املتعلّم املؤلف ّ
دور كل منهام.
يربط املتعلّم بــن الــصــور أو الرسومات
التوضيحية ،والنص الذي ذكرت فيه بشكل عام
ومفصل.
يذكر املتعلّم السبب والنتيجة لحدث ما يف نص
معلومايت سمعه أو شاهده ،موض ًحا كيف دعم
الكاتب املوضوع من خالل الخطوات والرسوم
التوضيحية.
يُوضّ ح املتعلّم أوجه التشابه واالختالف بني
نصني مختلفني تناوال نفس املوضوع ،أو إيجاد
الفرق بني مادة مكتوبة/مطبوعة ومادة مصورة
لنفس املوضوع ،مثال :خطوات مكتوبة أو صور
توضيحية لصنع لعبة الطائرة.
يُشكّل مجسامت ملوضوعات مختارة مستخد ًما
نصا
مــوا ًدا مختلفة بعد قراءته أو استامعه ً
مصو ًرا أو مرئيًا.

املستوى
1
2
3
1
2
2
2

2

2

3
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تابع ..رو�ضة 2
املجال
 .4الكتابة

42

نواتج التعلم
املعيار
املحور
 1.4البحث عن  1.1.4أن يــبــحــث املــتــع ـلّــم عن  1.1.1.4.K2يجمع املتعلّم معلومات من مصادر متنوعة
مناسبة كالكتب املدرسية والقصص.
املــعــلــومــات ،ويُط ّبقها يف
املعلومات
موضوعات كتابية تستند إىل  2.1.1.4.K2يُجيب املتعلّم عن أسئلة حول موضوع محبب
أغراض محددة تظهر فهمه
له من خالل الصور وكتابة الكلامت البسيطة.
بــاملــادة التي يبحث عنها
3.1.1.4.K2
يعرض املتعلّم نتيجة بحثه ،أو خربة ما أمام
وتتناسب مع غرض الكتابة
زمالئه من خالل العرض الشفوي أو الرسوم.
وطبيعتها.
 2.4إنـــــتـــــاج  1.2.4أن يُنتج املتعلّم أعامالً كتابية  1.1.2.4.K2ي ّولد املتعلّم أفكا ًرا فرديًّا أو جمع ًّيا لتكوين/
واضحة ومتنوعة تظهر توج ًها
األعــــــال
تأليف قصة ،يدونها له املعلم.
الكتابيــــة
نحو التنظيم والرتتيب متالمئة  2.1.2.4.K2يكتب املتعلّم كلامت بسيطة تعرب عن رسومات.
مع املهمة والغاية.
ونرشها
 3.1.2.4.K2يكتب املتعلّم الــحــروف الهجائية وبعض
الكلامت البسيطة محاكيًا منطًا.
 4.1.2.4.K2يتع ّرف املتعلّم شكل الحروف يف (بداية  -وسط
 نهاية) الكلمة ،ممسكًا القلم بطريقة صحيحة. 5.1.2.4.K2يستكمل املتعلّم بيانات بطاقته الشخصية محاك ًيا
منطًا.
 5.2.4أن يــســتــخــدم املــتــع ـلّــم  1.5.2.4.K2يستخدم املتعلّم الوسائط التكنولوجية
الــتــكــنــولــوجــيــا ،مبــا فيها
(السمعية والبرصية واملــواقــع اإللكرتونية
(اإلنـــرنـــت) ،وغــرهــا من
واأللـــواح الذكية) املناسبة؛ ليطور األفكار
املصادر؛ ليُنتج وينرش عمالً
القصصية بتوجيه املعلم .
كتابيًّا متفاعالً مع اآلخرين 2.5.2.4.K2 .يستخدم املتعلّم املواد الصفية (الكتب واملجالت
ووسائل الحائط)؛ ليطور األفكار القصصية.
 3.5.2.4.K2يستخدم املتعلّم املواد الفنية واألقالم امللونة؛
لريسم الصور كوسيلة إلعادة رسد القصة عىل
املعلم؛ ليدونها له ،وينرشها.

املستوى
1
2
2
1
2
2
2
3
1
2
3

تابع ..رو�ضة 2
املعيار
املحور
املجال
فهم ملواد 1.1.1.5.K2
 .5االســـتـــاع  1.5استيعـــاب  1.1.5أن يُظهر املتعلّم ً
مسموعة ،ويــتــواصــل مع
املــعــرفــة
واملحادثة
وتقدميها
اآلخرين مقد ًما املعلومات 2.1.1.5.K2
والنتائج املدعومة باألدلة
إلقناع املستمعني واستاملتهم
نحو املوضوع.
3.1.1.5.K2
 3.1.5أن يُشارك املتعلّم يف نقاشات 1.3.1.5.K2

مع معلميه وزمالئه مك ّيفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
مــن الــســيــاقــات واملــهــام 2.3.1.5.K2
التواصلية محاوالً التحدث
بلغة عربية فصيحة.

 5.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل 1.5.1.5.K2

الرقمية يف العروض البرصية
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم
املــادة املعروضة من خالل 2.5.1.5.K2
هذه الوسائط.

نواتج التعلم
يستمر املتعلّم بالحوار والتواصل مع شخص أو
مجموعة أفراد من خالل تبادل اآلراء واألفكار.
ينفّذ املتعلّم توجيهات من خطوتني أو ثالث
نصا بانتباه ،مراعيًّا آداب
خطوات ،بعد استامعه ً
االستامع واملحادثة.
عب عن
يتحدث املتعلّم بصوت مسموع ،ويُ ّ
أفكاره ومشاعره وآرائه بوضوح حول موضوعات
متعددة.
يُصغي املتعلّم إىل املادة املسموعة ،ويعيد رسد
قصة سمعها ،ويربط ما يسمعه بقصة حقيقية
حدثت معه مع ذكر بعض التفاصيل.
يُجيب املتعلّم عن األسئلة للتوضيح مستخد ًما
اللغة العربية( ،اإلنصات واالستئذان للتحدث)،
وال تقترص إجابته عىل (نعم أو ال) ،وال يقاطع
الغري.
يستخدم املتعلّم الرسومات والعروض البرصية
أو ممتلكاته الخاصة (لعبة ،كتاب) ليقدم عرضً ا
حول موضوع ما.
يستفرس املتعلّم عن معلومات وموضوعات
(مرئية ومسموعة) للتحقق من املعنى (أي
يسأل لغرض االستيضاح والفهم).

املستوى
2
2
2
3

2

3
3
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تابع ..رو�ضة 2
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اكــتــســاب  1.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات 1.1.1.6.K2
جديدة من خالل احتكاكه
املــفــردات
واستخدامها
مبــواقــف غنية ومتنوعة 2.1.1.6.K2
(اجتامعية ،رياضية ،علمية،
(املعجم)
.)...
3.1.1.6.K2
4.1.1.6.K2
فس املتعلّم املفردات 1.3.1.6.K2
 3.1.6أن يُ ّ
الجديدة من خالل سياقاتها 2.3.1.6.K2

املختلفة.

3.3.1.6.K2

 2.6بنيـة اللغـة  1.2.6أن يفهم املتعلّم قواعد اللغة 1.1.2.6.K2

الــعــربــيــة:
(الـــنـــحـــو
والرصف)

العربية ،ويستخدمها أثناء
حديثه (جــمـاً مؤلفة من 2.1.2.6.K2
مبتدأ وخرب ،فعل وفاعل ،شبه
جملة).
3.1.2.6.K2
4.1.2.6.K2
5.1.2.6.K2

6.1.2.6.K2
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نواتج التعلم
يُطابق املتعلّم بني املفردات وما تعرب عنه من
صور.
يتع ّرف املتعلّم كلامت جديدة تتعلق باملشاعر
والصفات (مرادفات ،أضداد).
يذكر املتعلّم أسامء أفراد أرسته وأقاربه وطالب
صفه.
يُس ّمي املتعلّم ح ّيه وما فيه من مرافق وشوارع.
فس املتعلّم الكلامت مستعي ًنا بالصورة.
يُ ّ
فس املتعلّم الكلامت مستعي ًنا ببيئته
يُ ّ
ومجتمعه.
فس املتعلّم الكلامت من خــال سياقها
يُ ّ
وأضدادها.
يُحايك املتعلّم شفويًّا جملة اسمية بسيطة تبدأ
باسم إشارة (هذا ،هذه).
يُحايك املتعلّم شفويًّا جملة اسمية بسيطة
تبدأ بضمري منفصل للغائب (هو ،هي ،هم)
(أنتِ ،
أنت ،أنتم).
واملخاطبَ :
يُوظّف املتعلّم شفويًّا بعض حروف الجر يف
جملة بسيطة (يف ،من ،إىل ،عن ،عىل).
يُوظّف املتعلّم شفويًّا أسلوب النفي يف اإلجابة
عن سؤال( :ما ،ال ،مل).
يُحايك املتعلّم جمالً فعلية بسيطة تتضمن ظرف
الزمان مثل( :ليالً ،نها ًرا ،صبا ًحا ،مساء) ،واملكان
مثل( :فوق ،تحت ،أمام ،وراء).
يُحايك املتعلّم جملة اسمية بسيطة يتطابق فيها
االسم مع موصوفه.

املستوى
2
2
1
1
2
2
3
2
2
3
2
2
2

ال�صف الأول
املعيار
املحور
املجال
فهم ملفهوم 1.1.1.1.G1
 .1أســاســيــات  1.1املـــعـــرفـــة  1.1.1أن يُظهر املتعلّم ً
املــادة املطبوعة ومكوناتها
بــالــكــتــب
القراءة
وي ّيز البنية
واملطبوعات
والغرض منهاُ ،
التنظيمية للنصوص القرائية2.1.1.1.G1 .
3.1.1.1.G1

فهم 1.2.2.1.G1
 2.1الــــوعــــي  2.2.1أن يُــظــهــر املــتــعـلّــم ً
الصويت
باألصوات واملقاطع الصوتية2.2.2.1.G1 ،

والرموز املطبوعة والكلامت
التي متثلها.
3.2.2.1.G1
4.2.2.1.G1
5.2.2.1.G1

 3.1تع ّرف
الكلامت
والطالقة

 2.3.1أن يُط ّبق املتعلّم إسرتاتيجيات 1.2.3.1.G1

الــق ـراءة الصحيحة لقراءة
الكلامت والنصوص بدقة 2.2.3.1.G1
وطــاقــة مــع فــهــم املــعــاين
والدالالت.
3.2.3.1.G1

4.2.3.1.G1

5.2.3.1.G1
6.2.3.1.G1
7.2.3.1.G1
8.2.3.1.G1

9.2.3.1.G1

نواتج التعلم
يتع ّرف املتعلّم الفرق بني الكلمة ،والجملة،
والفقرة ،وعالمات الرتقيم ،ويتتبع اتجاهها
الصحيح (من اليمني إىل اليسار).
يتنبأ املتعلّم مبحتويات الكتاب من خالل الصور.
يُح ّدد العنوان واسم املؤلف يف مواد مطبوعة
يقرؤها.
ينطق املتعلّم أصوات الحروف جميعها.
ينطق املتعلّم الحروف الشّ مسية مع (ال)
التّعريف نطقًا صحي ًحا.
يربط بني الصوت والرمز ال ّدال عليه وعالقته
الصوت ّية املتشابهة مثل( :دور ،نور،
باألمناط ّ
حور ،سور /عام ،نام ،صام ،قام).
يُنشئ املتعلّم كلامت تتشابه يف اإليقاع ،مثل:
(بدر ،نهر ،فجر).
يُط ّبق املتعلّم معرفته بقواعد الصوت ّيات
والتهجئة يف عمليات التحليل والرتكيب.
يعرف املتعلّم أسامء الحروف وترتيبها وأشكالها
يف مواقعها املختلفة من الكلمة.
يعرف املتعلّم الحركات القصرية (الض ّمة،
الكرسة ،الفتحة) ،والطويلة -املدود( -األلف،
الواو ،الياء) ،وينطقها نطقًا صحي ًحا.
يعرف املتعلّم (السكون ،الشّ ّدة ،التّنوين)،
وينطق الكلامت املسكّنة واملش ّددة واملن ّونة
نطقًا صحي ًحا.
ُي ّيز املتعلّم أثناء القراءة بني الحروف ذات
الحركات القصرية واألخــرى ذات الحركات
الطويلة (املدود).
يُحلّل املتعلّم الجملة أو النص إىل كلامت ويتتبعها.
يُحلّل املتعلّم الكلامت غري املألوفة والجديدة
وفق التهجئة الصحيحة.
يُركّب املتعلّم كلامت مك ّونة من مقطعني أو ثالثة.
يقرأ املتعلّم قراءة صحيحة يف حدود ( )20كلمة
يف الدقيقة الواحدة عىل أن تكون الكلامت
مشكولة شكالً تا ًّما.
يقرأ املتعلّم الكلامت املألوفة واملتكررة قراءة
رسيعة وصحيحة ومبساعدة من املعلم عند اللزوم
عىل أن تكون الكلامت مشكولة شكالً تا ًّما.

املستوى
2
3
2
1

2
2
2

2
3

2
1
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تابع ..ال�صف الأول
املعيار
املحور
املجال
 .2قــــــــراءة  1.2مـــعـــرفـــة  1.1.2أن يُــح ـ ّدد املتعلّم الفكر
الرئيسة والتفاصيل املساندة
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
الــرئــيــســة
األدبية
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو
والتفاصيل
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
 2.2تــحــلــيــل  1.2.2أن يُــحـ ّدد املتعلّم جوانب
معينة يف النصوص األدبية
النص
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص
وخيارات املؤلفني يف اختيار
الكلامت واألساليب األدبية
املناسبة لنصوصهم.

1.1.1.2.G1

2.1.1.2.G1
3.1.1.2.G1
1.1.2.2.G1
2.1.2.2.G1
3.1.2.2.G1
4.1.2.2.G1

5.1.2.2.G1
6.1.2.2.G1

نصوصا شعرية 1.1.3.2.G1
 3.2تـــكـــامـــل  1.3.2أن يقرأ املتعلّم
ً

املعرفة مع
الفكر

وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
ويق ّيمها ،ويــدمــج الفكر
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة 2.1.3.2.G1
وفهم جديدين عن الفكرة 3.1.3.2.G1
املحورية ،والرسائل املتضمنة
يف األعامل األدبية.
4.1.3.2.G1
5.1.3.2.G1
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نواتج التعلم
يُجيب املتعلّم عن أسئلة لنصوص (شعرية
ونرثية) قرئت له ،ويطرح أسئلة مظه ًرا فهمه
لها ،مبديًا رأيه فيها.
يتتبع املتعلّم تسلسل األحداث يف قصة ما.
يعيد املتعلّم رسد قصة مظه ًرا فهمه ملوضوع
النص ورسالته العامة مستعي ًنا بالصور.
يُجيب املتعلّم عن األسئلة ،ويطرح أسئلة أخرى
عن الكلامت غري املألوفة يف النص الذي يُقرأ له.
يُح ّدد املتعلّم العنارص الفنية األساسية يف
القصة :الشخصيات ،الزمان ،املكان.
تعب عن املشاعر
يذكر املتعلّم الكلامت التي ّ
واألحاسيس يف قصة أو أنشودة قرئت له.
يذكر املتعلّم اسم مؤلف الكتاب ،والشخص
الذي رسم الرسومات التوضيحية له ،مح ِّد ًدا
دور كل منهام.
يبني املتعلّم دور الرسومات التوضيحية يف
توضيح الفكرة ،وعواطف الشخصيات ،وصفاتها.
يستجيب املتعلّم لإليقاعات من خالل القافية
والنغامت املنتظمة ،وتكرار األصوات والكلامت
والعبارات.
يربط املتعلّم بني الصور التي يشاهدها
مفسا العالقات بينها،
واألحداث املناسبة لهاً ِّ ،
والسامت األساسية للشخصيات.
يتع ّرف املتعلّم راوي القصة والشخصيات.
يتع ّرف املتعلّم بعض األجناس األدبية التي تقرأ
له ،مثل( :القصص القصرية ،األناشيد ،األلغاز.)...
يقارن املتعلّم بني نصوص كتبها كتّاب مختلفون
تعالج املوضوع نفسه ،وقدمت له بوسائل
مختلفة (مطبوعة ،رقمية).
يحفظ املتعلّم ( )6أناشيد قصرية تتألف من (5
  )7أبيات موضوعاتها تناسب املرحلة العمرية،مثل :الطفولة ،واأللعاب ،والحيوانات ،والطبيعة،
والقيم اإلنسانية ،وغريها.

املستوى
3
3
2
1
2
1
1
2
1
2
1
3
3

2

تابع ..ال�صف الأول
املعيار
املحور
املجال
 .3قــــــــراءة  1.3مـــعـــرفـــة  1.1.3أن يــقــرأ املــتــعـلّــم النص
املعلومايت بعمق وشمولية،
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
ويُــحــ ّدد الفكرة املركزية
الــرئــيــســة
املعلوماتية
والفكر الرئيسة ،ويستنتج
والتفاصيل
العالقات ضمن النص الواحد
وبني النصوص املختلفة.
 2.3تــحــلــيــل  1.2.3أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص
واختيار الكاتب للكلامت،
النص
ويق ّيم الطرائق التي تساهم
فيها تراكيب الجمل يف بناء
النص ،وأساليب عرض وجهة
النظر ،أو طريقة كتابة النص
وطباعته.

1.1.1.3.G1

2.1.1.3.G1
3.1.1.3.G1
1.1.2.3.G1

2.1.2.3.G1

3.1.2.3.G1

يتبي وظيفة النص من 1.1.3.3.G1
 3.3تـــكـــامـــل  1.3.3أن ّ

املعرفة مع
املهارات

خــال الوسائط املختلفة،
وينقد ما جاء فيه من معارف 2.1.3.3.G1
وآراء ،ويبني خربات جديدة
ل ُيوظّفها يف نتاجات متنوعة.
3.1.3.3.G1

نواتج التعلم
يطرح املتعلّم أسئلة عن املعلومات والرسومات
التوضيحية واألحـــداث ،ويُجيب عن أسئلة
بسيطة (مثال :أين ،متى).
يذكر املتعلّم الفكرة املحورية والتفاصيل.
يصف املتعلّم العالقات بني الفكرة املحورية
والتفاصيل.
يتع ّرف املتعلّم معاين الكلامت واملصطلحات
والعبارات الواردة يف نص معلومايت من خالل:
(السياق ،والكلامت املكتوبة عىل لوحات الصف
الجدارية ،واملعاجم البسيطة).
يصف املتعلّم السامت النصية (لون ،حجم،
مكان كتابة الــنــص )...املستخدمة يف النص
املعلومايت.
يُطابق املتعلّم معلومات النص واملعلومات
املقدمة يف الرسوم التوضيحية.
يستخدم املتعلّم الصور والرسومات التوضيحية
والتفاصيل لرشح الفكر الرئيسة.
يذكر املتعلّم سببًا ونتيج ًة لفكرة أو حدث يف
نص معلومايت سمعه أو شاهده ،معطيًا رأيه يف
الصور واملشاهد ،وفكرة النص.
ٍ
لخطوات وفق ترتيب زمني
يُرتّب املتعلّم صو ًرا
نصا إرشاديًّا مبن ًّيا عىل
يراه منطق ًّيا بعد قراءته ًّ
خطوات (مبساعدة املعلم).

املستوى
1
2
3
3

1
1
2
3
2
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تابع ..ال�صف الأول
املجال
 .4الكتابة

املحور
 1.4البحث عن 1.1.4
املعلومات

 2.4إنـــــتـــــاج 1.2.4

األعــــــال
الكتابيــــة
ونرشها

2.2.4

5.2.4
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نواتج التعلم
املعيار
أن يــبــحــث املــتــع ـلّــم عن  1.1.1.4.G1يتع ّرف املتعلّم أشكاالً متنوعة من املصادر:
(القصص ،املعاجم ،املوسوعات.)...
املــعــلــومــات ،ويُط ّبقها يف
موضوعات كتابية تستند إىل  2.1.1.4.G1يبحث املتعلّم عن معلومات أو صور من مصادر
أغراض محددة تظهر فهمه
متنوعة مناسبة كالكتب املدرسية والقصص.
بــاملــادة التي يبحث عنها
3.1.1.4.G1
يُشارك املتعلّم يف مشاريع بحثية مناسبة مع
وتتناسب مع غرض الكتابة
زمالئه (مثال :جمع صور ملجلة حائطية).
وطبيعتها.
أن يُنتج املتعلّم أعامالً كتابية  1.1.2.4.G1يستخدم املتعلّم كلامت وصفية يف كتابته.
واضحة ومتنوعة تظهر توج ًها  2.1.2.4.G1يكتب املتعلّم جميع حروف الهجاء مرتبة وغيبًا
نحو التنظيم والرتتيب متالمئة
كتابة صحيحة مع حركاتها الطويلة والقصرية.
مع املهمة والغاية.
 3.1.2.4.G1يُركّب املتعلّم الكلامت من حروف ومقاطع.
ُ 4.1.2.4.G1ي ّيز شكل الحروف يف (بداية  -وسط  -نهاية)
الكلمة ،ممسكا القلم بطريقة صحيحة.
 5.1.2.4.G1يكتب املتعلّم كلامت وجمالً بخط النسخ من
اليمني إىل اليسار مراعيا حجم الحرف والسطر
واملسافة املناسبة بينها.
أن يُنتج املتعلّم
نصا رسديًّا موج ًزا لغايات مختلفة:
ً
نصوصا تصف  1.2.2.4.G1يكتب املتعلّم ًّ
وأشخاصا من محيطه،
أشيا ًء
(ترتيب كلامت لتكوين جملة  -كتابة جمل
ً
وتتحدث عن أحداث وخربات
مكتملة املعنى معربة عن صور).
مألوفة له ،وتُظهر كتاباته  2.2.2.4.G1يُنشئ املتعلّم قصة من خالل ترتيب اللوحات
تقيده بالسالمة اللغوية.
املصورة.
 3.2.2.4.G1يستكمل املتعلّم بيانات بطاقته الشخصيّة.
نصا تفسرييًّا (إيضاح ًّيا) موج ًزا
 4.2.2.4.G1يكتب املتعلّم ًّ
عن يشء أو مكان أو حدث حقيقي مستخد ًما
تفاصيل حسية.
أن يــســتــخــدم املــتــع ـلّــم  1.5.2.4.G1يستخدم املتعلّم املعاجم الرقمية أو الورقية
الــتــكــنــولــوجــيــا ،مبــا فيها
املبسطة والكلامت املكتوبة عىل جدران غرفة
(اإلنـــرنـــت) ،وغــرهــا من
الصف ،وغريها من املصادر الصفية.
املصادر؛ ل ُينتج وينرش عمالً  2.5.2.4.G1يستخدم املتعلّم برنام ًجا حاسوبيًّا؛ إلنتاج
كتاب ًّيا متفاعالً مع اآلخرين.
مشاركاته الكتابية ،ونرشها.
 3.5.2.4.G1يستخدم املتعلّم ضمن مجموعات الرسومات
التوضيحية والتخطيطية الرقمية والشبكة
املعلوماتية أثناء الكتابة.

املستوى
1
2
3
2
1
2
1
2
2
1
1
3
1
2
3

تابع ..ال�صف الأول
املعيار
املحور
املجال
فهم ملواد 1.2.1.5.G1
 .5االســـتـــاع  1.5استيعـــاب  2.1.5أن يُظهر املتعلّم ً
مسموعة ،ويــتــواصــل مع
املــعــرفــة
واملحادثة
اآلخرين مقد ًما املعلومات
وتقدميها
والنتائج املدعومة باألدلة 2.2.1.5.G1
إلقناع املستمعني واستاملتهم
نحو املوضوع مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
3.2.1.5.G1

4.2.1.5.G1
 3.1.5أن يُشارك املتعلّم يف نقاشات 1.3.1.5.G1

مع معلميه وزمالئه مكيّفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
مــن الــســيــاقــات واملــهــام 2.3.1.5.G1
التواصلية محاوالً التحدث
بلغة عربية فصيحة.
3.3.1.5.G1

4.3.1.5.G1
5.3.1.5.G1

 5.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل 1.5.1.5.G1

الرقمية يف العروض البرصية
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم 2.5.1.5.G1
املــادة املعروضة من خالل
هذه الوسائط.

نواتج التعلم
يصف املتعلّم األشخاص واألماكن واألشياء
مستخد ًما اللغة العربية ،ومراع ًيا آداب املحادثة.
(االستئذان للتحدث).
يتنبأ املتعلّم مبضمون النص املسموع من
خالل عنوانه أو مقدمته ،ويُح ّدد الشخصيات
واألحــداث مع ذكر التفاصيل مبي ًنا رأيه فيها
بطريقة واضحة ومنظمة .مراع ًيا آداب االستامع
واملحادثة (اإلنصات واالستئذان للتحدث).
يربط املتعلّم ما سمعه مبعارفه وخرباته السابقة
ممي ًزا الفكر الواردة يف املادة املسموعة من التي
مل ترد فيها.
يستوعب املتعلّم النص املسموع ،ويتبع
توجيهات بسيطة مكونة من خطوات متعددة.
يستخدم املتعلّم اإلميــاءات ولغة الجسد يف
التعبري عن املشاعر أو الفكر التي يتم تقدميها
شفويًّا.
يُ َس ِّم ْع املتعلّم زمالءه ترنيمة ألنشودة درسها
وحفظها ،أو يرسد قصة قصرية باستخدام التعبري
املناسب ولغة الجسد للفت انتباه الجمهور.
يتواصل املتعلّم مع اآلخرين يف حوار مستمر
رسا عن
بالتناوب (مستم ًعا ومتح ّدث ًا) مستف ً
املعلومات.
عب املتعلّم عن تجربة شخصية م ّر بها بلغة
يُ ّ
سليمة.
يرسد املتعلّم قصة ،أو يربط بني حكاية أو خربة
شخص ّية باستخدام ألعابه وأغراضه الشخص ّية
واملــواد املتوافرة يف الغرفة الصفية لتعزيز
العرض التقدميي.
يستخدم املتعلّم التسجيالت الصوتية والعروض
البرصية لعرض فكرة أو تطويرها.
يستخدم املتعلّم الرسوم والعروض املرئية أو
األغراض الشخص ّية مثل( :األلعاب  -الحاسوب)
لتعزيز العروض التقدميية التي تقدم املزيد من
الوصف ،أو توضح الفكر ووجهات النظر أو
املشاعر.

املستوى
2

3

2
2
2
2
1
2
3
2

2
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تابع ..ال�صف الأول
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اكــتــســاب  1.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات
جديدة من خالل احتكاكه
املــفــردات
مبــواقــف غنية ومتنوعة
واستخدامها
(اجتامعية ،رياضية ،علمية،
(املعجم)
)...
فس املتعلّم املفردات
 3.1.6أن يُ ّ
الجديدة من خالل سياقاتها
املختلفة.
 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن يـــتـــعـــ َّرف املــتــع ـلّــم
املفاهيم ال َّنحويَّة والرصفيّة
الــعــربــيــة:
ويستخدمها اســتــخــدا ًمــا
(الـــنـــحـــو
صحي ًحا.
والرصف)

1.1.1.6.G1
2.1.1.6.G1
3.1.1.6.G1
1.3.1.6.G1
2.3.1.6.G1
1.2.2.6.G1

2.2.2.6.G1
3.2.2.6.G1
4.2.2.6.G1

5.2.2.6.G1
6.2.2.6.G1

7.2.2.6.G1
8.2.2.6.G1
9.2.2.6.G1
10.2.2.6.G1
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نواتج التعلم
يستخدم املتعلّم األفعال املعربة عن مضمون
صور من حياته اليومية.
يذكر املتعلّم أسامء أفراد أرسته وأقاربه وبعض
أصحاب املهن.
يُس ّمي املتعلّم َح َّيه وما فيه من مرافق وشوارع.
فس املتعلّم الكلامت مستعي ًنا ببيئته.
يُ ّ
فس املتعلّم الكلامت مستعي ًنا بسياقها،
يُ ّ
ومرادفاتها وأضدادها ،ومحيطها اللغوي.
يُحايك املتعلّم (شفويًّا) جملة اسمية بسيطة
تبدأ بـ :اسم ،اسم إشارة (هذا ،هذه) ،ضمري
منفصل (أنا ،نحن)
يُوظّف املتعلّم  -شفويًّا  -يف جملة بسيطة:
بعض حروف الجر (يف ،من ،إىل ،عن ،عىل).
يُوظّف املتعلّم  -شفويًّا  -يف جملة بسيطة
النفي يف اإلجابة عن سؤال.
أسلوب ّ
يُحايك املتعلّم  -شفويًّا  -جملة فعلية بسيطة
مستخد ًما الفعل املايض ُمس َن ًدا إىل الضامئر:
أنتِ ،
أنت).
(أناَ ،
يتع ّرف املتعلّم أنواع الكلمة :االسم ،الفعل،
الحرف.
يُحايك املتعلّم جملة فعلية بسيطة تتضمن
ظرف الزمان (ليالً ،نها ًرا ،صبا ًحا ،مسا ًء ،ظُه ًرا)
وظرف املكان (فوق ،تحت ،أمام ،وراء ،خلف).
يُحايك املتعلّم جملة اسمية بسيطة يتطابق فيها
االسم مع موصوفه.
يُطابق املتعلّم يف الجنس والعدد يف حالة اإلفراد
مطابقة صحيحة محاك ًيا منطًا يف جملة ال َّنهي.
يُوظّف املتعلّم حرف العطف (و) يف جمل من
إنشائه محاكيًا منطًا.
يستخدم املتعلّم أسلوب اإلستفهام محاك ًيا منطًا
(ما ،أين ،كم ،كيف)

املستوى
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2

تابع ..ال�صف الأول
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 3.6بنيـة اللغـة  1.3.6أن يكتب املتعلّم الكلامت 1.1.3.6.G1
والجمل مراع ًيا قواعد اإلمالء
الــعــربــيــة:
والتقيم.
(اإلمالء)
ّ
2.1.3.6.G1

3.1.3.6.G1
4.1.3.6.G1
5.1.3.6.G1
ط واضح 1.1.4.6.G1
 4.6بنيـة اللغـة  1.4.6أن يكتب املتعلّم بخ ٍّ

الــعــربــيــة:
(الخط)

وجميل مراعيًا قواعد الخ ِّط
العر ِّيب.
2.1.4.6.G1
3.1.4.6.G1

نواتج التعلم
يكتب املتعلّم الــحــروف املتشابهة رسـ ًـا
واملتشابهة نطقًا يف مواقعها املختلفة بخط
ال ّنسخ كتابة صحيحة.
يكتب املتعلّم الحروف املتحركة حركات قصرية
وحركات طويلة (املــدود الثالثة) والحروف
املضعفة كتابة صحيحة.
يكتب املتعلّم (إمالء منظور) جمالً من كلمتني
إىل ثالث كلامت.
يكتب املتعلّم (إمالء منقول) جمالً قصرية من
كلمتني إىل أربع كلامت.
يستخدم املتعلم عالمات الرتقيم (النقطة ،إشارة
االستفهام).
يتتبع املتعلّم رسم الحروف واملقاطع تت ّب ًعا
سليم.
ً
يرسم املتعلّم حروف اللغة العربية ( 28حرفًا)
يف مواقعها املختلفة بخط ال ّنسخ محاك ًيا منطًا.
يكتب املتعلّم كلامت وجمالً (من كلمتني إىل
أربع كلامت) بخ ّط النسخ محاكيًا منطًا.

املستوى
2
2
2
3
2
2
2
2
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ال�صف الثاين
املعيار
املحور
املجال
فهم ملفهوم 1.1.1.1.G2
 .1أســاســيــات  1.1املـــعـــرفـــة  1.1.1أن يُظهر املتعلّم ً
املــادة املطبوعة ومكوناتها
بــالــكــتــب
القراءة
وي ّيز البنية
واملطبوعات
والغرض منهاُ ،
التنظيمية للنصوص القرائية2.1.1.1.G2 .
3.1.1.1.G2

فهم 1.2.2.1.G2
 2.1الــــوعــــي  2.2.1أن يُــظــهــر املــتــعـلّــم ً

باألصوات واملقاطع الصوتية،
الصويت
والرموز املطبوعة والكلامت 2.2.2.1.G2
التي متثلها.
 3.1تع ّرف  2.3.1أن يُط ّبق املتعلّم إسرتاتيجيات 1.2.3.1.G2
الــق ـراءة الصحيحة لقراءة
الكلامت
الكلامت والنصوص بدقة
والطالقة
وطــاقــة مــع فــهــم املــعــاين
والدالالت.
2.2.3.1.G2

3.2.3.1.G2
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نواتج التعلم
يَتَ َع َّر ُف املُتَ َعلِّ ُم األَنْ ــا َط التَّ ْنظي ِم َّي َة لِلْ ُكتُ ِب
اإللكرتون)ِ ،م ٌ
بِ َسا َريْها) املَطْبو ِع َو
ثالَ :ج ْد َو ُل
ِ ِّ
امل ُ ْحتَ ِ
ويات ،الف ُ
صوص املُتَ َن ِّو َعةُ.
ُصول ،ال ُّن ُ
يُط ّبق املتعلّم معرفته باملطبوعات لدى اطالعه
عىل املواد الرقمية املعروضة عىل (اإلنرتنت) أو
من خالل وسائل رقمية أخرى؛ ل ُيح ّدد تنظيمها.
يُح ّدد املتعلّم العنوان واسم املؤلف وفهرس
املحتويات وعناوين الفصول يف مواد مطبوعة
يقرؤها ،ليعني املعلومات املطلوبة.
يُنشئ املتعلّم كلامت جديدة ذات معنى
بإضافة أو حذف أو تغيري األصوات يف الكلامت.
يُط ّبق املتعلّم معرفته بقواعد الصوتيات يف
التحليل والرتكيب صوت ًّيا.
يقرأ املتعلّم قراءة جهرية سليمة مراع ًيا التنغيم
والضبط السليم يف حدود ( )50كلمة يف الدقيقة
الواحدة عىل أن تكون الكلامت مشكولة شكالً
تا ًّما.
يقرأ املتعلّم بطالقة وبنطقٍ سليمٍ مستثم ًرا
معرفتة بالالم القمرية  -الالم الشمسية  -الهمزة
 التاء املربوطة  -أنواع التنوين الثالثة ،عىل أنتكون الكلامت مشكولة شكالً تا ًّما.
يقرأ املتعلّم بطالقة مستثم ًرا فهمه للنص من
خالل السياق والصور عىل أن تكون الكلامت
مشكولة شكالً تا ًّما.

املستوى
2
3
3
1
1
2

3

2

تابع ..ال�صف الثاين
املعيار
املحور
املجال
 .2قــــــــراءة  1.2مـــعـــرفـــة  1.1.2أن يُــح ـ ّدد املتعلّم الفكر
الرئيسة والتفاصيل املساندة
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
الــرئــيــســة
األدبية
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو
والتفاصيل
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
 2.2تــحــلــيــل  1.2.2أن يُــحـ ّدد املتعلّم جوانب
معينة يف النصوص األدبية
النص
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص
وخيارات املؤلفني يف اختيار
الكلامت واألساليب األدبية
املناسبة لنصوصهم.

1.1.1.2.G2

2.1.1.2.G2

1.1.2.2.G2
2.1.2.2.G2

3.1.2.2.G2

نصوصا شعرية 1.1.3.2.G2
 3.2تـــكـــامـــل  1.3.2أن يقرأ املتعلّم
ً

املعرفة مع
الفكر

وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
ويق ّيمها ،ويــدمــج الفكر
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة 2.1.3.2.G2
وفهم جديدين عن الفكرة
املحورية ،والرسائل املتضمنة
يف األعامل األدبية.
3.1.3.2.G2
4.1.3.2.G2
5.1.3.2.G2

نواتج التعلم
يُجيب املتعلّم عن أسئلة لنص شعري ،ويطرح
كيف)
أسئلةَ ( :م ْن  -ماذا  -متى  -أيْ َن  -ملاذا َ -
مظه ًرا فهمه للنص ،مبديًا رأيه فيه.
يُح ّدد العنارص الفنية( :الشخصيات ،واملكان
مستخلصا مغزاها،
والزمان ،واألحداث الرئيسة)
ً
مع ًربا عن رأيه فيها.
يقارن املتعلّم بني الشخصيات والزمان واملكان
يف قصص قرأها.
يُح ّدد املتعلّم الكلامت والعبارات التي ت ُ َك ِّو ْن
اإليقاع الشعري (اإليقاعات املنتظمة ،واألسطر
املتكررة ...إلخ).
يتع ّرف املُتَ َعلِّ ُم املصطلحات الصحيحة ألنواع
مختلفة من النصوص األدبية ،ويستخدمها،
مثل( :القصيدة ،البيت ،الشطر ،البداية ،الوسط،
النهاية)
يربط املتعلّم بني الصور التي يشاهدها
مفسا العالقات بينها
واألحداث املناسبة لهاً ِّ ،
تفس ًريا منطق ًّيا.
يتفاعل املتعلّم مع النصوص املقروءة بوسائل
مختلفة :الرسم ،الكتابة ،الحاسوب ،الجهاز
اللوحي ،مستنت ًجا القيم الواردة فيها.
يُنتج املتعلّم عمالً أدب ًّيا مبسطًا عىل ضوء نص
درسه مظه ًرا الشخصيات ،املكان.
يقرتح املتعلّم نهايات بديلة لقصة قرأها.
يحفظ املتعلّم ( )6أناشيد قصرية تتألف من (- 5
 )8أبيات ،تدور موضوعاتها تناسب املرحلة ،مثل:
الطفولة ،واألرسة ،والبيت ،والوطن ،والحيوانات،
والطبيعة ،والبيئة ،والقيم اإلنسانية ،وغريها.

املستوى
3
3
2
2

2

2
2
3
2
2
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تابع ..ال�صف الثاين
املعيار
املحور
املجال
 .3قــــــــراءة  1.3مـــعـــرفـــة  1.1.3أن يــقــرأ املــتــع ـلّــم النص 1.1.1.3.G2
املعلومايت بعمق وشمولية،
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
ويُــحــ ّدد الفكرة املركزية
الــرئــيــســة
املعلوماتية
والتفاصيل
والفكر الرئيسة ،ويستنتج 2.1.1.3.G2
العالقات ضمن النص الواحد
وبني النصوص املختلفة.
3.1.1.3.G2
 2.3تــحــلــيــل  1.2.3أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص 1.1.2.3.G2

النص

واختيار الكاتب للكلامت،
ويق ّيم الطرائق التي تساهم
فيها تراكيب الجمل يف بناء
النص ،وأساليب عرض وجهة
النظر ،أو طريقة كتابة النص 2.1.2.3.G2
وطباعته.
3.1.2.3.G2

يتبي وظيفة النص من 1.1.3.3.G2
 3.3تـــكـــامـــل  1.3.3أن ّ

املعرفة مع
املهارات

خــال الوسائط املختلفة،
وينقد ما جاء فيه من معارف 2.1.3.3.G2
وآراء ،ويبني خربات جديدة
ل ُيوظّفها يف نتاجات متنوعة.
3.1.3.3.G2
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نواتج التعلم
يطرح املتعلّم أسئلة مثل( :من ،ماذا ،متى،
أين ،ملاذا ،كيف) عن املعلومات والرسومات
التوضيحية واألحداث ،ويُجيب عن أسئلة أخرى.
يذكر املتعلّم الفكرة املحورية والفكر الرئيسة
لكل فقرة يف نص معلومايت مكون من فقرات.
يستنتج املتعلّم العالقة الزمنية بني حدثني أو
أكرث ،أو بني مفاهيم علمية مقدمة يف النص
املعلومايت.
يتع ّرف املتعلّم معاين الكلامت واملصطلحات
والعبارات الواردة يف نص معلومايت من خالل:
(السياق ،والكلامت املكتوبة عىل لوحات الصف
الجدارية ،واملعاجم البسيطة ،والرموز املوجودة
يف الرسومات ،وامللحوظات الهامشية).
يستخدم املتعلّم ســات الــنــص لتحديد
املعلومات والحقائق الرئيسة مثل( :التعليقات،
الرشوحات عىل الصور ،عناوين الصفحات،
جداول املحتويات.)... ،
يُح ّدد املتعلّم الغاية من النص املعلومايت أو من
املعلومات التي يريد املؤلف رشحها أو وصفها.
يرشح املتعلّم كيف تساهم الصور والرسومات
التوضيحية يف فهم النص.
يُبدي املتعلم رأيه يف الصور واملشاهد وفكرة
النص مبي ًنا السبب ،مثال ( :أعجبني ...ألنه،...
أو مل يعجبني ...ألنه)....
ٍ
لخطوات وفق ترتيب زمني
يُرتّب املتعلّم صو ًرا
نصا إرشاديًّا مبن ًّيا عىل
يراه منطق ًّيا بعد قراءته ًّ
خطوات.

املستوى
2
3
2

2

3
3
2
3
2

تابع ..ال�صف الثاين
املجال
 .4الكتابة

املحور
 1.4البحث عن 1.1.4
املعلومات

 2.4إنـــــتـــــاج 1.2.4

األعــــــال
الكتابيــــة
ونرشها

2.2.4

3.2.4

نواتج التعلم
املعيار
أن يــبــحــث املــتــع ـلّــم عن  1.1.1.4.G2يبحث املتعلّم يف مصادر متنوعة مالمئة؛ ل ُيجيب
عن أسئلة محددة يف موضوع ما.
املــعــلــومــات ،ويُط ّبقها يف
موضوعات كتابية تستند إىل  2.1.1.4.G2يكتب املتعلّم معلومات من عدة مصادر؛
أغراض محددة تظهر فهمه
مستن ًدا إىل خربته الشخص ّية.
بــاملــادة التي يبحث عنها  3.1.1.4.G2يتشارك املتعلّم مع زمالئه يف إعداد مرشوعات
وتتناسب مع غرض الكتابة
بحثية كتابية مناسبة.
وطبيعتها.
نصوصا مقروءة بخط واضح مرتب يربز
أن يُنتج املتعلّم أعامالً كتابية  1.1.2.4.G2يُنشئ
ً
واضحة ومتنوعة تظهر توج ًها
اعتناءه مبا يكتب.
نحو التنظيم والرتتيب متالمئة  2.1.2.4.G2يكتب املتعلم فقرة مض ّم ًنا إياها جملة
مع املهمة والغاية.
رئيسة،وتفاصيل داعمة ،وجملة خامتة.
 3.1.2.4.G2يراجع املتعلّم ما يكتبه (املس ّودة) لتحسني
مستوى الكتابة ،وتحقيق التامسك والتتابع
املنطقي ،مستخد ًما عالمات الرتقيم.
أن يُنتج املتعلّم
نصوصا تصف  1.2.2.4.G2يكتب املتعلّم قصة من خالل ترتيب الجمل
ً
وأشخاصا من محيطه،
أشيا ًء
البسيطة واللوحات املصورة.
ً
وتتحدث عن أحداث وخربات  2.2.2.4.G2يكتب املتعلّم بطاقة تهنئة ودعــوة وجمالً
مألوفة له ،وت ُظهر كتاباته
إرشادية مفيدة.
تقيده بالسالمة اللغوية.
أن يــســتــخــدم املــتــع ـلّــم  1.3.2.4.G2يستخدم املُتَ َعلِّ ُم التكنولوجيا يف طباعة إنتاجه
الــتــكــنــولــوجــيــا ،مبــا فيها
األديب ونرشه.
(اإلنـــرنـــت) ،وغــرهــا من  2.3.2.4.G2يستخدم املتعلّم مستقالً أو ضمن مجموعات
املصادر؛ ل ُينتج وينرش عمالً
الرسومات التوضيحية والتخطيطية الرقمية
كتاب ًّيا متفاعالً مع اآلخرين.
والشبكات للتخطيط للكتابة وإلنتاج الكتابة
ونرشها.

املستوى
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
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تابع ..ال�صف الثاين
املعيار
املحور
املجال
فهم ملواد 1.2.1.5.G2
 .5االســـتـــاع  1.5استيعـــاب  2.1.5أن يُظهر املتعلّم ً
مسموعة ،ويــتــواصــل مع
املــعــرفــة
واملحادثة
اآلخرين مقد ًما املعلومات
وتقدميها
والنتائج املدعومة باألدلة 2.2.1.5.G2
إلقناع املستمعني واستاملتهم
نحو املوضوع مستخد ًما اللغة 3.2.1.5.G2
العربية الفصيحة.

نواتج التعلم
يصف املتعلّم األشخاص واألماكن واألشياء
مع تفاصيل إضافية مستخد ًما اللغة العربية
الفصيحة مراع ًّيا آداب املحادثة.
يستوعب املتعلّم املــادة املسموعة (نص
معلومايت) ويختار عنوانًا لها.
يستوعب املتعلّم املادة املسموعة (نص رسدي)
ويعيد ذكر املحتوى بدقة وترتيب ممي ًزا الفكر
الواردة فيها من تلك التي مل ترد.
يستوعب املتعلّم النص املسموع ،ويتبع
توجيهات مكونة من خطوات متعددة.

 4.1.5أن يُشارك املتعلّم يف النقاشات 1.4.1.5.G2

يعيد املتعلّم رسد قصة حقيقية أو خيالية
سمعها أو قرأها ذاكـ ًرا بعض التفاصيل مثل
(املكان .الشخصيات).
يناقش املتعلّم زمالءه يف قضية أو ظاهرة من
محيطه مظه ًرا القدرة عىل تنظيم أفكاره موظفًا
اإلمياءات ولغة الجسد يف التعبري عن مشاعره أو
أفكاره باستخدام اللغة العربية.
يُجيب عن املداخالت والتعليقات أثناء حديثه
دون الخروج عن املوضوع أو الفكرة العامة.
عب عن تجربة شخصية مراع ًّيا تسلسل
يُ ّ
األحداث.
يُق ّدم املتعلّم عرضً ا تقدمي ًّيا باستخدام الوسائط
الرقمية عن موضوع مألوف (بيئته  -ألعابه،)...
ويعلق عليه بحقائق وتفصيالت متقبالً آراء
اآلخرين.
يستخدم املتعلّم مخططات الرسوم البيانية
والجداول الزمنية والرسوم املتحركة يف توضيح
أفكار أو أحداث محددة مراعيًا آداب املحادثة.

4.2.1.5.G2

مع معلميه وزمالئه ،مكيّفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
مــن الــســيــاقــات واملــهــام 2.4.1.5.G2
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة
العربية الفصيحة.
3.4.1.5.G2
4.4.1.5.G2

 5.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل 1.5.1.5.G2

الرقمية يف العروض البرصية
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم
املــادة املعروضة من خالل
هذه الوسائط.
2.5.1.5.G2
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املستوى
1
2
2
2
2

3
1
1
2

2

تابع ..ال�صف الثاين
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اكــتــســاب  1.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات
جديدة من خالل احتكاكه
املــفــردات
مبــواقــف غنية ومتنوعة
واستخدامها
(اجتامعية ،رياضية ،علمية،
(املعجم)
)...
فس املتعلّم املفردات
 3.1.6أن يُ ّ
الجديدة من خالل سياقاتها
املختلفة.

1.1.1.6.G2
2.1.1.6.G2
3.1.1.6.G2
1.3.1.6.G2
2.3.1.6.G2

 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن يـــتـــعـــ َّرف املــتــع ـلّــم 1.2.2.6.G2

الــعــربــيــة:
(الـــنـــحـــو
والرصف)

املفاهيم ال َّنحويَّة والرصفيّة
ويستخدمها اســتــخــدا ًمــا
صحي ًحا.
2.2.2.6.G2
3.2.2.6.G2
4.2.2.6.G2

5.2.2.6.G2
6.2.2.6.G2
7.2.2.6.G2
8.2.2.6.G2
9.2.2.6.G2

املستوى
نواتج التعلم
2
يجمع املتعلّم كلامت من محيط لغوي واحد.
يُح ّدد املتعلّم عالقات التضاد وال ـرادف بني
2
الكلامت.
يستبدل املتعلّم باألسامء واألفعال العامية
1
كلامت فصيحة شفويًّا.
فس املتعلّم الكلامت الجديدة مستخدما
يُ ّ
ً 2
ُبسط املصور.
املعجم امل َّ
فس املتعلّم الكلامت مستعي ًنا مبرادفاتها
يُ ّ
2
وأضدادها وسياقها.
يُحايك املتعلّم شفويًّا جملة فعلية بسيطة
مستخد ًما الفعل املــايض واملضارع للمذكر 2
واملؤنث.
ُي ّيز املُتَ َعلِّ ُم األسامء واألفعال والحروف( .الرتكيز
1
عىل االسم والفعل بالدرجة األوىل)
يُوظّف املتعلّم شفويًّا أسلوب اإلثبات والنفي يف
3
اإلجابة عن سؤال( :مل ،لن ،ال ،ليس).
يُحايك املتعلّم جملة فعلية بسيطة تتضمن
رصا ،مسا ًء )..وظرف 2
ظرف الزمان (صبا ًحا ،ع ً
املكان (خلف ،أمام ،فوق ،تحت ،أعىل ،أسفل).
يُحايك املتعلّم جملة اسمية بسيطة يتطابق فيها
2
االسم مع موصوفه (للمفرد واملثنى ،والجمع).
يُطابق املتعلّم يف الجنس والعدد مطابقة
2
صحيحة محاكيًا منطًا يف جملة النهي.
مييز املتعلم بني أدوات االستفهام محاك ًيا جمال
2
تبدأ بـ متى ،أين ،من ،ماذا ،كيف ،ملاذا؟
يُوظّف املتعلّم حرفا العطف (و ،أو) يف جمل
2
من إنشائه محاكيًا منطًا.
يُح ّول املتعلّم الجملة املثبتة إىل منفية والعكس
2
محاكيًا منطًا.
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تابع ..ال�صف الثاين
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 3.6بنيـة اللغـة  1.3.6أن يكتب املتعلّم الكلامت 1.1.3.6.G2
والجمل مراع ًيا قواعد اإلمالء
الــعــربــيــة:
والرتقيم.
(اإلمالء)
2.1.3.6.G2
3.1.3.6.G2
4.1.3.6.G2
5.1.3.6.G2
ط واضح 1.1.4.6.G2
 4.6بنيـة اللغـة  1.4.6أن يكتب املتعلّم بخ ٍّ

الــعــربــيــة:
(الخط)
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وجميل مراعيًا قواعد الخ ِّط
العر ِّيب.

نواتج التعلم
يكتب املتعلّم الكلامت املبدوءة بالالم الشمسية
والالم القمرية كتابة صحيحة.
يكتب املتعلّم الكلامت املنتهية بالتنوين كتابة
صحيحةًُ ،مف ِّرقًا بني النون والتنوين.
يكتب املتعلّم الكلامت املنتهية بالتاء املفتوحة
والتاء املربوطة والهاء كتابة صحيحة.
يكتب املتعلّم كلامت تتكون من ( )6-3حروف،
مكتسبة من محيطه اللغوي (إمالء منقول).
يستخدم املتعلّم عالمات الرتقيم (عالمة
االستفهام ،النقطة ،عالمة التعجب).
يكتب املتعلّم كلامت وجمالً (من كلمتني إىل
ست كلامت) بخط ال َّنسخ محاك ًيا منطًا.

املستوى
2
2
2
2
2
2

ال�صف الثالث
املعيار
املحور
املجال
فهم ملفهوم 1.1.1.1.G3
 .1أســاســيــات  1.1املـــعـــرفـــة  1.1.1أن يُظهر املتعلّم ً
املــادة املطبوعة ومكوناتها
بــالــكــتــب
القراءة
وي ّيز البنية
واملطبوعات
والغرض منهاُ ،
التنظيمية للنصوص القرائية.
2.1.1.1.G3

فهم 1.2.2.1.G3
 2.1الــــوعــــي  2.2.1أن يُــظــهــر املــتــعـلّــم ً

الصويت

 3.1تع ّرف
الكلامت
والطالقة

باألصوات واملقاطع الصوتية،
والرموز املطبوعة والكلامت
التي متثلها.
2.2.2.1.G3

 2.3.1أن يُطبّق املتعلّم إسرتاتيجيات 1.2.3.1.G3

الــق ـراءة الصحيحة لقراءة
الكلامت والنصوص بدقة
وطــاقــة مــع فــهــم املــعــاين
والدالالت.
2.2.3.1.G3
3.2.3.1.G3

نواتج التعلم
يُوضّ ح املتعلّم األمناط التنظيمية للمطبوعات،
مثال :صفحة ،جــدول املحتويات ،الفصول،
مرسد املصطلحات ،الفهرس ،إلخ ،متمك ًنا من
استخدامها بطريقة صحيحة.
يُوظّف املتعلّم معرفته باملطبوعات لدى قيامه
بالبحث عن معلومات بوسائل رقمية أو من
خالل الرسوم البيانية (مثال :خرائط بسيطة أو
جداول).
يُط ّبق املتعلّم معرفته بقواعد الصوتيات ليقرأ
الكلامت املألوفة ويُهجئ الكلامت غري املألوفة
ومتعددة املقاطع.
يحذف املتعلّم صوت ًا يف كلمة متعددة املقاطع
ليكون كلمة جديدة ،مثال( :تستبدلون -
تستدلون).
يُوظّف املتعلّم العالقات بني بعض املفردات
الشائعة يف االستخدام ،موظفًا السياق لفهم
معاين املــفــردات ،مثل :بــذور ،زراعــة ،تربة،
جذور ،شمس.
يقرأ املتعلّم قراءة جهرية سليمة مراع ًيا التنغيم
والضبط السليم يف حدود ( )45كلمة يف الدقيقة
الواحدة.
نصوصا تخلو بعض
يقرأ املتعلّم قراءة سليمة
ً
كلامتها البسيطة من الضبط معتم ًدا عىل
السياق.

املستوى
1

3

1
3

1

2
3
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تابع ..ال�صف الثالث
املعيار
املحور
املجال
 .2قــــــــراءة  1.2مـــعـــرفـــة  1.1.2أن يُــح ـ ّدد املتعلّم الفكر
الرئيسة والتفاصيل املساندة
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
الــرئــيــســة
األدبية
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو
والتفاصيل
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
 2.2تــحــلــيــل  1.2.2أن يُــحـ ّدد املتعلّم جوانب
معينة يف النصوص األدبية
النص
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص
وخيارات املؤلفني يف اختيار
الكلامت واألساليب األدبية
املناسبة لنصوصهم.

1.1.1.2.G3
2.1.1.2.G3
3.1.1.2.G3
1.1.2.2.G3
2.1.2.2.G3

3.1.2.2.G3
4.1.2.2.G3

5.1.2.2.G3
6.1.2.2.G3

نصوصا شعرية 1.1.3.2.G3
 3.2تـــكـــامـــل  1.3.2أن يقرأ املتعلّم
ً

املعرفة مع
الفكر

وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
ويق ّيمها ،ويــدمــج الفكر
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة
وفهم جديدين عن الفكرة 2.1.3.2.G3
املحورية ،والرسائل املتضمنة
يف األعامل األدبية.
3.1.3.2.G3
4.1.3.2.G3
5.1.3.2.G3
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نواتج التعلم
يُجيب املتعلّم عن أسئلة تظهر فهمه للفكر
الرئيسة والفكر الفرعية مستعي ًنا بالنص.
يطرح املتعلّم أسئلة عن الفكرة الرئيسة والفكر
الفرعية يف نصوص شعرية ،مبديًا رأيه يف املضمون.
يُح ّدد املتعلّم تطور األحداث ،موض ًحا الرصاع
بأنواعه ،والبداية والوسط والنهاية واملغزى.
يصف املتعلّم الشخصيات الرئيسة يف القصة ،أو
الحكاية الرمزية ،أو الحكاية الخرافية.
يُح ّدد املتعلّم الحوار يف النص األديب (قصة/
مرسحية) ودوره يف الكشف عــن طبيعة
الشخصيات (طيب ،رشير ،شجاع ،أناين) من
خالل أقوالها وأفعالها وأشكالها املرسومة.
فس املتعلّم الكلامت والعبارات املستخدمة
يُ ّ
يف النصوص األدبية ،ممي ًزا بني االستخدامات
الحقيقية واملجازية.
يُح ّدد املتعلّم أدوات الربط املتعلقة بالزمن،
وتسلسل األحــداث ،والسبب والنتيجة لوصف
العالقة بني األحداث يف النصوص األدبية ،مثل( :كيف
َع ّج َل الحدث األول يف وقوع األحداث الالحقة).
ُييّز املتعلّم األشكال العامة للنصوص األدبية
(قصيدة ،قصة ،مرسحية)....
يصف املتعلّم األمناط الرتكيبية ألنواع مختلفة من
األشكال العامة للنصوص ،مستخد ًما املصطلحات
الصحيحة للرجوع إليها (مثل :املقدمة ،والخامتة،
واملقطع الشعري ،والفصل من املرسحية).
فس املتعلّم كيف تساعد الرسوم التوضيحية
يُ ّ
وعنارص أخرى مرئية يف النص عىل نقل املعنى
(العاطفة ،والتأكيد عىل جوانب الشخص ّية،
وتوضيح املكان والزمان.)...
يذكر املتعلّم أوجه التشابه واالختالف بني نصني
للكاتب نفسه من حيث :الفكر الرئيسة ،والدروس
املستخلصة ،واملكان والزمان ،وسري األحداث.
يكتب املتعلّم استجابة عىل ضوء نص درسه
مظه ًرا الشخصيات ،واملكان ،وتسلسل األحداث.
يقرتح املتعلّم نهايات بديلة لقصة قرأها ،معلّالً
اقرتاحاته.
يحفظ املتعلّم ( )6أناشيد قصرية تتألف من
( )10-5أبيات تدور موضوعاتها عن ما يناسب
املرحلة من مثل :الــذات ،والوطن ،والصحة،
والعالقات اإلنسانية ،واألخالق ،والقيم ..وغريها.

املستوى
2
3
3
2
3
2
3
1
2

2
3
3
2
2

تابع ..ال�صف الثالث
املعيار
املحور
املجال
 .3قــــــــراءة  1.3مـــعـــرفـــة  1.1.3أن يــقــرأ املــتــع ـلّــم النص 1.1.1.3.G3
املعلومايت بعمق وشمولية،
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
ويُــحــ ّدد الفكرة املركزية
الــرئــيــســة
املعلوماتية
والتفاصيل
والفكر الرئيسة ،ويستنتج 2.1.1.3.G3
العالقات ضمن النص الواحد
وبني النصوص املختلفة.
3.1.1.3.G3
 2.3تــحــلــيــل  1.2.3أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص 1.1.2.3.G3

النص

واختيار الكاتب للكلامت،
ويق ّيم الطرائق التي تساهم
فيها تراكيب الجمل يف بناء
النص ،وأساليب عرض وجهة
النظر ،أو طريقة كتابة النص 2.1.2.3.G3
وطباعته.

3.1.2.3.G3

يتبي وظيفة النص من 1.1.3.3.G3
 3.3تـــكـــامـــل  1.3.3أن ّ

املعرفة مع
املهارات

خــال الوسائط املختلفة،
وينقد ما جاء فيه من معارف
وآراء ،ويبني خربات جديدة 2.1.3.3.G3
ل ُيوظّفها يف نتاجات متنوعة.

نواتج التعلم
يستعني املتعلم بالرسومات التوضيحية
واملخططات والجداول والرشوحات يف اإلجابة
عن أسئلة النص
يُح ّدد املتعلّم الفكرة املحورية للنص والتفاصيل
الرئيسة ،شــار ًحــا كيف تدعم التفاصيل
الرئيسة الفكرة املحورية باستخدام الرسومات
التوضيحية واملخططات والخرائط.
يستنتج املتعلّم العالقة الزمنية ،وعالقة السبب
والنتيجة بني مجموعة من األحداث.
يتع ّرف املتعلّم معاين الكلامت واملصطلحات
والعبارات الواردة يف نص معلومايت من خالل:
(السياق ،والكلامت املكتوبة عىل لوحات الصف
الجدارية ،واملعاجم البسيطة ،والرموز املوجودة
يف الرسومات ،وامللحوظات الهامشية ،واملسارد).
يستخدم املتعلّم السامت النصية يف النصوص
املطبوعة أو الرقمية لتحديد املعلومات برسعة
وفاعلية مثل( :النصوص املطبوعة بخط مميز،
الكلامت الرئيسة ،والجمل الرئيسة ،االرتباطات
التشعبية ،الجداول.)... ،
يقارن املتعلّم بني املعلومات املقدمة يف النص
وخرباته السابقة ،مح ِّد ًدا كيف غريت فهمه
األمور الجديدة.
يصف املتعلّم العالقات املنطقية بني جمل
محددة يف النص مثل( :ذكــر أوجــه التشابه
واالختالف ،تسلسل األحداث.)... ،
ميأل املتعلّم جدوالً أو مخططًا أو خريطة مف ّرغة
وفق معلومات قرأها يف نص معلومايت

املستوى
3

2
3

2

3

2
3
3
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تابع ..ال�صف الثالث
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
 1.4البحث عن  1.1.4أن يــبــحــث املــتــع ـلّــم عن 1.1.1.4.G3
املــعــلــومــات ،ويُط ّبقها يف
املعلومات
موضوعات كتابية تستند إىل
أغراض محددة تظهر فهمه 2.1.1.4.G3
بــاملــادة التي يبحث عنها
وتتناسب مع غرض الكتابة
3.1.1.4.G3
وطبيعتها.
4.1.1.4.G3
 2.4إنـــــتـــــاج  1.2.4أن يُنتج املتعلّم أعامالً كتابية 1.1.2.4.G3

األعــــــال
الكتابيــــة
ونرشها

واضحة ومتنوعة تظهر توج ًها
نحو التنظيم والرتتيب متالمئة 2.1.2.4.G3
مع املهمة والغاية.
3.1.2.4.G3

نصوصا تصف 1.2.2.4.G3
 2.2.4أن يُنتج املتعلّم
ً

وأشخاصا من محيطه،
أشيا ًء
ً
وتتحدث عن أحداث وخربات
مألوفة له ،وت ُظهر كتاباته 2.2.2.4.G3
تقيده بالسالمة اللغوية.
3.2.2.4.G3

 5.2.4أن يــســتــخــدم املــتــع ـلّــم 1.5.2.4.G3

الــتــكــنــولــوجــيــا ،مبــا فيها
(اإلنـــرنـــت) ،وغــرهــا من
املصادر؛ ل ُينتج وينرش عمالً
2.5.2.4.G3
كتاب ًّيا متفاعالً مع اآلخرين.
3.5.2.4.G3
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نواتج التعلم
يحصل املتعلّم عىل معلومات من عدة مصادر
(املوسوعات ،القصص ،أرشطة الفيديو ،الشبكة
املعلوماتية ،األقراص املضغوطة).
ينفذ املتعلّم مستقالً أو ضمن مجموعات صغرية
مرشوعات بحثية قصرية مركزة تبني معرفته عن
موضوع معني.
يلخص املتعلّم أحد النصوص اللغوية ،ويعرض
النتائج أمام زمالئه مستخد ًما الوسائل املالمئة
(الصور ،الرتسيامت).
يوثق املتعلّم مصادر املعلومات بشكل صحيح.
يُنشئ املتعلّم فقرة واحدة ،ويُط ّور فكرة رئيسة،
ويُض ّمنها حقائق وتفاصيل داعمة.
نصوصا مقروءة بخط واضــح مرتب
يُنشئ
ً
تربز اعتناءه مبا يكتب تاركًا هوامش عن ميني
الصفحة ويسارها.
يراجع املتعلّم ما يكتبه (املس ّودة) لتحسني
مستوى الكتابة ،وتحقيق التامسك والتتابع
املنطقي لألفكار ،وإضافة تفاصيل وصفية عىل
نصه مستخد ًما عالمات الرتقيم.
نصوصا رسدية مقد ًما سياقًا
يكتب املتعلّم
ً
واض ًحا لألحداث تتضمن بعض التفاصيل
املختارة بعناية لتطوير الحبكة.
نصوصا وصفية تتضمن تفاصيل
يكتب املتعلّم
ً
حسيّة مادية؛ مدعومة بانطباعاته عن الناس
واألماكن واألشياء.
يكتب املتعلّم رسائل شخصيّة ،ودعــوات،
ورسائل شكر تظهر وع ًيا واهتام ًما باملتلقي
مضم ًنا رسالته (التاريخ ،املرسل إليه ،التحية،
ونص الرسالة ،والختام ،املرسل ،التوقيع).
يستخدم املتعلّم الــرســومــات التوضيحية
والتخطيطية الرقمية واألشكال البيانية للتخطيط
للكتابة؛ إلنتاج مشاركاته الكتابية ونرشها عرب
الوسائل املناسبة.
ي ّوثق املتعلّم املعلومات املستم ّدة من املعاجم
الرقمية أو الورقية املبسطة ،وغريها من املصادر
أثناء قيامه بالكتابة.
يستخدم برمجية معالجة الكلامت املناسبة؛
إلنتاج مشاركاته الكتابية ونرشها.

املستوى
1
2
3
2
3
2
2
2
2
1

1
2
3

تابع ..ال�صف الثالث
املعيار
املحور
املجال
فهم ملواد 1.2.1.5.G3
 .5االســـتـــاع  1.5استيعـــاب  2.1.5أن يُظهر املتعلّم ً
مسموعة ،ويــتــواصــل مع
املــعــرفــة
واملحادثة
وتقدميها
اآلخرين مقد ًما املعلومات 2.2.1.5.G3
والنتائج املدعومة باألدلة
إلقناع املستمعني واستاملتهم
نحو املوضوع مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
3.2.1.5.G3

 4.1.5أن يُشارك املتعلّم يف النقاشات 1.4.1.5.G3

مع معلميه وزمالئه ،مك ّيفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
مــن الــســيــاقــات واملــهــام
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة
العربية الفصيحة.
2.4.1.5.G3

3.4.1.5.G3
4.4.1.5.G3

 5.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل 1.5.1.5.G3

الرقمية يف العروض البرصية
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم
املــادة املعروضة من خالل
هذه الوسائط.

نواتج التعلم
يستمع املتعلّم إىل نص رسدي ويختار عنوانًا له
مقرت ًحا خواتي َم بديلة.
يستمع املتعلّم إىل نص يتضمن آراء متعددة
(حــوار ..حديث إذاعي بسيط) عن موضوع
يتصل بقضية جتامعية /إنسانية من مثل:
(النظافة  -مساعدة اآلخرين) ،ويوازن بني أراء
املتحدثني مبديًا رأيه.
يوازن املتعلّم بني أقوال ومواقف شخصيتني يف
قصة واقعية مع ذكر التفاصيل الكافية ،ويُجيب
عن األسئلة للتوضيح مستخد ًما اللغة العربية
الفصيحة.
يُق ّدم عرضً ا تقدمييًّا شفويًّا عن خربات شخصيّة
محد ًدا فيه الزمان واملكان باستخدام اللغة
الفصيحة من ّو ًعا أساليبه لجذب املستمعني
وتشويقهم متفاعالً معهم من خالل إجابته عن
أسئلتهم.
يع ّد املتعلّم عرضً ا تقدمي ًّيا معلومات ًّيا ملوضوع
درسه مقد ًما الفكر يف تسلسل منطقي مظه ًرا
فهمه للموضوع مبا يف ذلــك :الحقائق ذات
الصلة ،مجي ًبا عن أسئلة املشاهدين إجابات
مقنعة.
يعرض املتعلّم موضو ًعا موظّفًا أدلة إلقناع
املستمعني ويناقشها معهم.
يُق ّدم عرضً ا تقدمييًّا شفويًّا لقصة درسها واض ًعا
لها مقدمة ووسطًا ونهاية ،مضم ًنا عرضه
تفصيالت لتطوير الشخصيات واملكان.
يُنشئ املتعلّم التسجيالت الصوتية أو تسجيالت
(الفيديو) ملرسحية أو قصيدة درسها بلغة عربية
فصيحة.

املستوى
2

2

2

2

2

2
3

2
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تابع ..ال�صف الثالث
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اكــتــســاب  1.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات 1.1.1.6.G3
جديدة من خالل احتكاكه
املــفــردات
واستخدامها
مبــواقــف غنية ومتنوعة 2.1.1.6.G3
(اجتامعية ،رياضية ،علمية،
(املعجم)
)...
3.1.1.6.G3
4.1.1.6.G3
5.1.1.6.G3
فس املتعلّم املفردات 1.3.1.6.G3
 3.1.6أن يُ ّ

الجديدة من خالل سياقاتها
املختلفة.

2.3.1.6.G3
3.3.1.6.G3

 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن يـــتـــعـــ َّرف املــتــع ـلّــم 1.2.2.6.G3

الــعــربــيــة:
(الـــنـــحـــو
والرصف)

املفاهيم ال َّنحويَّة والرصف ّية
ويستخدمها اســتــخــدا ًمــا
صحي ًحا.

2.2.2.6.G3

3.2.2.6.G3
4.2.2.6.G3
5.2.2.6.G3
6.2.2.6.G3
7.2.2.6.G3
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نواتج التعلم
يجمع املتعلّم كلامت من محيط لغوي واحد،
موض ًحا الفرق يف دالالتها.
يولد املتعلّم كلامت جديدة من جذر لغوي
واحد.
يُح ّدد املتعلّم عالقات التضاد وال ـرادف بني
الكلامت.
يستبدل املتعلّم باألسامء والصفات واألفعال
العامية كلامت فصيحة شفويًا.
يرت ِّب املتعلّم عالقات التَّدرج بني مفردات ذات
داللة متقاربة (بارد ،حار ،ساخن.)..
يوظف املتعلّم كلامت يف جمل مفيدة،
فس الكلامت مستعي ًنا بسياقها ،ومرادفاتها
ويُ ّ
وأضدادها.
فس املتعلّم الكلامت مستخد ًما املعجم
يُ ّ
املبسط املصور.
يُح ّدد املتعلّم املعنى املناسب للكلامت متعددة
السياق.
املعاين مستخد ًما ِّ
يُنشئ املتعلّم جملة اسمية بسيطة (املبتدأ +
الخرب املفرد) ،وممتدة (املبتدأ  +الصفة  +الخرب
املفرد) (املبتدأ  +مضاف إليه  +الخرب املفرد)
(املبتدأ  +شبه جملة  +الخرب املفرد) محاك ًيا
منطًا.
يُنشئ املتعلّم جملة فعلية بسيطة (الفعل +
الفاعل  +املفعول به) ،وجملة فعلية ممتدة
(الفعل +الفاعل +شبه جملة  +صفة  +املفعول
به) محاكيًا منطًا.
يُك ّون املتعلّم جمل نداء بـ (يا) محاكيًا منطًا.
يُح ّول املتعلّم جمالً اسمية إىل جملة (كان)
وجملة (إنّ) محاك ًيا منطًا.
يُوظّف املتعلّم حروف العطف (و ،أو ،ثم) يف
جمل من إنشائه محاكيًا منطًا.
يستخدم املتعلّم أسلوب اإلستفهام (هل ،متى،
ملاذا ،ماذا).
يوظف املتعلّم اإلسم املوصول (املفرد ،املثنى،
الجمع) يف جمل من إنشائه محاك ًيا منطًا.

املستوى
2
2
2
1
1
2
2
2

2

2
2
3
2
2
1

تابع ..ال�صف الثالث
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 3.6بنيـة اللغـة  1.3.6أن يكتب املتعلّم الكلامت 1.1.3.6.G3
والجمل مراع ًيا قواعد اإلمالء
الــعــربــيــة:
والتقيم.
(اإلمالء)
ّ
2.1.3.6.G3
3.1.3.6.G3

4.1.3.6.G3

ط واضح 1.1.4.6.G3
 4.6بنيـة اللغـة  1.4.6أن يكتب املتعلّم بخ ٍّ

الــعــربــيــة:
(الخط)

وجميل مراعيًا قواعد الخ ِّط
العر ِّيب.

نواتج التعلم
يكتب املتعلّم كلامت مألوفة تتكون من (-3
 )6حروف ،مكتسبة من محيطه اللُّغوي (إمالء
منقول).
يكتب املتعلّم الكلامت املبدوءة بهمزة وصل أو
قطع كتابة صحيحة.
يكتب املتعلّم الكلامت بعد وصل بدايتها
بالحروف (الباء ،الكاف ،الــام ،الفاء) كتابة
صحيحة.
يستخدم املتعلّم عالمات الرتقيم (عالمة
االستفهام ،النقطة ،عالمة التعجب ،النقطتان
الرأسيتان ،الفاصلة).
يكتب املتعلّم فقرة مؤلفة من ( )4-3سطور
بخط النسخ محاكيًا منطًا.

املستوى
2
2
2
2
2
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ال�صف الرابع
املعيار
املحور
املجال
 .1أســاســيــات  1.1تــــعــــ ّرف  1.1.1أن يُط ّبق املتعلّم إسرتاتيجيات 1.1.1.1.G4
الــكــلــات
القراءة
الــق ـراءة الصحيحة لقراءة 2.1.1.1.G4
الكلامت والنصوص بدقة
والطالقة
وطــاقــة مــع فــهــم املــعــاين 3.1.1.1.G4
والدالالت.
4.1.1.1.G4

5.1.1.1.G4
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نواتج التعلم
يقرأ املتعلم الكلامت املألوفة بال تشكيل.
يظهر املتعلم الوعي بالعالقات بني املفردات و
معانيها ضمن حقول داللية مناسبة.
مييز املتعلم داللة الكلامت عند قراءة املواد
املكتوبة من خــال (داللــة الرتكيب ,داللة
املعنى).
يقرأ املتعلم النصوص بطالقة قـراءة جهرية
مراعيا التنغيم و الضبط السليم يف حدود ()60
كلمة يف الدقيقة الواحدة
يقرأ املتعلم قراءة سليمه نصوصا تخلو بعض
كلامتها م الضبط معتمدا عىل السياق.

املستوى
3
2
3
3
2

تابع ..ال�صف الرابع
املعيار
املحور
املجال
 .2قــــــــراءة  1.2مـــعـــرفـــة  1.1.2أن يُــح ـ ّدد املتعلّم الفكر 1.1.1.2.G4
الرئيسة والتفاصيل املساندة
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
الــرئــيــســة
األدبية
والتفاصيل
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو 2.1.1.2.G4
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
 2.2تــحــلــيــل  1.2.2أن يُــحـ ّدد املتعلّم جوانب 1.1.2.2.G4

النص

معينة يف النصوص األدبية
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص
وخيارات املؤلفني يف اختيار 2.1.2.2.G4
الكلامت واألساليب األدبية
املناسبة لنصوصهم.
3.1.2.2.G4
4.1.2.2.G4

نصوصا شعرية 1.1.3.2.G4
 3.2تـــكـــامـــل  1.3.2أن يقرأ املتعلّم
ً

املعرفة مع
الفكر

وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
ويق ّيمها ،ويــدمــج الفكر
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة 2.1.3.2.G4
وفهم جديدين عن الفكرة
املحورية ،والرسائل املتضمنة
يف األعامل األدبية.
3.1.3.2.G4

نواتج التعلم
يُح ّدد املتعلّم الفكرة الرئيسة واملغزى للنص
داعم آراءه
األديب من خالل التفاصيل املساندةً ،
بأدلة من النص.
يُح ّدد املتعلّم تسلسل أحداث القصة ،ومالمح
الشخصيات ،واملكان والزمان ،مستدالً بتفاصيل
مقتبسا من أقوال الشخصيّة
محددة داعمة،
ً
وأفعالها.
يُحلّل املتعلّم بنية النصوص القصصية وعنارصها
رسا أفعال الشخص ّية ،ودوافعها،
الفنية ،مف ً
كاشفًا عن صفاتها.
ُي ّيز املتعلّم النصوص األدبية) :قصة  -قصيدة
 رسالة  (....وفقًا لخصائصها الفنية املختلفة،مستخدما املصطلحات املناسبة
ُي ّيز املتعلّم الحوار الداخيل من الحوار الخارجي
يف القصة.
يُح ّدد املتعلّم صفات الشخص ّية وأفعالها يف
القصص الخيالية ويقابلها بصفات الشخص ّية
وأفعالها يف القصص الواقعية.
يقارن املتعلّم بني حكايات من ثقافات مختلفة،
من حيث :الفكرة ،الشخصيات ،املكان والزمان،
عنارص الحبكة.
يُحلّل املتعلّم بنية الحكاية يف قصص من الرتاث
املحيل واإلسالمي ،مقارنًا بينها وبني القصص
املعارصة التي يقرؤها.
يحفظ املتعلّم ( )6نصوص شعرية تتألف من
( )10-7أبيات موضوعاتها تناسب املرحلة ،مثل:
الوطن ،العالقات اإلنسانية ،الطبيعة ،العلم،
القيم ...وغريها.

املستوى
3

3

3
1
2
2
2
2

2
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تابع ..ال�صف الرابع
املعيار
املحور
املجال
 .3قــــــــراءة  1.3مـــعـــرفـــة  1.1.3أن يــقــرأ املــتــع ـلّــم النص 1.1.1.3.G4
املعلومايت بعمق وشمولية،
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
ويُــحــ ّدد الفكرة املركزية
الــرئــيــســة
املعلوماتية
والتفاصيل
والفكر الرئيسة ،ويستنتج 2.1.1.3.G4
العالقات ضمن النص الواحد
وبني النصوص املختلفة.
3.1.1.3.G4
 2.3تــحــلــيــل  1.2.3أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص 1.1.2.3.G4

النص

واختيار الكاتب للكلامت،
ويق ّيم الطرائق التي تساهم
فيها تراكيب الجمل يف بناء
النص ،وأساليب عرض وجهة
النظر ،أو طريقة كتابة النص 2.1.2.3.G4
وطباعته.

يتبي وظيفة النص من 1.1.3.3.G4
 3.3تـــكـــامـــل  1.3.3أن ّ

املعرفة مع
املهارات
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خــال الوسائط املختلفة،
وينقد ما جاء فيه من معارف
وآراء ،ويبني خربات جديدة
ل ُيوظّفها يف نتاجات متنوعة.

2.1.3.3.G4

نواتج التعلم
يدعم املتعلّم أفكار نص معلومايت من خالل
االستدالل بالتفاصيل واألمثلة واالستنتاجات
التي توصل إليها بعد قراءة النص.
يلخص املتعلّم فكر وتفاصيل ما قرأ برسومات
ومخططات وخرائط.
يستنتج املتعلّم العالقة الزمنية ،وعالقة السبب
والنتيجة بني األحداث أو املفاهيم العلمية.
فس املتعلّم معاين الكلامت واملصطلحات
يُ ّ
والعبارات الواردة يف نص معلومايت من خالل
معرفته بعالقات التضاد وال ـرادف واالشرتاك
اللفظي مستخد ًما املعاجم والرسومات
وامللحوظات الهامشية واملسارد.
يقارن املتعلّم بني نصني معلوماتيني يف مصادر
قدمية مثل( :الكتب املطبوعة ،الصحف،
املــجــات )...وحديثة مثل( :مقاطع فيديو،
الشبكة املعلوماتية )...يف املوضوع نفسه،
مح ِّد ًدا أوجــه التشابه واالختالف يف تقديم
وجهات النظر.
فس املتعلّم املعلومات املقدمة يف النص
يُ ّ
بوسائل مختلفة مثل( :الخرائط ،املخططات،
الصور ،الرسوم ،العنارص التفاعلية الرقمية ...أو
بطريقة شفوية) ،موض ًحا إسهام تلك الوسائط
يف فهم املعلومات املقدمة يف النص.
يف ّرغ املتعلّم معلومات نص معلومايت قرأه وفق
جدول صممه.

املستوى
3
3
2

2

3

3

2

تابع ..ال�صف الرابع
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
 1.4البحث عن  1.1.4أن يــبــحــث املــتــع ـلّــم عن
املــعــلــومــات ،ويُط ّبقها يف
املعلومات
موضوعات كتابية تستند إىل
أغراض محددة تظهر فهمه
بــاملــادة التي يبحث عنها
وتتناسب مع غرض الكتابة
وطبيعتها.
 2.4إنـــــتـــــاج  1.2.4أن يُنتج املتعلّم أعامالً كتابية
واضحة ومتنوعة تظهر توج ًها
األعــــــال
نحو التنظيم والرتتيب متالمئة
الكتابيــــة
مع املهمة والغاية.
ونرشها

1.1.1.4.G4
2.1.1.4.G4
3.1.1.4.G4

1.1.2.4.G4
2.1.2.4.G4

3.1.2.4.G4

4.1.2.4.G4
نصوصا تعرب 1.2.2.4.G4
 2.2.4أن يكتب املتعلّم
ً

عن فكرة مركزية تظهر مقدرة
عىل الرتكيز والتنظيم وتدل عىل
وعي كامل باملتلقي يف عالقته
بغرض ومبــوضــوع الكتابة2.2.2.4.G4 ،
مطو ًرا مهاراته الكتابية من
خالل مراحل الكتابة (ما قبل
الكتابة ،املسودة ،املراجعة)3.2.2.4.G4 ،
لتحرير النص.
4.2.2.4.G4

 3.2.4أن يــســتــخــدم املــتــع ـلّــم 1.3.2.4.G4

الــتــكــنــولــوجــيــا ،مبــا فيها
(اإلنـــرنـــت) ،وغــرهــا من 2.3.2.4.G4
املصادر؛ ليُنتج وينرش عمالً
كتابيًّا متفاعالً مع اآلخرين.

نواتج التعلم
يحصل املتعلّم عىل معلومات من عدة مصادر
(املقابالت،الشبكةاملعلوماتية،األقراصاملضغوطة).
يفهم املتعلّم البنية التنظيمية يف الصحف
واملجالت الدورية (تقويم التاريخ).
ينفذ املتعلّم مستقالً أو ضمن مجموعات
مرشوعات بحثية قصرية مركزة ،ويعرض ما
تعلمه ضمن تقرير بحثي.
يختار املتعلّم نقطة تركيز (بؤرة) للكتابة ،وبنية
عىل الغرض واملتلقي.
نصوصا من ثالث فقرات ،يجعل
يكتب املتعلّم
ً
الفقرة األوىل مقدمة للنص ،ويكتب فقرة داعمة
تتضمن حقائق وتفاصيل،ويختم النص بفقرة
تلخص أهم النقاط املذكورة يف النص
يستخدم املتعلّم بنى واضحة ومختارة للكتابة
بحسب املوضوع والغرض (الرتتيب الزمني
التعاقبي ،السبب والنتيجة ،طرح سؤال واإلجابة
عنه ،مستخد ًما أدوات الربط وعالمات الرتقيم).
يراجع املتعلّم مسودات ما يكتب مطبقًا آليات
املراجعة والتقويم عىل ما يُنتجه من نصوص
مقياسا للكتابة.
مستخد ًما
ً
نصوصا رسديــة أو وصفية،
يكتب املتعلّم
ً
ويربط بني األفكار أو التجربة بشكل متامسك،
مقد ًما سياقًا مكانيًّا وزمانيًّا لألحداث مستخد ًما
تفاصيل حسيّة
يكتب املتعلّم استجابات شخص ّية للنصوص
فهم للعمل األديب،
األدبية التي يقرؤها ،مظه ًرا ً
داعم رأيه بأدلة من النص أو بخربته الشخص ّية.
ً
نصوصا معلوماتية ،ويصوغ سؤاالً
يكتب املتعلّم
ً
مركزيًّاعن موضوع أو قضية مضم ًنا نصه أدلة
لدعم الفكرة.
تلخيصا يتضمن الفكرة األساسية
يكتب املتعلّم
ً
وأهم التفاصيل.
يستخدم املتعلّم الحاسوب عند تحرير كتاباته
ونرشها ،ومشاركته مع اآلخرين.
ينرش املتعلّم ما كتبه عرب وسائط وقنوات متعددة
(املجالت  -الصحف  -املوقع اإللكرتوين).

املستوى
1
2
3
2
2

3
2

3

2
2
2
2
3
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تابع ..ال�صف الرابع
املعيار
املحور
املجال
فهم ملواد 1.1.1.5.G4
 .5االســـتـــاع  1.5استيعـــاب  1.1.5أن يُظهر املتعلّم ً
مسموعة ،ويــتــواصــل مع
املــعــرفــة
واملحادثة
وتقدميها
اآلخرين مقد ًما املعلومات 2.1.1.5.G4
والنتائج املدعومة باألدلة
إلقناع املستمعني واستاملتهم
نحو املوضوع مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
3.1.1.5.G4
 2.1.5أن يُشارك املتعلّم يف النقاشات 1.2.1.5.G4

مع معلميه وزمالئه ،مك ّيفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
مــن الــســيــاقــات واملــهــام 2.2.1.5.G4
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة
العربية الفصيحة.
3.2.1.5.G4

 3.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل 1.3.1.5.G4

الرقمية يف العروض البرصية
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم
املــادة املعروضة من خالل 2.3.1.5.G4
هذه الوسائط.
3.3.1.5.G4
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نواتج التعلم
(نصا رسديًا)
يستوعب املتعلّم املادة املسموعة ًّ
مح ِّد ًدا املغزى العام.
يعرض مقد ًمات وخواتيم بديلة مؤثرة لقصة
سمعها متحدث ًا بصوت مناسب من حيث النربة
والرسعة بطريقة منظمة لدعم هدفه من
التحدث.
يعيد املتعلّم صياغة املادة املسموعة شفويًّا
ملخصا املعلومات والفكر الرئيسة أو األحداث.
ً
يُع ّد املتعلّم قصة درسها ويقدمها مضم ًنا عرضه
تفصيالت عن املكان والحبكة وكيفية تطور
األحداث.
يستمر املتعلّم يف الحديث عن موضوع محدد
يعده مع مجموعته محاو ًرا زمالءه يف الزمر
األخرى لربط إضافاته بتعليقات املشاركني.
يقدم عرضا تقدمييا شفويا عن خربات شخصية
مستخدما الحقيقة و املجاز مبا يلفت انتباه
مستمعيه لتعميق فهم املوضوع الرئيس
يُظهر املتعلّم تفاعالً مع الجمهور من خالل
إجابته عن أسئلتهم مستخد ًما وسائل مرئية
مساعدة مثل( :البوربوينت ،ومقاطع الفيديو).
يعد املتعلم عرضا تقدمييا معلوماتيا عن موضوع
مناسب مقدما الفكر يف تسلسل منطقي مظهرا
فهمه للموضوع مبا يف ذلك الحقائق ذات الصلة
مستخدما الوسائط الرقمية
ينشئ املتعلم التسجيالت الصوتية و تسجيالت
الفيديو لقصص او قصائد درسها

املستوى
2
3
3
2
2
3
2

3
2

تابع ..ال�صف الرابع
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اكــتــســاب  1.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات 1.1.1.6.G4
من خالل احتكاكه مبواقف
املــفــردات
غن َّي ٍة لغويًّا.
واستخدامها
2.1.1.6.G4
(املعجم)
3.2.1.6.G4

فس املتعلّم املفردات 1.2.1.6.G4
 2.1.6أن يُ ّ

الجديدة من خالل سياقاتها
املختلفة.
2.2.1.6.G4
3.2.1.6.G4
4.2.1.6.G4

 2.6بنيـة اللغـة  1.2.6أ ْن يـــتـــعـــ َّرف املــتــع ـلّــم 1.1.2.6.G4
الــعــربــيــة:
املفاهيم ال َّنحويَّة والرصفيّة 2.1.2.6.G4

(الـــنـــحـــو
والرصف)

ويستخدمها
صحي ًحا.

اســتــخــدا ًمــا

3.1.2.6.G4
4.1.2.6.G4

5.1.2.6.G4
6.1.2.6.G4
7.1.2.6.G4
8.1.2.6.G4

نواتج التعلم
يستبدل املتعلّم باألسامء واألفعال والعبارات
العامية كلامت وعبارات فصيحة شفويًا.
يصنف املتعلّم األسامء واألفعال وفق محيطها
اللغوي.
يُرتّب املتعلّم عالقات التدرج بني مفردات ذات
داللة متقاربة (نعاس ،غفوة ،نوم.)..
فس املتعلّم الكلامت مستعي ًنا مبرادفاتها
يُ ّ
وأضدادها ،وسياقها.
الورقي
يُف َِّس املتعلّم الكلامت مستخد ًما املعجم
َّ
والرقمي.
يُح ّدد املُتَعلِّ ُم املعنى املناسب للكلامت متعددة
املعاين مستخد ًما السياق ،ومستعي ًنا بجذرها.
يوظف املتعلّم الكلامت الجديدة يف سياقات
(جمل مفيدة) تفرس معناها.
مييز املتعلم بني الجملة التامة والرتكيب.
يعني املتعلم ركني الجملة االسمية ويضبطهام
ضبطا صحيحا.
مييز املتعلم بني أشكال الخرب يف الجملة االسمية
يتع ّرف املتعلّم شبه الجملة (الجار واملجرور
والظرف بنوعيه) ،ويُنشئ شبه جملة يف جمل
صحيحة.
يعني املتعلم أركان الجملة الفعلية ويضبطهام
ضبطا صحيحا.
يتعرف املتعلم ضامئر الرفع املنفصلة ويرصف
الفعل معها.
يتع ّرف املتعلّم الجموع الساملة وبعض جمع
التكسري.
يستخدم املتعلّم الظُّروف الشائعة يف مواقعها
الصحيحة.
ّ

املستوى
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
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تابع ..ال�صف الرابع
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 3.6بنيـة اللغـة  1.3.6أن يكتب املتعلّم الكلامت 1.1.3.6.G4
والجمل مراع ًيا قواعد اإلمالء
الــعــربــيــة:
والتقيم.
(اإلمالء)
2.1.3.6.G4
ّ
3.1.3.6.G4
4.1.3.6.G4

ط واضح 1.1.4.6.G4
 4.6بنيـة اللغـة  1.4.6أن يكتب املتعلّم بخ ٍّ

الــعــربــيــة:
(الخط)

وجميل مراعيًا قواعد الخ ِّط
العر ِّيب.
2.1.4.6.G4
3.1.4.6.G4

 5.6بنيـة اللغـة  1.5.6أن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.1.5.6.G4

الــعــربــيــة:
(البالغة)

البالغية ،ويتذ َّوقها ،ويُوظّفها
اللغوي.
يف إنتاجه
2.1.5.6.G4
ِّ
3.1.5.6.G4
4.1.5.6.G4
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نواتج التعلم
يكتب املتعلّم كلامت برصية تحتوي عىل
حروف تُلفظ وال ت ُكتب ،وتُكتب وال ت ُلفظ.
يكتب املتعلّم ألف تنوين النصب كتابة صحيحة
يف مواضعها الصحيحة.
يكتب املتعلم االلف اللينة يف نهاية االسامء
واألفعال والحروف كتابة صحيحة.
يستخدم املتعلّم عالمات الرتقيم (عالمة
االستفهام ،النقطة ،عالمة التعجب ،الفاصلة،
النقطتان الرأسيتان ،القوسان) استخدا ًما
صحي ًحا.
يتتبع املتعلّم رسم الحروف العربية مراعيًا
قواعد خط الرقعة.
يكتب املتعلّم كلامت وجمالً بخط الرقعة
محاك ًيا منطًا.
يكتب املتعلّم الحروف املتجانسة شكالً بخط
الرقعة.
يحدد املتعلم التعبريات املجازية يف الجمل التي
يقرؤها.
يفاضل املتعلّم بني جملتني بناء عىل إيحاءات
األلفاظ.
(السجع يف الجمل).
يُدرك املتعلّم اإليقاع الصويت َّ
يستخدم املتعلّم الكلامت ذات املحيط اللَّغوي
الواحد مراعيًا الفروق بني دالالتها.

املستوى
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2

ال�صف اخلام�س
املعيار
املحور
املجال
 .1أســاســيــات  1.1تع ّرف  1.1.1أن يُط ّبق املتعلّم إسرتاتيجيات 1.1.1.1.G5
الــق ـراءة الصحيحة لقراءة
الكلامت
القراءة
والطالقة
الكلامت والنصوص بدقة 2.1.1.1.G5
وطــاقــة مــع فــهــم املــعــاين
والدالالت.

نواتج التعلم
نصوصا نرثية وشعرية بطالقة مع
يقرأ املتعلّم
ً
مراعاة التعبري عن االنفعاالت واملشاعر.
يُح ّدد املتعلّم الكلامت املحورية والجديدة يف
النص ،ويرشح معانيها ،ويكتشف بعض
االستخدامات املجازية لها.
يُوظّف معرفته باملصاحبات اللغوية الشائعة يف
االستعامل اللغوي قد ًميا وحديثًا مثل  :االختناق
املـــروري ،تكنولوجيا املــعــلــومــات ...،جبال
شاهقة،حفيف الشجر ،صهيل الخيول.
يقرأ املتعلّم ق ـراءة جهرية مراع ًيا التنغيم
والضبط السليم يف حــدود ( )100كلمة يف
الدقيقة الواحدة.
نصوصا معظم كلامتها
يقرأ املتعلّم قراءة سليمة
ً
تخلو من الضبط معتم ًدا عىل السياق
يحدد املتعلم الفكر الرئيسة و التفاصيل
املساندة يف مجموعة قصصية مختارة يقرؤها
(ورقية أو إلكرتونية).
يبني املتعلم املعنى اإلجاميل للنص الشعري ،
ويحفظه.

 2.2تــحــلــيــل  1.2.2أن يُــحـ ّدد املتعلّم جوانب 1.1.2.2.G5

فس املتعلّم كلامت النص الشعري ،مستنت ًجا
يُ ّ
دالالت املفردات,
يحدد املتعلم أنواع اإليقاع اللفظي يف النصوص
( الجناس و السجع و التكرار الصويت)
يحدد املتعلم املعاين املجازية  ،مثل  :التشبيه و
األساليب اإلنشائية األخرى ،شار ًحا كيف تنقل
تلك األداوات املعنى املراد يف النصوص.
يذكر املتعلم أوجه التشابه و االختالف بني
القصص من النوع األديب نفسه ،مثل ( :قصص
األلغاز و قصص املغامرات) من حيث :الفكر
الرئيسة ،و الشخصيات ،و األحداث  ،و اللغة
املستخدمة.

3.1.1.1.G5

4.1.1.1.G5

5.1.1.1.G5
 .2قــــــــراءة  1.2مـــعـــرفـــة  1.1.2أن يُــح ـ ّدد املتعلّم الفكر 1.1.1.2.G5

الــنــصــوص
األدبية

الـــفـــكـــر
الــرئــيــســة
والتفاصيل

النص

الرئيسة والتفاصيل املساندة
التي تسهم يف توضيح الفكرة
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو 2.1.1.2.G5
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.

معينة يف النصوص األدبية
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص 2.1.2.2.G5
وخيارات املؤلفني يف اختيار
الكلامت واألساليب األدبية 3.1.2.2.G5
املناسبة لنصوصهم.
4.1.2.2.G5

املستوى
1
2

3

3
2
2

1

2
2
2

2
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تابع ..ال�صف اخلام�س
املحور
املجال
 .2قــــــــراءة  3.2تـــكـــامـــل 1.3.2
املعرفة مع
الــنــصــوص
الفكر
األدبية

 .3قــــــــراءة  1.3مـــعـــرفـــة 1.1.3

الــنــصــوص
املعلوماتية

الـــفـــكـــر
الــرئــيــســة
والتفاصيل

 2.3تــحــلــيــل 1.2.3

النص

 3.3تـــكـــامـــل 1.3.3

املعرفة مع
املهارات
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نواتج التعلم
املعيار
أن يقرأ املتعلّم
نصوصا شعرية  1.1.3.2.G5يُح ّدد املتعلّم مساهمة الصور والكلامت يف
ً
وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
توضيح مغزى العمل األديب.
ويق ّيمها ،ويــدمــج الفكر  2.1.3.2.G5يحفظ املتعلّم (  )9نصوص شعرية تتألف من
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة
( )7-10أبيات موضوعاتها تناسب املرحلة مثل:
وفهم جديدين عن الفكرة
الجامل ،البيئة ،الطبيعة ،العمل ،املهن ،الرتاث،
املحورية ،والرسائل املتضمنة
القيم ...وغريها.
يف األعامل األدبية.
أن يــقــرأ املــتــعـلّــم النص  1.1.1.3.G5يدعم املتعلم أفكار نص معلومايت من خالل
االستدالل بالتفاصيل و األمثلة و الرسومات و
املعلومايت بعمق وشمولية،
املخططات الواردة يف النص.
ويُــحــ ّدد الفكرة املركزية
والفكر الرئيسة ،ويستنتج  2.1.1.3.G5يحدد املتعلم الفكرة املحورية للنص و التفاصيل
العالقات ضمن النص الواحد
الرئيسة الداعمة لها ،مبي ًنا مدى التامسك بينها.
وبني النصوص املختلفة.
 3.1.1.3.G5يرشح املتعلّم العالقات بني األحداث أو املفاهيم
أو النتائج العلمية يف نصني مختلفني.
أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص  1.1.2.3.G5يفرس املتعلم معاين الكلامت و املصطلحات
واختيار الكاتب للكلامت،
و العبارات الـــواردة يف نص معلومايت من
ويقيّم الطرائق التي تساهم
خــال معرفته بعالقات التضاد و ال ـرادف
فيها تراكيب الجمل يف بناء
و االشــراك اللفظي مستخد ًما املعاجم و
النص ،وأساليب عرض وجهة
الرسومات.
النظر ،أو طريقة كتابة النص  2.1.2.3.G5يحدد املتعلم البناء املستخدم يف النص لتقديم
وطباعته.
األحداث و الفكر و املفاهيم و املعلومات ،مثل:
التسلسل الزمني لألحداث و السبب و النتيجة
و املقارنة)
حل للمشكالت من خالل االعتامد
يتبي وظيفة النص من  1.1.3.3.G5يقرتح املتعلم ًّ
أن ّ
خــال الوسائط املختلفة،
عىل املعلومات التي حصل عليها يف الوسائط
وينقد ما جاء فيه من معارف
املختلفة مطبوعة أو رقمية.
وآراء ،ويبني خربات جديدة  2.1.3.3.G5يرشح املتعلم كيف استخدم املؤلف األسباب و
ل ُيوظّفها يف نتاجات متنوعة.
األدلة لدعم فكر معينة يف النص ،ممي ًزا اياها
من الفكر غري املدعومة.
 3.1.3.3.G5ينفذ املتعلّم بالتشارك مع زمالئه مرشو ًعا
مصغ ًرا مطبقًا ماقرأه يف نص معلومايت.

املستوى
2

2

2
2
3

2

2

3
3
3

تابع ..ال�صف اخلام�س
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
 1.4البحث عن  1.1.4أن يــبــحــث املــتــع ـلّــم عن 1.1.1.4.G5
املــعــلــومــات ،ويُط ّبقها يف
املعلومات
موضوعات كتابية تستند إىل
أغراض محددة تظهر فهمه
بــاملــادة التي يبحث عنها 2.1.1.4.G5
وتتناسب مع غرض الكتابة
وطبيعتها.
3.1.1.4.G5

 2.4إنـــــتـــــاج  1.2.4أن يُنتج املتعلّم أعامالً كتابية 1.1.2.4.G5

األعــــــال
الكتابيــــة
ونرشها

واضحة ومتنوعة تظهر توج ًها
نحو التنظيم والرتتيب متالمئة
مع املهمة والغاية.
2.1.2.4.G5

3.1.2.4.G5

4.1.2.4.G5

نواتج التعلم
يبحث املتعلّم عــن معلومات مــن عدة
مــصــادر:املــقــابــات ،الشبكة املعلوماتية
واملعاجم،واملوسوعات ،ويوثق املعلومات
الببليوغرافية األساسية.
ينفذ املتعلّم مستقالً أو ضمن مجموعات صغرية
مرشوعات بحثية قصرية مركزة يف موضوعات
محددة.
يعد تقري ًرا بحث ًّيا يلخص النتائج ،ويعرضه
مطبو ًعا من خالل وسائط عدة.
يختار املتعلّم نقطة للكتابة وبنية تنظيمية
ووجهة نظر محددة معتم ًدا عىل الغرض
واملتلقي وطول النص
نصوصا بفقرات متعددة يؤسس فيها
يكتب
ً
فكرة مركزية وأفكا ًرا مهمة ،ويضعها يف سياق
منطقي ،مستخد ًما أدوات الربط ،ويختم النص
بفقرة ختامية.
يستخدم املتعلّم بنى واضحة ومختارة للكتابة
بحسب املوضوع والغرض والسبب والنتيجة
واملقارنة واملقابلة .مستخد ًما أدوات الربط
وعالمات الرتقيم ،ونظام التفقري.
يراجع املتعلّم مسودات متعددة ملا يكتب
ويعيد تحريرها بخط واضح ومرتب مستخد ًما
مقياسا للكتابة
ً

املستوى
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تابع ..ال�صف اخلام�س
املجال
 .4الكتابة
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نواتج التعلم
املعيار
املحور
 2.4إنـــــتـــــاج  2.2.4أن يكتب املتعلّم
نصوصا تعرب  1.2.2.4.G5يختار املتعلّم نقطة للكتابة وبنية تنظيمية
ً
عن فكرة مركزية تظهر مقدرة
األعــــــال
ووجهة نظر محددة معتم ًدا عىل الغرض
عىل الرتكيز والتنظيم وتدل
الكتابيــــة
واملتلقي وطول النص
عــى وعــي كامل باملتلقي
ونرشها
يف عالقته بغرض ومبوضوع
الكتابة ،مــطــو ًرا مهاراته
الكتابية من خــال مراحل
الكتابة (مــا قبل الكتابة،
املسودة ،املراجعة)
لتحرير النص.
 3.2.4أن يــســتــخــدم املــتــع ـلّــم  1.5.2.4.G5يستخدم باستقاللية واضحة التكنولوجيا
الــتــكــنــولــوجــيــا ،مبــا فيها
املتاحة؛ كالبحث عن الصور والجداول ،وبرنامج
(اإلنـــرنـــت) ،وغــرهــا من
(بوربوينت).
املصادر؛ ليُنتج وينرش عمالً  2.5.2.4.G5يُوظّف الحاسوب والشبكة املعلوماتية عند عند
كتابيًّا متفاعالً مع اآلخرين.
تحرير كتاباته ومراجعتها ،لتجويد العمل.
 3.5.2.4.G5ينرش ما يكتبه عرب الوسائط املتاحة.

املستوى
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تابع ..ال�صف اخلام�س
املعيار
املحور
املجال
فهم ملواد 1.1.1.5.G5
 .5االســـتـــاع  1.5استيعـــاب  1.1.5أن يُظهر املتعلّم ً
مسموعة ،ويــتــواصــل مع
املــعــرفــة
واملحادثة
اآلخرين مقد ًما املعلومات
وتقدميها
والنتائج املدعومة باألدلة 2.1.1.5.G5
إلقناع املستمعني واستاملتهم
نحو املوضوع مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
3.1.1.5.G5

 2.1.5أن يُشارك املتعلّم يف النقاشات 1.2.1.5.G5

نواتج التعلم
(نصا رسديًا
يستوعب املتعلّم املادة املسموعة ًّ
 مقاالً) مؤوالً رسائل املتحدث الشفوية وغريالشفوية وفق أهدافه ووجهة نظرة.
مستخلصا
يُحلّل املتعلّم املــادة املسموعة
ً
النتائج رابطًا املعلومات الشفوية للمتحدث
مثل( :اختيار الكلامت وتنغيمها) بالرسائل غري
الشفوية (اإلمياءات).
يكتب املتعلّم أسئلة واضــحــة ذات صلة
باملوضوع املقدم ،ويطرحها لتوجيه النقاش
الذي يُشارك فيه.
معب
يتحدث املتعلّم بصوت واضح وأسلوب ّ
لتقديم معلومات عن موضوع ،أو فكرة،أو
موقف يُظهر فهمه للموضوع
ملخصا لقصة قرأها.
يُق ّدم املتعلّم شفويًّا
ً

مع معلميه وزمالئه ،مك ّيفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
مــن الــســيــاقــات واملــهــام 2.2.1.5.G5
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة
العربية الفصيحة.
 3.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل  1.3.1.5.G5يع ّد املتعلّم عرضً ا تقدمي ًّيا معلومات ًّيا عن موضوع
الرقمية يف العروض البرصية
ما ،ويقدم الفكر يف تسلسل منطقي،مظه ًرا
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم
فهمه للموضوع مبا يف ذلك الحقائق ذات
املــادة املعروضة من خالل
الصلة،مستخد ًما أشكاالً من الوسائط السمعية
هذه الوسائط.
واملرئية.
 2.3.1.5.G5يضيف املتعلّم منفر ًدا أو متعاونًا مع مجموعته
محتويات الوسائط املتعددة/الرقمية )
مثل الرسوم ،لبيانات ،الصوت ،والرسومات
املرئية،لتطوير فكرة رئيسة أو موضوع محدد
لعرض تقدميي ،ويُجيب عن أسئلة املشاهدين
إجابات مقنعة.
 3.3.1.5.G5يلخص املتعلّم بدقة املعلومات والفكر الرئيسة
يف نص رسدي بصورة شفوية (مصورة أو مرئية)
باستخدام الوسائط املتعددة  /الوسائل الرقمية
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تابع ..ال�صف اخلام�س
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اكــتــســاب  1.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات 1.1.1.6.G5
من خالل احتكاكه مبواقف
املــفــردات
غن َّي ٍة لغويًّا.
واستخدامها
2.1.1.6.G5
(املعجم)
3.1.1.6.G5
4.1.1.6.G5
فس املتعلّم املفردات 1.2.1.6.G5
 2.1.6أن يُ ّ

الجديدة من خالل سياقاتها
املختلفة.
2.2.1.6.G5
3.2.1.6.G5
4.2.1.6.G5

5.2.1.6.G5
 2.6بنيـة اللغـة  1.2.6أ ْن يـــتـــعـــ َّرف املــتــع ـلّــم 1.1.2.6.G5

الــعــربــيــة:
(الـــنـــحـــو
والرصف)

املفاهيم ال َّنحويَّة والرصف ّية
ويستخدمها اســتــخــدا ًمــا 2.1.2.6.G5
صحي ًحا.
3.1.2.6.G5
4.1.2.6.G5
5.1.2.6.G5

78

نواتج التعلم
يستخدم املتعلم الكلامت ذات املحيط اللغوي
الواحد مراع ًيا لفروق بني دالالتها
يُح ّدد املتعلّم عالقات التضاد وال ـرادف بني
الكلامت.
يستبدل املتعلّم بتعابري عامية تعابري فصيحة
شفويًا.
يصنف املتعلّم األسامء واألفعال وفق محيطها
وجذورها اللغوية.
فس املتعلّم الكلامت مستعي ًنا مبرادفاتها
يُ ّ
وأضدادها.
فس املتعلّم الكلامت مستخد ًما املعجم الورقي
يُ ّ
وال َّرقمي.
يح ِّد ُد املتعلّم املعنى القريب والبعيد للمفردات،
مثل( :عني ،يد)...
يُح ّدد املتعلّم املعنى املناسب للكلامت متعددة
املعاين مستخد ًما السياق ،ومستعي ًنا بجذرها
اللغوي.
يستخدم املتعلّم الكلامت الجديدة يف سياقات
تفرس معناها.
يتعرف املتعلم ضامئر الــرفــع املتصلة و
يستخدمها يف جمل من إنشائه.
يتعرف املتعلم جملة ( كان ) و جملة ( إن )
بعنارصهام و يوظفهام يف جمل من إنشائه.
مييز املتعلم أشكال الفاعل يف الجملة الفعلية:
الظاهر واملتصل.
يتع ّرف املتعلّم أنواع الخرب يف الجملة االسمية.
يُنشئ املتعلّم جمالً اسمية متضمنة أنواع الخرب.

املستوى
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تابع ..ال�صف اخلام�س
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 3.6بنيـة اللغـة  1.3.6أن يكتب املتعلّم الكلامت 1.1.3.6.G5
والجمل مراع ًيا قواعد اإلمالء
الــعــربــيــة:
والتقيم.
(اإلمالء)
ّ
2.1.3.6.G5
3.1.3.6.G5

ط واضح 1.1.4.6.G5
 4.6بنيـة اللغـة  1.4.6أن يكتب املتعلّم بخ ٍّ

الــعــربــيــة:
(الخط)

وجميل مراع ًيا قواعد الخ ِّط
العر ِّيب.
2.1.4.6.G5
3.1.4.6.G5

4.1.4.6.G5
 5.6بنيـة اللغـة  1.5.6أن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.1.5.6.G5
الــعــربــيــة:
البالغية ،ويتذ َّوقها ،ويُوظّفها 2.1.5.6.G5
اللغوي.
يف إنتاجه
(البالغة)
3.1.5.6.G5
ِّ

نواتج التعلم
يكتب املتعلّم الكلامت املتض ِّمنة همزة
متوسطة منفردة أو عىل )األلف ،الواو ،الياء(
كتابة صحيحة.
يكتب كلامت برصية تحتوي عــى همزة
متوسطة بواقع ( )10كلامت من كل نوع.
يستخدم املتعلّم عالمات الرتقيم (عالمة
االستفهام ،النقطة ،عالمة التعجب ،الفاصلة،
النقطتان الرأسيتان ،القوسان ،عالمتا التنصيص
" " استخدا ًما صحي ًحا
يتتبع املتعلّم رسم الحروف العرب ّية مراع ًيا
قواعد خ ِّط ال ّرقعة.
يكتب املتعلّم كلامت وجمالً بخط ال ّرقعة
محاكيًا منطًا
يكتب املتعلّم الحروف املتجانسة شكالً بخط
ال ّرقعة.
يكتب املتعلّم بخ ِّط ال َّنسخ محاك ًيا منطًا.
جمل تتضمن تشبي ًها محاكيًا منطًا.
ينتج املتعلم ً
مييز املتعلم الغرض البالغي ألسلوب االستفهام .
جمل تتضمن أسلوب استفهام
ينتج املتعلم ً
بالغي.

املستوى
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ال�صف ال�ساد�س
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
 .2قــــــــراءة  1.2مـــعـــرفـــة  1.1.2أن يُــح ـ ّدد املتعلّم الفكر  1.1.1.2.G6يُح ّدد املتعلّم املعنى اإلجاميل للنص الشعري،
موضِّ ًحا الفكر الرئيسة والجزئية فيه.
الرئيسة والتفاصيل املساندة
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
الــرئــيــســة
األدبية
والتفاصيل
فس املتعلّم كلامت النص الشعري ،مستنت ًجا
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو  2.1.1.2.G6يُ ّ
الدروس املقدمة يف النصوص
الدالالت التعبريية (اإليحائية) فيه.
األدبية.
 3.1.1.2.G6يُحلّل املتعلّم النص الشعري يف سياقه التاريخي.
 4.1.1.2.G6يُح ّدد املتعلّم الخصائص العامة لكل من السرية
الغريية والذاتية ،مقارنًا بينهام.
نصا مرسح ًيا مبي ًنا فكرة النص،
 2.2تــحــلــيــل  1.2.2أن يُــحـ ّدد املتعلّم جوانب  1.1.2.2.G6يُحلّل املتعلّم ًّ
معينة يف النصوص األدبية
النص
ودور الشخصيات والحوار الخارجي والداخيل
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص
فيه.
فس املتعلّم اللغة املجازية ،واملعاين الداللية
وخيارات املؤلفني يف اختيار  2.1.2.2.G6يُ ّ
الكلامت واألساليب األدبية
للكلامت والعبارات املستخدمة يف النص األديب،
املناسبة لنصوصهم.
معلّالً استخدام الكاتب هذه اللغة.
 3.1.2.2.G6يُحلّل املتعلّم األثـــر الـــذي تــركــه سامت
الشخصيات (الشجاعة  -الصدق  -الوفاء )...عىل
سري خط الحبكة والحل.
 4.1.2.2.G6يبني املتعلّم أثر اإلطار املكاين والزماين يف بنية
القصة ،وطبيعة الرصاع ،وتطور الحبكة يف قصص
مختارة يختلف فيها اإلطار الزماين واملكاين.
 .2قــــــــراءة  3.2تـــكـــامـــل  1.3.2أن يقرأ املتعلّم
نصوصا شعرية  1.1.3.2.G6يرشح املتعلّم طريقة مساهمة الصور املرئية
ً
وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
املعرفة مع
الــنــصــوص
واألصوات والحركات والوسائط املتعددة األخرى
ويق ّيمها ،ويــدمــج الفكر
الفكر
األدبية
يف إبراز املعنى وجامل النص القصيص ،ويقارنها
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة
مع اللقطات األخرى املصورة بطريقة تقليدية
وفهم جديدين عن الفكرة
يف الكتب املطبوعة.
املحورية ،والرسائل املتضمنة  2.1.3.2.G6يُحلّل املتعلّم األنواع املختلفة من النصوص ،من
يف األعامل األدبية.
مثل( :القصص ،والقصائد ،والروايات التاريخية
والخيالية )...ذاك ًرا أوجه التشابه واالختالف بني
وجهات نظر املؤلفني يف عرضها.
 3.1.3.2.G6يحفظ املتعلّم ( )6نصوص من األدب الحديث
واملعارص تتألف من ( )10-8أبيات أو سطور
من الشعر العمودي وشعر التفعيلة ،تدور
موضوعاتها عن ما يناسب املرحلة يف املجاالت
املختلفة.
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تابع ..ال�صف ال�ساد�س
املعيار
املحور
املجال
 .3قــــــــراءة  1.3مـــعـــرفـــة  1.1.3أن يــقــرأ املــتــع ـلّــم النص 1.1.1.3.G6
املعلومايت بعمق وشمولية،
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
ويُــحــ ّدد الفكرة املركزية
الــرئــيــســة
املعلوماتية
والتفاصيل
والفكر الرئيسة ،ويستنتج 2.1.1.3.G6
العالقات ضمن النص الواحد
وبني النصوص املختلفة.
3.1.1.3.G6
 2.3تــحــلــيــل  1.2.3أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص 1.1.2.3.G6

النص

واختيار الكاتب للكلامت،
ويق ّيم الطرائق التي تساهم
فيها تراكيب الجمل يف بناء 2.1.2.3.G6
النص ،وأساليب عرض وجهة
النظر ،أو طريقة كتابة النص
وطباعته.
3.1.2.3.G6

يتبي وظيفة النص من 1.1.3.3.G6
 3.3تـــكـــامـــل  1.3.3أن ّ

املعرفة مع
املهارات

خــال الوسائط املختلفة،
وينقد ما جاء فيه من معارف
وآراء ،ويبني خربات جديدة 2.1.3.3.G6
ل ُيوظّفها يف نتاجات متنوعة.

نواتج التعلم
يُح ّدد املتعلّم الفكر الرئيسة للنص من خالل
تحليل املعلومات الرصيحة والضمنية ،ذاك ًرا
الدليل الذي يدعم تحليله من النص.
يُحلّل املتعلّم كيفية تطور الفكرة الرئيسة ،ممي ًزا
بني التفاصيل الرئيسة والتفاصيل غري الجوهرية.
يُح ّدد املتعلّم األسباب التي تربط األحداث أو
الفكر أو املعلومات يف النص.
فس املتعلّم الكلامت واملصطلحات والعبارات
يُ ّ
الواردة يف نصوص معلوماتية مبا يف ذلك املعاين
الداللية.
يصف املتعلّم مدى انسجام الجمل والفقرات
والرسوم البيانية ...لنص معلومايت مع البناء
العام للنص.
يُح ّدد املتعلّم أوجه التشابه واالختالف بني
أسلوبني ملؤلفني ،مح ِّد ًدا الفروق املتعلقة
بكيفية عرض كل منهام للموضوع أو الحدث.
ُييّز املتعلّم بني الحقائق التي تعتمد الحجج
والرباهني وبني اآلراء التي قد تبدو ذاتية يف
مقيم مدى دقتها.
النصً ،
يف ّرغ املتعلّم ما قرأه من معلومات متشعبة يف
خريطة مفاهيمية صممها.

املستوى
3
3
2
3
2
2
2
3
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تابع ..ال�صف ال�ساد�س
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
 1.4البحث عن  1.1.4أن يــبــحــث املــتــع ـلّــم عن 1.1.1.4.G6
املــعــلــومــات ،ويُط ّبقها يف
املعلومات
موضوعات كتابية تستند إىل
أغراض محددة تظهر فهمه 2.1.1.4.G6
بــاملــادة التي يبحث عنها
وتتناسب مع غرض الكتابة
وطبيعتها.
3.1.1.4.G6

4.1.1.4.G6
نصوصا تعرب 1.3.2.4.G6
 2.4إنـــــتـــــاج  3.2.4أن يكتب املتعلّم
ً

األعــــــال
الكتابيــــة
ونرشها

عن فكرة مركزية تظهر مقدرة
عىل الرتكيز والتنظيم وتدل 2.3.2.4.G6
عــى وعــي كامل باملتلقي
يف عالقته بغرض ومبوضوع
الكتابة ،مــطــو ًرا مهاراته
الكتابية من خــال مراحل
الكتابة (مــا قبل الكتابة3.3.2.4.G6 ،
املسودة ،املراجعة) ،لتحرير
النص.
4.3.2.4.G6

نصوصا رسدية 1.4.2.4.G6
 4.2.4أن يُنتج املتعلّم
ً

ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
وتُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
اللغوية.

2.4.2.4.G6

3.4.2.4.G6
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نواتج التعلم
يجمع املتعلّم معلومات متصلة مبوضوع بحثه
من مصادر مطبوعة ورقمية متعددة مبا يف ذلك
(تدوين امللحوظات ،وإجراء املقابالت).
يدمج املتعلّم االقتباسات املالمئة والبيانات
املناسبة يف أعامله الكتابية موثقا مصادر
املعلومات توثيقًا صحي ًحا.
ينفذ املتعلّم مستقالً أو ضمن مجموعات
صغرية مرشوعات بحثية قصرية مركّ ًزا عىل
أجوبة عن األسئلة وعىل اإلشكاليات التي تقع
ضمن اهتامماته.
يعد املتعلّم تقري ًرا بحثيًّا ،ويعرضه من خالل
الوسائل املطبوعة أو الوسائط املتعددة.
يختار املتعلّم شكل الكتابة (رسالة ،تقرير ،رسد)
الذي يناسب غرض الكتابة.
نصوصا رسدية تلبي اهتاممات
يكتب املتعلّم
ً
القراء مح ِّد ًدا غرضً ا واض ًحا للكتابة مطو ًرا
املوضوع بتفاصيل داعمة وفقرة ختامية،
مستخد ًما األفعال واألسامء والصفات من خالل
معجم املرادفات.
يستخدم يف كتابته أشكاالً تنظيمية متنوعة
من مثل املقارنة واملقابلة ،والتنظيم بحسب
األصناف أو األهمية،موظفًا أدوات الربط
وعالمات الرتقيم ،ويكتب برسعة مناسبة.
يُط ّبق املتعلّم آليات املراجعة والتقويم عىل ما
مقياسا للكتابة.
يُنتجه من نصوص مستخد ًما
ً
نصوصا رسدية تتضمن حبكة،
يكتب املتعلّم
ً
وإطا ًرا زمان ًّيا ومكان ًّيا ،مختارا وجهة نظر مناسبة
للقصة ،مضمنا نصه تفاصيل حس ّية باستخدام
تقنيات (الحوار ،الرسد ،الوصف).
يكتب املتعلّم رسالة إىل صديقه متضمنة جميع
العنارص األساسية (البسملة -التاريخ،املرسل
إليه -التحية االفتتاحية املوضوع -التحية
الختامية،املرسل ،التوقيع).
نصوصا تفسريية (إيضاحية)
يكتب املتعلّم
ً
(وصف ،رشح ،مقارنة ومقابلة ،مشكلة وحل)؛
ليعرض وجهة نظره التي تناولها مقد ًما أدلة
مقنعة وأمثلة وتفاصيل.

املستوى
2
3

1
2
2

3

3
2
2

1

2

تابع ..ال�صف ال�ساد�س
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
نصوصا رسدية 4.4.2.4.G6
 2.4إنـــــتـــــاج  4.2.4أن يُنتج املتعلّم
ً
ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
األعــــــال
وت ُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
الكتابيــــة
اللغوية.
ونرشها
5.4.2.4.G6

 5.2.4أن يــســتــخــدم املــتــع ـلّــم 1.5.2.4.G6

الــتــكــنــولــوجــيــا ،مبــا فيها
(اإلنـــرنـــت) ،وغــرهــا من
املصادر؛ ليُنتج وينرش عمالً
كتابيًّا متفاعالً مع اآلخرين.
2.5.2.4.G6
3.5.2.4.G6

نواتج التعلم
يكتب املتعلّم استجابات شخص ّية للنصوص
األدبية التي يقرؤها ،مظه ًرا يف قراءته تفسريا
وتحليال وتأمالً يف أبعاد النص ورؤية خاصة مرب ًرا
تفسريه،وتحليله بأدلة من النص.
يكتب املتعلّم ورقة بحثيّة عن فكرة أو قضية
مؤسسا لفكرة
مهمة باختيار سؤال مركزي واحد
ً
أساسية مركزية مطو ًرا الفكرة باألدلة واألمثلة،
مضمنا بحثه قامئة باملصادر واملراجع.
نصوصا إقناعية ،مقد ًما وجهة
يكتب املتعلّم
ً
نظره يف قضية أو موضوع ،مدعومة بأدلة
داعمة (من مصادر مختلفة :الكتب ،الخربة
الشخص ّية ،تجارب اآلخرين).
يستخدم باستقاللية واضحة التكنولوجيا املتاحة
كأحجام الخطوط والجداول ،وبرنامج الرسام،
وبرنامج بوربوينت).
ينرش ما كتبه عرب وسائط وقنوات متعددة
(املواقع ،املجالت ،الصحف).

املستوى
2

2

3

1
2
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تابع ..ال�صف ال�ساد�س
املعيار
املحور
املجال
فهم ملواد 1.2.1.5.G6
 .5االســـتـــاع  1.5استيعـــاب  2.1.5أن يُظهر املتعلّم ً
مــســمــوعــة ،ويــتــواصــل مع
املــعــرفــة
واملحادثة
اآلخرين مقد ًما املعلومات
وتقدميها
والنتائج املدعومة باألدلة 2.2.1.5.G6
إلقناع املستمعني واستاملتهم
نحو املوضوع مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
 4.1.5أن يُشارك املتعلّم يف النقاشات 1.4.1.5.G6

مع معلميه وزمالئه ،مك ّيفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
مــن الــســيــاقــات واملــهــام
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة
العربية الفصيحة.

2.4.1.5.G6

 5.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل 1.5.1.5.G6

الرقمية يف العروض البرصية
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم
املــادة املعروضة من خالل
هذه الوسائط.
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2.5.1.5.G6

نواتج التعلم
يُح ّدد املتعلّم نوع االنفعال السائد يف النص
املسموع موض ًحا أثر ذلك يف أساليب املتحدث
التعبريية.
يستمع املتعلّم إىل نص يتضمن آراء متعددة
(ندوة إذاعية ،حوار ،مناظرة )..عن موضوع
يتصل بقضية اجتامعية ،وطنية ،إنسانية
موازنًا بني آراء املتحدثني مبديًا رأيه برصاحة
ومبوضوعية.
يُق ّدم املتعلّم عرضً ا تقدمي ًّيا معلومات ًّيا عن
(البيئة الجبلية) بطرائق واضحة ومنطقية،
موظفًا الكلامت املناسبة للموقف معتم ًدا عىل
تنوع الجملة اللغوية التي تناسب املوقف والتي
تشمل( :لغة الحجة واإلقناع والربهان ،واللغة
فهم للموضوع مستخد ًما
املجازية ،)،مظه ًرا ً
اللغة العربية الفصيحة املؤيدة التي تناسب
املوقف الخاص بالبيئة الجبلية.
يُعد ويُنشئ املتعلّم قصة ويقدمها مستخد ًما
عنارص القصة األساسية( :املقدمة ،العرض أو
املوضوع الرسدي ،الخامتة أو النهاية)ُ ،مض ِّم ًنا
عرضه تفصيالت رسديــة عن كيفية تطور
ومنو مواقف وآراء الشخصيات مــرزًا املكان
والحوار والحبكة يف الرسد القصيص مستخد ًما
إسرتاتيجيات وآليات الكالم املتضمنة :ضبط
التنغيم ووضــوح الصوت وتوقيت الكالم
واالتصال البرصي ،عالقة الكالم باملتلقي.
يُق ّدم املتعلّم عرضً ا شفويًّا فرديًّا أو جمعيًّا
لتوضيح سياق األحـــداث (لعمل مرسحي)
مستخد ًما الحوار والتشويق وموظفًا محتويات
وسائل اإلعالم الرقمي والرسومات املرئية لتقوية
العرض الشفوي.
يُوضّ ح املتعلّم الفكر ويقومها شفويًّا أو باستخدام
الوسائط املُتَعددة  /الوسائل الرقمية ،مح ِّد ًدا
الطرائق التي يُستخ َدم فيها املحتوى املريئ لغايات
اإلقناع مثل( :املحتوى الذي تنجذب إليه العواطف
والفكر) ،ويربط املادة املسموعة بخرباته السابقة.

املستوى
2

2

3

3

2

3

تابع ..ال�صف ال�ساد�س
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اكــتــســاب  2.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات
من خالل احتكاكه مبواقف
املــفــردات
غن َّي ٍة لغويًّا.
واستخدامها
فس املتعلّم املفردات
(املعجم)  3.1.6أن يُ ّ
الجديدة من خالل سياقاتها
املختلفة.

1.2.1.6.G6
2.2.1.6.G6
1.3.1.6.G6
2.3.1.6.G6
3.3.1.6.G6
4.3.1.6.G6
5.3.1.6.G6
6.3.1.6.G6

 4.1.6أن ين ِّمي املتعلّم معجمه 1.4.1.6.G6

ال ـلُّــغــوي باملصطلحات يف
مجاالتها العلمية والحيات ّية2.4.1.6.G6 .

 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن يـــتـــعـــ َّرف املــتــع ـلّــم 1.2.2.6.G6

الــعــربــيــة:
(الـــنـــحـــو
والرصف)

املفاهيم ال َّنحويَّة والرصفيّة
ويستخدمها اســتــخــدا ًمــا 2.2.2.6.G6
صحي ًحا.
3.2.2.6.G6
4.2.2.6.G6
5.2.2.6.G6
6.2.2.6.G6

نواتج التعلم
يُح ّدد املتعلّم عالقات التضاد والـ ّـرادف بني
الكلامت.
يصنف املتعلّم الكلامت وفق جذورها.
فس املتعلّم األســاء واألفــعــال مستعي ًنا
يُ ّ
مبرادفاتها وأضدادها.
الورقي
فس املتعلّم الكلامت مستخد ًما املعجم
يُ ّ
ّ
قمي.
وال ّر ّ
يُح ّدد املتعلّم املعاىن املعجمية واالصطالحية
للكلامت.
يُح ّدد املتعلّم املعنى املناسب للكلامت متعددة
السياق.
املعاين مستخد ًما ّ
ُييّز املتعلّم معاين الكلامت من خالل جذورها
واشتقاقاتها.
يستخدم املتعلّم الكلامت الجديدة يف سياقات
تفرس معناها.
فس املتعلّم مصطلحات علمية يف مجال العلوم
يُ ّ
التطبيق ّية( :الطب ،الصيدلة ،الهندسة)......
يُف َِّس املتعلّم مصطلحات علمية يف مجال
العلوم الطبية( :الترشيح ،البيطرة)......
يتع ّرف املتعلّم عالمات اإلعــراب الفرعية
واألصلية يف الجمل االسمية والفعلية.
يُعرب املتعلّم املثنى وجمع املذكر واملؤنث
الساملني.
ّ
يتع ّرف املتعلّم ضامئر النصب املتصلة.
ُي ّيز املتعلّم بني الفعل املبني والفعل املعرب
من خالل معرفته البناء واإلعراب.
يعرب املتعلّم أركان ُجملتي (كان) و(إنّ).
يتع ّرف املتعلّم املعطوف واملعطوف عليه،
ويُعربهام ،ويُوظّفهام يف جمل من إنشائه.

املستوى
1
3
2
1
2
2
1
1
3
3
3
2
2
3
3
2
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تابع ..ال�صف ال�ساد�س
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 3.6بنيـة اللغـة  1.3.6أن يكتب املتعلّم الكلامت 1.1.3.6.G6
الــعــربــيــة:
والجمل مراع ًيا قواعد اإلمالء 2.1.3.6.G6
والتقيم.
(اإلمالء)
ّ
3.1.3.6.G6
4.1.3.6.G6
5.1.3.6.G6

ط واضح 1.1.4.6.G6
 4.6بنيـة اللغـة  1.4.6أن يكتب املتعلّم بخ ٍّ

الــعــربــيــة:
(الخط)

وجميل مراعيًا قواعد الخ ِّط
العر ِّيب.

(البالغة)

اللغوي.
يف إنتاجه
ِّ

2.1.4.6.G6
 5.6بنيـة اللغـة  1.5.6أن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.1.5.6.G6
الــعــربــيــة:
البالغية ،ويتذ َّوقها ،ويُوظّفها 2.1.5.6.G6

86

3.1.5.6.G6
4.1.5.6.G6
5.1.5.6.G6

املستوى
نواتج التعلم
2
يكتب املتعلّم الهمزة املتطرفة كتابة صحيحة
يكتب املتعلّم الهمزة املتطرفة مع تنوين الفتح
2
كتابة صحيحة.
يرسم املتعلّم كلامت برصية تحتوي عىل همزة
3
متطرفة بواقع ( )10كلامت من كل نوع.
يكتب املتعلّم الكلامت التي تسقط منها الهمزة
3
(ابن ،اسم ،اثنان ،امرؤ )...كتابة صحيحة.
يستخدم املتعلّم عالمات الرتقيم (عالمة
االستفهام ،النقطة ،عالمة التعجب ،النقطتان
3
الرأسيتان،الفاصلة ،القوسان ،عالمتا التنصيص "
" ،عالمة االعرتاض  )- -استخدا ًما صحي ًحا.
يكتب املتعلّم كلامت وجمالً بخط الرقعة
محاك ًيا من األمنــاط الخطية املختارة بعناية 2
وإتقان.
2
يكتب املتعلّم عبارة بخط النسخ والرقعة.
1
يُح ّدد املتعلّم أركان التشبيه يف جمل مختارة.
يُنتج املتعلّم جمالً تتضمن تشبي ًها مح ِّد ًدا
2
عنارصه.
3
يُنتج املتعلّم كلامت متجانسة لفظًا.
3
يُنتج جمالً تتضمن طباقًا.
يتع ّرف املتعلّم موقع القافية يف البيت ،ويُس ّميها
2
يف قصائد متنوعة القافية.

87

ال�صف ال�سابع
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
 .2قــــــــراءة  1.2مـــعـــرفـــة  1.1.2أن يُــح ـ ّدد املتعلّم الفكر  1.1.1.2.G7يبني املتعلّم املعنى اإلجاميل للنص الشعري،
موض ًحا الفكر الرئيسة والجزئية والتفاصيل.
الرئيسة والتفاصيل املساندة
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
الــرئــيــســة
األدبية
والتفاصيل
فس املتعلّم كلامت النص الشعري ،مستنت ًجا
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو  2.1.1.2.G7يُ ّ
الدروس املقدمة يف النصوص
الدالالت التعبريية (اإليحائية واملجازية) فيه.
األدبية.
 3.1.1.2.G7يُحلّل املتعلّم النص الشعري يف سياقه التاريخي
مستنت ًجا السامت الفنية له.
 4.1.1.2.G7يتع ّرف املتعلّم تقنيات الرسد والوصف والحوار
يف الكتابة القصصية ،ممي ًزا بينها.
 5.1.1.2.G7يُح ّدد املتعلّم كيفية ارتباط فكرتني رئيستني
أو أكرث يف نص أديب واحد ،مستدالً بالتفاصيل
النصية.
 2.2تــحــلــيــل  1.2.2أن يُــحـ ّدد املتعلّم جوانب  1.1.2.2.G7يعلل املتعلّم استخدام اللغة املجازية واملعاين
معينة يف النصوص األدبية
النص
الداللية للكلامت والعبارات املستخدمة يف
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص
النص األديب ،واصفًا كيف تؤثر هذه اللغة عىل
وخيارات املؤلفني يف اختيار
النص.
الكلامت واألساليب األدبية  2.1.2.2.G7يقارن املتعلّم بني نصني أدبيني (قديم وحديث)
املناسبة لنصوصهم.
يشرتكان يف موضوع واحــد من حيث اللغة
واألسلوب.
 3.1.2.2.G7يُح ّدد املتعلّم الخصائص الفنية التي متيز الرواية
من القصة القصرية واملرسحية وفن السرية،
موض ًحا ما يتميز به كل نوع.
نصا نرثيًّا (رواية ،قصة قصرية،
 4.1.2.2.G7يُحلّل املتعلّم ًّ
مرسحية) إىل عنارصه الفنية ،موض ًحا فكرته،
تلخيصا عنه ،مستخد ًما التقانة يف نرش
كاتبًا
ً
ما كتبه عرب مواقع التواصل االجتامعي عىل
الشبكة املعلوماتية.
 5.1.2.2.G7يُحلّل املتعلّم النص لتحديد وجهة نظر املؤلف،
ووجهات نظر الشخصيات املختلفة يف النص،
وكيف ُي ّيز املؤلف وجهة نظره من وجهة نظر
الشخصيات من خالل ردود فعلها عىل الحدث
نفسه.
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املستوى
1
2
3
2
3

3

3
2

3

3

تابع ..ال�صف ال�سابع
املعيار
املحور
املجال
نصوصا شعرية
 .2قــــــــراءة  3.2تـــكـــامـــل  1.3.2أن يقرأ املتعلّم
ً
وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
املعرفة مع
الــنــصــوص
ويق ّيمها ،ويــدمــج الفكر
الفكر
األدبية
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة
وفهم جديدين عن الفكرة
املحورية ،والرسائل املتضمنة
يف األعامل األدبية.

1.1.3.2.G7
2.1.3.2.G7
3.1.3.2.G7
4.1.3.2.G7

5.1.3.2.G7

6.1.3.2.G7

نواتج التعلم
ُييّز املتعلّم املعاين الضمنية واملعاين الرصيحة
يف القصائد الشعرية.
يُوضّ ح املتعلّم دور الخيال واملحسنات اللفظية
يف خلق التأثري يف الشعر.
يقارن املتعلّم بني نصوص شعرية تنتمي إىل
عرص أديب واحد من حيث األلفاظ واألسلوب.
يذكر املتعلّم أوجــه التشابه واالختالف بني
النصوص األدبية املكتوبة وبني نسخها املسموعة
واملصورة (سينامئيًّا) ،واملقدمة عىل املرسح،
أو نسخ الوسائط املتعددة ،وتحليل تأثريات
التقنيات لكل وسيلة عرض ،مثل( :اإلضــاءة،
والصوت ،وتركيز الكامريا ،والديكور ...إلخ).
ينقد املتعلّم العمل األديب من خالل :تحليل
العاطفة ،والنربة ،والتجسيد ،والرمزية ...إلخ،
مستخد ًما التقنيات السمعية والبرصية يف عرض
إنجازه مراع ًيا مهارة التحدث باللغة العربية
الفصيحة.
يحفظ املتعلّم ( )6نصوص (من أدب عرص صدر
اإلسالم ،والعرص األموي والعبايس ،والحديث)
تتألف مــن ( )10-8أبــيــات أو سطور من
الشعر العمودي وشعر التفعيلة ،واملوشحات
األندلسية ،تدور موضوعاتها عن ما يناسب
املرحلة يف املجاالت املختلفة.

املستوى
2
2
2

3

3

2
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تابع ..ال�صف ال�سابع
املعيار
املحور
املجال
 .3قــــــــراءة  1.3مـــعـــرفـــة  1.1.3أن يــقــرأ املــتــع ـلّــم النص 1.1.1.3.G7
املعلومايت بعمق وشمولية،
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
ويُــحــ ّدد الفكرة املركزية
الــرئــيــســة
املعلوماتية
والفكر الرئيسة ،ويستنتج
والتفاصيل
العالقات ضمن النص الواحد 2.1.1.3.G7
وبني النصوص املختلفة.
3.1.1.3.G7

 2.3تــحــلــيــل  1.2.3أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص 1.1.2.3.G7

النص

واختيار الكاتب للكلامت،
ويق ّيم الطرائق التي تساهم
فيها تراكيب الجمل يف بناء 2.1.2.3.G7
النص ،وأساليب عرض وجهة
النظر ،أو طريقة كتابة النص 3.1.2.3.G7
وطباعته.
4.1.2.3.G7

يتبي وظيفة النص من 1.1.3.3.G7
 3.3تـــكـــامـــل  1.3.3أن ّ

املعرفة مع
املهارات

خــال الوسائط املختلفة،
وينقد ما جاء فيه من معارف
وآراء ،ويبني خربات جديدة 2.1.3.3.G7
ليُوظّفها يف نتاجات متنوعة.
3.1.3.3.G7
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نواتج التعلم
يُح ّدد املتعلّم الفكر الرئيسة للنص بعد تحليله
املعلومات الرصيحة والضمنية ،مستشه ًدا
مبصادر متعددة من األدلة التي تدعم تحليله،
مثل( :إحصاءات وأرقام......،ومواقف).
يستدل املتعلّم عىل ارتباط فكرتني رئيستني أو
أكرث يف النص مع بعضها.
يصف املتعلّم كيفية ربــط املؤلف الفكر
بالتفاصيل ،مستدالً باألمثلة حسب الحاجة
لتوضيح وصفه.
فس املتعلّم الكلامت واملصطلحات والعبارات
يُ ّ
يف نصوص معلوماتية مبا يف ذلك املعاين الداللية
واملجازية.
ٍ
لكلامت
يُح ّدد املتعلّم دور اختيار الكاتب
محدد ٍة يف فهم الفكر.
يصف املتعلّم مدى انسجام الجمل والفقرات
والرسوم البيانية ...يف نص معلومايت مع البناء
العام للنص ،ومساهمة ذلك يف تطوير الفكر
واملفاهيم.
يُحلّل املتعلّم أسلوب املؤلف يف عرض وجهة
نظره أو غايته مثل( :اإلقناع ،التأريخ لألحداث،
الوصف ،الرشح) يف نص معلومايت واحد.
يقارن املتعلّم بني نص مطبوع وبني آخر رقمي
(مريئ أو مسموع) عن املوضوع نفسه من
حيث االختالف يف االنطباع والنربة.
ُي ّيز املتعلّم بني الحقائق التي تعتمد الحجج
والرباهني وبني اآلراء التي قد تبدو ذاتية يف
مقيم مدى دقتها ،مقرت ًحا بدائل آلراء مل
النصً ،
تعجبه يف النص.
يف ّرغ املتعلّم ما قرأه من معلومات متشعبة
يف خريطة مفاهيمية صممها ،مضيفًا إليها
معلومات قرأها يف الشبكة املعلوماتية.

املستوى
3
2
2
1
3
3

2
2

3

2

تابع ..ال�صف ال�سابع
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
 1.4البحث عن  1.1.4أن يــبــحــث املــتــع ـلّــم عن 1.1.1.4.G7
املــعــلــومــات ،ويُط ّبقها يف
املعلومات
موضوعات كتابية تستند إىل
أغراض محددة تظهر فهمه 2.1.1.4.G7
بــاملــادة التي يبحث عنها
وتتناسب مع غرض الكتابة
وطبيعتها.
3.1.1.4.G7

4.1.1.4.G7
نصوصا تعرب 1.3.2.4.G7
 2.4إنـــــتـــــاج  3.2.4أن يكتب املتعلّم
ً

عن فكرة مركزية تظهر مقدرة
األعــــــال
عىل الرتكيز والتنظيم وتدل
الكتابيــــة
ونرشها
عــى وعــي كامل باملتلقي 2.3.2.4.G7
يف عالقته بغرض ومبوضوع
الكتابة ،مــطــو ًرا مهاراته
الكتابية من خــال مراحل 3.3.2.4.G7
الكتابة (مــا قبل الكتابة،
املسودة ،املراجعة) ،لتحرير
النص.
نصوصا رسدية 1.4.2.4.G7
 4.2.4أن يُنتج املتعلّم
ً
ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
وت ُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
اللغوية.
2.4.2.4.G7

3.4.2.4.G7

نواتج التعلم
يبحث املتعلّم بفاعلية عن املعلومات املتصلة
مبوضوع بحثه من مصادرمطبوعة ورقمية
متعددة.
يُح ّدد االقتباسات والبيانات املالمئة؛ ليدمجها
يف أعامله الكتابية ويوثق املعلومات واملراجع
توثيقا صحي ًحا.
يخطط املتعلّم مستقالً أو بالتعاون مع اآلخرين
إلج ـراء مرشوعات بحثية مرك ًزا عىل أجوبة
عن األسئلة وعىل اإلشكاليات التي تقع ضمن
اهتامماته.
يعرض املتعلّم النتائج من خــال الوسائل
املطبوعة أو الوسائط املتعددة.
يختار املتعلّم بنية منهجية تنظيمية متوازنة
لعرض أفكاره مستخد ًما عبارات ،وجمالً انتقالية
مؤثرة للربط بينها منو ًعا يف األساليب اإلنشائية.
يدعم وجهة نظره وأفــكــاره باالفرتاضات
والحكايات والنوادر ،والحقائق واإلحصائيات
واألمثلة.
يستخدم إسرتاتيجية تسجيل امللحوظات
والتلخيص ليُنظّم مسوداته قبيل تبييضها مطبقًا
آليات املراجعة والتقويم عىل ما يُنتجه من
مقياسا للكتابة.
نصوص مستخد ًما
ً
نصوصا رسدية
يكتب املتعلّم سرية ذاتية أو
ً
تشتمل عىل الشخصيات الرئيسة والثانوية
والحبكة وال ـراع والــذروة ،واإلطــار الزما ّين
واملكا ًّين محددأ وجهة نظر مناسبة للقصة،
مستخد ًما تقنيات (الحوار ،الرسد ،الوصف).
نصوصا تفسريية (إيضاحية)
يكتب املتعلّم
ً
(وصف ،رشح ،مقارنة ومقابلة ،مشكلة وحل؛
ليعرض وجهة نظره يف القضية التي تناولها
مقد ًما أدلة مقنعة.
يكتب املتعلّم استجابات ،وتفاعالت شخصيّة مع
النصوص األدبية التي يقرؤها ،مظهرا يف قراءته
تفسريا وتأمالً يف أبعاد النص ،منظام تفسريه عن
أفكار محددة ،أو شخصيّة ،أو سؤال أو إشكالية.

املستوى
2
1

2
2
2
2

2

2

2
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تابع ..ال�صف ال�سابع
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
نصوصا رسدية 4.4.2.4.G7
 2.4إنـــــتـــــاج  4.2.4أن يُنتج املتعلّم
ً
ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
األعــــــال
وتُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
الكتابيــــة
اللغوية.
ونرشها
5.4.2.4.G7

6.4.2.4.G7
 5.2.4أن يــســتــخــدم املــتــع ـلّــم 1.5.2.4.G7

الــتــكــنــولــوجــيــا ،مبــا فيها
(اإلنـــرنـــت) ،وغــرهــا من 2.5.2.4.G7
املصادر؛ ل ُينتج وينرش عمالً
كتاب ًّيا متفاعالً مع اآلخرين.
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نواتج التعلم
يكتب املتعلّم ورقة بحث ّية عن فكرة أو قضية
مؤس ًسا
مهمة ،ويطرح ســؤاالً مركزيًّا واح ـ ًدا ّ
لفكرة أساسية مركزية مطو ًرا الفكرة بالحقائق
واألمثلة مضمنا بحثه قامئة املصادر واملراجع.
مدعم وجهة
نصوصا إقناعية،
يكتب املتعلّم
ً
ً
نظره يف قضية أو موضوع ما بأدلة داعمة من
مصادر مختلفة مخاطبا اهتاممات القارئ.
يكتب ملخصات عن املواد التي يقرؤها (قراءة
ذاتية) وفق معايري التلخيص الجيد.
يستخدم القواميس وموسوعات املفردات،
وغريها من املصادر واملواقع اإللكرتونية املناسبة.
يُشارك بكتاباته مع اآلخرين من خالل الربيد
اإللكرتوين ووسائل رقمية أخرى.

املستوى
2

3
2
1
2

تابع ..ال�صف ال�سابع
املعيار
املحور
املجال
فهم ملواد 1.2.1.5.G7
 .5االســـتـــاع  1.5استيعـــاب  2.1.5أن يُظهر املتعلّم ً
مــســمــوعــة ،ويــتــواصــل مع
املــعــرفــة
واملحادثة
اآلخرين مقد ًما املعلومات
وتقدميها
والنتائج املدعومة باألدلة
إلقناع املستمعني واستاملتهم 2.2.1.5.G7
نحو املوضوع مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
 4.1.5أن يُشارك املتعلّم يف النقاشات 1.4.1.5.G7
مع معلميه وزمالئه ،مك ّيفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
مــن الــســيــاقــات واملــهــام
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة
العربية الفصيحة.
2.4.1.5.G7

 5.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل 1.5.1.5.G7

الرقمية يف العروض البرصية
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم
املــادة املعروضة من خالل
هذه الوسائط.
2.5.1.5.G7

نواتج التعلم
يخ ّمن املتعلّم معاين الكلامت غري املعروفة
يف النص املسموع مح ِّد ًدا اإلمياءات واإلشارات
وتعبريات الوجه التي وظفها املتحدث لتلبية
املعاين واألحاسيس.
يُحلّل املتعلّم املادة املسموعة (مقال تربوي،
قضية اجتامعية) مح ِّد ًدا العالقات بني أجزاء
النص مفاضالً بني اآلراء املطروحة.
يُق ّدم املتعلّم عرضً ا تقدمي ًّيا إقناع ًّيا عن وجهة
نظر شخص ّية بطرائق واضحة ويُوظّف اختيار
الكلامت املتنوعة وتشمل( :لغة الحجة واإلقناع
فهم
والــرهــان ،واللغة املجازية) ،مظه ًرا ً
للموضوع مستخد ًما اللغة العربية الفصيحة
املؤيدة بالجمل التي تناسب املوقف الخاص
الذي يحتويه العرض.
يُق ّدم املتعلّم متعاونًا مع زميل له عرضً ا تقدمييًّا
عن تتطور األحــداث يف قصة مقررة مبديًا
رأيه فيها ،وداعام له باألدلة ،وعالقات السبب
والنتيجة ،واإلسرتاتيجيات األخرى ،كام يرد عىل
األسئلة الناتجة عن العرض التقدميي والنقاش
بشكل مرتابط منطقيًّا وباحرتام ،مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
يستخدم املتعلّم (مستقالً) محتويات وسائل
اإلعــام الرقمي والرسومات املرئية للبيانات
ملناقشة حادثة تاريخية (معركة تاريخية ،موقف
تاريخي أو اجتامعي أو وطني.) ...
يقيم املتعلّم تقري ًرا معلومات ًّيا يحتوي معلومات
تقدميية وختامية واضحة ،ومعلومات حقيقية
موثقة بالرسومات البيانية ذات الصلة (شفوية
ومرئية) أو باستخدام الوسائط املتعددة /
مقيم إن كانت املعلومات
الوسائل الرقمية
ً
تحتوي عىل حوافز اجتامعية وتجارية أو حوافز
أخرى ذات بعد تربوي وحضاري هادف.

املستوى
2

2

3

3

2

3
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تابع ..ال�صف ال�سابع
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اكــتــســاب  2.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات 1.2.1.6.G7
من خالل احتكاكه مبواقف
املــفــردات
غن َّي ٍة لغويًّا.
واستخدامها
2.2.1.6.G7
(املعجم)
3.2.1.6.G7

فس املتعلّم املفردات 1.3.1.6.G7
 3.1.6أن يُ ّ

الجديدة من خالل سياقاتها
املختلفة.

2.3.1.6.G7
3.3.1.6.G7
4.3.1.6.G7
5.3.1.6.G7

 4.1.6أن ين ِّمي املتعلّم معجمه 1.4.1.6.G7

ال ـلُّــغــوي باملصطلحات يف
مجاالتها العلمية والحيات ّية2.4.1.6.G7 .

 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن يـــتـــعـــ َّرف املــتــع ـلّــم 1.2.2.6.G7

الــعــربــيــة:
(الـــنـــحـــو
والرصف)

املفاهيم ال َّنحويَّة والرصفيّة
ويستخدمها اســتــخــدا ًمــا
صحي ًحا.
2.2.2.6.G7
3.2.2.6.G7
4.2.2.6.G7
5.2.2.6.G7
6.2.2.6.G7
7.2.2.6.G7
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نواتج التعلم
يُح ّدد املتعلّم عالقات التضاد وال ـرادف بني
الكلامت.
يستبدل املتعلّم بالكلامت الجديدة يف نص
قديم كلامت مألوفة فصيحة ميرسة.
ـر املتعلّم أســاء وأفــعــاالً مبرادفاتها
يُــفـ ّ
وأضدادها.
فس املتعلّم الكلامت مستعيًنا مبرادفاتها
يُ ّ
ِ
ـصــويتّ ،ويُوظّفها يف
وأضــدادهــا وإيقاعها الـ َّ
سياقات تفرس معناها.
فس املتعلّم الكلامت مستخد ًما املعجم
يُ ّ
الورقي واآليل.
يُح ّدد املتعلّم املعاىن املعجمية واالصطالحية
لكلامت سياسية (سفري ،وزير.)..
يُح ّدد املتعلّم املعنى املناسب للكلامت متعددة
املعاين مستخد ًما السياق.
يُح ّدد املتعلّم معاين الكلامت املشتقة مستعي ًنا
بجذرها.
فس املتعلّم املصطلحات العلمية يف سياقات
يُ ّ
النصوص املعلومات ّية( :غاز الكربون ،األوزون.)...
فس املتعلّم مصطلحات علمية تتداخل أحيانًا
يُ ّ
مع مجاالت العلوم اإلنسانية.
يتع ّرف املتعلّم الفعل املبني للمعلوم ،واملبني
للمجهول ،ونائب الفاعل ،ويعربهام ،ويُوظّفهام
توظيفًا صحي ًحا.
يتع ّرف املتعلّم أحوال العدد مع املعدود من
( )10-1مراع ًيا أحوالهام يف التوظيف.
يتع ّرف املتعلّم ال َّنعت واملنعوت ،ويُعربهام،
ويُوظّفهام يف جمل من إنشائه.
ُي ّيز املتعلّم األفعال الصحيحة من املعتلة،
وأنواعهام.
يتع ّرف ويُعرب املتعلّم الفعل املضارع رف ًعا
ونص ًبا وجز ًما.
يتع ّرف املتعلّم املفعول املطلق ،ويعربه إعرابًا
صحي ًحا ،ويُوظّفه يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم املفعول فيه ،ويُعربه إعرابًا
صحي ًحا ،ويُوظّفه يف مواقف حياتية.

املستوى
2
2
2
3
2
1
1
2
2
2
3
3
3
2
3
2
2

تابع ..ال�صف ال�سابع
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 3.6بنيـة اللغـة  1.3.6أن يكتب املتعلّم الكلامت 1.1.3.6.G7
والجمل مراع ًيا قواعد اإلمالء
الــعــربــيــة:
والتقيم.
(اإلمالء)
2.1.3.6.G7
ّ
3.1.3.6.G7
4.1.3.6.G7
5.1.3.6.G7

 5.6بنيـة اللغـة  1.5.6أن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.1.5.6.G7

الــعــربــيــة:
(البالغة)

البالغية ،ويتذ َّوقها ،ويُوظّفها
اللغوي.
يف إنتاجه
2.1.5.6.G7
ِّ
3.1.5.6.G7
4.1.5.6.G7
5.1.5.6.G7

نواتج التعلم
يكتب املتعلّم األلف اللينة يف نهاية األسامء
الثالثية كتابة صحيحة.
يكتب املتعلّم األلف اللينة يف نهاية األفعال
الثالثية كتابة صحيحة.
يكتب املتعلّم ألف االثنني يف األفعال املنتهية
بهمزة متطرفة كتابة صحيحة.
يكتب املتعلّم الكلامت التي تتضمن همزة مد
كتابة صحيحة.
يستخدم املتعلّم عالمات الرتقيم (عالمة
االستفهام ،النقطة ،عالمة التعجب ،النقطتان
الرأسيتان ،الفاصلة ،القوسان ،عالمتا التنصيص
" " ،عالمة االعـراض  ،- -الفاصلة املنقوطة)
استخدا ًما صحي ًحا.
يتع ّرف املتعلّم موقع القافية يف البيت ،ويُس ّميها
يف قصائد متنوعة القافية.
يتع ّرف املتعلّم األغ ـراض البالغية لألسلوب
الخربي.
يتع ّرف املتعلّم األغ ـراض البالغية لألسلوب
اإلنشايئ (األمر ،النهي ،االستفهام).
يُنتج جمالً تتضمن أغراضً ا بالغية متنوعة
لألسلوب الخربي واإلنشايئ.
يتع ّرف املتعلّم التشبيه التام ،ويُنتجه يف جمل
من إنشائه.

املستوى
3
2
1
1

3

2
3
3
3
3

95

ال�صف الثامن
املعيار
املحور
املجال
 .2قــــــــراءة  1.2مـــعـــرفـــة  1.1.2أن يُــح ـ ّدد املتعلّم الفكر 1.1.1.2.G8
الرئيسة والتفاصيل املساندة
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
الــرئــيــســة
األدبية
والتفاصيل
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو 2.1.1.2.G8
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
3.1.1.2.G8
4.1.1.2.G8
 2.2تــحــلــيــل  1.2.2أن يُــحـ ّدد املتعلّم جوانب 1.1.2.2.G8

النص

معينة يف النصوص األدبية
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص
وخيارات املؤلفني يف اختيار 2.1.2.2.G8
الكلامت واألساليب األدبية
املناسبة لنصوصهم.
3.1.2.2.G8

4.1.2.2.G8

5.1.2.2.G8
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نواتج التعلم
يبني املتعلّم املعنى اإلجاميل للنص الشعري،
موض ًحا الفكرة الرئيسة والفكر الجزئية
والتفاصيل املساندة فيه.
فس املتعلّم كلامت النص الشعري وجمله،
يُ ّ
مستنت ًجا الدالالت التعبريية (اإليحائية) فيه.
يُح ّدد املتعلّم كيفية ارتباط فكرتني رئيستني
أو أكرث أو وجهات النظر الرئيسة يف نص أديب
واحد ،مستدالً بالتفاصيل النصية.
يُحلّل املتعلّم النصوص الشعرية يف سياقها
التاريخي ،واالجتامعي.
يُح ّدد املتعلّم األحــداث التي تطور الحبكة،
فس كل حدث األفعال املاضية
موض ًحا كيف يُ ّ
أو املستقبلية للشخصيات يف الرواية.
يُحلّل املتعلّم الشخصيات من خالل أفكارها
وأقوالها وأفعالها ،ومن خالل أقوال الشخصيات
األخــرى عنها ،مستخد ًما الوسائط الرقمية،
مستدالً عىل ما يعرضه بأدلة من النص.
يتتبع املتعلّم الــرد والوصف والــحــوار يف
القصص التي يقرؤها موض ًحا الوظائف التي
تؤديها يف النص ،مقارنًا بني مجموعة من
القصص املختلفة من حيث الفروق يف توظيف
كم ونو ًعا.
لغة الرسد والوصف والحوار ًّ
يقارن املتعلّم بني نصني أدبيني (قديم وحديث)،
يشرتكان يف موضوع واحد من حيث املعجم
نصوصا أخرى
واللغة واألسلوب ،مقد ًما عنهام
ً
تظهر تطو ًرا يف الفهم.
يُحلّل املتعلّم نصني أدبيني (قديم وحديث)
مح ِّد ًدا االختالفات يف األسلوب واختيار الكلامت،
رابطًا تلك االختالفات بسياقاتها التاريخية.

املستوى
3
2
2
3
2

3

3

3

3

تابع ..ال�صف الثامن
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
 .2قــــــــراءة  3.2تـــكـــامـــل  1.3.2أن يقرأ املتعلّم
نصوصا شعرية  1.1.3.2.G8يُوضّ ح املتعلّم مدى انعكاس تحويل القصة
ً
وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
املعرفة مع
الــنــصــوص
األصلية إىل (فيلم) مصور (سينامئ ًّيا) أو مؤ ّدى
ويق ّيمها ،ويــدمــج الفكر
الفكر
األدبية
مرسح ًّيا ،ومــدى انحرافه عن النص األصيل
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة
للقصة ،ويق ّيم اختيارات كاتب (السيناريو) أو
وفهم جديدين عن الفكرة
الكاتب املرسحي ،واملخرج واملمثلني.
املحورية ،والرسائل املتضمنة  2.1.3.2.G8يُحلّل املتعلّم كيف تعتمد األعــال األدبية
يف األعامل األدبية.
الحديثة عىل الفكر الرئيسة وأمناط األحداث
وأنـــواع الشخصيات الحقيقية والخيالية
املستمدة من األعــال التاريخية واألدبية
(قصص -قصائد ،)..واصفًا كيف تم تجديدها.
 3.1.3.2.G8يحفظ املتعلّم ( )6نصوص (من أدب العرص
األموي والعبايس ،والحديث ،واملعارص) تتألف
من ( )12-10بيتًا أو سط ًرا من الشعر العمودي
وشعر التفعيلة ،تدور موضوعاتها عن ما يناسب
املرحلة يف املجاالت املختلفة.

املستوى
3

3

2
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تابع ..ال�صف الثامن
املعيار
املحور
املجال
 .3قــــــــراءة  1.3مـــعـــرفـــة  1.1.3أن يــقــرأ املــتــع ـلّــم النص 1.1.1.3.G8
املعلومايت بعمق وشمولية،
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
ويُــحــ ّدد الفكرة املركزية
الــرئــيــســة
املعلوماتية
والفكر الرئيسة ،ويستنتج
والتفاصيل
العالقات ضمن النص الواحد 2.1.1.3.G8
وبني النصوص املختلفة.
3.1.1.3.G8

 2.3تــحــلــيــل  1.2.3أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص 1.1.2.3.G8

النص

واختيار الكاتب للكلامت،
ويق ّيم الطرائق التي تساهم
فيها تراكيب الجمل يف بناء
النص ،وأساليب عرض وجهة
النظر ،أو طريقة كتابة النص 2.1.2.3.G8
وطباعته.
3.1.2.3.G8

يتبي وظيفة النص من 1.1.3.3.G8
 3.3تـــكـــامـــل  1.3.3أن ّ

املعرفة مع
املهارات

خــال الوسائط املختلفة،
وينقد ما جاء فيه من معارف
وآراء ،ويبني خربات جديدة
ل ُيوظّفها يف نتاجات متنوعة2.1.3.3.G8 .
3.1.3.3.G8

98

نواتج التعلم
يُح ّدد املتعلّم الفكر الرئيسة للنص بعد تحليله
املعلومات الرصيحة والضمنية ،مستشه ًدا
مبصادر متعددة من األدلة التي تدعم تحليله،
مثل( :إحصاءات وأرقام ،تجارب ،مواقف).
يلخّص املتعلّم النص مبوضوعية ،ناقالً غاية
الكاتب بدقة ،ذاك ًرا نقاطًا محددة رئيسة قدمها
املؤلف لدعم غايته.
يصف املتعلّم بالتفصيل كيف عرض املؤلف
فكرتني رئيستني أو أكرث يف النص ،مستدالً بأمثلة
توضح وصفه ،مح ِّد ًدا العالقات بني الفكر التي
وصفها.
نصا معلوماتيًّا مبنيًّا عىل املقابلة
يُحلّل املتعلّم ًّ
واملقارنة ،مــحـ ِّد ًدا العالقات بني املفردات
(التضاد ،ال ـرادف ،التجانس) ،شار ًحا غايات
استخدام هذه العالقات ،ودورها يف نقل املعنى
أو االنحراف عنه.
يق ّيم املتعلّم استخدام املؤلف لرتاكيب الجمل،
ودورهــا يف تطوير املفاهيم الرئيسة لفقرة
محددة.
يُح ّدد املتعلّم أوجــه التشابه واالختالف يف
أسلوب عرض وجهة النظر (اإلقناع ،التأريخ
لــأحــداث ،الوصف ،الــرح) بني نصني عن
موضوع واحد.
يقيّم املتعلّم سلبيات وإيجابيات استخدام
وسائل مختلفة مثل( :نص مطبوع ،رسوم بيانية،
مقاطع فيديو ،ووسائط متعددة )...من حيث
تقديم املعلومات عن موضوع محدد.
يق ّيم املتعلّم األدلة الداعمة للفكرة ،مبي ًنا مدى
دقتها ،مقرت ًحا بدائل آلراء مل تعجبه يف النص.
يقرتح املتعلّم حلوالً ملشكالت حياتية يف ضوء
معلومات قرأها.

املستوى
2

3

2

3

3

2

3
2
3

تابع ..ال�صف الثامن
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
 1.4البحث عن  1.1.4أن يــبــحــث املــتــع ـلّــم عن 1.1.1.4.G8
املــعــلــومــات ،ويُط ّبقها يف
املعلومات
موضوعات كتابية تستند إىل
أغراض محددة تظهر فهمه
بــاملــادة التي يبحث عنها 2.1.1.4.G8
وتتناسب مع غرض الكتابة
وطبيعتها.
3.1.1.4.G8

4.1.1.4.G8
نصوصا تعرب 1.3.2.4.G8
 2.4إنـــــتـــــاج  3.2.4أن يكتب املتعلّم
ً

األعــــــال
الكتابيــــة
ونرشها

عن فكرة مركزية تظهر مقدرة
عىل الرتكيز والتنظيم وتدل
عــى وعــي كامل باملتلقي
يف عالقته بغرض ومبوضوع 2.3.2.4.G8
الكتابة ،مــطــو ًرا مهاراته
الكتابية من خــال مراحل
الكتابة (مــا قبل الكتابة3.3.2.4.G8 ،
املسودة ،املراجعة) ،لتحرير
النص.

نصوصا رسدية 1.4.2.4.G8
 4.2.4أن يُنتج املتعلّم
ً

ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
وت ُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
اللغوية.

2.4.2.4.G8

3.4.2.4.G8

نواتج التعلم
يخطط املتعلّم مستقالً أو بالتعاون مع اآلخرين
إلجراء مرشوعات بحثية مركزة عىل موضوعات
من ضمن اهتامماته أو ذات صلة باملقررات
الدراسية من خالل وضع أسئلة البحث املالمئة.
يُط ّبق املتعلّم إسرتاتيجيات البحث عن املادة
املرجعية ،معلقا عىل النتائج.
يبحث بفاعلية عن املعلومات املتصلة مبوضوع
بحثه من مصادر (مطبوعة ،رقمية) متعددة،
ومن املقابالت ،ويُجيب عن أسئلة البحث.
معتم ًدا عىل التوثيق املنهجي الدقيق.
يعرض املتعلّم النتائج طباعة وبوسائط متعددة،
موثقًا املصادر واملراجع.
نصوصا تعكس وجهة نظر
يكتب املتعلّم
ً
متامسكة ،وأدلة منطقية ،ونهاية واضحة موظفًا
يف كتابته التامسك النيص بني الفقرات من خالل
عبارات انتقالية مناسبة وصحيحة.
يدعم املتعلّم وجهة نظره باقتباسات ،وآراء
أصحاب االختصاص ،واملقارنات واإلحصائيات،
وغريها.
يستخدم إسرتاتيجية تسجيل امللحوظات
والتخطيط والتظليل والتلخيص؛ ليُنظّم
مسوداته قبيل تبييضها مطبقًا آليات املراجعة
والتقويم عىل ما يُنتجه من نصوص مستخد ًما
مقياسا للكتابة.
ً
ونصوصا رسدية أخرى
يكتب س ًريا غريية أو ذاتية
ً
مطبقًا إسرتاتيجيات الرسد والحوار ،والوصف
(فيزيايئ مادي) ،وصف الخلفية ،املقارنة بني
الشخصيات.
نصوصا تفسريية (إيضاحية) (وصف،
يكتب
ً
رشح ،مقارنة ومقابلة ،مشكلة وحل) ،يعرض
وجهة نظره يف القضية التي يتناولها ،ويُق ّدم
أدلة مقنعة وأمثلة.
يكتب استجابات شخصيّة للنصوص األدبية
التي يقرؤها ،ويربط بني استجابته للنص وما يف
داعم أحكامه بأدلة
النص من تقنيات وأفكارً ،
من النص ،أو من نصوص أخرى للكاتب نفسه.

املستوى
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3
2
2
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تابع ..ال�صف الثامن
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
نصوصا رسدية 4.4.2.4.G8
 2.4إنـــــتـــــاج  4.2.4أن يُنتج املتعلّم
ً
ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
األعــــــال
وتُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
الكتابيــــة
اللغوية.
ونرشها
5.4.2.4.G8

6.4.2.4.G8

 5.2.4أن يــســتــخــدم املــتــع ـلّــم 1.5.2.4.G8

الــتــكــنــولــوجــيــا ،مبــا فيها
(اإلنـــرنـــت) ،وغــرهــا من 2.5.2.4.G8
املصادر؛ ل ُينتج وينرش عمالً
كتاب ًّيا متفاعالً مع اآلخرين.
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نواتج التعلم
يكتب املتعلّم ورقة بحثية عن فكرة أو قضية
مهمة ،يصوغ فرضية عن املوضوع مسجالً
األفكار املهمة واملفاهيم ،من ِّو ًعا يف املصادر
واملراجع.
نصوصا إقناعية ،يُق ّدم وجهة نظره يف
يكتب
ً
داعم وجهة نظره باألدلة واألمثلة
قضية ما
ً
من مصادر مختلفة :الكتب ،الخربة الشخصيّة،
تجارب اآلخرين.
يكتب وثــائــق رسمية ،مــن مثل الرسائل،
ومستندات طلب رسمي ،ويُق ّدم املعلومات
بدقة وإيجاز ووضوح.
يستخدم املتعلّم القواميس واملوسوعات ،وغريها
من املصادر واملواقع اإللكرتونية املناسبة.
يُشارك بكتاباته ونتاجات بعض املؤلفني مع
اآلخرين من خالل املجالت والصحف ،ووسائل
رقمية أخرى.

املستوى
3

2

1
1
2

تابع ..ال�صف الثامن
املعيار
املحور
املجال
فهم ملواد 1.2.1.5.G8
 .5االســـتـــاع  1.5استيعـــاب  2.1.5أن يُظهر املتعلّم ً
مــســمــوعــة ،ويــتــواصــل مع
املــعــرفــة
واملحادثة
اآلخرين مقد ًما املعلومات
وتقدميها
والنتائج املدعومة باألدلة
إلقناع املستمعني واستاملتهم
نحو املوضوع مستخد ًما اللغة 2.2.1.5.G8
العربية الفصيحة.

 4.1.5أن يُشارك املتعلّم يف النقاشات 1.4.1.5.G8

مع معلميه وزمالئه ،مك ّيفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
مــن الــســيــاقــات واملــهــام
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة 2.4.1.5.G8
العربية الفصيحة.

 5.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل 1.5.1.5.G8

الرقمية يف العروض البرصية
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم
املــادة املعروضة من خالل
هذه الوسائط.

2.5.1.5.G8

نواتج التعلم
يستوعب املتعلّم املــادة املسموعة (قصة
واقعية  -خيالية  -وجهة نظر  -مقاالً)...
ويق ّوم مصداقية الشخصيات  -الحجج  -تنظيم
الفكر أو األحداث  -األسلوب من خالل أحكام
مدعومة بأدلة مقنعة.
منظم عن مشكلة أو
يُق ّدم املتعلّم عرضً ا شفويًّا ً
حل
ظاهرة يعرض فيه األسباب والنتائج مقرت ًحا ًّ
أو أكرث ،مستخد ًما إسرتاتيجيات الكالم املتضمنة:
ضبط التنغيم ووضوح الصوت وتوقيت الكالم
واالتصال البرصي.
يُق ّدم املتعلّم عرضً ا تقدمي ًّيا عن ظاهرة اجتامعية
أو موضوع معلومايت بطريقة واضحة منطقية،
موظفًا الكلامت املتنوعة وتشمل( :استخدام
اللغة املجازية).
عب املتعلّم عن وجهة نظره تجاه أفكار وآراء
يُ ّ
متعددة موض ًحا الدالالت املبارشة وغري املبارشة
التي أوردهــا املتحدث أو وردت يف املــادة
املسموعة.
تلخيصا شفويًّا ملقال أو كتيب أو
يُق ّدم املتعلّم
ً
إعالن تجاري يُح ّدد فيه الغاية ووجهات النظر
املقدمة بأشكال شفوية أومرئية باستخدام
الوسائط املتعددة /الوسائل الرقمية ،ويق ّيم
ما إذا كانت املعلومات تحتوي عىل حوافز
اجتامعية وتجارية وسياسية أو حوافز أخرى.
نصا معلومات ًّيا بأشكال مرئية أو
يُحلّل املتعلّم ًّ
باستخدام الوسائط املتعددة  /الوسائل الرقمية
شار ًحا كيف تسهم يف توضيح املوضوع.

املستوى
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تابع ..ال�صف الثامن
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اكــتــســاب  2.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات 1.2.1.6.G8
من خالل احتكاكه مبواقف
املــفــردات
غن َّي ٍة لغويًّا.
واستخدامها
2.2.1.6.G8
(املعجم)
3.2.1.6.G8

فس املتعلّم املفردات 1.3.1.6.G8
 3.1.6أن يُ ّ

الجديدة من خالل سياقاتها
املختلفة.
2.3.1.6.G8
3.3.1.6.G8
4.3.1.6.G8

 4.1.6أن ين ِّمي املتعلّم معجمه 1.4.1.6.G8

ال ـلُّــغــوي باملصطلحات يف
مجاالتها العلمية والحياتيّة2.4.1.6.G8 .
3.4.1.6.G8

 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن يـــتـــعـــ َّرف املــتــع ـلّــم 1.2.2.6.G8

الــعــربــيــة:
(الـــنـــحـــو
والرصف)

املفاهيم ال َّنحويَّة والرصفيّة
ويستخدمها اســتــخــدا ًمــا 2.2.2.6.G8
صحي ًحا.
3.2.2.6.G8
4.2.2.6.G8
5.2.2.6.G8

6.2.2.6.G8
7.2.2.6.G8
8.2.2.6.G8
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نواتج التعلم
يستبدل املتعلّم بالكلامت الجديدة يف نص
قديم كلامت مألوفة فصيحة.
ـر املتعلّم أســاء وأفــعــاالً مبرادفاتها
يُــفـ ّ
وأضدادها.
ُي ّيز املتعلّم معاين الكلامت من خالل جذورها
واشتقاقاتها.
فس املتعلّم الكلامت مستعي ًنا باملعجم الورقي
يُ ّ
والرقمي ،ويستخدمها يف سياقات تعزز معناها.
يُح ّدد املتعلّم املعاين املعجمية واالصطالحية
لكلامت اقتصادية (مرصف ،صفقة ،االدخار.)..
يُح ّدد املتعلّم معاين الكلامت املشتقة مستعي ًنا
بجذرها.
فس املتعلّم الكلامت املنحوتة واملركبة تركيبًا
يُ ّ
مزجيًا (حرضموت ،عربسات ،عبشمي.)..
يبوب املصطلحات العلمية وفق مجاالتها (طب،
هندسة ،فلك ).....ويفرسها.
فس املتعلّم مصطلحات علمية يف مجال
يُ ّ
العلوم اإلنسانية.
فس املتعلّم املصطلحات العلمية املناسبة
يُ ّ
لسياقات النصوص املعلوماتيّة.
يتع ّرف املتعلّم املفعول له ،ويعربه إعرابًا
صحي ًحا ،ويُوظّفه يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم الــحــال مــفــردة وجملة،
ويعربهام،ويُوظّفهام يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم األســاء الخمسة ،ويعربها،
ويُوظّفها يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم األفعال الخمسة،ويعربها رف ًعا
ونص ًبا وجز ًما ،ويُوظّفها يف مواقف حياتبة.
وي ّيز
يتع ّرف املتعلّم ركني اإلضافة ،ويعربهامُ ،
بني اإلضافة وال َّنعت ،ويُوظّف ُركني اإلضافة يف
مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم املجرد واملزيد ،ويعن املجرد إىل
مزيد واملزيد إىل مج ّر ٍد.
وي ّيز بينهام.
يتع ّرف املتعلّم الجامد واملشتقُ ،
ُي ّيز املتعلّم املصادر الثالثية وغري الثالثية يف
نصوص مختلفة ،ويُوظّفها يف مواقف حياتية.

املستوى
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
2
1
2

تابع ..ال�صف الثامن
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 3.6بنيـة اللغـة  1.3.6أن يكتب املتعلّم الكلامت 1.1.3.6.G8
والجمل مراع ًيا قواعد اإلمالء
الــعــربــيــة:
والتقيم.
(اإلمالء)
2.1.3.6.G8
ّ
3.1.3.6.G8

4.1.3.6.G8
 5.6بنيـة اللغـة  1.5.6أن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.1.5.6.G8

الــعــربــيــة:
(البالغة)

البالغية ،ويتذ َّوقها ،ويُوظّفها
اللغوي.
يف إنتاجه
ِّ

2.1.5.6.G8
3.1.5.6.G8

نواتج التعلم
يكتب املتعلّم الكلامت التي يخالف رسمها
نطقها.
يكتب املتعلّم همزة االستفهام عند دخولها عىل
رسم صحي ًحا.
همزة الوصل والقطع ً
يستخدم املتعلّم عالمات الرتقيم (عالمة
االستفهام ،النقطة ،الفاصلة ،عالمة التعجب،
النقطتان الرأسيتان ،القوسان ،عالمتا التنصيص "
" ،عالمة االعرتاض  ،- -الفاصلة املنقوطة ،النقاط
األفقية ...ثالث نقاط) استخدا ًما صحي ًحا.
يكتب املتعلّم ما االستفهامية متصلة بحرف
الجر كتابة صحيحة.
يتع ّرف املتعلّم التشبيه املرسل واملؤكد ،ويُحلّله،
موض ًحا مواطن الجامل ،ويُنتجهام يف جمل من
إنشائه.
يتع ّرف املتعلّم معنى التضمني واالقتباس ،ويُنتج
فقرات مطعمة بنصوص مضمنة ومقتبسة.
يتع ّرف املتعلّم التشبيه املفصل ،واملجمل،
موض ًحا مواطن الجامل ،ويُنتجهام يف جمل من
إنشائه.

املستوى
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2

3
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ال�صف التا�سع
املعيار
املحور
املجال
 .2قــــــــراءة  1.2مـــعـــرفـــة  1.1.2أن يُــح ـ ّدد املتعلّم الفكر 1.1.1.2.G9
الرئيسة والتفاصيل املساندة
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
الــرئــيــســة
األدبية
التي تسهم يف توضيح الفكرة 2.1.1.2.G9
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو
والتفاصيل
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
3.1.1.2.G9
 2.2تــحــلــيــل  1.2.2أن يُــحـ ّدد املتعلّم جوانب 1.1.2.2.G9

النص

معينة يف النصوص األدبية
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص
وخيارات املؤلفني يف اختيار
الكلامت واألساليب األدبية 2.1.2.2.G9
املناسبة لنصوصهم.
3.1.2.2.G9
4.1.2.2.G9

نواتج التعلم
يُحلّل املتعلّم تطور الفكرة الرئيسة أو وجهة
النظر يف النصوص من خالل تفاصيل محددة.
يبني املتعلّم املعنى اإلجاميل للنص الشعري،
موض ًحا الفكرة الرئيسة والفكر الجزئية فيه،
رسا مفرداته باستخدام مصادر ورقية
مف ً
ورقمية ،مستنت ًجا الدالالت التعبريية (اإليحائية
واملجازية) منه.
يحلل املتعلم النصوص يف سياقها التاريخي
واالجتامعي.
يحلل املتعلم النص الشعري تحليال فكريا
موضحا دور الخيال و املحسنات اللفظية يف
إيجاد التأثري يف النص الشعري محددا عنارص
املوسيقا فيه
يحلل املتعلم روايــة فن ّية موضّ حاً فكرتها،
وخصائصها ،وتــط ـ ّور أحــداثــهــا ،ومق ّومات
شخصياتها.
يتع ّرف مفهوم توقّعات “الحبكة” ،ومي ّيز صفات
الشخص ّية يف القصة.
يحلل املتعلم النص أو جزءا من النص الذي
يعب فيه املؤلف عن موقفه أوتعليقه عىل قضية
ّ
اجتامعية أو موضوع آخر مقيّام إىل مدى متكّن
املؤلف من تحقيق غايته ،موظّفًا مهارة التفكري
الناقد من خالل تحليله املقال.
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تابع ..ال�صف التا�سع-
املعيار
املحور
املجال
نصوصا شعرية
 .2قــــــــراءة  3.2تـــكـــامـــل  1.3.2أن يقرأ املتعلّم
ً
وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
املعرفة مع
الــنــصــوص
ويق ّيمها ،ويــدمــج الفكر
الفكر
األدبية
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة
وفهم جديدين عن الفكرة
املحورية ،والرسائل املتضمنة
يف األعامل األدبية.

1.1.3.2.G9
2.1.3.2.G9

3.1.3.2.G9
4.1.3.2.G9
5.1.3.2.G9

نواتج التعلم
النص القصيص.
يحدد املتعلّم الفكرة يف ّ
يتع ّرف أفكار النص ،رابطًا خرباته الشخصيّة
بالخربات الجديدة ،ويستنتج دالالت وصف
زمن الحدث.
يتع ّرف املتعلّم “ امل ُفارقة” يف النص القصيص.
النص ،ويُربزها موظّفاً األدلّــة
يحلل أفكار ّ
اإلقناع ّية.
يحفظ املتعلّم (  )6نصوص (من عيون الشعر
يف عصور مختلفة ) تتألف من(  ) 12 - 10بيتًا
أو سط ًرا من الشعر العمودي وشعر التفعيلة .

املستوى
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تابع ..ال�صف التا�سع
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
 .3قــــــــراءة  1.3مـــعـــرفـــة  1.1.3أن يــقــرأ املــتــعـلّــم النص  1.1.1.3.G9يحدد املتعلم الفكر الرئيسية للنص  ،مق ّي ًم دقة
األدلة وصحتها ،وأسلوب الجمل ،وفاعليته يف
املعلومايت بعمق وشمولية،
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
النص.
ويُــحــ ّدد الفكرة املركزية
الــرئــيــســة
املعلوماتية
والفكر الرئيسة ،ويستنتج
والتفاصيل
العالقات ضمن النص الواحد
وبني النصوص املختلفة.
 2.3تــحــلــيــل  1.2.3أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص  1.1.2.3.G9يقيم املتعلم مدى كفاية األساليب و دقتها
واختيار الكاتب للكلامت،
النص
ويقيّم الطرائق التي تساهم
فيها تراكيب الجمل يف بناء
النص ،وأساليب عرض وجهة
النظر ،أو طريقة كتابة النص
وطباعته.
يتبي وظيفة النص من  1.1.3.3.G9يدمج املتعلّم املعلومات املقدمة يف موضوع
 3.3تـــكـــامـــل  1.3.3أن ّ
خــال الوسائط املختلفة،
املعرفة مع
محدد باستخدام وسائل مختلفة مثل( :نص
وينقد ما جاء فيه من معارف
املهارات
مطبوع ،رسوم بيانية ،مقاطع فيديو ،الوسائط
وآراء ،ويبني خربات جديدة
املتعددة )...لفهم املوضوع.
ل ُيوظّفها يف نتاجات متنوعة 2.1.3.3.G9 .يقيّم املتعلّم دقة األدلة وصحتها يف النص ،مبي ًنا
مدى منطقية الدليل ،مؤي ًدا تقييمه باملسوغات
واألدلة التي تحكم النتائج.
 3.1.3.3.G9يوضِّ ح املتعلّم يف رسم بياين معلومات قرأها عن
موضوع محدد من مصادر متنوعة.
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تابع ..ال�صف التا�سع
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
 1.4البحث عن  1.1.4أن يــبــحــث املــتــع ـلّــم عن 1.1.1.4.G9
املــعــلــومــات ،ويُط ّبقها يف
املعلومات
موضوعات كتابية تستند إىل
أغراض محددة تظهر فهمه 2.1.1.4.G9
بــاملــادة التي يبحث عنها
وتتناسب مع غرض الكتابة 3.1.1.4.G9
وطبيعتها.

4.1.1.4.G9
نصوصا تعرب 1.3.2.4.G9
 2.4إنـــــتـــــاج  3.2.4أن يكتب املتعلّم
ً

عن فكرة مركزية تظهر مقدرة
األعــــــال
عىل الرتكيز والتنظيم وتدل
الكتابيــــة
ونرشها
عــى وعــي كامل باملتلقي 2.3.2.4.G9
يف عالقته بغرض ومبوضوع
الكتابة ،مــطــو ًرا مهاراته
الكتابية من خــال مراحل 3.3.2.4.G9
الكتابة (مــا قبل الكتابة،
املسودة ،املراجعة) ،لتحرير
النص.
نصوصا رسدية 1.4.2.4.G9
 4.2.4أن يُنتج املتعلّم
ً
ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
وت ُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
اللغوية.
2.4.2.4.G9

نواتج التعلم
يقوم املتعلّم مستقالً أو بالتعاون مع اآلخرين
بوضع خطة لكتابة النصوص وفق موضوعاتها،
وأغراض كتابتها.
يُط ّبق املتعلّم إسرتاتيجيات البحث عن املادة
املرجعية ،معلقًا عىل النتائج.
يبحث املتعلّم بفاعلية عن املعلومات املتصلة
مبوضوع بحثه من مصادرمطبوعة ورقمية
متعددة ،من امللحوظات ،واملقابالت ومن
خرباته ،ويُجيب عن أسئلة البحث مبتع ًدا عن
املنقوالت النصية
يعرض املتعلّم النتائج طباعة وبوسائط متعددة،
موثقًا املصادر واملراجع.
عب املتعلّم عن أسلوبه الخاص يف التناول
يُ ّ
والطرح من خالل اإلحاطة باملوضوع ،وتقديم
افرتاضات متينة متامسكة.
يستخدم لغة دقيقة (أفعال معربة عن الحدث
أو املوضوع ،تفاصيل حس ّية موحية لوصف
الحدث ،ومقيدات منتقاة لوصف الحدث.)...
يراجع مسودات متعددة مام يكتب ويعيد
تحريرها للتأكد من منطقية العرض ومتاسك
التنظيم ،والوضوح واض ًعا يف اعتباره جمهور
املتلقني والغرض.
نصا رسديا مكونا من عدة أحداث واصفًا
يكتب ً
املشاهد والحركات واملشاعر بتفاصيل حس ّية
دقيقة( :مرئ ّية وسمع ّية وشم ّية) ،موظفًا الحوار،
واالستعارات والتشبيهات
يكتب املتعلّم استجابات شخص ّية للنصوص
األدبية التي يقرؤها
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تابع ..ال�صف التا�سع
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
نصوصا رسدية 3.4.2.4.G9
 2.4إنـــــتـــــاج  4.2.4أن يُنتج املتعلّم
ً
ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
األعــــــال
وتُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
الكتابيــــة
اللغوية.
ونرشها
4.4.2.4.G9
5.4.2.4.G9

 5.2.4أن يــســتــخــدم املــتــع ـلّــم 1.5.2.4.G9

الــتــكــنــولــوجــيــا ،مبــا فيها
(اإلنـــرنـــت) ،وغــرهــا من
املصادر؛ ل ُينتج وينرش عمالً
كتاب ًّيا متفاعالً مع اآلخرين.

نواتج التعلم
نصوصا رسديّ ًة ومعلومات ّي ًة
ي يُن ِت ُج امل ُتعلِّ ُم
ً
وإقناع ّي ًة ووصف ّيةًَ ،وتُظْ ِه ُر كتابتُ ُه تَ َق ُّيدَهُ
بالسالم ِة اللّغويّة.
ّ
ِ
يُطبّ ُق إسرتاتيجيّ ِ
والوصف امل ُناسبة.
الس ِد
ات ّ
يكتب املتعلم ســرة ذاتية واصفًا تفاصيل
متامسكة و ُمنتقاة
يستخدم املتعلم القواميس و املوسوعات و
املحتويات اإللكرتونية و غريها من املصادر و
املواقع اإللكرتونية املناسبة

املستوى
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تابع ..ال�صف التا�سع
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
فهم ملواد  1.2.1.5.G9يُحدد أفكار النص املسموع ،ويُحللها
 .5االســـتـــاع  1.5استيعـــاب  1.1.5أن يُظهر املتعلّم ً
مــســمــوعــة ،ويــتــواصــل مع
املــعــرفــة
واملحادثة
اآلخرين مقد ًما املعلومات
وتقدميها
والنتائج املدعومة باألدلة
إلقناع املستمعني واستاملتهم
نحو املوضوع مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
 2.1.5أن يُشارك املتعلّم يف النقاشات  1.2.1.5.G9يُحلّل املادة املسموعة ُمحددا ً الفكر ،والنقاط
مع معلميه وزمالئه ،مكيّفًا
الرئيسة.
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة  2.2.1.5.G9يُق ّدم املتعلّم عرضً ا تقدمي ًّيا ُمطَ َّوالً عن موضوع
مــن الــســيــاقــات واملــهــام
(ظاهرة  -مشكلة )....بطرائق مصممة إلقناع
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة
الجمهور ،مؤك ًدا رأيه وداعامً له بالدليل ،مثل:
العربية الفصيحة.
(عالقات السبب والنتيجة ،واإلسرتاتيجيات
األخرى).
 3.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل  1.3.1.5.G9ينظم املتعلّم مادة الحديث باختيار إسرتاتيجيات
الرقمية يف العروض البرصية
مناسبة لعرض مقدمة وخامتة لظاهرة اجتامعية
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم
باقتباسات متنوعة وأمثلة موظفًا وسائل برصية
املــادة املعروضة من خالل
ووسائط إلكرتونية؛ ليعزز عرضه التقدميي،
هذه الوسائط.
ُمتب ًعا قواعد تقديم العروض.
 2.3.1.5.G9يُشار ُِك بفعالي ٍة يف ندو ٍة ط ُّلب ّي ٍة .
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تابع ..ال�صف التا�سع
املجال
 .6اللغة

110

نواتج التعلم
املعيار
املحور
 1.6اكــتــســاب  1.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات  1.1.1.6.G9يفرس املتعلم الكلامت الجديدة مستخدما
املعجم الورقي أو الرقمي.
من خالل احتكاكه مبواقف
املــفــردات
غن َّي ٍة لغويًّا.
واستخدامها
 2.1.1.6.G9يفرس املتعلم األســاء و األفعال مستعينا
(املعجم)
مبفرداتها و أضدادها.
فس املتعلّم املفردات  1.2.1.6.G9يحدد املتعلم املعنى املناسب للكلامت متعددة
 2.1.6أن يُ ّ
الجديدة من خالل سياقاتها
املعاين و يستخدمها يف سياقات تفرس معناها.
املختلفة.
 2.6بنيـة اللغـة  1.2.6أ ْن يـــتـــعـــ َّرف املــتــع ـلّــم  1.2.2.6.G9يتعرف املتعلم امليزان الرصيف و يستخدمه يف
املفاهيم ال َّنحويَّة والرصف ّية
الــعــربــيــة:
وزن الكلامت الصحيحة و املعتلة.
(الـــنـــحـــو
ويستخدمها اســتــخــدا ًمــا  2.2.2.6.G9يشتق املتعلم اسم الفاعل من الفعل الثاليث و
صحي ًحا.
والرصف)
غري الثاليث و يعربه و يوظفه يف مواقف حياتيه.
 3.2.2.6.G9يشتق املتعلم اسم املفعول من الفعل الثاليث و
غري الثاليث و يعربه و يوظفه يف مواقف حياتيه.
 4.2.2.6.G9يتعرف املتعلم نوعي التوكيد و يعربهام و
يوظفهام يف مواقف حياته
 5.2.2.6.G9يتعرف املتعلم املمنوع من الرصف و يعربه و
يوظفه يف مواقف حياتيه
 6.2.2.6.G9يتعرف املتعلم أحكام مطابقة العدد للمعدود
يف اإلفراد و التثنية و الجمع و يعربه و يوظفه
نكرة و معرفة يف مواقف حياتيه.
 7.2.2.6.G9يتع ّرف املتعلّم األفعال التي تنصب مفعولني
أصلهام مبتدأ وخرب ،ويعرب جملها ،ويُوظّفها يف
مواقف حياتية

املستوى
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تابع ..ال�صف التا�سع
املجال
 .6اللغة

نواتج التعلم
املعيار
املحور
 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن يـــتـــعـــ َّرف املــتــع ـلّــم  8.2.2.6.G9يتع ّرف املتعلّم األفعال التي تنصب مفعولني
املفاهيم ال َّنحويَّة والرصف ّية
الــعــربــيــة:
ليس أصلهام مبتدأ وخربا ً ،ويعرب جملها،
ويستخدمها اســتــخــدا ًمــا
(الـــنـــحـــو
ويُوظّفها يف مواقف حياتية.
صحي ًحا.
والرصف)
 3.6بنيـة اللغـة  1.3.6أن يكتب املتعلّم الكلامت  1.1.3.6.G9يكتب املتعلّم الكلامت التي يجوز فيها الوصل
والجمل مراعيًا قواعد اإلمالء
الــعــربــيــة:
والفصل كتابة صحيحة.
والتقيم.
(اإلمالء)
ّ
 2.1.3.6.G9يكتب املتعلّم الهمزة املتوسطة الشَّ اذة عن
قاعدتها كتابة صحيحة.
 3.1.3.6.G9يكتب املتعلّم الهمزة املتطرفة كتابة صحيحة.
 4.1.3.6.G9يكتب املتعلّم األلف اللينة يف األسامء واألفعال
غري الثالثية كتابة صحيحة.
 5.1.3.6.G9يكتب املتعلّم التاء املربوطة واملفتوحة مع
تنوين الفتح كتابة صحيحة.
 5.6بنيـة اللغـة  1.5.6أن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم  1.1.5.6.G9يتع ّرف املتعلّم التشبيه البليغ ،ويُحلّله موض ًحا
البالغية ،ويتذ َّوقها ،ويُوظّفها
الــعــربــيــة:
موطن الجامل ،ويُنتج جمالً تتضمن تشبيهات
اللغوي.
يف إنتاجه
(البالغة)
بليغة.
ِّ
 2.1.5.6.G9يتع ّرف املتعلّم االستعارة ،ومي ِّيزها عن التَّشبيه
بأنواعه ،ويُنتج جمالً تتض َّمنها

املستوى
2
2
2
2
1
1
3
3
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ال�صف العا�شر
املعيار
املحور
املجال
 .2قــــــــراءة  1.2مـــعـــرفـــة  1.1.2أن يُــح ـ ّدد املتعلّم الفكر 1.1.1.2.G10
الرئيسة والتفاصيل املساندة
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
الــرئــيــســة
األدبية
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو
والتفاصيل
الدروس املقدمة يف النصوص 2.1.1.2.G10
األدبية.
3.1.1.2.G10
 2.2تــحــلــيــل  1.2.2أن يُــحـ ّدد املتعلّم جوانب 1.1.2.2.G10

النص

معينة يف النصوص األدبية
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص 2.1.2.2.G10
وخيارات املؤلفني يف اختيار
الكلامت واألساليب األدبية 3.1.2.2.G10
املناسبة لنصوصهم.
4.1.2.2.G10

5.1.2.2.G10
6.1.2.2.G10

7.1.2.2.G10
8.1.2.2.G10

9.1.2.2.G10
10.1.2.2.G10
11.1.2.2.G10
12.1.2.2.G10
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نواتج التعلم
يبني املتعلم املعنى االجــايل للنص الشعري
موضحا الفكرة الرئيسية و الفكر الجزئية فيه
مفرسا ً مفرداته من خالل السياق و القرائن
باستخدام مصادر ورقية و رقمية متعددة.
يحلل املتعلم النصوص يف سياقها التاريخي.
يحلل املتعلم تطور الفكرة الرئيسة أو وجهة
النظر يف النص ،وكيف نتجت وتشكلت وتطورت
من خالل تفاصيل محددة.
تحليل فكريًا
ً
يحلل املتعلم النص الشعري
ونقديًا ،موض ًحا فكره الرئيسة والفرعية.
يحدد املتعلم عالقة الزمان واملكان بفكرة
القصة القصرية وتأثريهام يف تطوير الحبكة فيها.
يحلل املتعلم تطوير الكاتب للزمن من خالل
تقنية االسرتجاع.
نصا أدب ًيا أو جز ًءا منه ،ذاك ًرا
يحلل املتعلم ً
األسباب التي دفعت املؤلف للتعبري عن أفكاره
إو تعليقه عىل قضية اجتامعية أو إنسانية..إلخ.
يحلل املتعلم النص األديب موظفًا التفكري الناقد؛
ليبني مدى متكن املؤلف من تحقيق غايته.
يبني املتعلم املعنى االجــايل للنص الشعري
موضحا الفكرة الرئيسية و الفكر الجزئية فيه
مفرسا ً مفرداته من خالل السياق و القرائن
باستخدام مصادر ورقية و رقمية متعددة.
يبني دور التنويع يف األساليب ودور اإليقاع يف
التعبري عن عاطفة الشاعر.
يحدد املتعلم املعاين املجازية والداللية
واإلشارات الضمنية ،مبي ًنا كيفية تأثري اختيار
الكلامت عىل املعنى .مثل ( :إجراء
مقارنات محددة ،ورصاعات محتملة ،أو توضيح
املشاعر أو وجهات النظر ).
السرية الذّاتيّة ،ويُحلّل أحداثها،
يُح ّد ُد خصائص ّ
ويرب ُط خرباته الشخصيّة بالخربات التي أظهرتها.
الشيف،
يح ّدد الفكرة املحوريّة للحديث ّ
ويحفظه.
يح ّدد املتعلّم فكرة النص القصيصُ ،مبي ًنا تأثري
األلفاظ يف بيان العاطفة ،وتوضيح املشاعر.
يحدد الظاهرة التي يناقشها املقال ،ومييّز القيم
امل ُتض ّمنة فيهُ ،معل ًّل وجهة نظر الكاتب.

املستوى
2
3
3
3
2
2
3
3
2
3

3

3
2
3
3

تابع ..ال�صف العا�شر
املعيار
املحور
املجال
نصوصا شعرية 1.1.3.2.G10
 .2قــــــــراءة  3.2تـــكـــامـــل  1.3.2أن يقرأ املتعلّم
ً
وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
املعرفة مع
الــنــصــوص
ويق ّيمها ،ويــدمــج الفكر
الفكر
األدبية
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة
وفهم جديدين عن الفكرة
املحورية ،والرسائل املتضمنة
يف األعامل األدبية.
2.1.3.2.G10
3.1.3.2.G10
4.1.3.2.G10

نواتج التعلم
يحلل املتعلم الرواية إىل عنارصها ،مبي ًنا كيف
رتب املؤلف أحداثها مثل ( :استخدام الحبكات
املتوازية ،والتالعب يف الزمن ،وزيــادة رسعة
سري األحــداث ،والذكريات التي يفكر فيها
شخوص النص ،وإشــارات ملا ميكن أن يحدث
مقيم تأثري هذه الخيارات يف
يف املستقبل)ً ،
إحداث التوتر واملفاجأة.
يفهم مقاصد الكاتب ،واملعاين الضمنية يف جمله
وعباراته.
يحلل وجهة النظر يف النص ،وكيفية تشكلها من
خالل تفاصيل محددة.
يذكر املتعلم أوجه التشابه واالختالف يف عرض
املوضوع والفكرة الرئيسة والحدث الرئيس
مثل :مقارنة العملبني نصني أدبيني.

املستوى

2

1
2
2
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تابع ..ال�صف العا�شر
املعيار
املحور
املجال
 .3قــــــــراءة  1.3مـــعـــرفـــة  1.1.3أن يــقــرأ املــتــع ـلّــم النص 1.1.1.3.G10
املعلومايت بعمق وشمولية،
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
ويُــحــ ّدد الفكرة املركزية
الــرئــيــســة
املعلوماتية
والفكر الرئيسة ،ويستنتج
والتفاصيل
العالقات ضمن النص الواحد
وبني النصوص املختلفة.
2.1.1.3.G10

3.1.1.3.G10
 2.3تــحــلــيــل  1.2.3أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص 1.1.2.3.G10

واختيار الكاتب للكلامت،
النص
ويق ّيم الطرائق التي تساهم
فيها تراكيب الجمل يف بناء
النص ،وأساليب عرض وجهة
النظر ،أو طريقة كتابة النص
وطباعته.
يتبي وظيفة النص من
 3.3تـــكـــامـــل  1.3.3أن ّ
خــال الوسائط املختلفة،
املعرفة مع
وينقد ما جاء فيه من معارف
املهارات
وآراء ،ويبني خربات جديدة
ل ُيوظّفها يف نتاجات متنوعة.

2.1.2.3.G10
3.1.2.3.G10
1.1.3.3.G10

2.1.3.3.G10
3.1.3.3.G10
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نواتج التعلم
يحفظ املتعلم  4نصوص من عيون الشعر يف
عصور مختلفة من بينها العرص الجاهيل ،تتألف
من  12 - 10بيتًا أو سط ًرا من الشعر العمودي
وشعر التفعيلة ،تدور موضوعاتها حول ما
يناسب املرحلة يف املجاالت املختلفة ،ويحفظ
نصني نرثيني مناسبني للمرحلة.
يحدد املتعلم الفكر الرئيسة للنص من خالل
تحليل املعلومات الرصيحة والضمنية ،مستشه ًدا
مبصادر متعددة من األدلة التي تدعم تحليله،
محد ًدا نوعها ،مثل  ( :إحصاءات ،وأرقام ،وأدلة
منطقية ،وتجارب ،ومواقف )...
يحلل املتعلم فكر النص ،محد ًدا كيف تفاعلت
وبنيت عىل بعضها بعضً ا.
يقرأ املتعلم عن موضوع ما يف مصادر مختلفة،
نصا
ثم يعيد كتابة الفكر العامة بلغته ،منشئًا ً
جدي ًدا ،مبديًا رأيه يف مصادره.
يحلل املتعلم أفكار النص املعلومايت ،ويربز
القيم واملعاين التي يظهرها.
يقيم املتعلم أسلوب الكاتب يف عرض جمله،
وفاعليتها يف الرشح واإلقناع وتقديم الحجج.
يقيم املتعلم مدى كفاية األساليب ودقتها
ومناسبة استخدام الكاتب لها لتقديم وجهة
نظره ،مثل ( :اإلقناع ،التأريخ لألحداث ،الوصف،
الرشح)...
يحلل معاين النص ضمن سياقاته ملتفتًا إىل
خصائصه الفنية.
يقيم املتعلم األدلة واالدعاءات املقدمة يف النص
من حيث صلتها باملوضوع وصحتها وكفايتها،
محد ًدا البيانات واالستنتاجات غري الدقيقة،
واألدلة الوهمية.

املستوى

1

3

3
2
2
2
2
3
3

تابع ..ال�صف العا�شر
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
 1.4البحث عن  1.1.4أن يــبــحــث املــتــع ـلّــم عن 1.1.1.4.G10
املــعــلــومــات ،ويُط ّبقها يف
املعلومات
موضوعات كتابية تستند إىل 2.1.1.4.G10
أغراض محددة تظهر فهمه
بــاملــادة التي يبحث عنها 3.1.1.4.G10
وتتناسب مع غرض الكتابة
وطبيعتها.
4.1.1.4.G10

نصوصا تعرب 1.1.2.4.G10
 2.4إنـــــتـــــاج  1.2.4أن يكتب املتعلّم
ً

األعــــــال
الكتابيــــة
ونرشها

عن فكرة مركزية تظهر مقدرة
عىل الرتكيز والتنظيم وتدل
عــى وعــي كامل باملتلقي
يف عالقته بغرض ومبوضوع 2.1.2.4.G10
الكتابة ،مــطــو ًرا مهاراته
الكتابية من خــال مراحل
الكتابة (مــا قبل الكتابة3.1.2.4.G10 ،
املسودة ،املراجعة) ،لتحرير
النص.

نصوصا رسدية 1.2.2.4.G10
 2.2.4أن يُنتج املتعلّم
ً

ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
وت ُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
اللغوية.

2.2.2.4.G10

نواتج التعلم
يحلل املتعلم املقال رابطًا خرباته الخاصة
بأفكاره.
يطور معجمه اللغوي بالبحث عن املرتادفات
واألضداد.
يحدد املتعلم خصائص السرية األدبية ،ويحلل
أحداثها ،ويربط بينها وبني تجاربه وخرباته،
أقوال.
يؤلف بني املعلومات من مصادر مختلفة
تأليفًا يدل عىل التعمق يف القراءة والقدرة عىل
مالحظة االختالف يف وجهات النظر.
يُظهر املتعلّم قدرة واضحة يف السيطرة عىل
املوضوع ،مع ًربا عن أسلوبه الخاص يف التناول
والــطــرح ،مراعيًا السالمة اللغوية (النحو،
اإلمالء)..
يستخدم لغة دقيقة :أفعال معربة عن الحدث
أو املوضوع ،تفاصيل حس ّية موحية ،ومقيدات
منتقاة لوصف الحدث.
يراجع مسودات متعددة ملا يكتب ويعيد
تحريرها واض ًعا يف اعتباره منطقية النص
والوضوح ،واالختيار الدقيق لأللفاظ واللغة
وجمهور املتلقني والغرض.
يراجع مسودات متعددة ملا يكتب ويعيد
تحريرها واض ًعا يف اعتباره منطقية النص
والوضوح ،واالختيار الدقيق لأللفاظ واللغة
وجمهور املتلقني والغرض.
قصصا
يكتب املعلم س ًريا غريية أو ذاتية أو
ً
نصوصا رسديــة أخــرى ،مرتابطة
قصرية أو
ً
األحداث واصفًا املشاهد واألحداث والحركات
وتعبري الوجوه واملشاعر باستخدام تفاصيل
حسية دقيقية ( :مرئية وسمعية ) موظفًا الحوار
والوصف والرسد.

املستوى
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2
2
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3
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تابع ..ال�صف العا�شر
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
نصوصا رسدية 3.2.2.4.G10
 2.4إنـــــتـــــاج  2.2.4أن يُنتج املتعلّم
ً
ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
األعــــــال
وتُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
الكتابيــــة
اللغوية.
ونرشها
4.2.2.4.G10

5.2.2.4.G10
6.2.2.4.G10

 3.2.4أن يــســتــخــدم املــتــع ـلّــم 1.3.2.4.G10

الــتــكــنــولــوجــيــا ،مبــا فيها
(اإلنـــرنـــت) ،وغــرهــا من
املصادر؛ ليُنتج وينرش عمالً
كتابيًّا متفاعالً مع اآلخرين.
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نواتج التعلم
يكتب استجابات شخصية للنصوص األدبية
تعكس فهمه للمعنى ،رابطًا استجابته للنص
وما فيه من تقنيات وأفكار باستنتاجات وأحكام
مدعومة بأدلة من النص ،أو من نصوص أخرى
للكاتب نفسه ،أو من نصوص أخرى لكتّاب
آخرين عن أثر العمل األديب يف املتلقي.
مقال تحليليًا عن فكرة أو قضية مهمة،
يكتب ً
مسجل األفكار املهمة ،واالقتباسات واملعلومات
ً
املتصلة باملوضوع.
يكتب املتعلم رسائل ووثائق رسمية متقي ًدا
ببنيتها ورشوط تنظيمها.
مقال وصف ًّيا ذاكـ ًرا التفاصيل
يكتب املتعلم ً
الخارجية لألماكن ،واألحاسيس واملشاعر
الداخلية للشخصيات.
يستخدم املتعلّم القواميس واملوسوعات ،وغريها
من املصادر واملواقع اإللكرتونية املناسبة.

املستوى

3

2
3
1

2

تابع ..ال�صف العا�شر
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
فهم ملواد  1.1.1.5.G10يحلل املتعلم املادة املسموعة ( نص أديب )
 .5االســـتـــاع  1.5استيعـــاب  1.1.5أن يُظهر املتعلّم ً
مــســمــوعــة ،ويــتــواصــل مع
املــعــرفــة
واملحادثة
محد ًدا الفكر والنقاط الرئيسة ،وطبيعة الحجج
اآلخرين مقد ًما املعلومات
وتقدميها
املقدمة فيه.
والنتائج املدعومة باألدلة
إلقناع املستمعني واستاملتهم
نحو املوضوع مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
ناقش ما ورد يف النص املسموع من أفكارٍ،
 2.1.5أن يُشارك املتعلّم يف النقاشات  1.2.1.5.G10يُ ُ
مع معلميه وزمالئه ،مكيّفًا
ويُ ّبي موقفه منها.
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة  2.2.1.5.G10يقدم املتعلم عرضً ا تقدمي ًيا معلومات ًيا عن
مــن الــســيــاقــات واملــهــام
شخصية أدبــيــة أو علمية مظه ًرا إحاطة
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة
تامة باملوضوع املطروق باإلجابة عن أسئلة
العربية الفصيحة.
املستمعني ،مستخد ًما اللغة العربية الفصيحة
ولغة الجسد املناسبة.
 3.2.1.5.G10يقدم املتعلم عرضً ا تقدمييًا إقناعيًا مؤك ًدا رأيه،
وداعـ ًـا له باألدلة ،وعالقات السببوالنتيجة،
واإلسرتاتيجيات األخــرى ،ويــرد عىل األسئلة
الناتجة عن عرضه برتابط منطقي وباحرتام
مستخد ًما اللغة العربية الفصيحة.
 3.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل  1.3.1.5.G10يلخص الطالب  -متعاونًا مع مجموعته  -بدقة
الرقمية يف العروض البرصية
امللحوظات واالدعاءات التي عرب عنها املشاركون
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم
يف النقاش ،ويحدد املعلومات واألبحاث واملهام
املــادة املعروضة من خالل
اإلضافيةاملطلوبة إلنجاز املهمة املوكلة إىل
هذه الوسائط.
مقيم مدى تحقق األهداف.
فريقهً ،
 2.3.1.5.G10يقدم املتعلم عروضا شفوية مستخد ًما وسائل
مرئية داعمة ،ومستثم ًرا التقنيات الحديثة،
ملتز ًما الوقت املحدد.

املستوى
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تابع ..ال�صف العا�شر
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
فس املتعلّم املفردات 1.1.1.6.G10
 1.6اكــتــســاب  1.1.6أن يُ ّ
الجديدة من خالل سياقاتها
املــفــردات
املختلفة.
واستخدامها
2.1.1.6.G10
(املعجم)
3.1.1.6.G10

4.1.1.6.G10
 2.1.6أن ين ِّمي املتعلّم معجمه 1.2.1.6.G10

نواتج التعلم
يقدم عرضً ا تقدمي ًّيا ذات ّيا يعرب فيه عن نفسه
بطالقة وثقة.
يفرس املتعلم الكلامت مستخد ًما املعجم الورقي
والرقمي ،ويط ّور مفرداته.
يحدد املتعلم املعنى املناسب للكلامت متعددة
املعاين ،مستخد ًما السياق.
يفرس بعض املصطلحات العلمية.
يص ّنف املتعلّم املصطلحات العلمية يف العلوم
فسها.
التطبيقيّة وفق مجاالتها ،ويُ ّ

ال ـلُّــغــوي باملصطلحات يف
مجاالتها العلمية والحياتيّة.
 2.6بنيـة اللغـة  1.2.6أ ْن يـــتـــعـــ َّرف املــتــع ـلّــم  1.1.2.6.G10يتعرف املتعلم مصطلحات علمية يف مجال
املفاهيم ال َّنحويَّة والرصف ّية
الــعــربــيــة:
العلوم اإلنسانية ويستخدمها.
(الـــنـــحـــو
ويستخدمها اســتــخــدا ًمــا  2.1.2.6.G10يتعرف املتعلم صيغ مبالغة اسم الفاعل،
صحي ًحا.
والرصف)
ويوظفها يف مواقف حياتية.
 3.1.2.6.G10يتعرف املتعلم الصفة املشبهة ،ويشتقها،
ويعربها يف نصوص منتب ًها إىل وظائفها النحوية
املختلفة ،ويوظفها يف مواقف حياتية.
 4.1.2.6.G10يتعرف املتعلم أسلوب االستثناء ،ويعربه،
ويوظفه يف مواقف حياتية.
 3.6بنيـة اللغـة  1.3.6أن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم  1.1.3.6.G10يتعرف املتعلم أسلوب االختصاص  ،ويعربه،
البالغية ،ويتذ َّوقها ،ويُوظّفها
الــعــربــيــة:
ويوظفه يف مواقف حياتية.
اللغوي.
يف إنتاجه
(البالغة)
ِّ
 2.1.3.6.G10يتعرف املتعلم نوعي االستعارة باعتبار الطرف
املحذوف ( مكنية ،ترصيحية ) ،ويحللهام،
جمل تتضمنهام ،ويوظفهام يف إنتاجه
وينتج ً
الشفوي والكتايب.
 3.1.3.6.G10ييحدد املتعلم الغرض البالغي للتقديم والتأخري
( تعزيز ).
 4.1.3.6.G10يتعرف املتعلم مفهوم الطباق واملقابلة ،وينتج
جمل تتضمنهام ،ممي ًزا بينهام.
ً
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املستوى
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2

تابع ..ال�صف العا�شر
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 4.6بنيـة اللغـة  1.4.6أن يتع ّرف موسيقا بحور 1.1.4.6.G10
الشعر العريب ،ويُحلّلها كتاب ًة
العربية:
ورم ًزا وتفعيالت.
(العروض)
2.1.4.6.G10
3.1.4.6.G10

4.1.4.6.G10
5.1.4.6.G10

نواتج التعلم
يــتــع ـ ّرف املــتــعـلّــم املــفــاهــيــم العروضية
األساسية(:الصدر  -العجز  -التفعيالت).
يُح ّدد أجزاء البيت الشعري( :العروض ،الرضب،
الحشو ،القافية).
يكتب البيت الشعري كتابة عروض ّية ويقطعه،
ويتع ّرف تفعيالته الرئيسة :السليمة وغري
السليمة.
يتع ّرف املتعلّم تفعيالت البحر املتقارب السليمة
وغري السليمة ،ويزن أبياتًا من البحر املتقارب.
يتع ّرف املتعلّم تفعيالت بحر الرجز السليمة
وغري السليمة ،ويزن أبيات ًا من بحر الرجز.

املستوى
2
2
2
3
3
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ال�صف احلادي ع�شر
املعيار
املحور
املجال
 .2قــــــــراءة  1.2مـــعـــرفـــة  1.1.2أن يُــح ـ ّدد املتعلّم الفكر 1.1.1.2.G11
الرئيسة والتفاصيل املساندة
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
الــرئــيــســة
األدبية
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو
والتفاصيل
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
2.1.1.2.G11
 2.2تــحــلــيــل  1.2.2أن يُــحـ ّدد املتعلّم جوانب 1.1.2.2.G11

النص

معينة يف النصوص األدبية
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص
وخيارات املؤلفني يف اختيار
الكلامت واألساليب األدبية 2.1.2.2.G11
املناسبة لنصوصهم.
3.1.2.2.G11
4.1.2.2.G11

5.1.2.2.G11
6.1.2.2.G11
7.1.2.2.G11
8.1.2.2.G11
9.1.2.2.G11
10.1.2.2.G11
11.1.2.2.G11

12.1.2.2.G11
13.1.2.2.G11

120

نواتج التعلم
يبني املتعلم املعنى اإلجــايل للنص الشعري
رسا
موضحا عالقة الفكر بعضها ببعض مف ً
مفرداته من خالل السياق و القرائن و استخدام
مصادر ورقية و رقمية متعددة مستنتجاً
الدالالت التعبريية.
يحلل املتعلم النصوص يف سياقها التاريخي و
االجتامعي و السيايس .
يحلل املتعلم النص محد ًدا الكيفية التي
تفاعلت فيها الفكر الرئيسة املتعددة ووجهات
النظر حال كونها متسقة مع بعضها بعضً ا أو
غري متسقة.
يحدد املتعلم جوانب معينة يف النصوص األدبية
ويفهمها ،ويحلل عنارص النص وخيارات املؤلفني
يف اختيار الكلامت واألساليب األدبية املناسبة
لنصوصهم.
يتتبع املتعلم األثر الذي يرتكه أ سلوب الكاتب و
استخدامه للتقنيات البالغية (بيان،بديع،معاين)
يتتبع املتعلم تقنية الوصف باستخدام الكاتب
للتقنيات البالغية (بيان  ,بديع ,معاين) إلبراز ما
يصفه من شخصيات و مكان.
يتعرف حركة االسرتجاع يف الزمن.
يتعرف دور االسرتجاع يف تشكيل البناء القصيص،
وما يضفيه من دالالت ومقاصد.
يقرأ التفاصيل الواردة يف السرية الذاتية ،ويربط
بينها.
يتتبع مظاهر البيئة يف السرية الذاتية.
يستعرض األدلة التي استخدمها الكاتب لدعم
فكرته املحورية.
يتعرف املتعلم عنرص الراوي ووجهة النظر يف
القصة.
يحدد املتعلم جوانب معينة يف النصوص
األدبية ،ويفهمها ،ويحلل عنارص النص وخيارات
املؤلفني يف اختيار الكلامت واألساليب األدبية
املناسبة لنصوصهم.
يتعرف تقنية االستباق يف الزمن.
يتتبع مواضع ظهور عالمات يف الرسد توجه
القارىء نحو نهاية القصة.

املستوى
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تابع ..ال�صف احلادي ع�شر
املعيار
املحور
املجال
 .2قــــــــراءة  2.2تــحــلــيــل  1.2.2أن يُــحـ ّدد املتعلّم جوانب 14.1.2.2.G11
معينة يف النصوص األدبية
النص
الــنــصــوص
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص
األدبية
وخيارات املؤلفني يف اختيار 15.1.2.2.G11
الكلامت واألساليب األدبية
املناسبة لنصوصهم.
16.1.2.2.G11

17.1.2.2.G11

18.1.2.2.G11

نواتج التعلم
يتعرف دور الراوي يف تقديم وجهة نظر معينة
تحىك من خاللها القصة ،وأثر ذلك يف البناء
القصيص وتشكيل عنارصه.
يستنتج القيم الظاهرة والباطنة يف السرية
الذاتية.
يحلل املتعلم رواية رمانتيكية او واقعية اىل
عنارصها الفنية مبيناً التطور الذي طرأ عىل
الشخصية او الشخصيات الرئيسة و األسباب
الكامنة وراء ذلك ,و أثر هذا التطور يف سري
خط الرواية.
يحلل املتعلم جوانب النصوص األدبية مثل
(كيفية إنشاء املكان و الزمان ) ذاك ًرا رأيه يف
الطريقة التي طور الكاتب من خاللها هذا
الجانب مستدالً عليه بالرجوع إىل النص.
يُحلل معاين اآليات الكرمية ضمن سياقاتها،
النص القُرآين.
ُملتفتًا إىل خصائص ّ

املستوى
3
3

3

3
3
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تابع ..ال�صف احلادي ع�شر
املعيار
املحور
املجال
نصوصا شعرية 1.1.3.2.G11
 .2قــــــــراءة  3.2تـــكـــامـــل  1.3.2أن يقرأ املتعلّم
ً
وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
املعرفة مع
الــنــصــوص
ويق ّيمها ،ويــدمــج الفكر
الفكر
األدبية
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة
وفهم جديدين عن الفكرة
املحورية ،والرسائل املتضمنة
يف األعامل األدبية.
2.1.3.2.G11
3.1.3.2.G11

4.1.3.2.G11

5.1.3.2.G11

6.1.3.2.G11

7.1.3.2.G11

8.1.3.2.G11
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نواتج التعلم
يستنتج الدالالت التي تظهر تفاصيل القصة،
ومييز دالالت األلفاظ والرتاكيب غري املبارشة،
وينب الدالالت الفنية التي استخدمها الكاتب
لتقديم الشخصية ،ويتعرف التغريات التي تطرأ
عىل الشخصية الرئيسة فيها ،موضّ حاً القيم
واملبادئ يف القصة.
يُحلّل املتعلّم الفكر يف القصص التي يقرؤها،
رابطًا إياها برؤية الكاتب وتجربته الفنية.
يبني املتعلم املعنى اإلجاميل للنص الشعري،
كيف يستخدم هذا املعنى للعاطفة املسيطرة
عىل النص.
يستعرض املتعلم األدلة التي استخدمها الكاتب
يف املقال لدعم فكرته املحورية سواء أكانت
عاطفية أم منطقية.
يقرأ املتعلم أعمدة صحفية عن قضية معينة،
ويناقش القضة ،ويحلل طريقة الكاتب يف
عرضها ،والحجج واألدلة التي استخدمها.
يقارن املتعلّم بني أوجه الشبه واالختالف يف
أسلوب عرض وجهة النظر ( اإلقناع ،الوصف،
الرشح ،تأريخ األحداث).
يعمل املتعلّم مع مجموعة إلخراج نرشة تتناول
الرواية وتشجع القراء عىل قراءتها ،محرت ًما
العمل الجامعي و الثقافات املختلفة.
يحفظ املتعلّم  4نصوص من عيون الشعر يف
عصور مختلفة (الجاهيل ،واإلسالمي والعبايس)
تتألف من  12 10-بيتًا أو سط ًرا من الشعر
العمودي ،تدور موضوعاتها حول ما يناسب
املرحلة يف املجاالت املختلفة ،ويحفظ نصني
نرثيني مناسبني للمرحلة.

املستوى
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2

2

تابع ..ال�صف احلادي ع�شر
املعيار
املحور
املجال
 .3قــــــــراءة  1.3مـــعـــرفـــة  1.1.3أن يــقــرأ املــتــعـلّــم النص
املعلومايت بعمق وشمولية،
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
ويُــحــ ّدد الفكرة املركزية
الــرئــيــســة
املعلوماتية
والفكر الرئيسة ،ويستنتج
والتفاصيل
العالقات ضمن النص الواحد
وبني النصوص املختلفة.
 2.3تــحــلــيــل  1.2.3أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص
واختيار الكاتب للكلامت،
النص
ويق ّيم الطرائق التي تساهم
فيها تراكيب الجمل يف بناء
النص ،وأساليب عرض وجهة
النظر ،أو طريقة كتابة النص
وطباعته.
يتبي وظيفة النص من
 3.3تـــكـــامـــل  1.3.3أن ّ
خــال الوسائط املختلفة،
املعرفة مع
وينقد ما جاء فيه من معارف
املهارات
وآراء ،ويبني خربات جديدة
ل ُيوظّفها يف نتاجات متنوعة.

1.1.1.3.G11

2.1.1.3.G11

1.1.2.3.G11

2.1.2.3.G11
3.1.2.3.G11
1.1.3.3.G11

2.1.3.3.G11

3.1.3.3.G11
4.1.3.3.G11

5.1.3.3.G11

نواتج التعلم
يستعرض املتعلّم األدلة التي استخدمها الكاتب
يف النص لدعم فكرته املحورية أو دحض أفكار
غريه سواء أكانت منطقية أم عاطفية.
يُحلّل املتعلّم فكر النص مح ِّد ًدا كيف تفاعلت
الفكر وبنيت عىل بعضها بعضً ا ،أو تضاربت مع
بعضها.
يقارن املتعلم بني فقرتني يف نص معلومايت من
حيث العمق يف التناول و الجمل املستخدمة
يف تطوير الفكر.
يفرس املتعلم كيفية استخدام معنى كلمة
تكررت يف نص معلومايت مبي ًنا كيفية تطورها.
يقيم املتعلم بناء النص من خالل الحكم عىل
مدى متاسك الجمل و الفقرات.
يقارن املتعلم بني أوجه التشابه و االختالف يف
أسلوب التأريخ لألحداث و الوصف و الرشح
يف نصني مختلفني عن موضوع أو حدث واحد
مقيم مدى مناسبة األدلة و منطقيتها.
ً
يدمج املتعلم املعلومات املقدمة بوسائل
مختلفة مطبوعة ورقمية بغرض الوصول إىل
إجابة سؤال أو تنمية املعرفة الحالية.
يبحث املتعلم يف املصادر املختلفة ،ويجمع
معلومات بهدف تنظيمها وعرضها.
يقرأ املتعلم تحقيقات صحفية عن قضية
معينة مقارناً بينها من حيث البناء العام و
الفكر املطروحه
يلخص فصال من كتاب قرأه ،ويناقش بهدوء،
ويستمع لآلخرين باهتامم.

املستوى
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تابع ..ال�صف احلادي ع�شر
املجال
 .4الكتابة

124

نواتج التعلم
املعيار
املحور
 1.4البحث عن  1.1.4أن يــبــحــث املــتــع ـلّــم عن  1.1.1.4.G11يقارن املتعلم بني أوجه الشبه واالختالف يف
أسلوب عرض وجهة النظر ( اإلقناع ،الوصف،
املــعــلــومــات ،ويُط ّبقها يف
املعلومات
الرشح ،تأريخ األحداث).
موضوعات كتابية تستند إىل
أغراض محددة تظهر فهمه  2.1.1.4.G11يقدم قضية ،يناقش أفكارها ومظاهرها وأسبابها
بــاملــادة التي يبحث عنها
ونتائجها.
وتتناسب مع غرض الكتابة
وطبيعتها.
 2.4إنـــــتـــــاج  1.2.4أن يكتب املتعلّم
نصوصا تعرب  1.1.2.4.G11يستخدم املتعلّم التصوير البالغي واملحسنات
ً
عن فكرة مركزية تظهر مقدرة
األعــــــال
البديعية ،وغريها من األدوات يف كتابته.
الكتابيــــة
عىل الرتكيز والتنظيم وتدل  2.1.2.4.G11يُنظّم املتعلّم األفكار والحجج املعربة عن
عــى وعــي كامل باملتلقي
ونرشها
املوضوع مدعومة باألدلة واألمثلة املقنعة.
يف عالقته بغرض ومبوضوع  3.1.2.4.G11يراجع املتعلّم مسودات متعددة ملا يكتب،
الكتابة ،مــطــو ًرا مهاراته
ويعيد تحريرها مرك ًزا عىل منطقية العرض
الكتابية من خــال مراحل
وأسلوبه الخاص ،ويعزز لغته وينوعها واض ًعا يف
الكتابة (مــا قبل الكتابة،
اعتباره جمهور املتلقني والغرض.
املسودة ،املراجعة) ،لتحرير
النص.
 2.2.4أن يُنتج املتعلّم
وصفي مستخد ًما تقنيات
نصوصا رسدية  1.2.2.4.G11يكتب املتعلم مقاال
ً
ًّ
ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
الكتابة الوصفية ،من مثل استخدام أسامء
وتُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
محددة ،وتوظيف التفاصيل الحسية ،واللغة
اللغوية.
املجازية.
نصوصا رسدية متنوعة ،مرتابطة
 2.2.2.4.G11يكتب املتعلّم
ً
األحداث واصفًا املشاهد واألحداث والحركات
(رسم املالمح الشخصيّة ،تعبري الوجوه واملشاعر
باستخدام تفاصيل حسيّة دقيقة)مرئيّة وسمعيّة
وشميّة ،موظفًا الحوار الداخيل والصور البالغية يف
الوصف
 3.2.2.4.G11يعيد كتابة نص قيص من وجهة نظر أخرى.

املستوى
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تابع ..ال�صف احلادي ع�شر
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
نصوصا رسدية 4.2.2.4.G11
 2.4إنـــــتـــــاج  2.2.4أن يُنتج املتعلّم
ً
ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
األعــــــال
وت ُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
الكتابيــــة
اللغوية.
ونرشها
5.2.2.4.G11
6.2.2.4.G11

7.2.2.4.G11

8.2.2.4.G11
 3.2.4أن يــســتــخــدم املــتــع ـلّــم 1.3.2.4.G11
الــتــكــنــولــوجــيــا ،مبــا فيها 2.3.2.4.G11

(اإلنـــرنـــت) ،وغــرهــا من
املصادر؛ ل ُينتج وينرش عمالً 3.3.2.4.G11
كتاب ًّيا متفاعالً مع اآلخرين.

نواتج التعلم
نصا وصف ًّيا مستخد ًما تقنيات
يكتب الكتعلم ًّ
الكتابة الوصفية ،من مثل استخدام أسامء
محددة ،وتوظيف التفاصيل الحسية ،واللغة
املجازية.
نصوصا إقناعية منظمة مستخدماً
ينتج املتعلم
ً
وسائل إقناعية مختلفة.
نصوصا رسدية ووصفية ومعلوماتية
ينتج املتعلم
ً
وإقناعية ،وتظهر كتاباته تقيده بالسالمة
اللغوية.
نصوصا تعرب عن فكرة مركزية،
يكتب املتعلم
ً
تظهر مقدرة عىل الرتكيز والتنظيم ،وتدل عىل
وعي كامل باملتلقني ،مطو ًرا مهاراته الكتابية
من خالل مهارات الكتابة لتحرير النص ( ماقبل
الكتابة ،املسودة ،املراجعة ) لتحرير النص.
يوظّف ما تعلّمه يف إنتاجه الشّ فوي والكتايب.
يلخص فصال من كتاب قرأه.
يستخدم القواميس و موسوعات املفردات و
غريها من املصادر و املواقع اإللكرتونية املناسبة.
يستخدم التكنولوجيا لينتج وينرش عمال كتابيًّا
متفاعال مع اآلخرين.

املستوى
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تابع ..ال�صف احلادي ع�شر
املعيار
املحور
املجال
فهم ملواد 1.1.1.5.G11
 .5االســـتـــاع  1.5استيعـــاب  1.1.5أن يُظهر املتعلّم ً
مــســمــوعــة ،ويــتــواصــل مع
املــعــرفــة
واملحادثة
اآلخرين مقد ًما املعلومات
وتقدميها
والنتائج املدعومة باألدلة 2.1.1.5.G11
إلقناع املستمعني واستاملتهم
نحو املوضوع مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
3.1.1.5.G11
 2.1.5أن يُشارك املتعلّم يف النقاشات 1.2.1.5.G11

مع معلميه وزمالئه ،مك ّيفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
مــن الــســيــاقــات واملــهــام
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة 2.2.1.5.G11
العربية الفصيحة.
3.2.1.5.G11

 3.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل 1.3.1.5.G11

الرقمية يف العروض البرصية
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم
املــادة املعروضة من خالل
هذه الوسائط.

2.3.1.5.G11

3.3.1.5.G11

4.3.1.5.G11
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نواتج التعلم
يُحلّل املتعلّم القيم الظاهرة والخفية يف النص
املسموع ،وأفكاره،الرئيسة ،ويحدد الكلمة
املفتاحية.
يحدد الفكرة املحورية والنقاط الرئيسة التي
ويبي موقفه منها،
قام عليها النص ،ويناقشها ّ ،
ويرشح األدلة الداعمة لها.
يكتب تغريدة حول النص املسموع ،وينرشها يف
حسابه عىل (تويرت).
يُق ّدم عرضً ا شفويًّا رسديًا يصف فيه شخصيّة
أسطورية  ،ويُحلّل موقفًا لها مستخد ًما تقنيات
الحوار والرسد والتشويق واإلمياءات والرسائل
الضمنية متقبالً مداخالت املتلقني.
يجمع املتعلم املعلومات ،ويق ّدم عرضً ا شفويًّا
معلوماتيًّا بهدف اإلقناع يضمنه أدلة منطقية
تنظيم جي ًدا
وحج ًجا مقنعة ،وينظم عرضه
ً
وشائقًا.
يطرح قضية تربوية يناقش مظاهرها وأسبابها
ونتائحها ناس ًبا الفكر واآلراء إىل أصحابها مبديًا
رأيه فيها.
يلخص املتعلم بدقة امللحوظات واالدعــاءات
التي عرب عنها املشاركون يف النقاش ،ويُح ّدد
املعلومات واألبحاث واملهام اإلضافية املطلوبة
إلنجاز املهمة املوكلة إىل فريقه ،ويقيّم ما إذا
كان فريقه قد حقق األهداف املنشودة.
يُق ّدم عرضً ا تأمليًّا لحدث أو موقف شخيص
مستخد ًما إسرتاتيجيات الوصف واملوازنة رابطًا
خرباته الخاصة بالخربات العامة؛ ليصل إىل
معلومات أخرى موظفًا التقانة.
يُق ّدم عرضً ا تأمل ًّيا لحدث أو موقف شخيص
أو لرؤيته الشخصية عن الحياة ،وهدفه فيها،
مستخد ًما إسرتاتيجيات الوصف واملوازنة رابطًا
خرباته الخاصة بالخربات العامة؛ ليصل إىل
معلومات أخرى موظفًا التقانة.
كتاب قرأه ،ويق ّدم
يلخّص املتعلّم ً
فصل من ٍ
عنه عرضً ا شفويًا ،مستخد ًما تقنيات الحوار
والسد والتشويق واإلمياءات والرسائل الضمنيّة،
ّ
ويتقبّل ُمداخالت امل ُتلقّني ،ويحرتم آراءهم.
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تابع ..ال�صف احلادي ع�شر
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
فس املتعلّم املفردات 1.1.1.6.G11
 1.6اكــتــســاب  1.1.6أن يُ ّ
الجديدة من خالل سياقاتها
املــفــردات
املختلفة.
واستخدامها
2.1.1.6.G11
(املعجم)
 2.1.6أن ين ِّمي املتعلّم معجمه 1.2.1.6.G11
ال ـلُّــغــوي باملصطلحات يف
مجاالتها العلمية والحياتيّة2.2.1.6.G11 .
 2.6بنيـة اللغـة  1.2.6أ ْن يـــتـــعـــ َّرف املــتــع ـلّــم 1.1.2.6.G11

الــعــربــيــة:
(الـــنـــحـــو
والرصف)

املفاهيم ال َّنحويَّة والرصف ّية
ويستخدمها اســتــخــدا ًمــا
صحي ًحا.

2.1.2.6.G11
3.1.2.6.G11
4.1.2.6.G11
5.1.2.6.G11
6.1.2.6.G11
7.1.2.6.G11
8.1.2.6.G11
9.1.2.6.G11

 3.6بنيـة اللغـة  1.3.6أن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.1.3.6.G11

الــعــربــيــة:
(البالغة)

البالغية ،ويتذ َّوقها ،ويُوظّفها
اللغوي.
يف إنتاجه
2.1.3.6.G11
ِّ
3.1.3.6.G11
4.1.3.6.G11
5.1.3.6.G11

نواتج التعلم
فس املتعلّم الكلامت مستخد ًما املعجم الورقي
يُ ّ
والرقمي.
يُح ّدد املتعلّم املعنى املناسب للكلامت متعددة
املعاين مستخد ًما السياق.
يستخدم املتعلم الكلامت املعربة يف سياقات
جديدة.
يصنف املتعلم مصطلحات العلوم التطبيقية
وفق فروع مجاالتها يف النصوص املعلوماتية.
يستخدم املتعلم مصطلحات العلوم اإلنسانية
يف املجاالت املختلفة( :إعالم  ،اقتصاد،اجتامع
األرسة،كادر،بنية تحتية،تربية) و يصنفها وفق
فروع كل مجال.
يتعرف املتعلم البدل ،ويعربه ،ويوظفه يف
سياقات مختلفة.
يتعرف املتعلم اسم اآللة ،ويصوغه ،ويستخدمه
يف إنتاجه الشفوي والكتايب.
يتعرف املتعلم اســم التفضيل ،ويصوغه،
ويوظفه يف مواقف حياتية.
يتعرف املتعلم اسمي الــزمــان واملــكــان،
ويصوغهام ،ويوظفهام يف مواقف حياتية.
يتعرف املتعلم أفعال املقاربة والرجاء والرشوع،
ويعربها ،ويوظفها يف مواقف حياتية.
مييز الظواهر النحوية والرصفية ،ويربط بني
خرباته السابقة.
يتعرف املتعلم جملة النداء وأدواتها ،ويعربها،
ويوظفها يف مواقف حياتية.
يتعرف املتعلم داللة كم االستفهامية والخربية،
ومتييزهام ،ويوظفهام يف مواقف حياتية.
يتعرف املتعلم االســم املنسوب ،ويصوغه،
ويوظفه يف مواقف حياتية.
جمل
يتعرف املتعلم أنــواع الجناس ،وينتج ً
تتضمنها.
يتعرف املتعلم التشبيه التمثييل ،ويحلله،
جمل تتضمنه.
موض ًحا موطن الجامل ،وينتج ً
يتعرف املتعلم التشبيه الضمني ،ويحلله،
جمل تتضمنه.
موض ًحا موطن الجامل ،وينتج ً
يتع ّرف املتعلّم الكناية ،ويُحلّلها ،ويُنتج جمالً
تتضمنها.
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ال�صف الثاين ع�شر
املعيار
املحور
املجال
 .2قــــــــراءة  1.2مـــعـــرفـــة  1.1.2أن يُــح ـ ّدد املتعلّم الفكر 1.1.1.2.G12
الرئيسة والتفاصيل املساندة
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
الــرئــيــســة
األدبية
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو
والتفاصيل
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
2.1.1.2.G12
3.1.1.2.G12

4.1.1.2.G12

 2.2تــحــلــيــل  1.2.2أن يُــحـ ّدد املتعلّم جوانب 1.1.2.2.G12

النص

معينة يف النصوص األدبية
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص
وخيارات املؤلفني يف اختيار 2.1.2.2.G12
الكلامت واألساليب األدبية
املناسبة لنصوصهم.
3.1.2.2.G12

4.1.2.2.G12

5.1.2.2.G12
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نواتج التعلم
يبني املتعلّم املعنى اإلجاميل للنصوص الشعرية،
رسا
موض ًحا عالقة الفكر بعضها ببعض ،مف ً
مفرداتها من خالل السياق والقرائن باستخدام
مصادر ورقية ورقمية متعددة ،مستنت ًجا
الدالالت التعبريية (اإليحائية).
يُحلّل املتعلّم النصوص يف سياقها التاريخي
مستخلصا السامت
واالجتامعي والسيايس،
ً
الفنية لها من خالل ربطها بعصورها األدبية.
ُي ّيز املتعلّم اللغة االنفعالية يف بعض النصوص،
مبي ًنا اإليقاع الداخيل والخارجي فيها وعالقة
ذلك باملعنى.
يذكر املتعلّم الدليل النيص القوي واملبارش لدعم
ما يقوله النص رصاحةً ،ذاك ًرا املواضع املشكوك
فيها والغامضة.
يبني املتعلّم االختالف بني أكرث من كاتب يف
بناء قصصهم فن ًيا ،ويف استخدام تقنيات الكتابة
األدبية من رسد ووصف وحوار.
يتتبع املتعلّم األثر الذي يرتكه أسلوب الكاتب
واستخدامه لبعض التقنيات البالغية (بيان،
بديع ،معاين) إليصال الفكرة والتأثري يف القارئ.
يتتبع املتعلّم تقنية الوصف من خالل استخدام
الكاتب للتقنيات البالغية إلبراز ما يصفه من
شخصيات ومكان وحاالت شعورية.
يُحلّل املتعلّم رواية إىل عنارصها الفنية ،مستخد ًما
املخططات والرسومات لتوضيح العالقات بني
الشخصيات وتطور الخط الزمني للرواية.
نصوصا أدبية ومعلوماتية عن فرتة
يقرأ املتعلّم
ً
تاريخية معينة ،مقارنًا بني النص املعلومايت
والنص األديب.

املستوى
2

3
2
3
2
2
1
3
3

تابع ..ال�صف الثاين ع�شر
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
 .2قــــــــراءة  3.2تـــكـــامـــل  1.3.2أن يقرأ املتعلّم
نصوصا شعرية  1.1.3.2.G12يُحلّل املتعلّم الفكر يف القصص التي يقرؤها،
ً
وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
املعرفة مع
الــنــصــوص
رابطًا إياها برؤية الكاتب وتجربته الفنية
ويق ّيمها ،ويــدمــج الفكر
الفكر
األدبية
وعرصه.
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة
وفهم جديدين عن الفكرة  4.1.3.2.G12يتتبع املتعلّم تاريخ األدب يف العرص الحديث،
املحورية ،والرسائل املتضمنة
من خالل نصوص أدبية ألعالم ذلك العرص.
يف األعامل األدبية.
 5.1.3.2.G12يقارن املتعلّم بني اللغة واألسلوب والفكر
يف قصائد عدة من الشعر العمودي وشعر
التفعيلة.
 6.1.3.2.G12يعمل املتعلّم مع مجموعة إلخراج نرشة تتناول
الرواية وتشجع القراء عىل قراءتها ،محرت ًما أثناء
العمل الجامعي الثقافات املختلفة ،مستجي ًبا
بانفتاح ذهني لألفكار والقيم املختلفة.
 7.1.3.2.G12يحفظ املتعلّم نصوص من عيون الشعر يف
عصور مختلفة تتألف من ( )12-10بيتًا أو
سط ًرا من الشعر العمودي ،وشعر التفعيلة،
تدور موضوعاتها عن ما يناسب املرحلة يف
املجاالت املختلفة.

املستوى
3

2
2

3

2

129

تابع ..ال�صف الثاين ع�شر
املعيار
املحور
املجال
 .3قــــــــراءة  1.3مـــعـــرفـــة  1.1.3أن يــقــرأ املــتــع ـلّــم النص 1.1.1.3.G12
املعلومايت بعمق وشمولية،
الـــفـــكـــر
الــنــصــوص
ويُــحــ ّدد الفكرة املركزية
الــرئــيــســة
املعلوماتية
والفكر الرئيسة ،ويستنتج
والتفاصيل
العالقات ضمن النص الواحد
وبني النصوص املختلفة.
2.1.1.3.G12
 2.3تــحــلــيــل  1.2.3أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص 1.1.2.3.G12

نواتج التعلم
يستعرض املتعلّم األدلة التي استخدمها الكاتب
أو أكرث يف نصوصه لدعم أفكارهم املحورية
أو دحض أفكار غريه سواء أكانت منطقية أم
مقيم درجة مصداقيتها وقدرتها عىل
عاطفيةً ،
اإلقناع.
يقرأ املتعلّم نصني أو أكرث ،مقارنًا بينها من حيث
الفكر ،واألسئلة املطروحة ،والعمق يف التناول.
فس املتعلّم كيفية استخدام املؤلف وتطويره
يُ ّ
معنى كلمة أو مصطلح رئيس تكرر وشاع
استخدامه يف نص معلومايت طويل.
يقيّم املتعلّم بناء النص من خالل الحكم عىل
مدى متاسك أجزائه.

واختيار الكاتب للكلامت،
النص
ويق ّيم الطرائق التي تساهم
فيها تراكيب الجمل يف بناء 2.1.2.3.G12
النص ،وأساليب عرض وجهة
النظر ،أو طريقة كتابة النص
وطباعته.
يتبي وظيفة النص من  1.1.3.3.G12يدمج املتعلّم املعلومات املقدمة بوسائل
 3.3تـــكـــامـــل  1.3.3أن ّ
خــال الوسائط املختلفة،
املعرفة مع
مختلفة مطبوعة ورقمية بغرض تقدميها تقدمياً
وينقد ما جاء فيه من معارف
املهارات
واضحاً.
وآراء ،ويبني خربات جديدة  2.1.3.3.G12يقرأ املتعلّم لقاءات صحفية عن قضية معينة
ل ُيوظّفها يف نتاجات متنوعة.
ويقارن بينها من الفكر املطروحة ،واألدلة
الداعمة.
 3.1.3.3.G12يُشارك املتعلّم زمــاءه يف عرض تقارير عن
موضوعات علمية قرؤوا عنها ،أوأجهزة وتجارب
نفذوها ،نارشين نتاجاتهم يف الوسائل ااملتاحة.
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املستوى
3

2
2

2

2
2
3

تابع ..ال�صف الثاين ع�شر
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
 1.4البحث عن  1.1.4أن يــبــحــث املــتــع ـلّــم عن 1.1.1.4.G12
املــعــلــومــات ،ويُط ّبقها يف
املعلومات
موضوعات كتابية تستند إىل
أغراض محددة تظهر فهمه 2.1.1.4.G12
بــاملــادة التي يبحث عنها
وتتناسب مع غرض الكتابة
وطبيعتها.
3.1.1.4.G12

1.3.2.4.G12

2.3.2.4.G12

3.3.2.4.G12

نصوصا رسدية 1.4.2.4.G12
 4.2.4أن يُنتج املتعلّم
ً

ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
وت ُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
اللغوية.

2.4.2.4.G12

نواتج التعلم
يكتب املتعلّم ورقة بحثية( .ميكن توظيف
املوضوعات املقررة يف املواد األخرى لكتابة
الورقة).
يُط ّور املتعلّم بحثه بوضع أسئلة واضحة
ودقيقة عن املوضوع مطبقًا إسرتاتيجيات
منوعة يف البحث (املقابالت ،التجارب ،املصادر
اإللكرتونية ،دراسة الحالة).
يُض ّمن بحثه معلومات من مصادر مختلفة
مراع ًيا مصداقية املصادر ،مضمنا بحثه قامئة
املصادر واملراجع.
يستخدم املتعلّم التصوير البالغي (التجسيد
والتشخيص) واملحسنات البديعية واألساليب
اإلنشائية ،وغريها من األدوات يف كتابته.
يُنظّم املتعلّم األفكار والحجج املعربة عن
املوضوع مدعومة باألدلة واألمثلة املقنعة بلغة
تعكس أسلوبه ،مستخد ًما وسائل توضيحية،
مثل( :الخرائط والرسومات والصور).
يــراجــع املــتــعـلّــم مــســودات مــتــعــددة ملا
يكتب،ويعيد تحريرها مرك ًزا عىل منطقية
العرض وصوته الخاص ،ويعزز لغته وينوعها
واض ًعا يف اعتباره جمهور املتلقني والغرض
ومتاسك التنظيم والوضوح.
ونصوصا رسدية
يكتب املتعلّم س ـ ًرا غريية
ً
متنوعة ،مرتابطة األحــداث واصفًا املشاهد
واألحداث والحركات وتعبري الوجوه واملشاعر
باستخدام تفاصيل حسيّة دقيقة :موظفًا الحوار
الداخيل والخارجي والصور البالغية يف الوصف
والرسد.
يكتب استجابات شخص ّية للنصوص األدبية
تعكس فهمه املعنى رابطًا استجابته للنص وما
فيه من تقنيات وأفكار باستنتاجات وأحكام
مدعومة بأدلة من النص ،أو من معرفته
الشخص ّية عن أثر العمل األديب يف املتلقي.

املستوى
2

2

3
3

2

3
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تابع ..ال�صف الثاين ع�شر
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
نصوصا رسدية 3.4.2.4.G12
 2.4إنـــــتـــــاج  4.2.4أن يُنتج املتعلّم
ً
ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
األعــــــال
وت ُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
الكتابيــــة
اللغوية.
ونرشها
4.4.2.4.G12

5.4.2.4.G12

 5.2.4أن يــســتــخــدم املــتــع ـلّــم 1.5.2.4.G12

الــتــكــنــولــوجــيــا ،مبــا فيها
(اإلنـــرنـــت) ،وغــرهــا من 2.5.2.4.G12
املصادر؛ ل ُينتج وينرش عمالً 3.5.2.4.G12
كتاب ًّيا متفاعالً مع اآلخرين.
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نواتج التعلم
يكتب املتعلّم قصصا قصرية مظه ًرا قدرة جيدة
عىل تحقيق التوازن العنارص الفنية يف النص.
الحبكة وجهة النظر ،الشخصية ،الزمان واملكان.
نصوصا تأملية تكشف أهمية تجاربه
يكتب
ً
الشخص ّية التي مربها وأثر األحداث واألشخاص
واألفكار يف حياته ورؤيته الخاصة مستخد ًما
إسرتاتيجيات كتابة مختلفة (رسد ،وصف،
تفسري).
يكتب سرية ذاتية يف مجال األعــال مــزودا ً
املتلقي مبعلومات واضــحــة ،ويُنظّم ملفه
تنظيم دقيقًا ويرتب املعلومات
الشخيص
ً
فيه ترتي ًبا يعطي انطبا ًعا جي ًدا عن شخصيته
ومهاراته.
يستخدم القواميس واملوسوعات ،وغريها من
املصادر واملواقع اإللكرتونية املناسبة.
يُشارك بكتاباته مع اآلخرين.
يُق ّدم عروضً ا صوتية  -مرئ ّية؛ تتضمن معلومات
من مصادر مختلفة .جام ًعا يف عرضه بني النص
والصوت والصورة واضعا يف االعتبار املتلقي.

املستوى
2

3

1

1
2
3

تابع ..ال�صف الثاين ع�شر
املعيار
املحور
املجال
فهم ملواد 1.2.1.5.G12
 .5االســـتـــاع  1.5استيعـــاب  2.1.5أن يُظهر املتعلّم ً
مــســمــوعــة ،ويــتــواصــل مع
املــعــرفــة
واملحادثة
اآلخرين مقد ًما املعلومات
وتقدميها
والنتائج املدعومة باألدلة
إلقناع املستمعني واستاملتهم
نحو املوضوع مستخد ًما اللغة 2.2.1.5.G12
العربية الفصيحة.
 4.1.5أن يُشارك املتعلّم يف النقاشات 1.4.1.5.G12

مع معلميه وزمالئه ،مك ّيفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
مــن الــســيــاقــات واملــهــام 2.4.1.5.G12
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة
العربية الفصيحة.

 5.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل 1.5.1.5.G12

الرقمية يف العروض البرصية
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم
املــادة املعروضة من خالل
هذه الوسائط.

نواتج التعلم
يستمع لنصوص ويحدد األفكار املطروحة فيها
ويبدي رأيه فيها ،مبيناً أوجه القوة والضعف،
ممي ًزا التكهن من االعتقاد ،والدليل العقيل من
النقيل ،ويُوضّ ح الغموض املتعمد وأوجه اللبس
يف اآلراء املطروحة مبديًا االحرتام للمتحدث.
يُــق ـ ّدم عــرض يناقش خالله تأثري العلوم
والتكنولوجيات مثل (التعليم والتعلم ،خدمات
الجمهور ،الصناعة ،الطب).
يُحلّل اإلسرتاتيجيات املستخدمة يف تقديم مادة
أدبية مرئية (بوسيلة إعالمية) موض ًحا ومق ّي ًم
املعلومات الوادرة فيها لتحقيق اإلقناع واإلمتاع.
يلخص الطالب بدقة امللحوظات التي عرب
عنها املشاركون يف النقاش ،مح ِّد ًدا املعلومات
واألبحاث واملهام اإلضافية املطلوبة إلنجاز املهمة
املوكلة إىل فريقه ،ويقيّم ما إذا كان فريقه قد
أنجز املهمة وحقق األهداف املنشودة.
يطرح تجربة شخص ّية ،ويبني عليها رأيًــا
خاصا ،ويوازنه بآراء موثقة (مؤيدة ومخالفة
ًّ
له) ،موظفًا محتويات وسائل اإلعالم الرقمي
والرسومات املرئية.

املستوى
3

2
2

2

3
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تابع ..ال�صف الثاين ع�شر
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
فس املتعلّم املفردات 1.3.1.6.G12
 1.6اكــتــســاب  3.1.6أن يُ ّ
الجديدة من خالل سياقاتها
املــفــردات
املختلفة.
واستخدامها
2.3.1.6.G12
(املعجم)
 4.1.6أن ين ِّمي املتعلّم معجمه 1.4.1.6.G12
ال ـلُّــغــوي باملصطلحات يف
مجاالتها العلمية والحياتيّة2.4.1.6.G12 .

3.4.1.6.G12

 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن يـــتـــعـــ َّرف املــتــع ـلّــم 1.2.2.6.G12

الــعــربــيــة:
(الـــنـــحـــو
والرصف)

املفاهيم ال َّنحويَّة والرصفيّة
ويستخدمها اســتــخــدا ًمــا 2.2.2.6.G12
صحي ًحا.
3.2.2.6.G12
4.2.2.6.G12

5.2.2.6.G12

6.2.2.6.G12

7.2.2.6.G12

8.2.2.6.G12
9.2.2.6.G12
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نواتج التعلم
الورقي
فس املتعلّم الكلامت مستخد ًما املعجم
يُ ّ
َّ
والرقمي.
يُح ّدد املتعلّم املعنى املناسب للكلامت متعددة
املعاين مستخد ًما السياق.
فس املتعلّم املصطلحات العلمية وفق فروع
يُ ّ
كل مجال يف النصوص املعلوماتية.
يتع ّرف املتعلّم املصطلحات األساسية يف مجاالت
مختلفة( :سياسة ،بيئة ،اقتصاد ،)....موضّ ًحا
العالقة بني داللتها املعجم َّية واالصطالح َّية:
(الخصخصة ،العوملة.)...،
يُوظّف املتعلّم مصطلحات العلوم اإلنسانية
يف املجاالت املختلفة( :إعالم،اقتصاد ،اجتامع،
تربية ،)..ويصنفها وفق فروع كل مجال( :علم
االجتامع :األرسة ،كادر ،بنية تحتية.)....،
يتع ّرف املتعلّم عمل املصدر ،ويعرب معموله،
ويُوظّفهام يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم عمل اسم الفاعل ،ويعرب معموله.
يتع ّرف املتعلّم عمل اسم املفعول ،ويعرب
معموله ،ويُوظّفهام يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم أسلوب املدح والذم ،ويُس ّمي
عنارصه ،ويعربها إعرابًا صحي ًحا ،ويُوظّفه يف
سياقات جديدة.
يتع ّرف املتعلّم أسلوب القسم ،وعنارصه
وأحكامه ،ويعربه إعرابًا صحي ًحا ،ويُوظّفه يف
سياقات جديدة.
يتع ّرف املتعلّم أسلوب الرشط الجازم ،وعنارصه،
ويعربه إعرابا صحي ًحا ،ويُوظّفه يف سياقات
حياتية جديدة.
يتع ّرف املتعلّم أسلوب الــرط غري الجازم،
وعنارصه ،ويعربه إعرابًا صحي ًحا ،ويُوظّفه يف
سياقات حياتية جديدة.
يُعرب املتعلّم جملة جواب الرشط املقرتنة وغري
املُق َْتنة بالفاء.
يتع ّرف املتعلّم صيغتي أسلوب التعجب
ويعربهام ،ويُوظّفهام يف مواقف حياتية.

املستوى
1
2
2
2

2
2
2
2
3
3
3
2
2
3

تابع ..ال�صف الثاين ع�شر
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 5.6بنيـة اللغـة  1.5.6أن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.1.5.6.G12
الــعــربــيــة:
البالغية ،ويتذ َّوقها ،ويُوظّفها 2.1.5.6.G12
اللغوي.
يف إنتاجه
(البالغة)
ِّ
3.1.5.6.G12
4.1.5.6.G12

 6.6بنيـة اللغـة  1.6.6أن يتع ّرف موسيقا بحور
الشعر العريب ،ويُحلّلها كتاب ًة
العربية:
ورم ًزا وتفعيالت.
(العروض)

املستوى
نواتج التعلم
2
يتع ّرف املتعلّم التورية ،ويُنتج جمالً تتضمنها.
يتع ّرف املتعلّم املقصود بكل من اإليجاز
2
واإلطناب واملساواة ،ويُنتج جمالً تتضمنها.
يُنتج املتعلّم جمالً تتضمن املحسنات البديعية3 .
يُحلّل املتعلّم صو ًرا بيانية (تشبيه ،استعارة،
2
كناية) (تعزيز).
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نواجت التعلم بح�سب املجال
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املجال الأول� :أ�سا�سيات القراءة
رو�ضة 1
املعيار
املحور
املجال
 .1أس��اس��ي��ات  1.1امل���ع���رف���ة  1.1.1أن يُظهر املتعلّم فهماً ملفهوم 1.1.1.1.K1
ب��ال��ك��ت��ب
القراءة
امل��ادة املطبوعة ومكوناتها 2.1.1.1.K1
والغرض منها ،ويمُ ّيز البنية
واملطبوعات
التنظيمية للنصوص القرائية.
3.1.1.1.K1

 2.1ال����وع����ي  1.2.1أن يُ��ظ��ه��ر امل��ت��ع�لّ��م فهماً 1.1.2.1.K1
الصويت
باألصوات واملقاطع الصوتية 2.1.2.1.K1

وال��ع�لاق��ة ب�ي�ن ال��ح��روف
وأصواتها املختلفة.
3.1.2.1.K1
4.1.2.1.K1

5.1.2.1.K1
 3.1ت����ع���� ّرف  1.3.1أن يُوظّف املتعلّم إسرتاتيجيات 1.1.3.1.K1

ال��ك��ل�مات
والطالقة

القراءة الصحيحة (التهجئة
وال��ق��راءة الصورية لبعض
الكلامت املألوفة واملتكررة) 2.1.3.1.K1
ليتمكن من القراءة الصحيحة 3.1.3.1.K1
يف املستقبل.
4.1.3.1.K1

نواتج التعلم
يُدرك أن ما يُعبرّ عنه شفويًّا ميكن كتابته.
يُظهر املتعلّم استجابة واهتام ًما باملواد املكتوبة
يف البيئة املحيطة كالكتب (معرفة الغالف
والعنوان) وامل��واد الرقمية ،ويُ��درك أغراض
القصص والرسومات.
ميسك املتعلّم القصص والكتب املصورة باالتجاه
الصحيح ،ويقلب الصفحات باتجاه اليمني،
ويُدرك أن الكلامت تكتب من اليمني إىل اليسار
كلمة تلو كلمة.
يمُ ّيز املتعلّم األصوات (الصامتة والصائتة).
يمُ ّيز املتعلّم الصوت األول من الكلمة والصوت
املشرتك يف عدة كلامت.
يُحلّل املتعلّم كلامت بسيطة إىل مقاطع.
يُركّب املتعلّم املقاطع املحكية/املسموعة؛
ليُنشئ كلامت ،ويعرف عدد املقاطع يف الكلمة
الواحدة.
يك ّون كلامت لها نفس التجانس الصويت.
يُهجئ ويقرأ كلامت وجمالً بسيطة -لديه خربة
سابقة بها -من خالل سياق أو نص محدد (الله،
قال ،بسم الله الرحمن الرحيم.)... ،
يقرأ اسمه واسم والده أو اسم العائلة.
يقرأ بعض الكلامت من البيئة املحيطة مثل اسم
مدينته (أبو ظبي ،ديب ،)... ،أو الفتات تتعلق
بقواعد املرور مثل (قف ،شارع.)... ،
قصصا مع املعلم قراء ًة جهريّة
يقرأ املتعلّم
ً
(القراءة املشرتكة).

املستوى
1
2

2
2
1
2
2
3
3
2
3
1
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رو�ضة 2
املعيار
املحور
املجال
 .1أس��اس��ي��ات  1.1امل���ع���رف���ة  1.1.1أن يُظهر املتعلّم فهماً ملفهوم 1.1.1.1.K2
امل��ادة املطبوعة ومكوناتها
ب��ال��ك��ت��ب
القراءة
والغرض منها ،ويمُ ّيز البنية
واملطبوعات
التنظيمية للنصوص القرائية.
2.1.1.1.K2

3.1.1.1.K2

 2.1ال����وع����ي  1.2.1أن يُ��ظ��ه��ر امل��ت��ع�لّ��م فهماً
باألصوات واملقاطع الصوتية
الصويت
وال��ع�لاق��ة ب�ي�ن ال��ح��روف
وأصواتها املختلفة.
2.1.2.1.K2
1.1.2.1.K2

3.1.2.1.K2

4.1.2.1.K2
 3.1ت����ع���� ّرف  1.3.1أن يُ����وظّ����ف امل��ت��ع �لّ��م 1.1.3.1.K2

ال��ك��ل�مات
والطالقة

إس�ترات��ي��ج��ي��ات ال���ق���راءة
الصحيحة (التهجئة والقراءة 2.1.3.1.K2
الصورية لبعض الكلامت
املألوفة واملتكررة) ليتمكن
من القراءة يف املستقبل.
3.1.3.1.K2
4.1.3.1.K2
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نواتج التعلم
يستخدم املتعلّم الكتاب بالطريقة الصحيحة
مش ًريا إىل األج��زاء الرئيسة يف الكتاب مثل
(الغالف ،املقدمة ،الفهرس ،املطبوعات ،الرسوم
التوضيحية.)... ،
يتتبع املتعلّم املادة املكتوبة حسب اتجاهها
الصحيح من اليمني إىل اليسار ومن األعىل إىل
األسفل.
يستنتج املتعلّم أن املادة املطبوعة تستخدم
الصور والحروف والكلامت ،وتراعي الفراغات
بني الكلامت.
ينطق املتعلّم أصوات الحروف الهجائية ،ويُدرك
العالقة بني أسامء الحروف املكتوبة وأصواتها
املنطوقة ،أو بني الحرف وصوته الذي يقابله.
يستبدل املتعلّم بالصوت األول أو األخري صوت ًا
جدي ًدا؛ ليكون كلمة جديدة (باب ،ناب ،فأر،
فأس) ،أو كلمة مخرتعة (شكد ،شكر).
يُحلّل املتعلّم الكلمة البسيطة إىل أصواتها،
ويكون كلامت جديدة من مجموعة من
األصوات.
يُنشئ املتعلّم كلامت تتشابه يف اإليقاع (دور -
نور ،توت  -حوت ،علم  -قلم).
يستخدم املتعلّم السياق والصور لقراءة كلامت
غري مألوفة.
يُحاول املتعلّم تهجئة كلامت بسيطة مكونة من
حرفني صامتني ومد ،مثل( :قال ،نور ،تني) أو
الحركات القصرية ،مثل( :كتب ،لعب ،درس)،
ليتمكن من قراءتها.
يقرأ املتعلّم كلامت مألوفة ق �راءة رسيعة
وصحيحة يف حدود ( )10كلامت.
قصصا مع املعلم قراء ًة جهريّة
يقرأ املتعلّم
ً
(القراءة املشرتكة).

املستوى
1

2
2
2
2
3
2
2
3
3
1

ال�صف الأول
املعيار
املحور
املجال
 .1أس��اس��ي��ات  1.1امل���ع���رف���ة  1.1.1أن يُظهر املتعلّم فهماً ملفهوم 1.1.1.1.G1
امل��ادة املطبوعة ومكوناتها
ب��ال��ك��ت��ب
القراءة
والغرض منها ،ويمُ ّيز البنية
واملطبوعات
التنظيمية للنصوص القرائية2.1.1.1.G1 .
3.1.1.1.G1

 2.1ال����وع����ي  2.2.1أن يُ��ظ��ه��ر امل��ت��ع�لّ��م فهماً 1.2.2.1.G1
الصويت
باألصوات واملقاطع الصوتية2.2.2.1.G1 ،

والرموز املطبوعة والكلامت
التي متثلها.
3.2.2.1.G1
4.2.2.1.G1
5.2.2.1.G1

 3.1تع ّرف
الكلامت
والطالقة

 2.3.1أن يُط ّبق املتعلّم إسرتاتيجيات 1.2.3.1.G1

ال��ق �راءة الصحيحة لقراءة
الكلامت والنصوص بدقة 2.2.3.1.G1
وط�لاق��ة م��ع ف��ه��م امل��ع��اين
والدالالت.
3.2.3.1.G1

4.2.3.1.G1

5.2.3.1.G1
6.2.3.1.G1
7.2.3.1.G1
8.2.3.1.G1

9.2.3.1.G1

نواتج التعلم
يتع ّرف املتعلّم الفرق بني الكلمة ،والجملة،
والفقرة ،وعالمات الرتقيم ،ويتتبع اتجاهها
الصحيح (من اليمني إىل اليسار).
يتنبأ املتعلّم مبحتويات الكتاب من خالل الصور.
يُح ّدد العنوان واسم املؤلف يف مواد مطبوعة
يقرؤها.
ينطق املتعلّم أصوات الحروف جميعها.
ينطق املتعلّم الحروف الشّ مسية مع (ال)
التّعريف نطقًا صحي ًحا.
يربط بني الصوت والرمز ال ّدال عليه وعالقته
الصوت ّية املتشابهة مثل( :دور ،نور،
باألمناط ّ
حور ،سور /عام ،نام ،صام ،قام).
يُنشئ املتعلّم كلامت تتشابه يف اإليقاع ،مثل:
(بدر ،نهر ،فجر).
يُط ّبق املتعلّم معرفته بقواعد الصوت ّيات
والتهجئة يف عمليات التحليل والرتكيب.
يعرف املتعلّم أسامء الحروف وترتيبها وأشكالها
يف مواقعها املختلفة من الكلمة.
يعرف املتعلّم الحركات القصرية (الض ّمة،
الكرسة ،الفتحة) ،والطويلة -املدود( -األلف،
الواو ،الياء) ،وينطقها نطقًا صحي ًحا.
يعرف املتعلّم (السكون ،الشّ ّدة ،التّنوين)،
وينطق الكلامت املسكّنة واملش ّددة واملن ّونة
نطقًا صحي ًحا.
يمُ ّيز املتعلّم أثناء القراءة بني الحروف ذات
الحركات القصرية واألخ��رى ذات الحركات
الطويلة (املدود).
يُحلّل املتعلّم الجملة أو النص إىل كلامت ويتتبعها.
يُحلّل املتعلّم الكلامت غري املألوفة والجديدة
وفق التهجئة الصحيحة.
يُركّب املتعلّم كلامت مك ّونة من مقطعني أو ثالثة.
يقرأ املتعلّم قراءة صحيحة يف حدود ( )20كلمة
يف الدقيقة الواحدة عىل أن تكون الكلامت
مشكولة شكالً تا ًّما.
يقرأ املتعلّم الكلامت املألوفة واملتكررة قراءة
رسيعة وصحيحة ومبساعدة من املعلم عند اللزوم
عىل أن تكون الكلامت مشكولة شكالً تا ًّما.

املستوى
2
3
2
1

2
2
2

2
3

2
1
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ال�صف الثاين
املعيار
املحور
املجال
 .1أس��اس��ي��ات  1.1امل���ع���رف���ة  1.1.1أن يُظهر املتعلّم فهماً ملفهوم 1.1.1.1.G2
امل��ادة املطبوعة ومكوناتها
ب��ال��ك��ت��ب
القراءة
والغرض منها ،ويمُ ّيز البنية
واملطبوعات
التنظيمية للنصوص القرائية2.1.1.1.G2 .
3.1.1.1.G2

4.1.1.1.G2

 2.1ال����وع����ي  2.2.1أن يُ��ظ��ه��ر امل��ت��ع�لّ��م فهماً
باألصوات واملقاطع الصوتية،
الصويت
والرموز املطبوعة والكلامت 2.2.2.1.G2
التي متثلها.
1.2.2.1.G2

3.2.2.1.G2

 3.1تع ّرف
الكلامت
والطالقة

 2.3.1أن يُطبّق املتعلّم إسرتاتيجيات 1.2.3.1.G2

ال��ق �راءة الصحيحة لقراءة
الكلامت والنصوص بدقة
وط�لاق��ة م��ع ف��ه��م امل��ع��اين 2.2.3.1.G2
والدالالت.
3.2.3.1.G2

4.2.3.1.G2

5.2.3.1.G2

6.2.3.1.G2
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نواتج التعلم
يتع ّرف املتعلّم األمن��اط التنظيمية للكتب
مبساريها املطبوع واإللكرتوين ،مثال :جدول
املحتويات ،الفصول ،النصوص املتنوعة.
يُط ّبق املتعلّم معرفته باملطبوعات لدى اطالعه
عىل املواد الرقمية املعروضة عىل (اإلنرتنت) أو
من خالل وسائل رقمية أخرى؛ ل ُيح ّدد تنظيمها.
يُح ّدد املتعلّم العنوان واسم املؤلف وفهرس
املحتويات وعناوين الفصول يف مواد مطبوعة
يقرؤها ،ليعني املعلومات املطلوبة.
يقرأ املتعلّم عناوين واضحة يف الكتب والصحف
واملجالت والالفتات قراءة صحيحة.
يُنشئ املتعلّم كلامت جديدة ذات معنى
بإضافة أو حذف أو تغيري األصوات يف الكلامت.
يُط ّبق املتعلّم معرفته بقواعد الصوتيات يف
التحليل والرتكيب صوت ًّيا.
يُنشئ املتعلّم كلامت جديدة باستبدال صوت
يف وسط الكلمة أو حذفه ،مثال( :دحرج  -درج،
عني  -عن).
مي ّيز املتعلّم بني حريف (ال��واو ،الياء) عندما
يكونان صائتني ،مثل( :نور  -ري��م) ،وعندما
يكونان صامتني ،مثل( :ورد  -يبس).
يعرف املتعلّم التّاء املفتوحة والتّاء املربوطة،
ويمُ ّيز يف النطق بينهام يف آخر الكلامت (عند
الوقف).
يقرأ املتعلّم قراءة جهرية سليمة مراعيًا التنغيم
والضبط السليم يف حدود ( )30كلمة يف الدقيقة
الواحدة عىل أن تكون الكلامت مشكولة شكالً
تا ًّما.
يقرأ املتعلّم بطالقة وبنطقٍ سليمٍ مستثم ًرا
معرفتة بالالم القمرية  -الالم الشمسية  -الهمزة
 التاء املربوطة  -أنواع التنوين الثالثة ،عىل أنتكون الكلامت مشكولة شكالً تا ًّما.
يقرأ املتعلّم بطالقة مستثم ًرا فهمه للنص من
خالل السياق والصور عىل أن تكون الكلامت
مشكولة شكالً تا ًّما.
يستثمر املتعلّم معرفته بجذور الكلامت (رشب،
شارب ،مرشوب )...لالنطالق يف القراءة الجهرية.

املستوى
2
3
3
2
1
1
2

2

3

2
2

ال�صف الثالث
املعيار
املحور
املجال
 .1أس��اس��ي��ات  1.1امل���ع���رف���ة  1.1.1أن يُظهر املتعلّم فهماً ملفهوم 1.1.1.1.G3
امل��ادة املطبوعة ومكوناتها
ب��ال��ك��ت��ب
القراءة
والغرض منها ،ويمُ ّيز البنية
واملطبوعات
التنظيمية للنصوص القرائية.
2.1.1.1.G3

 2.1ال����وع����ي  2.2.1أن يُ��ظ��ه��ر امل��ت��ع�لّ��م فهماً
باألصوات واملقاطع الصوتية،
الصويت
والرموز املطبوعة والكلامت
التي متثلها.
2.2.2.1.G3
1.2.2.1.G3

3.2.2.1.G3

 3.1تع ّرف
الكلامت
والطالقة

 2.3.1أن يُط ّبق املتعلّم إسرتاتيجيات 1.2.3.1.G3

ال��ق �راءة الصحيحة لقراءة
الكلامت والنصوص بدقة
وط�لاق��ة م��ع ف��ه��م امل��ع��اين
والدالالت.
2.2.3.1.G3
3.2.3.1.G3

نواتج التعلم
يُوضّ ح املتعلّم األمناط التنظيمية للمطبوعات،
مثال :صفحة ،ج��دول املحتويات ،الفصول،
مرسد املصطلحات ،الفهرس ،إلخ ،متمك ًنا من
استخدامها بطريقة صحيحة.
يُوظّف املتعلّم معرفته باملطبوعات لدى قيامه
بالبحث عن معلومات بوسائل رقمية أو من
خالل الرسوم البيانية (مثال :خرائط بسيطة أو
جداول).
يُظهر املتعلّم فهماً بتوافق الصوت-الرمز وعالقته
بعدة أمناط صوتية مختلفة (واو الجامعة ،الالم
الشمسية ،الالم القمرية ،التنوين).
يُطبّق املتعلّم معرفته بقواعد الصوتيات ليقرأ
الكلامت املألوفة ويُهجئ الكلامت غري املألوفة
ومتعددة املقاطع.
يحذف املتعلّم صوت ًا يف كلمة متعددة املقاطع
ليكون كلمة جديدة ،مثال( :تستبدلون -
تستدلون).
يُوظّف املتعلّم العالقات بني بعض املفردات
الشائعة يف االستخدام ،موظفًا السياق لفهم
معاين امل��ف��ردات ،مثل :ب��ذور ،زراع��ة ،تربة،
جذور ،شمس.
يقرأ املتعلّم قراءة جهرية سليمة مراعيًا التنغيم
والضبط السليم يف حدود ( )45كلمة يف الدقيقة
الواحدة.
نصوصا تخلو بعض
يقرأ املتعلّم قراءة سليمة
ً
كلامتها البسيطة من الضبط معتم ًدا عىل
السياق.

املستوى
1

3

2
1
3

1

2
3
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ال�صف الرابع
املعيار
املحور
املجال
 .1أس��اس��ي��ات  3.1ت����ع���� ّرف  2.3.1أن يُط ّبق املتعلّم إسرتاتيجيات 1.2.3.1.G4
ال��ق �راءة الصحيحة لقراءة
ال��ك��ل�مات
القراءة
والطالقة
الكلامت والنصوص بدقة 2.2.3.1.G4
وط�لاق��ة م��ع ف��ه��م امل��ع��اين
والدالالت.
3.2.3.1.G4
4.2.3.1.G4
5.2.3.1.G4
6.2.3.1.G4

7.2.3.1.G4

8.2.3.1.G4
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نواتج التعلم
يمُ ّيز املتعلّم بني لفظ همزيت الوصل والقطع يف
بداية الكالم ووسطه.
نصوصا نرثية وشعرية بطالقة،
يقرأ املتعلّم
ً
ويراعي عالمات الرتقيم أثناء القراءة.
يقرأ املتعلّم الكلامت املألوفة بال تشكيل.
يقرأ املتعلّم الكلامت املتشابهة كتاب ًيا بال تشكيل
معتم ًدا عىل السياق (قبلِ :ق َبل ،قُ َبل ،قَ ْبل ،ق ّبل)
يُظهر املتعلّم الوعي بالعالقات بني املفردات
ومعانيها ضمن حقول داللية مناسبة.
يمُ ّيز املتعلّم داللة الكلامت عند قراءة املواد
املكتوبة من خ�لال( :دالل��ة الرتكيب ،داللة
املعنى).
يقرأ املتعلّم ق �راءة جهرية مراع ًيا التنغيم
والضبط السليم يف حدود ( )60كلمة يف الدقيقة
الواحدة.
نصوصا تخلو بعض
يقرأ املتعلّم قراءة سليمة
ً
كلامتها من الضبط معتم ًدا عىل السياق.

املستوى

2
3
1
2
3
3
2

ال�صف اخلام�س
املعيار
املحور
املجال
 .1أس��اس��ي��ات  3.1تع ّرف  2.3.1أن يُط ّبق املتعلّم إسرتاتيجيات 1.2.3.1.G5
ال��ق �راءة الصحيحة لقراءة
الكلامت
القراءة
الكلامت والنصوص بدقة
والطالقة
وط�لاق��ة م��ع ف��ه��م امل��ع��اين 2.2.3.1.G5
والدالالت.
3.2.3.1.G5

4.2.3.1.G5

5.2.3.1.G5

نواتج التعلم
نصوصا نرثية وشعرية بطالقة
يقرأ املتعلّم
ً
مع مراعاة التعبري عن االنفعاالت واملشاعر
وتوظيف عالمات الرتقيم.
يُح ّدد املتعلّم الكلامت املحورية والجديدة
يف النص ،وي�شرح معانيها ،ويكتشف بعض
االستخدامات املجازية لها.
يُوظّف معرفته باملصاحبات اللغوية الشائعة يف
االستعامل اللغوي قد ًميا وحديثًا مثل  :االختناق
املروري ،تكنولوج ًيا املعلومات ...،جبال شاهقة،
حفيف الشجر ،صهيل الخيول...
يقرأ املتعلّم ق �راءة جهرية مراع ًيا التنغيم
والضبط السليم يف حدود ( )70كلمة يف الدقيقة
الواحدة.
نصوصا معظم كلامتها
يقرأ املتعلّم قراءة سليمة
ً
تخلو من الضبط معتم ًدا عىل السياق.

املستوى
1
2

3

3
2
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املجال الثاين :القراءة الأدبية
رو�ضة 1
املعيار
املحور
املجال
 .2ق��������راءة  1.2م���ع���رف���ة  1.1.2أن يُ��ح � ّدد املتعلّم الفكر 1.1.1.2.K1
الرئيسة والتفاصيل املساندة
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
ال��رئ��ي��س��ة
األدبية
التي تسهم يف توضيح الفكرة 2.1.1.2.K1
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو
والتفاصيل
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
3.1.1.2.K1
 2.2ت��ح��ل��ي��ل  1.2.2أن يُ��ح� ّدد املتعلّم جوانب 1.1.2.2.K1

النص

معينة يف النصوص األدبية
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص 2.1.2.2.K1
وخيارات املؤلفني يف اختيار
الكلامت واألساليب األدبية
املناسبة لنصوصهم.
3.1.2.2.K1

نصوصا شعرية 1.1.3.2.K1
 3.2ت���ك���ام���ل  1.3.2أن يقرأ املتعلّم
ً

املعرفة مع
الفكر

وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
ويق ّيمها ،وي��دم��ج الفكر 2.1.3.2.K1
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة
وفهم جديدين عن الفكرة
املحورية ،والرسائل املتضمنة
يف األعامل األدبية.
3.1.3.2.K1
4.1.3.2.K1

نواتج التعلم
يختار املتعلّم قصصه املفضلة ،معي ًدا رسدها
باستخدام الرسوم أو الصور.
يُجيب املتعلّم عن األسئلة يف قصة أو أنشودة
قُرئت له ،أو عن الرسومات املوجودة يف كتاب
ما.
يُبدي املتعلّم رأيه يف نص مقروء أو مريئ أو
مسموع.
يتوقع املتعلّم محتوى القصة من خالل غالفها،
وعنوانها ،أو الرسوم املوجودة فيها.
يُجيب املتعلّم عن األسئلة ،ويطرح أسئلة أخرى
تتعلق مبفردات جديدة غري مألوفة ،مثال:
(محيط ،نافذة ،)... ،مبساعدة املعلم.
يُحاول املتعلّم ال��ق�راءة من خ�لال الرسوم
التوضيحية أو الصور ،وصف شخصية ما ،أو
املكان الذي تدور فيه أحداث القصة ،أو يعيد
رسد قصة قرئت له.
يتتبع املتعلّم الرسوم التوضيحية يف الكتاب
املصور ،متوق ًعا ما سيحدث فيه.
يربط املتعلّم محتوى القصة أو األنشودة
بخرباته الشخصية ،مثل( :التحدث عن حديقة
الحيوان عند زيارتها مع أرسته) بعد قراءة قصة
تدور أحداثها حول املوضوع نفسه.
يتع ّرف املتعلّم مكونات العمل األديب وخصائصه،
مثال( :األنشودة ،القصة ،املرسحية.)... ،
يحفظ املتعلّم ( )6أناشيد قصرية تتألف من (-5
 )6أبيات ،موضوعاتها األلعاب واألرسة.

املستوى
2
2
3
2
2

2
2
1
2
2
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رو�ضة 2
املعيار
املحور
املجال
 .2ق��������راءة  1.2م���ع���رف���ة  1.1.2أن يُ��ح � ّدد املتعلّم الفكر 1.1.1.2.K2
الرئيسة والتفاصيل املساندة
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
ال��رئ��ي��س��ة
األدبية
والتفاصيل
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو 2.1.1.2.K2
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
3.1.1.2.K2
 2.2ت��ح��ل��ي��ل  1.2.2أن يُ��ح� ّدد املتعلّم جوانب 1.1.2.2.K2

النص

معينة يف النصوص األدبية
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص 2.1.2.2.K2
وخيارات املؤلفني يف اختيار
الكلامت واألساليب األدبية 3.1.2.2.K2
املناسبة لنصوصهم.
4.1.2.2.K2
5.1.2.2.K2

نصوصا شعرية 1.1.3.2.K2
 3.2ت���ك���ام���ل  1.3.2أن يقرأ املتعلّم
ً

املعرفة مع
الفكر

وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
ويق ّيمها ،وي��دم��ج الفكر
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة
وفهم جديدين عن الفكرة 2.1.3.2.K2
املحورية ،والرسائل املتضمنة
يف األعامل األدبية.
3.1.3.2.K2
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نواتج التعلم
يُجيب املتعلّم عن األسئلة يف قصة أو أنشودة
قُرئت له ،أو عن الرسومات املوجودة يف كتاب
ما ،ويطرح أسئلة عنها.
يعيد املتعلّم رسد القصة شفويًّا ،ويتمكن من
متثيلها ،أو يُعبرّ من خالل الرسم عن أحداثها.
يُح ّدد املتعلّم العنارص الفنية يف قصة قُرئت له:
(الشخصيات ،املكان ،الزمان ،واألفكار الرئيسة).
يُجيب املتعلّم عن األسئلة ،ويطرح أسئلة أخرى
عن الكلامت غري املألوفة يف النص الذي يُقرأ له.
يتع ّرف املتعلّم بعض األجناس األدبية التي تقرأ
له ،مثل( :القصص القصرية ،األناشيد ،األلغاز .)..
يعيد املتعلّم رسد إحدى القصص برتتيب صحيح
مستعي ًنا بالصور أو الذاكرة.
يشري املتعلّم إىل اسم مؤلف الكتاب ،الرسام،
محد ًدا دور كل منهام (مبساعدة من املعلم).
يستجيب املتعلّم لإليقاعات من خالل تكرار
األصوات والكلامت والعبارات.
يربط املتعلّم بني الصور التي يشاهدها
واألح��داث املناسبة لها ،ويصف العالقة بني
النص وجزء واحد منه يف نصوص بسيطة ومالمئة
للطفل يف هذه املرحلة.
يقارن املتعلّم بني نصني أدبيني يشرتكان يف
الفكرة نفسها ،محد ًدا أوجه التشابه واالختالف،
مثل :إيجاد الفرق بني شخصيتي ليىل والذئب
يف قصتني.
يحفظ املتعلّم ( )6أناشيد قصرية تتألف من (-5
 )6أبيات ،موضوعاتها األلعاب واألرسة والعيد.

املستوى
2
2
1
1
2
3
2
1
2

3
2

ال�صف الأول
املعيار
املحور
املجال
 .2ق��������راءة  1.2م���ع���رف���ة  1.1.2أن يُ��ح � ّدد املتعلّم الفكر
الرئيسة والتفاصيل املساندة
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
ال��رئ��ي��س��ة
األدبية
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو
والتفاصيل
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
 2.2ت��ح��ل��ي��ل  1.2.2أن يُ��ح� ّدد املتعلّم جوانب
معينة يف النصوص األدبية
النص
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص
وخيارات املؤلفني يف اختيار
الكلامت واألساليب األدبية
املناسبة لنصوصهم.

1.1.1.2.G1

2.1.1.2.G1
3.1.1.2.G1
1.1.2.2.G1
2.1.2.2.G1
3.1.2.2.G1
4.1.2.2.G1

5.1.2.2.G1
6.1.2.2.G1

نصوصا شعرية 1.1.3.2.G1
 3.2ت���ك���ام���ل  1.3.2أن يقرأ املتعلّم
ً

املعرفة مع
الفكر

وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
ويق ّيمها ،وي��دم��ج الفكر
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة 2.1.3.2.G1
وفهم جديدين عن الفكرة 3.1.3.2.G1
املحورية ،والرسائل املتضمنة
يف األعامل األدبية.
4.1.3.2.G1
5.1.3.2.G1

نواتج التعلم
يُجيب املتعلّم عن أسئلة لنصوص (شعرية
ونرثية) قرئت له ،ويطرح أسئلة مظه ًرا فهمه
لها ،مبديًا رأيه فيها.
يتتبع املتعلّم تسلسل األحداث يف قصة ما.
يعيد املتعلّم رسد قصة مظه ًرا فهمه ملوضوع
النص ورسالته العامة مستعي ًنا بالصور.
يُجيب املتعلّم عن األسئلة ،ويطرح أسئلة أخرى
عن الكلامت غري املألوفة يف النص الذي يُقرأ له.
يُح ّدد املتعلّم العنارص الفنية األساسية يف
القصة :الشخصيات ،الزمان ،املكان.
يذكر املتعلّم الكلامت التي تعبرّ عن املشاعر
واألحاسيس يف قصة أو أنشودة قرئت له.
يذكر املتعلّم اسم مؤلف الكتاب ،والشخص
الذي رسم الرسومات التوضيحية له ،مح ِّد ًدا
دور كل منهام.
يبني املتعلّم دور الرسومات التوضيحية يف
توضيح الفكرة ،وعواطف الشخصيات ،وصفاتها.
يستجيب املتعلّم لإليقاعات من خالل القافية
والنغامت املنتظمة ،وتكرار األصوات والكلامت
والعبارات.
يربط املتعلّم بني الصور التي يشاهدها
واألحداث املناسبة لها ،مفسرِّ ًا العالقات بينها،
والسامت األساسية للشخصيات.
يتع ّرف املتعلّم راوي القصة والشخصيات.
يتع ّرف املتعلّم بعض األجناس األدبية التي تقرأ
له ،مثل( :القصص القصرية ،األناشيد ،األلغاز.)...
يقارن املتعلّم بني نصوص كتبها كتّاب مختلفون
تعالج املوضوع نفسه ،وقدمت له بوسائل
مختلفة (مطبوعة ،رقمية).
يحفظ املتعلّم ( )6أناشيد قصرية تتألف من (5
  )7أبيات موضوعاتها تناسب املرحلة العمرية،مثل :الطفولة ،واأللعاب ،والحيوانات ،والطبيعة،
والقيم اإلنسانية ،وغريها.

املستوى
3
3
2
1
2
1
1
2
1
2
1
3
3

2
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ال�صف الثاين
املعيار
املحور
املجال
 .2ق��������راءة  1.2م���ع���رف���ة  1.1.2أن يُ��ح � ّدد املتعلّم الفكر 1.1.1.2.G2
الرئيسة والتفاصيل املساندة
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
ال��رئ��ي��س��ة
األدبية
والتفاصيل
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو 2.1.1.2.G2
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
3.1.1.2.G2

نواتج التعلم
يُجيب املتعلّم عن أسئلة لنص شعري ،ويطرح
كيف)
أسئلةَ ( :م ْن  -ماذا  -متى  -أيْ َن  -ملاذا َ -
مظه ًرا فهمه للنص ،مبديًا رأيه فيه.
يتتبع املتعلّم تسلسل الفكر يف نصوص نرثية
وشعرية رابطًا بني كل فكرة وأخرى.
يُح ّدد العنارص الفنية( :الشخصيات ،واملكان
مستخلصا مغزاها،
والزمان ،واألحداث الرئيسة)
ً
مع ًربا عن رأيه فيها.
يقارن املتعلّم بني الشخصيات والزمان واملكان
يف قصص قرأها.
يستجيب املتعلّم لإليقاعات من خالل القافية
والنغامت املنتظمة ،وتكرار األصوات والكلامت
والعبارات.
يُح ّدد املتعلّم الكلامت والعبارات التي ت ُ َك ِّو ْن
اإليقاع الشعري (اإليقاعات املنتظمة ،واألسطر
املتكررة ...إلخ).

4.1.2.2.G2

يتع ّرف املتعلّم األمناط الرتكيبية ألنواع مختلفة
من النصوص األدبية ،مستخد ًما املصطلحات
الصحيحة للرجوع إليها ،مثل( :املقدمة،
والخامتة ،واملقطع الشعري).
يتع ّرف املتعلّم وجهات نظر الشخصيات املتعددة
يف النص األديب ،موض ًحا االختالفات بينها.
يربط املتعلّم بني الصور التي يشاهدها
واألحداث املناسبة لها ،مفسرِّ ًا العالقات بينها
تفس ًريا منطق ًّيا.
يتفاعل املتعلّم مع النصوص املقروءة بوسائل
مختلفة :الرسم ،الكتابة ،الحاسوب ،الجهاز
اللوحي ،مستنت ًجا القيم الواردة فيها.
يُنتج املتعلّم عمالً أدب ًّيا مبسطًا عىل ضوء نص
درسه مظه ًرا الشخصيات ،املكان.
يقرتح املتعلّم نهايات بديلة لقصة قرأها.
يحفظ املتعلّم ( )6أناشيد قصرية تتألف من (- 5
 )8أبيات ،تدور موضوعاتها تناسب املرحلة ،مثل:
الطفولة ،واألرسة ،والبيت ،والوطن ،والحيوانات،
والطبيعة ،والبيئة ،والقيم اإلنسانية ،وغريها.

 2.2ت��ح��ل��ي��ل  1.2.2أن يُ��ح� ّدد املتعلّم جوانب 1.1.2.2.G2

النص

معينة يف النصوص األدبية
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص 2.1.2.2.G2
وخيارات املؤلفني يف اختيار
الكلامت واألساليب األدبية
املناسبة لنصوصهم.
3.1.2.2.G2

5.1.2.2.G2
نصوصا شعرية 1.1.3.2.G2
 3.2ت���ك���ام���ل  1.3.2أن يقرأ املتعلّم
ً

املعرفة مع
الفكر

وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
ويق ّيمها ،وي��دم��ج الفكر
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة 2.1.3.2.G2
وفهم جديدين عن الفكرة
املحورية ،والرسائل املتضمنة
يف األعامل األدبية.
3.1.3.2.G2
4.1.3.2.G2
5.1.3.2.G2
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املستوى
3
2
3
2
1

2

2
3
2
2
3
2
2

ال�صف الثالث
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
 .2ق��������راءة  1.2م���ع���رف���ة  1.1.2أن يُ��ح � ّدد املتعلّم الفكر  1.1.1.2.G3يُجيب املتعلّم عن أسئلة تظهر فهمه للفكر
الرئيسة والفكر الفرعية مستعي ًنا بالنص.
الرئيسة والتفاصيل املساندة
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
ال��رئ��ي��س��ة
األدبية
التي تسهم يف توضيح الفكرة  2.1.1.2.G3يطرح املتعلّم أسئلة عن الفكرة الرئيسة والفكر
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو
والتفاصيل
الفرعية يف نصوص شعرية ،مبديًا رأيه يف املضمون.
الدروس املقدمة يف النصوص  3.1.1.2.G3يُح ّدد املتعلّم تطور األحداث ،موض ًحا الرصاع
األدبية.
بأنواعه ،والبداية والوسط والنهاية واملغزى.
 2.2ت��ح��ل��ي��ل  1.2.2أن يُ��ح� ّدد املتعلّم جوانب  1.1.2.2.G3يصف املتعلّم الشخصيات الرئيسة يف القصة ،أو
الحكاية الرمزية ،أو الحكاية الخرافية.
معينة يف النصوص األدبية
النص
2.1.2.2.G3
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص
يُح ّدد املتعلّم الحوار يف النص األديب (قصة/
مرسحية) ودوره يف الكشف ع��ن طبيعة
وخيارات املؤلفني يف اختيار
الشخصيات (طيب ،رشير ،شجاع ،أناين) من
الكلامت واألساليب األدبية
خالل أقوالها وأفعالها وأشكالها املرسومة.
املناسبة لنصوصهم.
 3.1.2.2.G3يُفسرّ املتعلّم الكلامت والعبارات املستخدمة
يف النصوص األدبية ،ممي ًزا بني االستخدامات
الحقيقية واملجازية.
 4.1.2.2.G3يُح ّدد املتعلّم أدوات الربط املتعلقة بالزمن،
وتسلسل األح��داث ،والسبب والنتيجة لوصف
العالقة بني األحداث يف النصوص األدبية ،مثل( :كيف
َع ّج َل الحدث األول يف وقوع األحداث الالحقة).
 5.1.2.2.G3يمُ يّز املتعلّم األشكال العامة للنصوص األدبية
(قصيدة ،قصة ،مرسحية)....
 6.1.2.2.G3يصف املتعلّم األمناط الرتكيبية ألنواع مختلفة من
األشكال العامة للنصوص ،مستخد ًما املصطلحات
الصحيحة للرجوع إليها (مثل :املقدمة ،والخامتة،
واملقطع الشعري ،والفصل من املرسحية).
 3.2ت���ك���ام���ل  1.3.2أن يقرأ املتعلّم
نصوصا شعرية  1.1.3.2.G3يُفسرّ املتعلّم كيف تساعد الرسوم التوضيحية
ً
وعنارص أخرى مرئية يف النص عىل نقل املعنى
وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
املعرفة مع
(العاطفة ،والتأكيد عىل جوانب الشخص ّية،
ويق ّيمها ،وي��دم��ج الفكر
الفكر
وتوضيح املكان والزمان.)...
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة
وفهم جديدين عن الفكرة  2.1.3.2.G3يذكر املتعلّم أوجه التشابه واالختالف بني نصني
للكاتب نفسه من حيث :الفكر الرئيسة ،والدروس
املحورية ،والرسائل املتضمنة
املستخلصة ،واملكان والزمان ،وسري األحداث.
يف األعامل األدبية.
 3.1.3.2.G3يكتب املتعلّم استجابة عىل ضوء نص درسه
مظه ًرا الشخصيات ،واملكان ،وتسلسل األحداث.
 4.1.3.2.G3يقرتح املتعلّم نهايات بديلة لقصة قرأها ،معلّالً
اقرتاحاته.
 5.1.3.2.G3يحفظ املتعلّم ( )6أناشيد قصرية تتألف من
( )10-5أبيات تدور موضوعاتها عن ما يناسب
املرحلة من مثل :ال��ذات ،والوطن ،والصحة،
والعالقات اإلنسانية ،واألخالق ،والقيم ..وغريها.

املستوى
2
3
3
2
3
2
3
1
2

2
3
3
2
2
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ال�صف الرابع
املعيار
املحور
املجال
 .2ق��������راءة  1.2م���ع���رف���ة  1.1.2أن يُ��ح � ّدد املتعلّم الفكر 1.1.1.2.G4
الرئيسة والتفاصيل املساندة
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
ال��رئ��ي��س��ة
األدبية
والتفاصيل
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو 2.1.1.2.G4
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
 2.2ت��ح��ل��ي��ل  1.2.2أن يُ��ح� ّدد املتعلّم جوانب 1.1.2.2.G4

النص

معينة يف النصوص األدبية
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص
وخيارات املؤلفني يف اختيار 2.1.2.2.G4
الكلامت واألساليب األدبية
املناسبة لنصوصهم.
3.1.2.2.G4
4.1.2.2.G4

5.1.2.2.G4
6.1.2.2.G4

نصوصا شعرية 1.1.3.2.G4
 3.2ت���ك���ام���ل  1.3.2أن يقرأ املتعلّم
ً

املعرفة مع
الفكر

وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
ويقيّمها ،وي��دم��ج الفكر
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة 2.1.3.2.G4
وفهم جديدين عن الفكرة
املحورية ،والرسائل املتضمنة
يف األعامل األدبية.
3.1.3.2.G4
4.1.3.2.G4
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نواتج التعلم
يُح ّدد املتعلّم الفكرة الرئيسة واملغزى للنص
األديب من خالل التفاصيل املساندة ،داعماً آراءه
بأدلة من النص.
يُح ّدد املتعلّم تسلسل أحداث القصة ،ومالمح
الشخصيات ،واملكان والزمان ،مستدالً بتفاصيل
مقتبسا من أقوال الشخص ّية
محددة داعمة،
ً
وأفعالها.
يُحلّل املتعلّم بنية النصوص القصصية وعنارصها
رسا أفعال الشخصيّة ،ودوافعها،
الفنية ،مف ً
كاشفًا عن صفاتها.
يمُ يّز املتعلّم النصوص األدبية( :قصة  -قصيدة
 رسالة  )....وفقًا لخصائصها الفنية املختلفة.يمُ ّيز املتعلّم خصائص النصوص الشعرية الخيالية
من الواقعية.
يُفسرّ املتعلّم االختالفات الرئيسة يف أنواع
النصوص األدب��ي��ة (الحكايات ،والقصائد،
واملرسحيات) ،مستخد ًما املصطلحات الصحيحة
عند الكتابة أو التحدث عنها.
يمُ ّيز املتعلّم الحوار الداخيل من الحوار الخارجي
يف القصة.
يُح ّدد املتعلّم صفات الشخص ّية وأفعالها يف
القصص الخيالية ويقابلها بصفات الشخص ّية
وأفعالها يف القصص الواقعية.
يقارن املتعلّم بني حكايات من ثقافات مختلفة،
من حيث :الفكرة ،الشخصيات ،املكان والزمان،
عنارص الحبكة.
يُحلّل املتعلّم بنية الحكاية يف قصص من الرتاث
املحيل واإلسالمي ،مقارنًا بينها وبني القصص
املعارصة التي يقرؤها.
يستنتج املتعلّم عالقة الشخصيات واألحداث
يف نص القصة أو املرسحية بالرسوم التوضيحية
املوجودة فيها أو التمثيل املريئ.
يحفظ املتعلّم ( )6نصوص شعرية تتألف من
( )10-7أبيات موضوعاتها تناسب املرحلة ،مثل:
الوطن ،العالقات اإلنسانية ،الطبيعة ،العلم،
القيم ...وغريها.

املستوى
3

3

3
1
1
2
2
2
2
2
2

2

ال�صف اخلام�س
املعيار
املحور
املجال
 .2ق��������راءة  1.2م���ع���رف���ة  1.1.2أن يُ��ح � ّدد املتعلّم الفكر 1.1.1.2.G5
الرئيسة والتفاصيل املساندة
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
ال��رئ��ي��س��ة
األدبية
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو
والتفاصيل
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
2.1.1.2.G5
3.1.1.2.G5
 2.2ت��ح��ل��ي��ل  1.2.2أن يُ��ح� ّدد املتعلّم جوانب 1.1.2.2.G5

النص

معينة يف النصوص األدبية
ويفهمها ،ويُحلّل عنارص النص 2.1.2.2.G5
وخيارات املؤلفني يف اختيار
الكلامت واألساليب األدبية
املناسبة لنصوصهم.
3.1.2.2.G5
4.1.2.2.G5

5.1.2.2.G5

نواتج التعلم
يُح ّدد املتعلّم الفكرة الرئيسة والتفاصيل
املساندة يف مجموعة قصصية مختارة يقرؤها
(ورقية أو إلكرتونية) ،مقد ًما تقري ًرا عنها،
مستخد ًما تطبيق معالجة الكلامت ليكتب
ويحرر ويطبع ويحفظ التعيينات.
يبني املتعلّم املعنى اإلجاميل للنص الشعري،
موض ًحا الفكر الرئيسة والجزئية فيه.
يذكر املتعلّم أوج��ه التشابه واالخ��ت�لاف يف
وجهات النظر املقدمة يف نصني مختلفني.
يُفسرّ املتعلّم كلامت النص الشعري ،مستنت ًجا
دالالت املفردات,
يذكر املتعلّم أوجه التشابه واالختالف يف جوانب
النصوص األدبية ،مثل :القصص ،واملرسحيات،
واألساطري/الحكايات الشعبية ،والشعر (وصف
شخصيتني أو أك�ثر ،وص��ف املكان والزمان،
واألحداث).
يُح ّدد املتعلّم أنواع اإليقاع اللفظي يف النصوص
(الجناس والسجع والتكرار الصويت).
يُح ّدد املتعلّم املعاين املجازية مثل :التشبيه
واألساليب اإلنشائية األخرى ،شار ًحا كيف تنقل
تلك األدوات املعنى املراد يف النصوص.
يذكر املتعلّم أوج��ه التشابه واالختالف بني
القصص من النوع األديب نفسه ،مثل( :قصص
األلغاز وقصص املغامرات) من حيث :الفكر
الرئيسة ،والشخصيات ،واألح���داث ،واللغة
املستخدمة..

املستوى
3

1
2
2

3

2
2

2
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تابع ..ال�صف اخلام�س
املعيار
املحور
املجال
نصوصا شعرية 1.1.3.2.G5
 .2ق��������راءة  3.2ت���ك���ام���ل  1.3.2أن يقرأ املتعلّم
ً
وأعامالً نرثية متنوعة ويُحلّلها
املعرفة مع
ال��ن��ص��وص
ويق ّيمها ،وي��دم��ج الفكر
الفكر
األدبية
املقدمة فيها؛ لبناء معرفة 2.1.3.2.G5
وفهم جديدين عن الفكرة
املحورية ،والرسائل املتضمنة
يف األعامل األدبية.
3.1.3.2.G5

4.1.3.2.G5
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نواتج التعلم
يُح ّدد املتعلّم مساهمة الصور املرئية واألصوات
والحركات والكلامت يف توضيح مغزى العمل
األديب املطبوع أو الرقمي.
يتنبّأ املتعلّم مبا ميكن أن يحدث يف املستقبل
فيام قرأه من القصص أوالقصائد أوالحكايات
الشعبية أواملرسحيات أواألشكال األدبية األخرى.
يحفظ املتعلّم ( )6نصوص شعرية تتألف من
( )10-7أبيات موضوعاتها تناسب املرحلة مثل:
الجامل ،البيئة ،الطبيعة ،العمل ،املهن ،الرتاث،
القيم ...وغريها.
يُفسرّ املتعلّم االختالفات الرئيسة بني أنواع
الفنون األدبية :القصص والحكايات والقصائد
واملرسحيات ،مستخد ًما املصطلحات الصحيحة
لإلشارة إىل العنارص الرئيسة لكل نوع.

املستوى
2
3

2

2

ال�صف ال�ساد�س
املعيار
املحور
املجال
 .2ق��������راءة  1.2م���ع���رف���ة  1.1.2أن ي��ح � ّدد املتعلّم الفكر 1.1.1.2.G6
الرئيسة والتفاصيل املساندة
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
ال��رئ��ي��س��ة
األدبية
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو
والتفاصيل
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
2.1.1.2.G6
3.1.1.2.G6
4.1.1.2.G6
5.1.1.2.G6
 2.2ت��ح��ل��ي��ل  1.2.2أن يح ّدد املتعلّم جوانب 1.1.2.2.G6

ال���ج���م���ل
وتركيبها

معينة يف النصوص األدبية
ويفهمها ،ويحلل خيارات
املؤلفني يف اختيار الكلامت 2.1.2.2.G6
واألساليب األدبية املناسبة
لنصوصهم.
3.1.2.2.G6

4.1.2.2.G6

نواتج التعلم
يح ّدد املتعلّم الفكرة الرئيسة والفكر الجزئية
يف مجموعة قصصية مختارة يقرؤها (ورقية
مقتبسا
أو إلكرتونية) ،مقد ًما تقري ًرا عنها،
ً
أدلة نصية معينة تدعم تقريره ،مستخد ًما
تطبيق معالجة الكلامت؛ ليكتب ويحرر ويطبع
ويحفظ التعيينات.
يح ّدد املتعلّم املعنى اإلجاميل للنص الشعري،
موضِّ ًحا الفكر الرئيسة والجزئية فيه.
يفسرّ املتعلّم كلامت النص الشعري ،مستنت ًجا
الدالالت التعبريية (اإليحائية) فيه.
يحلّل املتعلّم النص الشعري يف سياقه التاريخي.
يح ّدد املتعلّم الخصائص العامة لكل من السرية
الغريية والذاتية ،مقارنًا بينهام.
نصا مرسح ًيا مبي ًنا فكرة النص،
يحلّل املتعلّم ًّ
ودور الشخصيات والحوار الخارجي والداخيل
فيه.
يفسرّ املتعلّم اللغة املجازية ،واملعاين الداللية
للكلامت والعبارات املستخدمة يف النص األديب،
معلّالً استخدام الكاتب هذه اللغة.
يحلّل املتعلّم األث���ر ال���ذي ت�ترك��ه سامت
الشخصيات (الشجاعة  -الصدق  -الوفاء )...عىل
سري خط الحبكة والحل.
يبني املتعلّم أثر اإلطار املكاين والزماين يف بنية
القصة ،وطبيعة الرصاع ،وتطور الحبكة يف قصص
مختارة يختلف فيها اإلطار الزماين واملكاين.

املستوى

2

2
1
2
2
2
3
2
3

157

تابع ..ال�صف ال�ساد�س
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
 .2ق��������راءة  3.2ت���ك���ام���ل  1.3.2أن ي��ق��رأ املتعلّم
نصوصا  1.1.3.2.G6يرشح املتعلّم طريقة مساهمة الصور املرئية
ً
شعرية وأعامالً نرثية متنوعة
امل��ع��رف��ة
ال��ن��ص��وص
واألصوات والحركات والوسائط املتعددة األخرى
وقصصا
تتضمن مرسحيات
والفكر
األدبية
يف إبراز املعنى وجامل النص القصيص ،ويقارنها
ً
وقصصا
واقعية وخيالية،
مع اللقطات األخرى املصورة بطريقة تقليدية
ً
وقصصا
من ع��امل الحيوان،
يف الكتب املطبوعة.
ً
من ال�تراث املحيل والعريب  2.1.3.2.G6يحلّل املتعلّم األنواع املختلفة من النصوص ،من
والعاملي ويحللها ويق ّيمها،
مثل( :القصص ،والقصائد ،والروايات التاريخية
ويدمج الفكر املقدمة فيها؛
والخيالية )...ذاك ًرا أوجه التشابه واالختالف بني
لبناء معرفة وفهم جديدين
وجهات نظر املؤلفني يف عرضها.
عن الفكر الرئيسة ،والرسائل  3.1.3.2.G6يحفظ املتعلّم ( )6نصوص من األدب الحديث
املتضمنة يف األعامل األدبية.
واملعارص تتألف من ( )10-8أبيات أو سطور
من الشعر العمودي وشعر التفعيلة ،تدور
موضوعاتها عن ما يناسب املرحلة يف املجاالت
املختلفة.
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املستوى
2

3

2

ال�صف ال�سابع
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
 .2ق��������راءة  1.2م���ع���رف���ة  1.1.2أن ي��ح � ّدد املتعلّم الفكر  1.1.1.2.G7يبني املتعلّم املعنى اإلجاميل للنص الشعري،
موض ًحا الفكر الرئيسة والجزئية والتفاصيل.
الرئيسة والتفاصيل املساندة
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
ال��رئ��ي��س��ة
األدبية
والتفاصيل
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو  2.1.1.2.G7يفسرّ املتعلّم كلامت النص الشعري ،مستنت ًجا
الدروس املقدمة يف النصوص
الدالالت التعبريية (اإليحائية واملجازية) فيه.
األدبية.
 3.1.1.2.G7يحلّل املتعلّم النص الشعري يف سياقه التاريخي
مستنت ًجا السامت الفنية له.
 4.1.1.2.G7يتع ّرف املتعلّم تقنيات الرسد والوصف والحوار
يف الكتابة القصصية ،ممي ًزا بينها.
 5.1.1.2.G7يح ّدد املتعلّم كيفية ارتباط فكرتني رئيستني
أو أكرث يف نص أديب واحد ،مستدالً بالتفاصيل
النصية.
 2.2ت��ح��ل��ي��ل  1.2.2أن يح ّدد املتعلّم جوانب  1.1.2.2.G7يعلل املتعلّم استخدام اللغة املجازية واملعاين
معينة يف النصوص األدبية
ال���ج���م���ل
الداللية للكلامت والعبارات املستخدمة يف
ويفهمها ،ويحلل خيارات
وتركيبها
النص األديب ،واصفًا كيف تؤثر هذه اللغة عىل
املؤلفني يف اختيار الكلامت
النص.
واألساليب األدبية املناسبة  2.1.2.2.G7يقارن املتعلّم بني نصني أدبيني (قديم وحديث)
لنصوصهم.
يشرتكان يف موضوع واح��د من حيث اللغة
واألسلوب.
 3.1.2.2.G7يح ّدد املتعلّم الخصائص الفنية التي متيز الرواية
من القصة القصرية واملرسحية وفن السرية،
موض ًحا ما يتميز به كل نوع.
نصا نرثيًّا (رواية ،قصة قصرية،
 4.1.2.2.G7يحلّل املتعلّم ًّ
مرسحية) إىل عنارصه الفنية ،موض ًحا فكرته،
تلخيصا عنه ،مستخد ًما التقانة يف نرش
كاتبًا
ً
ما كتبه عرب مواقع التواصل االجتامعي عىل
الشبكة املعلوماتية.
 5.1.2.2.G7يحلّل املتعلّم النص لتحديد وجهة نظر املؤلف،
ووجهات نظر الشخصيات املختلفة يف النص،
وكيف مييز املؤلف وجهة نظره من وجهة نظر
الشخصيات من خالل ردود فعلها عىل الحدث
نفسه.
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تابع ..ال�صف ال�سابع
املعيار
املحور
املجال
نصوصا
 .2ق��������راءة  3.2ت���ك���ام���ل  1.3.2أن ي��ق��رأ املتعلّم
ً
شعرية وأعامالً نرثية متنوعة
امل��ع��رف��ة
ال��ن��ص��وص
وقصصا
تتضمن مرسحيات
والفكر
األدبية
ً
وقصصا
واقعية وخيالية،
ً
وقصصا
من ع��امل الحيوان،
ً
من ال�تراث املحيل والعريب
والعاملي ويحللها ويق ّيمها،
ويدمج الفكر املقدمة فيها؛
لبناء معرفة وفهم جديدين
عن الفكر الرئيسة ،والرسائل
املتضمنة يف األعامل األدبية.

1.1.3.2.G7
2.1.3.2.G7
3.1.3.2.G7
4.1.3.2.G7

5.1.3.2.G7

6.1.3.2.G7
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نواتج التعلم
مييز املتعلّم املعاين الضمنية واملعاين الرصيحة
يف القصائد الشعرية.
يوضح املتعلّم دور الخيال واملحسنات اللفظية
يف خلق التأثري يف الشعر.
يقارن املتعلّم بني نصوص شعرية تنتمي إىل
عرص أديب واحد من حيث األلفاظ واألسلوب.
يذكر املتعلّم أوج��ه التشابه واالختالف بني
النصوص األدبية املكتوبة وبني نسخها املسموعة
واملصورة (سينامئ ًّيا) ،واملقدمة عىل املرسح،
أو نسخ الوسائط املتعددة ،وتحليل تأثريات
التقنيات لكل وسيلة عرض ،مثل( :اإلض��اءة،
والصوت ،وتركيز الكامريا ،والديكور ...إلخ).
ينقد املتعلّم العمل األديب من خالل :تحليل
العاطفة ،والنربة ،والتجسيد ،والرمزية ...إلخ،
مستخد ًما التقنيات السمعية والبرصية يف عرض
إنجازه مراعيًا مهارة التحدث باللغة العربية
الفصيحة.
يحفظ املتعلّم ( )6نصوص (من أدب عرص صدر
اإلسالم ،والعرص األموي والعبايس ،والحديث)
تتألف م��ن ( )10-8أب��ي��ات أو سطور من
الشعر العمودي وشعر التفعيلة ،واملوشحات
األندلسية ،تدور موضوعاتها عن ما يناسب
املرحلة يف املجاالت املختلفة.

املستوى
2
2
2
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2

ال�صف الثامن
املعيار
املحور
املجال
 .2ق��������راءة  1.2م���ع���رف���ة  1.1.2أن ي��ح � ّدد املتعلّم الفكر 1.1.1.2.G8
الرئيسة والتفاصيل املساندة
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
ال��رئ��ي��س��ة
األدبية
والتفاصيل
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو 2.1.1.2.G8
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
3.1.1.2.G8
4.1.1.2.G8
 2.2ت��ح��ل��ي��ل  1.2.2أن يح ّدد املتعلّم جوانب 1.1.2.2.G8

ال���ج���م���ل
وتركيبها

معينة يف النصوص األدبية
ويفهمها ،ويحلل خيارات
املؤلفني يف اختيار الكلامت 2.1.2.2.G8
واألساليب األدبية املناسبة
لنصوصهم.
3.1.2.2.G8

4.1.2.2.G8

5.1.2.2.G8

نواتج التعلم
يبني املتعلّم املعنى اإلجاميل للنص الشعري،
موض ًحا الفكرة الرئيسة والفكر الجزئية
والتفاصيل املساندة فيه.
يفسرّ املتعلّم كلامت النص الشعري وجمله،
مستنت ًجا الدالالت التعبريية (اإليحائية) فيه.
يح ّدد املتعلّم كيفية ارتباط فكرتني رئيستني
أو أكرث أو وجهات النظر الرئيسة يف نص أديب
واحد ،مستدالً بالتفاصيل النصية.
يحلّل املتعلّم النصوص الشعرية يف سياقها
التاريخي ،واالجتامعي.
يح ّدد املتعلّم األح��داث التي تطور الحبكة،
موض ًحا كيف يفسرّ كل حدث األفعال املاضية
أو املستقبلية للشخصيات يف الرواية.
يحلّل املتعلّم الشخصيات من خالل أفكارها
وأقوالها وأفعالها ،ومن خالل أقوال الشخصيات
األخ��رى عنها ،مستخد ًما الوسائط الرقمية،
مستدالً عىل ما يعرضه بأدلة من النص.
يتتبع املتعلّم ال�سرد والوصف وال��ح��وار يف
القصص التي يقرؤها موض ًحا الوظائف التي
تؤديها يف النص ،مقارنًا بني مجموعة من
القصص املختلفة من حيث الفروق يف توظيف
لغة الرسد والوصف والحوار كماًّ ونو ًعا.
يقارن املتعلّم بني نصني أدبيني (قديم وحديث)،
يشرتكان يف موضوع واحد من حيث املعجم
نصوصا أخرى
واللغة واألسلوب ،مقد ًما عنهام
ً
تظهر تطو ًرا يف الفهم.
يحلّل املتعلّم نصني أدبيني (قديم وحديث)
مح ِّد ًدا االختالفات يف األسلوب واختيار الكلامت،
رابطًا تلك االختالفات بسياقاتها التاريخية.
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تابع ..ال�صف الثامن
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
 .2ق��������راءة  3.2ت���ك���ام���ل  1.3.2أن ي��ق��رأ املتعلّم
نصوصا  1.1.3.2.G8يوضح املتعلّم مدى انعكاس تحويل القصة
ً
شعرية وأعامالً نرثية متنوعة
امل��ع��رف��ة
ال��ن��ص��وص
األصلية إىل (فيلم) مصور (سينامئ ًّيا) أو مؤ ّدى
وقصصا
تتضمن مرسحيات
والفكر
األدبية
مرسح ًّيا ،وم��دى انحرافه عن النص األصيل
ً
وقصصا
واقعية وخيالية،
للقصة ،ويق ّيم اختيارات كاتب (السيناريو) أو
ً
وقصصا
من ع��امل الحيوان،
الكاتب املرسحي ،واملخرج واملمثلني.
ً
من ال�تراث املحيل والعريب  2.1.3.2.G8يحلّل املتعلّم كيف تعتمد األع�مال األدبية
والعاملي ويحللها ويق ّيمها،
الحديثة عىل الفكر الرئيسة وأمناط األحداث
ويدمج الفكر املقدمة فيها؛
وأن���واع الشخصيات الحقيقية والخيالية
لبناء معرفة وفهم جديدين
املستمدة من األع�مال التاريخية واألدبية
عن الفكر الرئيسة ،والرسائل
(قصص -قصائد ،)..واصفًا كيف تم تجديدها.
املتضمنة يف األعامل األدبية 3.1.3.2.G8 .يحفظ املتعلّم ( )6نصوص (من أدب العرص
األموي والعبايس ،والحديث ،واملعارص) تتألف
من ( )12-10بيتًا أو سط ًرا من الشعر العمودي
وشعر التفعيلة ،تدور موضوعاتها عن ما يناسب
املرحلة يف املجاالت املختلفة.
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املستوى
3

3

2

ال�صف التا�سع
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
 .2ق��������راءة  1.2م���ع���رف���ة  1.1.2أن ي��ح � ّدد املتعلّم الفكر  1.1.1.2.G9يحلّل املتعلّم تطور الفكرة الرئيسة أو وجهة
النظر يف النصوص من خالل تفاصيل محددة.
الرئيسة والتفاصيل املساندة
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
ال��رئ��ي��س��ة
األدبية
والتفاصيل
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو  2.1.1.2.G9يبني املتعلّم املعنى اإلجاميل للنص الشعري،
الدروس املقدمة يف النصوص
موض ًحا الفكرة الرئيسة والفكر الجزئية فيه،
األدبية.
رسا مفرداته باستخدام مصادر ورقية
مف ً
ورقمية ،مستنت ًجا الدالالت التعبريية (اإليحائية
واملجازية) منه.
 3.1.1.2.G9يحلّل املتعلّم النصوص يف سياقها التاريخي
مستخلصا السامت الفنية لها.
واالجتامعي،
ً
 2.2ت��ح��ل��ي��ل  1.2.2أن يح ّدد املتعلّم جوانب  1.1.2.2.G9يحلّل املتعلّم النص الشعري تحليالً فكريًّا،
معينة يف النصوص األدبية
ال���ج���م���ل
موض ًحا دور الخيال واملحسنات اللفظية يف
ويفهمها ،ويحلل خيارات
وتركيبها
إيجاد التأثري يف النص الشعري ،مح ِّد ًدا عنارص
املؤلفني يف اختيار الكلامت
املوسيقا فيه.
واألساليب األدبية املناسبة  2.1.2.2.G9يحلّل املتعلّم الرواية إىل عنارصها ،مبي ًنا خط
لنصوصهم.
تطور الحبكة الرئيسة ،والحبكات الفرعية -إن
وجدت -وتأثريها يف سري الخط العام للرواية.
 3.1.2.2.G9يحلّل املتعلّم العالقة بني الشخصيات الرئيسة
والشخصيات الفرعية ،مبي ًنا كيف تؤثر هذه
التفاعالت يف تطور الحبكة ،مستخد ًما وسائل
اإلعالم الرقمية وشاشات العرض املريئ -حسب
االقتضاء -للتعبري عن فكرة الرواية ،مستدالً عىل
ما يعرضه بأدلة من النص.
 4.1.2.2.G9يحلّل املتعلّم النص أو جز ًءا من النص الذي يعرب
فيه املؤلف عن موقفه أو تعليقه عىل قضية
اجتامعية أو موضوع آخر ،مقيماً إىل أي مدى
متكن املؤلف من تحقيق غايته.
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تابع ..ال�صف التا�سع
املعيار
املحور
املجال
نصوصا
 .2ق��������راءة  3.2ت���ك���ام���ل  1.3.2أن ي��ق��رأ املتعلّم
ً
شعرية وأعامالً نرثية متنوعة
امل��ع��رف��ة
ال��ن��ص��وص
وقصصا
تتضمن مرسحيات
والفكر
األدبية
ً
وقصصا
واقعية وخيالية،
ً
وقصصا
من ع��امل الحيوان،
ً
من ال�تراث املحيل والعريب
والعاملي ويحللها ويق ّيمها،
ويدمج الفكر املقدمة فيها؛
لبناء معرفة وفهم جديدين
عن الفكر الرئيسة ،والرسائل
املتضمنة يف األعامل األدبية.

1.1.3.2.G9
2.1.3.2.G9

3.1.3.2.G9

4.1.3.2.G9

5.1.3.2.G9

6.1.3.2.G9
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نواتج التعلم
يقارن املتعلّم بني األل��ف��اظ واألساليب يف
قصيدتني متشابهتني يف الفكرة.
يقارن املتعلّم بني دوافع الشخصيات وردود
أفعالها يف أعامل قصصية مختلفة مبي ًنا كيف
يؤثر ذلك يف البناء الفني للقصة وتطور الحبكة
وحلّها.
يقارن املتعلّم بني الفكر املتكررة يف األعامل
القصصية (الخري ضد الرش ،الفرح ضد الحزن)
من فرتات زمنية مختلفة.
يقارن املتعلّم بني مجموعة من القصص
املختلفة من حيث الفروق يف توظيف لغة
الرسد والوصف والحوار كماً ونو ًعا.
يقارن املتعلّم بني تناول املؤلف لعمل ما
بطريقة تقليدية ،وبني مؤلف آخر تناول فكرة
العمل نفسها بتوظيف العمل املطبوع املعارص
أو العمل املنتج باستخدام الوسائط املتعددة
من حيث التأثري يف املتلقي.
يحفظ املتعلّم ( )6نصوص (من عيون الشعر يف
عصور مختلفة ما عدا العرص الجاهيل) تتألف
من ( )12-10بيتًا أو سط ًرا من الشعر العمودي
وشعر التفعيلة تدور موضوعاتها عن ما يناسب
املرحلة يف املجاالت املختلفة.

املستوى
2
2

2
2

2

2

ال�صف العا�شر
املعيار
املحور
املجال
 .2ق��������راءة  1.2م���ع���رف���ة  1.1.2أن ي��ح � ّدد املتعلّم الفكر 1.1.1.2.G10
الرئيسة والتفاصيل املساندة
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
ال��رئ��ي��س��ة
األدبية
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو
والتفاصيل
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
2.1.1.2.G10
3.1.1.2.G10

 2.2ت��ح��ل��ي��ل  1.2.2أن يح ّدد املتعلّم جوانب 1.1.2.2.G10

ال���ج���م���ل
وتركيبها

معينة يف النصوص األدبية
ويفهمها ،ويحلل خيارات
املؤلفني يف اختيار الكلامت
واألساليب األدبية املناسبة 2.1.2.2.G10
لنصوصهم.
3.1.2.2.G10
4.1.2.2.G10

5.1.2.2.G10

6.1.2.2.G10

7.1.2.2.G10

نواتج التعلم
يبني املتعلّم املعنى اإلجاميل للنص الشعري،
موض ًحا الفكرة الرئيسة والفكر الجزئية فيه،
رسا مفرداته من خالل السياق والقرائن
مف ً
باستخدام مصادر ورقية ورقمية متعددة،
مستنت ًجا الدالالت التعبريية (اإليحائية).
يحلّل املتعلّم النصوص يف سياقها التاريخي
مستخلصا السامت
واالجتامعي والسيايس،
ً
الفنية لها.
يحلّل املتعلّم تطور الفكرة الرئيسة أو وجهة
النظر يف النص ،وكيف نتجت وتشكلت وتطورت
من خالل تفاصيل محددة.
يحلّل املتعلّم النص الشعري تحليالً فكريًّا
ونقديًّا ،موض ًحا فكره الرئيسة والفرعية ،والصور
البيانية ،ودور الخيال واملحسنات اللفظية،
وعنارصه املوسيقية يف إيجاد التأثري.
يحلّل املتعلّم عالقة الزمان واملكان بفكرة القصة
القصرية وتأثريهام يف تطوير الحبكة فيها.
يحلّل املتعلّم تطوير الكاتب للزمن من خالل
تقنية االسرتجاع.
نصا أدبيًا أو جز ًءا منه ،ذاك ًرا
يحلّل املتعلّم ًّ
األسباب التي دفعت املؤلف الختيار نوع أديب
معني للتعبري عن أفكاره أو تعليقه عىل قضية
اجتامعية أو إنسانية ...إلخ.
يحلّل املتعلّم النص األديب موظفًا التفكري الناقد؛
ليبني مدى متكن املؤلف من تحقيق غايته،
مشاركًا متعلمني من دول وثقافات أخرى يف
إبداء الرأي من خالل مواقع التواصل االجتامعي.
يح ّدد املتعلّم املعاين املجازية والداللية واإلشارات
الضمنية ،مبي ًنا كيفية تأثري اختيار الكلامت عىل
املعنى ،مثل( :إجراء مقارنات محددة ،ورصاعات
محتملة ،أو توضيح املشاعر أو وجهات النظر).
يحلّل املتعلّم الرواية إىل عنارصها ،مبي ًنا كيف
رتب املؤلف أحداثها مثل( :استخدام الحبكات
املتوازية ،والتالعب يف الزمن ،وزي��ادة رسعة
سري األح��داث ،والذكريات التي يفكر فيها
شخوص النص ،وإش��ارات ملا ميكن أن يحدث
يف املستقبل) ،مقيماً تأثري هذه الخيارات يف
إحداث التوتر واملفاجأة.

املستوى
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تابع ..ال�صف العا�شر
املعيار
املحور
املجال
نصوصا
 .2ق��������راءة  3.2ت���ك���ام���ل  1.3.2أن ي��ق��رأ املتعلّم
ً
شعرية وأعامالً نرثية متنوعة
امل��ع��رف��ة
ال��ن��ص��وص
وقصصا
تتضمن مرسحيات
والفكر
األدبية
ً
وقصصا
واقعية وخيالية،
ً
وقصصا
من ع��امل الحيوان،
ً
من ال�تراث املحيل والعريب
والعاملي ويحللها ويق ّيمها،
ويدمج الفكر املقدمة فيها؛
لبناء معرفة وفهم جديدين
عن الفكر الرئيسة ،والرسائل
املتضمنة يف األعامل األدبية.
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1.1.3.2.G10

2.1.3.2.G10

3.1.3.2.G10

4.1.3.2.G10

نواتج التعلم
يقارن املتعلّم بني اللغة واألسلوب والفكر يف
قصائد عدة ،عارضً ا الفكر التي تقدمها موظفًا
وسائط العرض الرقمية.
يوضح املتعلّم املراحل التاريخية لألدب العريب
من خالل الخط الزمني للعصور األدبية ،مربزًا
أهم األعالم فيها.
يذكر املتعلّم أوجه التشابه واالختالف يف عرض
املوضوع والفكرة الرئيسة والحدث الرئيس
مثل :مقارنة العمل األديب مع املرسحية املؤداة
أو العمل الفني املرسوم أو املشكل.
يحفظ املتعلّم ( )4نصوص من عيون الشعر
يف عصور مختلفة (من بينها العرص الجاهيل)
تتألف من ( )12-10بيتًا أو سط ًرا من الشعر
العمودي وشعر التفعيلة ،تدور موضوعاتها
عن ما يناسب املرحلة يف املجاالت املختلفة،
ويحفظ نصني نرثيني مناسبني للمرحلة.

املستوى
2
1

2

2

ال�صف احلادي ع�شر
املعيار
املحور
املجال
 .2ق��������راءة  1.2م���ع���رف���ة  1.1.2أن ي��ح � ّدد املتعلّم الفكر 1.1.1.2.G11
الرئيسة والتفاصيل املساندة
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
ال��رئ��ي��س��ة
األدبية
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو
والتفاصيل
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
2.1.1.2.G11
3.1.1.2.G11

 2.2ت��ح��ل��ي��ل  1.2.2أن يح ّدد املتعلّم جوانب 1.1.2.2.G11

ال���ج���م���ل
وتركيبها

معينة يف النصوص األدبية
ويفهمها ،ويحلل خيارات
املؤلفني يف اختيار الكلامت 2.1.2.2.G11
واألساليب األدبية املناسبة
لنصوصهم.
3.1.2.2.G11

4.1.2.2.G11

5.1.2.2.G11

نواتج التعلم
يبني املتعلّم املعنى اإلجاميل للنص الشعري،
رسا
موض ًحا عالقة الفكر بعضها ببعض ،مف ً
مفرداته من خالل السياق والقرائن واستخدام
مصادر ورقية ورقمية متعددة ،مستنت ًجا
الدالالت التعبريية.
يحلّل املتعلّم النصوص يف سياقها التاريخي
مستخلصا السامت
واالجتامعي والسيايس،
ً
الفنية لها من خالل ربطها بعصورها األدبية.
يحلّل املتعلّم النص مح ِّد ًدا الكيفية التي
تفاعلت فيها الفكر الرئيسة املتعددة ووجهات
النظر ،حال كونها متسقة مع بعضها بعضً ا أو
غري متسقة.
يبني املتعلّم االختالف بني كاتبني يف بناء قصتيهام
فنيًا ،ويف استخدام تقنيات الكتابة األدبية من
رسد ووصف وحوار.
يتتبع املتعلّم األثر الذي يرتكه أسلوب الكاتب
واستخدامه للتقنيات البالغية (بيان ،بديع،
معاين).
يتتبع املتعلّم تقنية الوصف باستخدام الكاتب
للتقنيات البالغية (بيان ،بديع ،معاين) .إلبراز ما
يصفه من شخصيات ومكان.
يحلّل املتعلّم رواية رومانتيكية أو واقعية إىل
عنارصها الفنية ،مبي ًنا التطور الذي طرأ عىل
الشخصيّة أو الشخصيات الرئيسة واألسباب
الكامنة وراء ذلك ،وأثر هذا التطور يف سري خط
الرواية.
يحلّل املتعلّم جوانب النصوص األدبية ،مثل:
(كيفية إنشاء املكان والزمان) ،ذاك ًرا رأيه يف
الطريقة التي طور الكاتب من خاللها هذا
الجانب ،مستدالً عليه بالرجوع إىل النص ,

املستوى
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تابع ..ال�صف احلادي ع�شر
املعيار
املحور
املجال
نصوصا 1.1.3.2.G11
 .2ق��������راءة  3.2ت���ك���ام���ل  1.3.2أن ي��ق��رأ املتعلّم
ً
شعرية وأعامالً نرثية متنوعة
امل��ع��رف��ة
ال��ن��ص��وص
تتضمن مرسحيات
والفكر
األدبية
وقصصا 2.1.3.2.G11
ً
وقصصا
واقعية وخيالية،
ً
وقصصا
من ع��امل الحيوان،
ً
من ال�تراث املحيل والعريب
والعاملي ويحللها ويق ّيمها3.1.3.2.G11 ،
ويدمج الفكر املقدمة فيها؛
لبناء معرفة وفهم جديدين
عن الفكر الرئيسة ،والرسائل
املتضمنة يف األعامل األدبية.
4.1.3.2.G11

5.1.3.2.G11

6.1.3.2.G11

7.1.3.2.G11
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نواتج التعلم
يحلّل املتعلّم الفكر يف القصص التي يقرؤها،
رابطًا إياها برؤية الكاتب وتجربته الفنية.
يقارن املتعلّم بني قصتني لكاتبني متشابهي الفكر
من حيث البناء الفني واللغة واألسلوب ،مشاركًا
متعلمني من دول وثقافات أخرى يف إبداء الرأي
من خالل مواقع التواصل االجتامعي.
يذكر املتعلّم أوج��ه التشابه واالختالف بني
أساليب العرض املتعددة للمرسحية والقصيدة
والقصة ،مثل( :النسخ املسجلة ،أو الحية ،أو
الرقمية) ،موض ًحا الكيفية التي قامت كل نسخة
من خاللها برتجمة النص األصيل.
يتتبع املتعلّم تاريخ األدب يف العصور األدبية:
(الجاهيل ،واإلسالمي ،والعبايس) ،مح ِّد ًدا أهم
أعالمه.
يقارن املتعلّم بني اللغة واألسلوب والفكر يف
قصيدتني من الشعر العمودي وشعر التفعيلة،
رابطًا بينها وبني الواقع والتجارب اإلنسانية
العامة.
يعمل املتعلّم مع مجموعة إلخراج نرشة تتناول
الرواية وتشجع القراء عىل قراءتها ،محرت ًما أثناء
العمل الجامعي الثقافات املختلفة.
يحفظ املتعلّم ( )4نصوص من عيون الشعر يف
عصور مختلفة (الجاهيل ،واإلسالمي والعبايس)
تتألف من ( )12-10بيتًا أو سط ًرا من الشعر
العمودي ،تدور موضوعاتها عن ما يناسب
املرحلة يف املجاالت املختلفة ،ويحفظ نصني
نرثيني مناسبني للمرحلة.

املستوى
2
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2

1

2

3

2

ال�صف الثاين ع�شر
املعيار
املحور
املجال
 .2ق��������راءة  1.2م���ع���رف���ة  1.1.2أن ي��ح � ّدد املتعلّم الفكر 1.1.1.2.G12
الرئيسة والتفاصيل املساندة
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
التي تسهم يف توضيح الفكرة
ال��رئ��ي��س��ة
األدبية
الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو
والتفاصيل
الدروس املقدمة يف النصوص
األدبية.
2.1.1.2.G12
3.1.1.2.G12

4.1.1.2.G12
5.1.1.2.G12

 2.2ت��ح��ل��ي��ل  1.2.2أن يح ّدد املتعلّم جوانب 1.1.2.2.G12

ال���ج���م���ل
وتركيبها

معينة يف النصوص األدبية
ويفهمها ،ويحلل خيارات
املؤلفني يف اختيار الكلامت 2.1.2.2.G12
واألساليب األدبية املناسبة
لنصوصهم.
3.1.2.2.G12

4.1.2.2.G12

5.1.2.2.G12

6.1.2.2.G12

نواتج التعلم
يبني املتعلّم املعنى اإلجاميل للنصوص الشعرية،
رسا
موض ًحا عالقة الفكر بعضها ببعض ،مف ً
مفرداتها من خالل السياق والقرائن باستخدام
مصادر ورقية ورقمية متعددة ،مستنت ًجا
الدالالت التعبريية (اإليحائية).
يحلّل املتعلّم النصوص يف سياقها التاريخي
مستخلصا السامت
واالجتامعي والسيايس،
ً
الفنية لها من خالل ربطها بعصورها األدبية.
مييز املتعلّم اللغة االنفعالية يف بعض النصوص،
مبي ًنا اإليقاع الداخيل والخارجي فيها وعالقة
ذلك باملعنى.
يبني املتعلّم وظيفة التناص يف بعض النصوص
الحديثة.
يذكر املتعلّم الدليل النيص القوي واملبارش لدعم
ما يقوله النص رصاحةً ،ذاك ًرا املواضع املشكوك
فيها والغامضة.
يبني املتعلّم االختالف بني أكرث من كاتب يف
بناء قصصهم فن ًيا ،ويف استخدام تقنيات الكتابة
األدبية من رسد ووصف وحوار.
يتتبع املتعلّم األثر الذي يرتكه أسلوب الكاتب
واستخدامه لبعض التقنيات البالغية (بيان،
بديع ،معاين) إليصال الفكرة والتأثري يف القارئ.
يتتبع املتعلّم تقنية الوصف من خالل استخدام
الكاتب للتقنيات البالغية (بيان ،بديع ،معاين)
إلبراز ما يصفه من شخصيات ومكان وحاالت
شعورية.
يحلّل املتعلّم جوانب النصوص األدبية ،مثل:
(كيفية إنشاء املكان والزمان) ،ذاك ًرا رأيه يف
الطريقة التي طور الكاتب من خاللها هذا
الجانب ،مستدالً عليه بالرجوع إىل النص
ومصطلحاته األسلوبية.
يحلّل املتعلّم رواية تاريخية إىل عنارصها الفنية،
مستخد ًما املخططات والرسومات لتوضيح العالقات
بني الشخصيات وتطور الخط الزمني للرواية.
نصوصا روائية ومعلوماتية عن
يقرأ املتعلّم
ً
فرتة تاريخية معينة ،مقارنًا بني النص املعلومايت
والنص الروايئ مبي ًنا الفرق بينهام.
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تابع ..ال�صف الثاين ع�شر
املعيار
املحور
املجال
نصوصا 1.1.3.2.G12
 .2ق��������راءة  3.2ت���ك���ام���ل  1.3.2أن ي��ق��رأ املتعلّم
ً
شعرية وأعامالً نرثية متنوعة
امل��ع��رف��ة
ال��ن��ص��وص
وقصصا
تتضمن مرسحيات
والفكر
األدبية
ً
واقعية وخيالية،
وقصصا 2.1.3.2.G12
ً
وقصصا
من ع��امل الحيوان،
ً
من ال�تراث املحيل والعريب
والعاملي ويحللها ويق ّيمها،
ويدمج الفكر املقدمة فيها؛
لبناء معرفة وفهم جديدين 3.1.3.2.G12
عن الفكر الرئيسة ،والرسائل
املتضمنة يف األعامل األدبية.
4.1.3.2.G12
5.1.3.2.G12

6.1.3.2.G12

7.1.3.2.G12
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نواتج التعلم
يحلّل املتعلّم الفكر يف القصص التي يقرؤها،
رابطًا إياها برؤية الكاتب وتجربته الفنية
وعرصه.
يقارن املتعلّم بني قصص ل ُكتّاب مختلفني من
حيث البناء الفني واللغة واألسلوب يف قصص
متشابهة الفكر أو املوضوع ،مشاركًا متعلمني
من دول وثقافات أخرى يف إبداء الرأي من
خالل مواقع التواصل االجتامعي.
يذكر املتعلّم أوج��ه التشابه واالختالف بني
أساليب العرض املتعددة للمرسحية والقصيدة
والقصة ،مثل( :النسخ املسجلة ،أو الحية ،أو
الرقمية) ،موض ًحا الكيفية التي قامت كل نسخة
من خاللها برتجمة النص األصيل.
يتتبع املتعلّم تاريخ األدب يف العرص الحديث،
من خالل نصوص أدبية ألعالم ذلك العرص.
يقارن املتعلّم بني اللغة واألسلوب والفكر
يف قصائد عدة من الشعر العمودي وشعر
التفعيلة ،رابطًا بينها وبني الواقع والتجارب
اإلنسانية العامة.
يعمل املتعلّم مع مجموعة إلخراج نرشة تتناول
الرواية وتشجع القراء عىل قراءتها ،محرت ًما أثناء
العمل الجامعي الثقافات املختلفة ،مستجي ًبا
بانفتاح ذهني لألفكار والقيم املختلفة.
يحفظ املتعلّم ( )4نصوص من عيون الشعر يف
عصور مختلفة (مع الرتكيز عىل العرص الحديث،
واألدب املعارص) تتألف من ( )12-10بيتًا أو
سط ًرا من الشعر العمودي ،وشعر التفعيلة،
تدور موضوعاتها عن ما يناسب املرحلة يف
املجاالت املختلفة ،ويحفظ نصني نرثيني مناسبني
للمرحلة.

املستوى
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املجال الثالث :القراءة املعلوماتية
الرو�ضة 1
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
 .3ق��������راءة  1.3م���ع���رف���ة  1.1.3أن يتع ّرف املتعلّم النص  1.1.1.3.K1يذكر املتعلّم الحقائق املهمة يف نص معلومايت
املعلومايت ومكوناته ،ويتعلم
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
مناسب ومصور يقرأ له.
م��ن��ه ،ويستنتج العالقات
ال��رئ��ي��س��ة
املعلوماتية
والتفاصيل
ضمن النص الواحد والنصوص  2.1.1.3.K1يصف املتعلّم محتويات نص معلومايت (مكتوب
املختلفة.
 رقمي) محب ًبا له. 2.3ت��ح��ل��ي��ل  1.2.3أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص  1.1.2.3.K1يطرح املتعلّم أسئلة عن الكلامت غري املألوفة
واختيار الكاتب للكلامت،
النص
أو عن الرسومات التوضيحية يف نص معلومايت
ويق ّيم الطرائق التي تساهم
استمع إليه أو يف عرض رقمي.
فيها تراكيب الجمل يف بناء  2.1.2.3.K1يصف املتعلّم ما تعرضه الرسومات التوضيحية
النص ،وأساليب عرض وجهة
يف نص معلومايت أي يتظاهر املتعلّم بأنه يقرأ
النظر ،أو طريقة كتابة النص
من خالل وصفه لصور النص املعلومايت.
وطباعته.
 3.1.2.3.K1يتع ّرف املتعلّم محتويات الكتاب املعلومايت
(الرسومات والصور) وشكله الخارجي (الغالف
األمامي والخلفي) ،ويمُ ّيز النصوص عن الرسوم
البيانية والخرائط.
 3.3ت���ك���ام���ل  1.3.3أن يتبينّ وظيفة النص من  1.1.3.3.K1يصف املتعلّم التفاصيل املهمة يف رسم توضيحي
خ�لال الوسائط املختلفة،
املعرفة مع
أو صورة.
املهارات
وينقد ما جاء فيه من معارف  2.1.3.3.K1يذكر املتعلّم سبب حدث يف نص معلومايت
وآراء ،ويبني خربات جديدة
سمعه أو ش��اه��ده معط ًيا رأي��ه يف الصور
ل ُيوظّفها يف نتاجات متنوعة.
واملشاهد.
 3.1.3.3.K1يُشكّل املتعلّم مجسماً عن موضوع مفضل
لديه ،مستخد ًما مواد مختلفة ،مثل( :الطني،
املعجون ،الورق ،)... ،بعد قراءته أو استامعه
نصا معلومات ًّيا مص ّو ًرا أو مسمو ًعا.
ًّ

املستوى
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الرو�ضة 2
املعيار
املحور
املجال
 .3ق��������راءة  1.3م���ع���رف���ة  1.1.3أن يتع ّرف املتعلّم النص 1.1.1.3.K2
املعلومايت ومكوناته ،ويتعلم
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
م��ن��ه ،ويستنتج العالقات
ال��رئ��ي��س��ة
املعلوماتية
والتفاصيل
ضمن النص الواحد والنصوص 2.1.1.3.K2
املختلفة.
3.1.1.3.K2

 2.3ت��ح��ل��ي��ل  1.2.3أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص 1.1.2.3.K2

واختيار الكاتب للكلامت،
النص
ويقيّم الطرائق التي تساهم
فيها تراكيب الجمل يف بناء
النص ،وأساليب عرض وجهة
النظر ،أو طريقة كتابة النص
وطباعته.
 3.3ت���ك���ام���ل  1.3.3أن يتبينّ وظيفة النص من
خ�لال الوسائط املختلفة،
املعرفة مع
وينقد ما جاء فيه من معارف
املهارات
وآراء ،ويبني خربات جديدة
ليُوظّفها يف نتاجات متنوعة.

2.1.2.3.K2

3.1.2.3.K2
1.1.3.3.K2

2.1.3.3.K2

3.1.3.3.K2

4.1.3.3.K2

172

نواتج التعلم
يطرح املتعلّم أسئلة عن املعلومات والرسومات
التوضيحية ،ويُجيب عن أسئلة أخرى لنص
معلومايت قرئ له .
يذكر املتعلّم الفكرة املحورية يف نص معلومايت
مناسب.
يصف املتعلّم العالقة بني حدثني أو فكرتني،
وعالقتهام بخرباته ،مثال( :كيف يتجمد املاء)
يف نص عن املادة وأنواعها ،ويربط ذلك بصنعه
للمثلجات.
يُعبرّ املتعلّم عام ورد من معلومات يف نص قدم
له بتسلسل منطقي.
يطرح املتعلّم أسئلة عن الكلامت غري املألوفة
أو عن الرسومات التوضيحية يف نص معلومايت
استمع إليه ،أو يف عرض رقمي.
والرسام يف النص ،ويُح ّدد
يُس ّمي املتعلّم املؤلف ّ
دور كل منهام.
يربط املتعلّم ب�ين ال��ص��ور أو الرسومات
التوضيحية ،والنص الذي ذكرت فيه بشكل عام
ومفصل.
يذكر املتعلّم السبب والنتيجة لحدث ما يف نص
معلومايت سمعه أو شاهده ،موض ًحا كيف دعم
الكاتب املوضوع من خالل الخطوات والرسوم
التوضيحية.
يُوضّ ح املتعلّم أوجه التشابه واالختالف بني
نصني مختلفني تناوال نفس املوضوع ،أو إيجاد
الفرق بني مادة مكتوبة/مطبوعة ومادة مصورة
لنفس املوضوع ،مثال :خطوات مكتوبة أو صور
توضيحية لصنع لعبة الطائرة.
يُشكّل مجسامت ملوضوعات مختارة مستخد ًما
نصا
م��وا ًدا مختلفة بعد قراءته أو استامعه ً
مصو ًرا أو مرئ ًيا.

املستوى
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ال�صف الأول
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
 .3ق��������راءة  1.3م���ع���رف���ة  1.1.3أن ي��ق��رأ امل��ت��ع �لّ��م النص  1.1.1.3.G1يطرح املتعلّم أسئلة عن املعلومات والرسومات
التوضيحية واألح���داث ،ويُجيب عن أسئلة
املعلومايت بعمق وشمولية،
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
بسيطة (مثال :أين ،متى).
ويُ��ح�� ّدد الفكرة املركزية
ال��رئ��ي��س��ة
املعلوماتية
والتفاصيل
والفكر الرئيسة ،ويستنتج  2.1.1.3.G1يذكر املتعلّم الفكرة املحورية والتفاصيل.
العالقات ضمن النص الواحد
 3.1.1.3.G1يصف املتعلّم العالقات بني الفكرة املحورية
وبني النصوص املختلفة.
والتفاصيل.
 2.3ت��ح��ل��ي��ل  1.2.3أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص 1.1.2.3.G1

النص

واختيار الكاتب للكلامت،
ويقيّم الطرائق التي تساهم
فيها تراكيب الجمل يف بناء
النص ،وأساليب عرض وجهة 2.1.2.3.G1
النظر ،أو طريقة كتابة النص
وطباعته.
3.1.2.3.G1

 3.3ت���ك���ام���ل  1.3.3أن يتبينّ وظيفة النص من 1.1.3.3.G1

املعرفة مع
املهارات

خ�لال الوسائط املختلفة،
وينقد ما جاء فيه من معارف 2.1.3.3.G1
وآراء ،ويبني خربات جديدة
ليُوظّفها يف نتاجات متنوعة.
3.1.3.3.G1

يتع ّرف املتعلّم معاين الكلامت واملصطلحات
والعبارات الواردة يف نص معلومايت من خالل:
(السياق ،والكلامت املكتوبة عىل لوحات الصف
الجدارية ،واملعاجم البسيطة).
يصف املتعلّم السامت النصية (لون ،حجم،
مكان كتابة ال��ن��ص )...املستخدمة يف النص
املعلومايت.
يُطابق املتعلّم معلومات النص واملعلومات
املقدمة يف الرسوم التوضيحية.
يستخدم املتعلّم الصور والرسومات التوضيحية
والتفاصيل لرشح الفكر الرئيسة.
يذكر املتعلّم سب ًبا ونتيج ًة لفكرة أو حدث يف
نص معلومايت سمعه أو شاهده ،معط ًيا رأيه يف
الصور واملشاهد ،وفكرة النص.
ٍ
لخطوات وفق ترتيب زمني
يُرتّب املتعلّم صو ًرا
نصا إرشاديًّا مبنيًّا عىل
يراه منطقيًّا بعد قراءته ًّ
خطوات (مبساعدة املعلم).
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ال�صف الثاين
املعيار
املحور
املجال
 .3ق��������راءة  1.3م���ع���رف���ة  1.1.3أن ي��ق��رأ امل��ت��ع �لّ��م النص 1.1.1.3.G2
املعلومايت بعمق وشمولية،
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
ويُ��ح�� ّدد الفكرة املركزية
ال��رئ��ي��س��ة
املعلوماتية
والتفاصيل
والفكر الرئيسة ،ويستنتج 2.1.1.3.G2
العالقات ضمن النص الواحد
وبني النصوص املختلفة.
3.1.1.3.G2
 2.3ت��ح��ل��ي��ل  1.2.3أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص 1.1.2.3.G2

النص

واختيار الكاتب للكلامت،
ويقيّم الطرائق التي تساهم
فيها تراكيب الجمل يف بناء
النص ،وأساليب عرض وجهة
النظر ،أو طريقة كتابة النص 2.1.2.3.G2
وطباعته.
3.1.2.3.G2

 3.3ت���ك���ام���ل  1.3.3أن يتبينّ وظيفة النص من 1.1.3.3.G2

املعرفة مع
املهارات

خ�لال الوسائط املختلفة،
وينقد ما جاء فيه من معارف 2.1.3.3.G2
وآراء ،ويبني خربات جديدة
ليُوظّفها يف نتاجات متنوعة.
3.1.3.3.G2
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نواتج التعلم
يطرح املتعلّم أسئلة مثل( :من ،ماذا ،متى،
أين ،ملاذا ،كيف) عن املعلومات والرسومات
التوضيحية واألحداث ،ويُجيب عن أسئلة أخرى.
يذكر املتعلّم الفكرة املحورية والفكر الرئيسة
لكل فقرة يف نص معلومايت مكون من فقرات.
يستنتج املتعلّم العالقة الزمنية بني حدثني أو
أكرث ،أو بني مفاهيم علمية مقدمة يف النص
املعلومايت.
يتع ّرف املتعلّم معاين الكلامت واملصطلحات
والعبارات الواردة يف نص معلومايت من خالل:
(السياق ،والكلامت املكتوبة عىل لوحات الصف
الجدارية ،واملعاجم البسيطة ،والرموز املوجودة
يف الرسومات ،وامللحوظات الهامشية).
يستخدم املتعلّم س�مات ال��ن��ص لتحديد
املعلومات والحقائق الرئيسة مثل( :التعليقات،
الرشوحات عىل الصور ،عناوين الصفحات،
جداول املحتويات.)... ،
يُح ّدد املتعلّم الغاية من النص املعلومايت أو من
املعلومات التي يريد املؤلف رشحها أو وصفها.
يرشح املتعلّم كيف تساهم الصور والرسومات
التوضيحية يف فهم النص.
يذكر املتعلّم سب ًبا ونتيج ًة لفكرة أو حدث يف
نص معلومايت سمعه أو شاهده ،معط ًيا رأيه
يف الصور واملشاهد وفكرة النص مبي ًنا السبب،
مثال( :أعجبني ...ألن��ه ،...أو مل يعجبني...
ألنه.)...
ٍ
لخطوات وفق ترتيب زمني
يُرتّب املتعلّم صو ًرا
نصا إرشاديًّا مبنيًّا عىل
يراه منطقيًّا بعد قراءته ًّ
خطوات.
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ال�صف الثالث
املعيار
املحور
املجال
 .3ق��������راءة  1.3م���ع���رف���ة  1.1.3أن ي��ق��رأ امل��ت��ع �لّ��م النص 1.1.1.3.G3
املعلومايت بعمق وشمولية،
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
ويُ��ح�� ّدد الفكرة املركزية
ال��رئ��ي��س��ة
املعلوماتية
والتفاصيل
والفكر الرئيسة ،ويستنتج 2.1.1.3.G3
العالقات ضمن النص الواحد
وبني النصوص املختلفة.
3.1.1.3.G3
 2.3ت��ح��ل��ي��ل  1.2.3أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص 1.1.2.3.G3

النص

واختيار الكاتب للكلامت،
ويقيّم الطرائق التي تساهم
فيها تراكيب الجمل يف بناء
النص ،وأساليب عرض وجهة
النظر ،أو طريقة كتابة النص 2.1.2.3.G3
وطباعته.

3.1.2.3.G3

 3.3ت���ك���ام���ل  1.3.3أن يتبينّ وظيفة النص من 1.1.3.3.G3

املعرفة مع
املهارات

خ�لال الوسائط املختلفة،
وينقد ما جاء فيه من معارف
وآراء ،ويبني خربات جديدة 2.1.3.3.G3
ليُوظّفها يف نتاجات متنوعة.
3.1.3.3.G3

نواتج التعلم
يطرح املتعلّم أسئل ًة عن نص معلومايت،
مستعي ًنا بالرسومات التوضيحية واملخططات
والرشوحات يف اإلجابة عن أسئلة أخرى.
يُح ّدد املتعلّم الفكرة املحورية للنص والتفاصيل
الرئيسة ،ش��ار ًح��ا كيف تدعم التفاصيل
الرئيسة الفكرة املحورية باستخدام الرسومات
التوضيحية واملخططات والخرائط.
يستنتج املتعلّم العالقة الزمنية ،وعالقة السبب
والنتيجة بني مجموعة من األحداث.
يتع ّرف املتعلّم معاين الكلامت واملصطلحات
والعبارات الواردة يف نص معلومايت من خالل:
(السياق ،والكلامت املكتوبة عىل لوحات الصف
الجدارية ،واملعاجم البسيطة ،والرموز املوجودة
يف الرسومات ،وامللحوظات الهامشية ،واملسارد).
يستخدم املتعلّم السامت النصية يف النصوص
املطبوعة أو الرقمية لتحديد املعلومات برسعة
وفاعلية مثل( :النصوص املطبوعة بخط مميز،
الكلامت الرئيسة ،والجمل الرئيسة ،االرتباطات
التشعبية ،الجداول.)... ،
يقارن املتعلّم بني املعلومات املقدمة يف النص
وخرباته السابقة ،مح ِّد ًدا كيف غريت فهمه
األمور الجديدة.
يُوظّف املتعلّم املعلومات املستخلصة من
الرسومات التوضيحية ،والخرائط ،واملخططات،
لفهم تفاصيل النص.
يصف املتعلّم العالقات املنطقية بني جمل
محددة يف النص مثل( :ذك��ر أوج��ه التشابه
واالختالف ،تسلسل األحداث.)... ،
ميأل املتعلّم جدوالً أو مخططًا أو خريطة مف ّرغة
وفق معلومات قرأها يف نص تاريخي أو جغرايف.

املستوى
2

3
3

2

3

2
2
3
3
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ال�صف الرابع
املعيار
املحور
املجال
 .3ق��������راءة  1.3م���ع���رف���ة  1.1.3أن ي��ق��رأ امل��ت��ع �لّ��م النص 2.1.1.3.G4
املعلومايت بعمق وشمولية،
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
ويُ��ح�� ّدد الفكرة املركزية
ال��رئ��ي��س��ة
املعلوماتية
والتفاصيل
والفكر الرئيسة ،ويستنتج 2.1.1.3.G4
العالقات ضمن النص الواحد
وبني النصوص املختلفة.
3.1.1.3.G4
 2.3ت��ح��ل��ي��ل  1.2.3أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص 1.1.2.3.G4

النص

واختيار الكاتب للكلامت،
ويقيّم الطرائق التي تساهم
فيها تراكيب الجمل يف بناء
النص ،وأساليب عرض وجهة
النظر ،أو طريقة كتابة النص 2.1.2.3.G4
وطباعته.
3.1.2.3.G4

 3.3ت���ك���ام���ل  1.3.3أن يتبينّ وظيفة النص من 1.1.3.3.G4

املعرفة مع
املهارات

خ�لال الوسائط املختلفة،
وينقد ما جاء فيه من معارف
وآراء ،ويبني خربات جديدة
ليُوظّفها يف نتاجات متنوعة.

2.1.3.3.G4
3.1.3.3.G4
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نواتج التعلم
يدعم املتعلّم أفكار نص معلومايت من خالل
االستدالل بالتفاصيل واألمثلة واالستنتاجات
التي توصل إليها بعد قراءة النص.
يلخص املتعلّم فكر وتفاصيل ما قرأ برسومات
ومخططات وخرائط.
يستنتج املتعلّم العالقة الزمنية ،وعالقة السبب
والنتيجة بني األحداث أو املفاهيم العلمية.
يُفسرّ املتعلّم معاين الكلامت واملصطلحات
والعبارات الواردة يف نص معلومايت من خالل
معرفته بعالقات التضاد وال�ترادف واالشرتاك
اللفظي مستخد ًما املعاجم والرسومات
وامللحوظات الهامشية واملسارد.
يُح ّدد املتعلّم البناء املستخدم يف النص لتقديم
األحداث والفكر واملفاهيم واملعلومات.
يقارن املتعلّم بني نصني معلوماتيني يف مصادر
قدمية مثل( :الكتب املطبوعة ،الصحف،
امل��ج�لات )...وحديثة مثل( :مقاطع فيديو،
الشبكة املعلوماتية )...يف املوضوع نفسه،
مح ِّد ًدا أوج��ه التشابه واالختالف يف تقديم
وجهات النظر.
يُفسرّ املتعلّم املعلومات املقدمة يف النص
بوسائل مختلفة مثل( :الخرائط ،املخططات،
الصور ،الرسوم ،العنارص التفاعلية الرقمية ...أو
بطريقة شفوية) ،موض ًحا إسهام تلك الوسائط
يف فهم املعلومات املقدمة يف النص.
يرشح املتعلّم كيف استخدم املؤلف األسباب
واألدلة لدعم نقاط معينة يف النص.
يف ّرغ املتعلّم معلومات نص معلومايت قرأه وفق
جدول صممه.

املستوى
3
3
2

2

2

3

3

3
2

ال�صف اخلام�س
املعيار
املحور
املجال
 .3ق��������راءة  1.3م���ع���رف���ة  1.1.3أن ي��ق��رأ امل��ت��ع �لّ��م النص 1.1.1.3.G5
املعلومايت بعمق وشمولية،
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
ويُ��ح�� ّدد الفكرة املركزية
ال��رئ��ي��س��ة
املعلوماتية
والتفاصيل
والفكر الرئيسة ،ويستنتج 2.1.1.3.G5
العالقات ضمن النص الواحد
وبني النصوص املختلفة.
3.1.1.3.G5
 2.3ت��ح��ل��ي��ل  1.2.3أن يُحلّل املتعلّم عنارص النص 1.1.2.3.G5

النص

واختيار الكاتب للكلامت،
ويقيّم الطرائق التي تساهم
فيها تراكيب الجمل يف بناء
النص ،وأساليب عرض وجهة
النظر ،أو طريقة كتابة النص 2.1.2.3.G5
وطباعته.
3.1.2.3.G5

 3.3ت���ك���ام���ل  1.3.3أن يتبينّ وظيفة النص من 1.1.3.3.G5

املعرفة مع
املهارات

خ�لال الوسائط املختلفة،
وينقد ما جاء فيه من معارف
وآراء ،ويبني خربات جديدة 2.1.3.3.G5
ليُوظّفها يف نتاجات متنوعة.
3.1.3.3.G5

نواتج التعلم
يدعم املتعلّم أفكار نص معلومايت من خالل
االستدالل بالتفاصيل واألمثلة والرسومات
واملخططات الواردة يف النص.
يُح ّدد املتعلّم الفكرة املحورية للنص والتفاصيل
الرئيسة الداعمة لها ،مبي ًنا مدى التامسك بينها.
يرشح املتعلّم العالقات بني األحداث أو املفاهيم
أو النتائج العلمية يف نصني مختلفني.
يُفسرّ املتعلّم معاين الكلامت واملصطلحات
والعبارات الواردة يف نص معلومايت من خالل
معرفته بعالقات التضاد وال�ترادف واالشرتاك
اللفظي وجذر الكلامت مستخد ًما املعاجم
والرسومات وامللحوظات الهامشية واملسارد.
يُح ّدد املتعلّم البناء املستخدم يف النص لتقديم
األحداث والفكر واملفاهيم واملعلومات ،مثل:
(التسلسل الزمني لألحداث والسبب والنتيجة،
واملقارنة.)...
يقارن املتعلّم بني نصوص معلوماتية يف مصادر
قدمية مثل( :الكتب املطبوعة ،الصحف،
امل��ج�لات )...وحديثة مثل( :مقاطع فيديو،
الشبكة املعلوماتية )...يف املوضوع نفسه،
مح ِّد ًدا أوج��ه التشابه واالختالف يف تقديم
وجهات النظر.
يقرتح املتعلّم حلاًّ للمشكالت من خالل االعتامد
عىل املعلومات التي حصل عليها يف الوسائط
املختلفة مطبوعة أو رقمية.
يرشح املتعلّم كيف استخدم املؤلف األسباب
واألدلة لدعم فكر معينة يف النص ،مم ّي ًزا إياها
من الفكر غري املدعومة.
ينفّذ املتعلّم بالتشارك مع زمالئه مرشو ًعا
مصغ ًرا (مثل :إع��داد سخان شميس ،زراعة
نبات ،)...مطبقًا ما قرأه يف نص معلومايت.

املستوى
2
2
3

2

2

2

3
3
3
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ال�صف ال�ساد�س
املعيار
املحور
املجال
 .3ق��������راءة  1.3م���ع���رف���ة  1.1.3أن ي��ق��رأ امل��ت��ع �لّ��م النص 1.1.1.3.G6
املعلومايت بعمق وشمولية،
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
وي��ح�� ّدد ال��ف��ك��رة املركزية
ال��رئ��ي��س��ة
املعلوماتية
والتفاصيل
والفكر الرئيسة ،ويستنتج 2.1.1.3.G6
العالقات ضمن النص الواحد
وبني النصوص املختلفة.
3.1.1.3.G6
 2.3ت��ح��ل��ي��ل  1.2.3أن يحلّل املتعلّم اختيار 1.1.2.3.G6

ال���ج���م���ل
وتركيبها

الكاتب للكلامت ،ويقيّم
الطرائق التي تساهم فيها
تراكيب الجمل يف بناء النص2.1.2.3.G6 ،
وأساليب عرض وجهة النظر.
3.1.2.3.G6

 3.3ت���ك���ام���ل  1.3.3أن يتبينّ وظيفة النص من 1.1.3.3.G6

املعرفة مع
الفكر

خ�لال الوسائط املختلفة،
وينقد ما جاء فيها من معارف
وآراء ،ويبني خربات جديدة
مح ِّد ًدا مواطن اإلفادة منها.

2.1.3.3.G6

3.1.3.3.G6
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نواتج التعلم
يح ّدد املتعلّم الفكر الرئيسة للنص من خالل
تحليل املعلومات الرصيحة والضمنية ،ذاك ًرا
الدليل الذي يدعم تحليله من النص.
يحلّل املتعلّم كيفية تطور الفكرة الرئيسة ،ممي ًزا
بني التفاصيل الرئيسة والتفاصيل غري الجوهرية.
يح ّدد املتعلّم األسباب التي تربط األحداث أو
الفكر أو املعلومات يف النص.
يفسرّ املتعلّم الكلامت واملصطلحات والعبارات
الواردة يف نصوص معلوماتية مبا يف ذلك املعاين
الداللية.
يصف املتعلّم مدى انسجام الجمل والفقرات
والرسوم البيانية ...لنص معلومايت مع البناء
العام للنص.
يح ّدد املتعلّم أوجه التشابه واالختالف بني
أسلوبني ملؤلفني ،مح ِّد ًدا الفروق املتعلقة
بكيفية عرض كل منهام للموضوع أو الحدث.
يقارن املتعلّم بني تقريرين عن املوضوع
نفسه معتم ًدا الوسائل املعرفية .املختلفة
مثل( :الكتب املطبوعة ،املصادر املوجودة عىل
الشبكة املعلوماتية ،مقاطع فيديو ،الوسائط
املتعددة )...مرك ًزا عىل تحليل التفاصيل وفهمها.
مي ّيز املتعلّم بني الحقائق التي تعتمد الحجج
والرباهني وبني اآلراء التي قد تبدو ذاتية يف
النص ،مقيماً مدى دقتها.
يف ّرغ املتعلّم ما قرأه من معلومات متشعبة يف
خريطة مفاهيمية صممها.

املستوى
3
3
2
3
2
2

3

2
3

ال�صف ال�سابع
املعيار
املحور
املجال
 .3ق��������راءة  1.3م���ع���رف���ة  1.1.3أن ي��ق��رأ امل��ت��ع �لّ��م النص 1.1.1.3.G7
املعلومايت بعمق وشمولية،
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
وي��ح�� ّدد ال��ف��ك��رة املركزية
ال��رئ��ي��س��ة
املعلوماتية
والفكر الرئيسة ،ويستنتج
والتفاصيل
العالقات ضمن النص الواحد 2.1.1.3.G7
وبني النصوص املختلفة.
3.1.1.3.G7

 2.3ت��ح��ل��ي��ل  1.2.3أن يحلّل املتعلّم اختيار 1.1.2.3.G7

ال���ج���م���ل
وتركيبها

الكاتب للكلامت ،ويق ّيم
الطرائق التي تساهم فيها
تراكيب الجمل يف بناء النص2.1.2.3.G7 ،
وأساليب عرض وجهة النظر.
3.1.2.3.G7

4.1.2.3.G7

 3.3ت���ك���ام���ل  1.3.3أن يتبينّ وظيفة النص من 1.1.3.3.G7

املعرفة مع
الفكر

خ�لال الوسائط املختلفة،
وينقد ما جاء فيها من معارف
وآراء ،ويبني خربات جديدة 2.1.3.3.G7
مح ِّد ًدا مواطن اإلفادة منها.
3.1.3.3.G7

نواتج التعلم
يح ّدد املتعلّم الفكر الرئيسة للنص بعد تحليله
املعلومات الرصيحة والضمنية ،مستشه ًدا
مبصادر متعددة من األدلة التي تدعم تحليله،
مثل( :إحصاءات وأرقام......،ومواقف).
يستدل املتعلّم عىل ارتباط فكرتني رئيستني أو
أكرث يف النص مع بعضها.
يصف املتعلّم كيفية رب��ط املؤلف الفكر
بالتفاصيل ،مستدالً باألمثلة حسب الحاجة
لتوضيح وصفه.
يفسرّ املتعلّم الكلامت واملصطلحات والعبارات
يف نصوص معلوماتية مبا يف ذلك املعاين الداللية
واملجازية.
ٍ
لكلامت
يح ّدد املتعلّم دور اختيار الكاتب
محدد ٍة يف فهم الفكر.
يصف املتعلّم مدى انسجام الجمل والفقرات
والرسوم البيانية ...يف نص معلومايت مع البناء
العام للنص ،ومساهمة ذلك يف تطوير الفكر
واملفاهيم.
يحلّل املتعلّم أسلوب املؤلف يف عرض وجهة
نظره أو غايته مثل( :اإلقناع ،التأريخ لألحداث،
الوصف ،الرشح) يف نص معلومايت واحد.
يقارن املتعلّم بني نص مطبوع وبني آخر رقمي
(مريئ أو مسموع) عن املوضوع نفسه من
حيث االختالف يف االنطباع والنربة.
مي ّيز املتعلّم بني الحقائق التي تعتمد الحجج
والرباهني وبني اآلراء التي قد تبدو ذاتية يف
النص ،مقيماً مدى دقتها ،مقرت ًحا بدائل آلراء مل
تعجبه يف النص.
يف ّرغ املتعلّم ما قرأه من معلومات متشعبة
يف خريطة مفاهيمية صممها ،مضيفًا إليها
معلومات قرأها يف الشبكة املعلوماتية.

املستوى
3
2
2
1
3
3

2
2

3

2
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ال�صف الثامن
املعيار
املحور
املجال
 .3ق��������راءة  1.3م���ع���رف���ة  1.1.3أن ي��ق��رأ امل��ت��ع �لّ��م النص 1.1.1.3.G8
املعلومايت بعمق وشمولية،
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
وي��ح�� ّدد ال��ف��ك��رة املركزية
ال��رئ��ي��س��ة
املعلوماتية
والفكر الرئيسة ،ويستنتج
والتفاصيل
العالقات ضمن النص الواحد 2.1.1.3.G8
وبني النصوص املختلفة.
3.1.1.3.G8

 2.3ت��ح��ل��ي��ل  1.2.3أن يحلّل املتعلّم اختيار 1.1.2.3.G8

ال���ج���م���ل
وتركيبها

الكاتب للكلامت ،ويق ّيم
الطرائق التي تساهم فيها
تراكيب الجمل يف بناء النص،
وأساليب عرض وجهة النظر.

2.1.2.3.G8

3.1.2.3.G8

 3.3ت���ك���ام���ل  1.3.3أن يتبينّ وظيفة النص من 1.1.3.3.G8

املعرفة مع
الفكر

خ�لال الوسائط املختلفة،
وينقد ما جاء فيها من معارف
وآراء ،ويبني خربات جديدة
مح ِّد ًدا مواطن اإلفادة منها2.1.3.3.G8 .
3.1.3.3.G8

180

نواتج التعلم
يح ّدد املتعلّم الفكر الرئيسة للنص بعد تحليله
املعلومات الرصيحة والضمنية ،مستشه ًدا
مبصادر متعددة من األدلة التي تدعم تحليله،
مثل( :إحصاءات وأرقام ،تجارب ،مواقف).
يلخّص املتعلّم النص مبوضوعية ،ناقالً غاية
الكاتب بدقة ،ذاك ًرا نقاطًا محددة رئيسة قدمها
املؤلف لدعم غايته.
يصف املتعلّم بالتفصيل كيف عرض املؤلف
فكرتني رئيستني أو أكرث يف النص ،مستدالً بأمثلة
توضح وصفه ،مح ِّد ًدا العالقات بني الفكر التي
وصفها.
نصا معلوماتيًّا مبنيًّا عىل املقابلة
يحلّل املتعلّم ًّ
واملقارنة ،م��ح� ِّد ًدا العالقات بني املفردات
(التضاد ،ال�ترادف ،التجانس) ،شار ًحا غايات
استخدام هذه العالقات ،ودورها يف نقل املعنى
أو االنحراف عنه.
يق ّيم املتعلّم استخدام املؤلف لرتاكيب الجمل،
ودوره��ا يف تطوير املفاهيم الرئيسة لفقرة
محددة.
يح ّدد املتعلّم أوج��ه التشابه واالختالف يف
أسلوب عرض وجهة النظر (اإلقناع ،التأريخ
ل�لأح��داث ،الوصف ،ال�شرح) بني نصني عن
موضوع واحد.
يقيّم املتعلّم سلبيات وإيجابيات استخدام
وسائل مختلفة مثل( :نص مطبوع ،رسوم بيانية،
مقاطع فيديو ،ووسائط متعددة )...من حيث
تقديم املعلومات عن موضوع محدد.
يق ّيم املتعلّم األدلة الداعمة للفكرة ،مبي ًنا مدى
دقتها ،مقرت ًحا بدائل آلراء مل تعجبه يف النص.
يقرتح املتعلّم حلوالً ملشكالت حياتية يف ضوء
معلومات قرأها.

املستوى
2

3

2

3

3

2

3
2
3

ال�صف التا�سع
املعيار
املحور
املجال
 .3ق��������راءة  1.3م���ع���رف���ة  1.1.3أن ي��ق��رأ امل��ت��ع �لّ��م النص 1.1.1.3.G9
املعلومايت بعمق وشمولية،
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
وي��ح�� ّدد ال��ف��ك��رة املركزية
ال��رئ��ي��س��ة
املعلوماتية
والفكر الرئيسة ،ويستنتج
والتفاصيل
العالقات ضمن النص الواحد
وبني النصوص املختلفة.
2.1.1.3.G9
3.1.1.3.G9
 2.3ت��ح��ل��ي��ل  1.2.3أن يحلّل املتعلّم اختيار 1.1.2.3.G9

ال���ج���م���ل
وتركيبها

الكاتب للكلامت ،ويق ّيم
الطرائق التي تساهم فيها 2.1.2.3.G9
تراكيب الجمل يف بناء النص،
وأساليب عرض وجهة النظر3.1.2.3.G9 .

 3.3ت���ك���ام���ل  1.3.3أن يتبينّ وظيفة النص من 1.1.3.3.G9

املعرفة مع
الفكر

خ�لال الوسائط املختلفة،
وينقد ما جاء فيها من معارف
وآراء ،ويبني خربات جديدة
مح ِّد ًدا مواطن اإلفادة منها2.1.3.3.G9 .
3.1.3.3.G9

نواتج التعلم
يح ّدد املتعلّم الفكر الرئيسة للنص من
خالل تحليل املعلومات الرصيحة والضمنية،
مستشه ًدا مبصادر متعددة من األدل��ة التي
تدعم تحليله ،مح ِّد ًدا نوعها ،مثل( :إحصاءات،
وأرقام ،وتجارب ،ومواقف ،وأدلة منطقية).
يحلّل املتعلّم بعمق كيف تطورت الفكرة
املحورية يف النص إىل فكر رئيسة.
يحلّل املتعلّم كيفية تأثر الفكر واألح��داث
وتفاعل بعضها ببعض.
يقارن املتعلّم بني نصني معلوماتيني من حيث
دور األلفاظ والتفاصيل يف توصيل املعنى.
يق ّيم املتعلّم أسلوب الكاتب يف عرض جمله،
وفاعليتها يف الرشح ،واإلقناع ،وتقديم الحجج.
يق ّيم املتعلّم مدى كفاية األساليب ودقتها
ومناسبة استخدام الكاتب لها؛ لتقديم وجهة
نظره ،مثل( :اإلقناع ،التأريخ لألحداث ،الوصف).
يدمج املتعلّم املعلومات املقدمة يف موضوع
محدد باستخدام وسائل مختلفة مثل( :نص
مطبوع ،رسوم بيانية ،مقاطع فيديو ،الوسائط
املتعددة )...لفهم املوضوع.
يق ّيم املتعلّم دقة األدلة وصحتها يف النص ،مبي ًنا
مدى منطقية الدليل ،مؤي ًدا تقييمه باملسوغات
واألدلة التي تحكم النتائج.
يوضِّ ح املتعلّم يف رسم بياين معلومات قرأها عن
موضوع محدد من مصادر متنوعة.

املستوى
1

2
2
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2

2
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ال�صف العا�شر
املعيار
املحور
املجال
 .3ق��������راءة  1.3م���ع���رف���ة  1.1.3أن ي��ق��رأ امل��ت��ع �لّ��م النص 1.1.1.3.G10
املعلومايت بعمق وشمولية،
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
وي��ح�� ّدد ال��ف��ك��رة املركزية
ال��رئ��ي��س��ة
املعلوماتية
والفكر الرئيسة ،ويستنتج
والتفاصيل
العالقات ضمن النص الواحد
وبني النصوص املختلفة.
2.1.1.3.G10
3.1.1.3.G10

 2.3ت��ح��ل��ي��ل  1.2.3أن يحلّل املتعلّم اختيار 1.1.2.3.G10

ال���ج���م���ل
وتركيبها

الكاتب للكلامت ،ويق ّيم
الطرائق التي تساهم فيها
تراكيب الجمل يف بناء النص2.1.2.3.G10 ،
وأساليب عرض وجهة النظر.
3.1.2.3.G10

 3.3ت���ك���ام���ل  1.3.3أن يتبينّ وظيفة النص من 1.1.3.3.G10

املعرفة مع
الفكر

خ�لال الوسائط املختلفة،
وينقد ما جاء فيها من معارف
وآراء ،ويبني خربات جديدة
مح ِّد ًدا مواطن اإلفادة منها2.1.3.3.G10 .

3.1.3.3.G10
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نواتج التعلم
يح ّدد املتعلّم الفكر الرئيسة للنص من خالل
تحليل املعلومات الرصيحة والضمنية ،مستشه ًدا
مبصادر متعددة من األدلة التي تدعم تحليله،
مح ِّد ًدا نوعها ،مثل( :إحصاءات ،وأرقام ،وأدلة
منطقية ،وتجارب ،ومواقف.).....
يحلّل املتعلّم فكر النص ،مح ِّد ًدا كيف تفاعلت
وبنيت عىل بعضها بعضً ا.
يقرأ املتعلّم عن موضوع ما من مصادر مختلفة،
نصا
ثم يعيد كتابة الفكر العامة بلغته ،منشئًا ًّ
جدي ًدا ،مبديًا رأيه يف مصادره.
يقارن املتعلّم بني نصني معلوماتيني من حيث
دور األلفاظ والتفاصيل ،ونربة النص يف توصيل
املعنى.
يق ّيم املتعلّم أسلوب الكاتب يف عرض جمله،
وفاعليتها يف الرشح واإلقناع وتقديم الحجج.
يق ّيم املتعلّم مدى كفاية األساليب ودقتها
ومناسبة استخدام الكاتب لها لتقديم وجهة
نظره ،مثل( :اإلقناع ،التأريخ لألحداث ،الوصف،
الرشح.)....
يدمج املتعلّم املعلومات املقدمة يف موضوع
محدد باستخدام وسائل مختلفة مثل( :نص
مطبوع ،رسوم بيانية ،مقاطع فيديو ،الوسائط
املتعددة )...لفهم متسق وكامل للموضوع.
يق ّيم املتعلّم األدلة واالدعاءات املقدمة يف النص
من حيث صلتها باملوضوع وصحتها وكفايتها،
مح ِّد ًدا البيانات واالستنتاجات غري الدقيقة،
واألدلة الوهمية.
يعرض املتعلّم تجارب عملية شارك يف تنفيذها
بعد قراءته معلومات متنوعة عنها ،موض ًحا
خطوات التنفيذ أمام زمالئه.

املستوى
1
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ال�صف احلادي ع�شر
املعيار
املحور
املجال
 .3ق��������راءة  1.3م���ع���رف���ة  1.1.3أن ي��ق��رأ امل��ت��ع �لّ��م النص 1.1.1.3.G11
املعلومايت بعمق وشمولية،
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
وي��ح�� ّدد ال��ف��ك��رة املركزية
ال��رئ��ي��س��ة
املعلوماتية
والتفاصيل
والفكر الرئيسة ،ويستنتج 2.1.1.3.G11
العالقات ضمن النص الواحد
وبني النصوص املختلفة.
3.1.1.3.G11

 2.3ت��ح��ل��ي��ل  1.2.3أن يحلّل املتعلّم اختيار 1.1.2.3.G11

ال���ج���م���ل
وتركيبها

الكاتب للكلامت ،ويقيّم
الطرائق التي تساهم فيها 2.1.2.3.G11
تراكيب الجمل يف بناء النص،
وأساليب عرض وجهة النظر3.1.2.3.G11 .

 3.3ت���ك���ام���ل  1.3.3أن يتبينّ وظيفة النص من 1.1.3.3.G11

املعرفة مع
الفكر

خ�لال الوسائط املختلفة،
وينقد ما جاء فيها من معارف
وآراء ،ويبني خربات جديدة 2.1.3.3.G11
مح ِّد ًدا مواطن اإلفادة منها.
3.1.3.3.G11

نواتج التعلم
يستعرض املتعلّم األدلة التي استخدمها الكاتب
يف النص لدعم فكرته املحورية أو دحض أفكار
غريه سواء أكانت منطقية أم عاطفية.
يحلّل املتعلّم فكر النص مح ِّد ًدا كيف تفاعلت
الفكر وبنيت عىل بعضها بعضً ا ،أو تضاربت مع
بعضها.
يقارن املتعلّم بني فقرتني يف نص معلومايت من
حيث العمق يف التناول ،والجمل املستخدمة يف
تطوير الفكر.
يفسرّ املتعلّم كيفية استخدام معنى كلمة
تكررت يف نص معلومايت ،مبي ًنا كيفية تطورها.
يق ّيم املتعلّم بناء النص من خالل الحكم عىل
مدى متاسك الجمل والفقرات.
يقارن املتعلّم بني أوجه التشابه واالختالف
يف أسلوب عرض وجهة النظر مثل( :اإلقناع،
التأريخ لألحداث ،الوصف ،الرشح ،)...يف نصني
مختلفني عن موضوع أو حدث واحد ،مقيماً
مدى مناسبة األدلة ومنطقيتها.
يدمج املتعلّم املعلومات املقدمة بوسائل
مختلفة مطبوعة ورقمية بغرض الوصول إىل
إجابة سؤال أو تنمية املعرفة الحالية.
يقرأ املتعلّم تحقيقات صحفية عن قضية معينة
مقارنًا بينها من حيث البناء العام ،والفكر
املطروحة.
يعرض املتعلّم (آل��ة ،ج��ه��از )....بعد قراءته
معلومات متنوعة يف نصوص مختلفة موض ًحا
طريقة صنعها.

املستوى
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ال�صف الثاين ع�شر
املعيار
املحور
املجال
 .3ق��������راءة  1.3م���ع���رف���ة  1.1.3أن ي��ق��رأ امل��ت��ع �لّ��م النص 1.1.1.3.G12
املعلومايت بعمق وشمولية،
ال���ف���ك���ر
ال��ن��ص��وص
وي��ح�� ّدد ال��ف��ك��رة املركزية
ال��رئ��ي��س��ة
املعلوماتية
والفكر الرئيسة ،ويستنتج
والتفاصيل
العالقات ضمن النص الواحد
وبني النصوص املختلفة.
2.1.1.3.G12
3.1.1.3.G12
 2.3ت��ح��ل��ي��ل  1.2.3أن يحلّل املتعلّم اختيار 1.1.2.3.G12

ال���ج���م���ل
وتركيبها

الكاتب للكلامت ،ويق ّيم
الطرائق التي تساهم فيها
تراكيب الجمل يف بناء النص2.1.2.3.G12 ،
وأساليب عرض وجهة النظر.
3.1.2.3.G12

 3.3ت���ك���ام���ل  1.3.3أن يتبينّ وظيفة النص من 1.1.3.3.G12

املعرفة مع
الفكر

خ�لال الوسائط املختلفة،
وينقد ما جاء فيها من معارف
وآراء ،ويبني خربات جديدة 2.1.3.3.G12
مح ِّد ًدا مواطن اإلفادة منها.
3.1.3.3.G12
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نواتج التعلم
يستعرض املتعلّم األدلة التي استخدمها كاتبان
أو أكرث يف نصوصهم لدعم أفكارهم املحورية
أو دحض أفكار غريهم سواء أكانت منطقية أم
عاطفية ،مقيماً درجة مصداقيتها وقدرتها عىل
اإلقناع.
يحلّل املتعلّم الفلسفة التي يتكئ عليها الكاتب،
واملسلامت التي ينطلق منها يف عرض أفكاره يف
النص.
يقرأ املتعلّم نصني أو أكرث ،مقارنًا بينها من حيث
الفكر ،واألسئلة املطروحة ،والعمق يف التناول.
يفسرّ املتعلّم كيفية استخدام املؤلف وتطويره
معنى كلمة أو مصطلح رئيس تكرر وشاع
استخدامه يف نص معلومايت طويل.
يق ّيم املتعلّم بناء النص من خالل الحكم عىل
مدى متاسك أجزائه.
يقارن املتعلّم بني أوجه التشابه واالختالف يف
أسلوب عرض وجهة النظر (اإلقناع ،التأريخ
ل�لأح��داث ،الوصف ،ال�ش�رح )....يف نصوص
مختلفة عن موضوع أو حدث واحد ،مقيماً
مدى مناسبة األدلة والفرضيات ومنطقيتها.
يدمج املتعلّم املعلومات املقدمة بوسائل
مختلفة مطبوعة ورقمية بغرض إيجاد حل
ملشكلة أو ملعلومات متضاربة.
يقرأ املتعلّم تحقيقات صحفية عن قضية معينة
ويقارن بينها من حيث البناء العام ،والفكر
املطروحة ،والعمق يف التناول ،واألدلة الداعمة.
يشارك املتعلّم زم�لاءه يف عرض تقارير عن
موضوعات علمية قرؤوا عنها ،أوأجهزة وتجارب
نفذوها ،نارشين نتاجاتهم يف وسائل التواصل
االجتامعي.

املستوى
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املجال الرابع :الكتابة
الرو�ضة 1
املجال
 .4الكتابة

نواتج التعلم
املعيار
املحور
 1.4البحث عن  1.1.4أن ي��ب��ح��ث امل��ت��ع �لّ��م عن  1.1.1.4.K1يبحث املتعلّم عن معلومات يف كتب صف ّية
وقصص مبساعدة املعلم.
امل��ع��ل��وم��ات ،ويُط ّبقها يف
املعلومات
موضوعات كتابية تستند إىل  2.1.1.4.K1يطرح املتعلّم أسئلة عن موضوعات تهمه.
أغراض محددة تظهر فهمه  3.1.1.4.K1يعرض املتعلّم معلومات جمعها عن يشء يحبه
ب��امل��ادة التي يبحث عنها
أمام زمالئه.
وتتناسب مع غرض الكتابة
وطبيعتها.
 2.4إن�����ت�����اج  1.2.4أن يُنتج املتعلّم أعامالً كتابية  1.1.2.4.K1يُعبرّ املتعلّم عن فكر لقصص ميليها عىل معلمه
واضحة ومتنوعة تظهر توج ًها
األع���م��ال
ليكتبها له.
الكتابيــــة
نحو التنظيم والرتتيب متالمئة  2.1.2.4.K1يرسم املتعلّم رسومات واضحة تعرب عن أحداث
مع املهمة والغاية.
ونرشها
قصة ألفها أو حكاية رسدت له (مل يرها يف
كتاب).
 3.1.2.4.K1يُشارك املتعلّم يف أنشطة تسبق عملية التأليف،
مثل املناقشة والعصف الذهني ،أو ترتيب صور
بشكل متسلسل لتشكل قصة أو حكاية.
 4.1.2.4.K1يُكمل املتعلّم رسم الخطوط املختلفة مثل:
الخط األفقي والعمودي واملائل والنموذج
املنقط ،ويكتب حروف الهجاء وبعض الكلامت
متتب ًعا التنقيط ممسكًا القلم بطريقة صحيحة.
 5.2.4أن ي��س��ت��خ��دم امل��ت��ع �لّ��م  1.5.2.4.K1يستخدم املتعلّم الوسائط التكنولوجية
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،مب��ا فيها
(تسجيالت الصوت والربمجيات) واملواد الصفية
(اإلن�ت�رن���ت) ،وغ�يره��ا من
(الصور يف الكتب واملجالت) املناسبة؛ ليطور
املصادر؛ ل ُينتج وينرش عمالً
األفكار القصصية.
كتاب ًّيا متفاعالً مع اآلخرين 2.5.2.4.K1 .يستخدم املتعلّم املواد الفنية واألقالم امللونة،
لريسم صو ًرا كوسيلة لرسد قصة عىل املعلم ،يك
يدونها له.

املستوى
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الرو�ضة 2
املجال
 .4الكتابة
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نواتج التعلم
املعيار
املحور
 1.4البحث عن  1.1.4أن ي��ب��ح��ث امل��ت��ع �لّ��م عن  1.1.1.4.K2يجمع املتعلّم معلومات من مصادر متنوعة
مناسبة كالكتب املدرسية والقصص.
امل��ع��ل��وم��ات ،ويُط ّبقها يف
املعلومات
موضوعات كتابية تستند إىل  2.1.1.4.K2يُجيب املتعلّم عن أسئلة حول موضوع محبب
أغراض محددة تظهر فهمه
له من خالل الصور وكتابة الكلامت البسيطة.
ب��امل��ادة التي يبحث عنها  3.1.1.4.K2يعرض املتعلّم نتيجة بحثه ،أو خربة ما أمام
وتتناسب مع غرض الكتابة
زمالئه من خالل العرض الشفوي أو الرسوم.
وطبيعتها.
 2.4إن�����ت�����اج  1.2.4أن يُنتج املتعلّم أعامالً كتابية  1.1.2.4.K2ي ّولد املتعلّم أفكا ًرا فرديًّا أو جمع ًّيا لتكوين/
واضحة ومتنوعة تظهر توج ًها
األع���م��ال
تأليف قصة ،يدونها له املعلم.
الكتابيــــة
نحو التنظيم والرتتيب متالمئة  2.1.2.4.K2يكتب املتعلّم كلامت بسيطة تعرب عن رسومات.
مع املهمة والغاية.
ونرشها
 3.1.2.4.K2يكتب املتعلّم ال��ح��روف الهجائية وبعض
الكلامت البسيطة محاكيًا منطًا.
 4.1.2.4.K2يتع ّرف املتعلّم شكل الحروف يف (بداية  -وسط
 نهاية) الكلمة ،ممسكًا القلم بطريقة صحيحة. 5.1.2.4.K2يستكمل املتعلّم بيانات بطاقته الشخصية محاك ًيا
منطًا.
 5.2.4أن ي��س��ت��خ��دم امل��ت��ع �لّ��م  1.5.2.4.K2يستخدم املتعلّم الوسائط التكنولوجية
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،مب��ا فيها
(السمعية والبرصية وامل��واق��ع اإللكرتونية
(اإلن�ت�رن���ت) ،وغ�يره��ا من
واألل���واح الذكية) املناسبة؛ ليطور األفكار
املصادر؛ ل ُينتج وينرش عمالً
القصصية بتوجيه املعلم .
كتاب ًّيا متفاعالً مع اآلخرين 2.5.2.4.K2 .يستخدم املتعلّم املواد الصفية (الكتب واملجالت
ووسائل الحائط)؛ ليطور األفكار القصصية.
 3.5.2.4.K2يستخدم املتعلّم املواد الفنية واألقالم امللونة؛
لريسم الصور كوسيلة إلعادة رسد القصة عىل
املعلم؛ ليدونها له ،وينرشها.
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ال�صف الأول
املجال
 .4الكتابة

املحور
 1.4البحث عن 1.1.4
املعلومات

 2.4إن�����ت�����اج 1.2.4

األع���م��ال
الكتابيــــة
ونرشها

2.2.4

5.2.4

نواتج التعلم
املعيار
أن ي��ب��ح��ث امل��ت��ع �لّ��م عن  1.1.1.4.G1يتع ّرف املتعلّم أشكاالً متنوعة من املصادر:
(القصص ،املعاجم ،املوسوعات.)...
امل��ع��ل��وم��ات ،ويُط ّبقها يف
موضوعات كتابية تستند إىل  2.1.1.4.G1يبحث املتعلّم عن معلومات أو صور من مصادر
أغراض محددة تظهر فهمه
متنوعة مناسبة كالكتب املدرسية والقصص.
ب��امل��ادة التي يبحث عنها  3.1.1.4.G1يُشارك املتعلّم يف مشاريع بحثية مناسبة مع
وتتناسب مع غرض الكتابة
زمالئه (مثال :جمع صور ملجلة حائطية).
وطبيعتها.
أن يُنتج املتعلّم أعامالً كتابية  1.1.2.4.G1يُح ّدد املتعلّم نقطة معينة للكتابة (بؤرة).
واضحة ومتنوعة تظهر توج ًها  2.1.2.4.G1يستخدم املتعلّم كلامت وصفية يف كتابته.
نحو التنظيم والرتتيب متالمئة  3.1.2.4.G1يكتب املتعلّم جميع حروف الهجاء مرتبة وغيبًا
مع املهمة والغاية.
كتابة صحيحة مع حركاتها الطويلة والقصرية.
 4.1.2.4.G1يُركّب املتعلّم الكلامت من حروف ومقاطع.
 5.1.2.4.G1يمُ ّيز شكل الحروف يف (بداية  -وسط  -نهاية)
الكلمة ،ممسكا القلم بطريقة صحيحة.
 6.1.2.4.G1يكتب املتعلّم كلامت وجمالً بخط النسخ من
اليمني إىل اليسار مراعيا حجم الحرف والسطر
واملسافة املناسبة بينها.
أن يُنتج املتعلّم
نصا رسديًّا موج ًزا لغايات مختلفة:
ً
نصوصا تصف  1.2.2.4.G1يكتب املتعلّم ًّ
وأشخاصا من محيطه،
أشيا ًء
(ترتيب كلامت لتكوين جملة  -كتابة جمل
ً
وتتحدث عن أحداث وخربات
مكتملة املعنى معربة عن صور).
مألوفة له ،وت ُظهر كتاباته  2.2.2.4.G1يُنشئ املتعلّم قصة من خالل ترتيب اللوحات
تقيده بالسالمة اللغوية.
املصورة.
 3.2.2.4.G1يستكمل املتعلّم بيانات بطاقته الشخصيّة.
نصا تفسرييًّا (إيضاح ًّيا) موج ًزا
 4.2.2.4.G1يكتب املتعلّم ًّ
عن يشء أو مكان أو حدث حقيقي مستخد ًما
تفاصيل حسية.
أن ي��س��ت��خ��دم امل��ت��ع �لّ��م  1.5.2.4.G1يستخدم املتعلّم املعاجم الرقمية أو الورقية
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،مب��ا فيها
املبسطة والكلامت املكتوبة عىل جدران غرفة
(اإلن�ت�رن���ت) ،وغ�يره��ا من
الصف ،وغريها من املصادر الصفية.
املصادر؛ ل ُينتج وينرش عمالً  2.5.2.4.G1يستخدم املتعلّم برنام ًجا حاسوبيًّا؛ إلنتاج
كتاب ًّيا متفاعالً مع اآلخرين.
مشاركاته الكتابية ،ونرشها.
 3.5.2.4.G1يستخدم املتعلّم ضمن مجموعات الرسومات
التوضيحية والتخطيطية الرقمية والشبكة
املعلوماتية أثناء الكتابة.
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ال�صف الثاين
املجال
 .4الكتابة

املحور
 1.4البحث عن 1.1.4
املعلومات

 2.4إن�����ت�����اج 1.2.4

األع���م��ال
الكتابيــــة
ونرشها

2.2.4

5.2.4

188

نواتج التعلم
املعيار
أن ي��ب��ح��ث امل��ت��ع �لّ��م عن  1.1.1.4.G2يبحث املتعلّم يف مصادر متنوعة مالمئة؛ ل ُيجيب
عن أسئلة محددة يف موضوع ما.
امل��ع��ل��وم��ات ،ويُط ّبقها يف
موضوعات كتابية تستند إىل  2.1.1.4.G2يكتب املتعلّم معلومات من عدة مصادر؛
أغراض محددة تظهر فهمه
مستن ًدا إىل خربته الشخص ّية.
ب��امل��ادة التي يبحث عنها  3.1.1.4.G2يتشارك املتعلّم مع زمالئه يف إعداد مرشوعات
وتتناسب مع غرض الكتابة
بحثية كتابية مناسبة.
وطبيعتها.
نصوصا مقروءة بخط واضح مرتب يربز
أن يُنتج املتعلّم أعامالً كتابية  1.1.2.4.G2يُنشئ
ً
واضحة ومتنوعة تظهر توج ًها
اعتناءه مبا يكتب ،ويُحايك جمالً بخط النسخ.
نحو التنظيم والرتتيب متالمئة  2.1.2.4.G2يجمع املتعلّم الفكر ذات العالقة بفكرة
مع املهمة والغاية.
محددة ،ويُظهر تركي ًزا واض ًحا ومتامسكًا.
 3.1.2.4.G2يراجع املتعلّم ما يكتبه (املس ّودة) لتحسني
مستوى الكتابة ،وتحقيق التامسك والتتابع
املنطقي ،مستخد ًما عالمات الرتقيم.
أن يُنتج املتعلّم
نصوصا تصف  1.2.2.4.G2يكتب املتعلّم قصة من خالل ترتيب الجمل
ً
وأشخاصا من محيطه،
أشيا ًء
البسيطة واللوحات املصورة.
ً
وتتحدث عن أحداث وخربات  2.2.2.4.G2يكتب املتعلّم بطاقة تهنئة ودع��وة وجمالً
مألوفة له ،وتُظهر كتاباته
إرشادية مفيدة.
تقيده بالسالمة اللغوية.
 3.2.2.4.G2يكتب املتعلّم رسالة إىل صديق متضمنة بعض
العنارص :التاريخ ،املرسل إليه ،التحية ،النص،
املرسل.
نصا رسديًّا بسيطا موج ًزا يف مسار
 4.2.2.4.G2يكتب املتعلّم ًّ
منطقي متتبعا األحداث واصفًا املكان والزمان
والشخصيات بتفاصيل حس ّية معتم ًدا عىل
خربته الشخص ّية.
أن ي��س��ت��خ��دم امل��ت��ع �لّ��م  1.5.2.4.G2يستخدم املتعلّم املعاجم الرقمية أو الورقية
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،مب��ا فيها
املبسطة ،وغريها من املواد املرجعية؛ لتساعده
(اإلن�ت�رن���ت) ،وغ�يره��ا من
عىل الكتابة.
املصادر؛ ل ُينتج وينرش عمالً  2.5.2.4.G2يستخدم املتعلّم مستقالً أو ضمن مجموعات
كتاب ًّيا متفاعالً مع اآلخرين.
الرسومات التوضيحية والتخطيطية الرقمية
والشبكات للتخطيط للكتابة وإلنتاج الكتابة
ونرشها.
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ال�صف الثالث
املجال
 .4الكتابة

املحور
 1.4البحث عن 1.1.4
املعلومات

 2.4إن�����ت�����اج 1.2.4

األع���م��ال
الكتابيــــة
ونرشها

2.2.4
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نواتج التعلم
املعيار
أن ي��ب��ح��ث امل��ت��ع �لّ��م عن  1.1.1.4.G3يحصل املتعلّم عىل معلومات من عدة مصادر
(املوسوعات ،القصص ،أرشطة الفيديو ،الشبكة
امل��ع��ل��وم��ات ،ويُط ّبقها يف
املعلوماتية ،األقراص املضغوطة).
موضوعات كتابية تستند إىل
أغراض محددة تظهر فهمه  2.1.1.4.G3ينفذ املتعلّم مستقالً أو ضمن مجموعات صغرية
ب��امل��ادة التي يبحث عنها
مرشوعات بحثية قصرية مركزة تبني معرفته عن
وتتناسب مع غرض الكتابة
موضوع معني.
وطبيعتها.
 3.1.1.4.G3يلخص املتعلّم أحد النصوص اللغوية ،ويعرض
النتائج أمام زمالئه مستخد ًما الوسائل املالمئة
(الصور ،الرتسيامت).
 4.1.1.4.G3يوثق املتعلّم مصادر املعلومات بشكل صحيح.
أن يُنتج املتعلّم أعامالً كتابية  1.1.2.4.G3يُنشئ املتعلّم فقرة واحدة ،ويُط ّور فكرة رئيسة،
واضحة ومتنوعة تظهر توج ًها
ويُض ّمنها حقائق وتفاصيل داعمة.
نصوصا مقروءة بخط واض��ح مرتب
نحو التنظيم والرتتيب متالمئة  2.1.2.4.G3يُنشئ
ً
مع املهمة والغاية.
تربز اعتناءه مبا يكتب تاركًا هوامش عن ميني
الصفحة ويسارها.
 3.1.2.4.G3يراجع املتعلّم ما يكتبه (املس ّودة) لتحسني
مستوى الكتابة ،وتحقيق التامسك والتتابع
املنطقي لألفكار ،وإضافة تفاصيل وصفية عىل
نصه مستخد ًما عالمات الرتقيم.
أن يُنتج املتعلّم
نصوصا رسدية مقد ًما سياقًا
نصوصا تصف  1.2.2.4.G3يكتب املتعلّم
ً
ً
وأشخاصا من محيطه،
أشيا ًء
واض ًحا لألحداث تتضمن بعض التفاصيل
ً
املختارة بعناية لتطوير الحبكة.
وتتحدث عن أحداث وخربات
2.2.2.4.G3
مألوفة له ،وت ُظهر كتاباته
نصوصا وصفية تتضمن تفاصيل
يكتب املتعلّم
ً
حس ّية مادية؛ مدعومة بانطباعاته عن الناس
تقيده بالسالمة اللغوية.
واألماكن واألشياء.
 3.2.2.4.G3يكتب املتعلّم رسائل شخصيّة ،ودع��وات،
ورسائل شكر تظهر وع ًيا واهتام ًما باملتلقي
مضم ًنا رسالته (التاريخ ،املرسل إليه ،التحية،
ونص الرسالة ،والختام ،املرسل ،التوقيع).
أن ي��س��ت��خ��دم امل��ت��ع �لّ��م  1.5.2.4.G3يستخدم املتعلّم ال��رس��وم��ات التوضيحية
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،مب��ا فيها
والتخطيطية الرقمية واألشكال البيانية للتخطيط
للكتابة؛ إلنتاج مشاركاته الكتابية ونرشها عرب
(اإلن�ت�رن���ت) ،وغ�يره��ا من
الوسائل املناسبة.
املصادر؛ ليُنتج وينرش عمالً
2.5.2.4.G3
ي ّوثق املتعلّم املعلومات املستم ّدة من املعاجم
كتابيًّا متفاعالً مع اآلخرين.
الرقمية أو الورقية املبسطة ،وغريها من املصادر
أثناء قيامه بالكتابة.
 3.5.2.4.G3يستخدم برمجية معالجة الكلامت املناسبة؛
إلنتاج مشاركاته الكتابية ونرشها.
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ال�صف الرابع
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
 1.4البحث عن  1.1.4أن ي��ب��ح��ث امل��ت��ع �لّ��م عن 1.1.1.4.G4
امل��ع��ل��وم��ات ،ويُط ّبقها يف
املعلومات
موضوعات كتابية تستند إىل 2.1.1.4.G4
أغراض محددة تظهر فهمه
ب��امل��ادة التي يبحث عنها 3.1.1.4.G4
وتتناسب مع غرض الكتابة
وطبيعتها.
 2.4إن�����ت�����اج  1.2.4أن يُنتج املتعلّم أعامالً كتابية 1.1.2.4.G4

األع���م��ال
الكتابيــــة
ونرشها

واضحة ومتنوعة تظهر توج ًها
نحو التنظيم والرتتيب متالمئة
2.1.2.4.G4
مع املهمة والغاية.

3.1.2.4.G4

4.1.2.4.G4
نصوصا تعرب 1.3.2.4.G4
 3.2.4أن يكتب املتعلّم
ً

عن فكرة مركزية تظهر مقدرة
عىل الرتكيز والتنظيم وتدل عىل
وعي كامل باملتلقي يف عالقته 2.3.2.4.G4
بغرض ومب��وض��وع الكتابة،
مطو ًرا مهاراته الكتابية من
خالل مراحل الكتابة (ما قبل 3.3.2.4.G4
الكتابة ،املسودة ،املراجعة)،
لتحرير النص.
4.3.2.4.G4

 5.2.4أن ي��س��ت��خ��دم امل��ت��ع �لّ��م 1.5.2.4.G4

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،مب��ا فيها
(اإلن�ت�رن���ت) ،وغ�يره��ا من 2.5.2.4.G4
املصادر؛ ليُنتج وينرش عمالً
كتابيًّا متفاعالً مع اآلخرين.
3.5.2.4.G4
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نواتج التعلم
يحصل املتعلّم عىل معلومات من عدة مصادر
(املقابالت،الشبكةاملعلوماتية،األقراصاملضغوطة).
يفهم املتعلّم البنية التنظيمية يف الصحف
واملجالت الدورية (تقويم التاريخ).
ينفذ املتعلّم مستقالً أو ضمن مجموعات
مرشوعات بحثية قصرية مركزة ،ويعرض ما
تعلمه ضمن تقرير بحثي.
يختار املتعلّم نقطة تركيز (بؤرة) للكتابة ،وبنية
تنظيمية للنص ،ووجهة نظر محددة ،معتم ًدا
عىل الغرض واملتلقي.
نصوصا من ثالث فقرات ،يجعل
يكتب املتعلّم
ً
الفقرة األوىل مقدمة للنص ،ويكتب فقرة داعمة
تتضمن حقائق وتفاصيل،ويختم النص بفقرة
تلخص أهم النقاط املذكورة يف النص.
يستخدم املتعلّم بنى واضحة ومختارة للكتابة
بحسب املوضوع والغرض (الرتتيب الزمني
التعاقبي ،السبب والنتيجة ،طرح سؤال واإلجابة
عنه ،مستخد ًما أدوات الربط وعالمات الرتقيم).
يراجع املتعلّم مسودات ما يكتب مطبقًا آليات
املراجعة والتقويم عىل ما يُنتجه من نصوص
مقياسا للكتابة.
مستخد ًما
ً
نصوصا رسدية ،ويربط بني األفكار
يكتب املتعلّم
ً
أو التجربة بشكل متامسك ،مقد ًما سياقًا مكانيًّا
وزمانيًّا لألحداث مستخد ًما تفاصيل حسيّة.
يكتب املتعلّم استجابات شخص ّية للنصوص
األدبية التي يقرؤها ،مظه ًرا فهماً للعمل األديب،
داعماً رأيه بأدلة من النص أو بخربته الشخص ّية.
نصوصا معلوماتية ،ويصوغ سؤاالً
يكتب املتعلّم
ً
مركزيًّاعن موضوع أو قضية مضم ًنا نصه أدلة
لدعم الفكرة.
تلخيصا يتضمن الفكرة األساسية
يكتب املتعلّم
ً
وأهم التفاصيل.
يستخدم املتعلّم باستقاللية واضحة التكنولوجيا
املتاحة كأحجام الخطوط وبرمجية (بوربوينت).
يستخدم املتعلّم الحاسوب عند تحرير كتاباته
ونرشها ،ومشاركته مع اآلخرين.
ينرش املتعلّم ما كتبه عرب وسائط وقنوات متعددة
(املجالت  -الصحف  -املوقع اإللكرتوين).

املستوى
1
2
3
2
2

3
2
3
2
2
2
2
2
3

ال�صف اخلام�س
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
 1.4البحث عن  1.1.4أن ي��ب��ح��ث امل��ت��ع �لّ��م عن 1.1.1.4.G5
امل��ع��ل��وم��ات ،ويُط ّبقها يف
املعلومات
موضوعات كتابية تستند إىل
أغراض محددة تظهر فهمه
ب��امل��ادة التي يبحث عنها 2.1.1.4.G5
وتتناسب مع غرض الكتابة
وطبيعتها.
3.1.1.4.G5

 2.4إن�����ت�����اج  1.2.4أن يُنتج املتعلّم أعامالً كتابية 1.1.2.4.G5

األع���م��ال
الكتابيــــة
ونرشها

واضحة ومتنوعة تظهر توج ًها
نحو التنظيم والرتتيب متالمئة
مع املهمة والغاية.
2.1.2.4.G5

3.1.2.4.G5

4.1.2.4.G5

نواتج التعلم
يبحث املتعلّم عن معلومات من عدة مصادر:
املقابالت ،الشبكة املعلوماتية واملعاجم،
واملوسوعات ،ويوثق املعلومات الببليوغرافية
األساسية.
ينفذ املتعلّم مستقالً أو ضمن مجموعات صغرية
مرشوعات بحثية قصرية مركزة يف موضوعات
محددة.
يعد تقري ًرا بحث ًّيا يلخص النتائج ،ويعرضه
مطبو ًعا من خالل وسائط عدة.
يختار املتعلّم نقطة للكتابة وبنية تنظيمية
ووجهة نظر محددة معتم ًدا عىل الغرض
واملتلقي وطول النص.
نصوصا بفقرات متعددة يؤسس فيها
يكتب
ً
فكرة مركزية وأفكارا مهمة ،ويضعها يف سياق
منطقي ،مستخد ًما أدوات الربط ،ويختم النص
بفقرة ختامية.
يستخدم املتعلّم بنى واضحة ومختارة للكتابة
بحسب املوضوع والغرض والسبب والنتيجة
واملقارنة واملقابلة .مستخد ًما أدوات الربط
وعالمات الرتقيم ،ونظام التفقري.
يراجع املتعلّم مسودات متعددة ملا يكتب
ويعيد تحريرها بخط واضح ومرتب مستخد ًما
مقياسا للكتابة.
ً

املستوى
2

1
3
2

2

3

2
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تابع ..ال�صف اخلام�س
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
نصوصا رسدية 1.4.2.4.G5
 2.4إن�����ت�����اج  4.2.4أن يُنتج املتعلّم
ً
ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
األع���م��ال
وتُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
الكتابيــــة
اللغوية.
ونرشها
2.4.2.4.G5

3.4.2.4.G5

4.4.2.4.G5

5.4.2.4.G5

 5.2.4أن ي��س��ت��خ��دم امل��ت��ع �لّ��م 1.5.2.4.G5

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،مب��ا فيها
(اإلن�ت�رن���ت) ،وغ�يره��ا من
املصادر؛ ليُنتج وينرش عمالً 2.5.2.4.G5
كتابيًّا متفاعالً مع اآلخرين.
3.5.2.4.G5
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نواتج التعلم
ؤسس حبكة،
يكتب املتعلّم
ً
نصوصا رسدية ،ويُ ّ
وإطا ًرا زمان ًّيا ومكان ًّيا ورصاعا مناس ًبا للقصة
واصفًا األماكن واملشاعر واألشخاص.
يكتب استجابات شخصيّة للنصوص األدبية التي
يقرؤوها مظهرا فهماً للعمل األديب مدعام رأيه
بأدلة من النص أو من خربته الشخصيّة متأمال
أبعاد النص.
يكتب املتعلّم رسالة إىل صديقه متضمنة
العنارص األساسية (البسملة -املرسل إليه-
التحية االفتتاحية ،املوضوع -املرسل ،التوقيع).
نصوصا إقناعية تظهر وجهة نظره يف
يكتب
ً
قضية أو موضوع ما مدعومة باألدلة والشواهد
من مصادر مختلفة :الكتب ،الخربة الشخص ّية،
تجارب اآلخرين.
يكتب املتعلّم ورقة بحثيّة عن فكرة أو قضية
مهمة ،ويصوغ س��ؤاالً مركزيًّا يو ّجه البحث،
مطو ًرا الفكرة بالتفاصيل واألمثلة.
يستخدم باستقاللية واضحة التكنولوجيا
املتاحة؛ كالبحث عن الصور والجداول ،وبرنامج
(بوربوينت).
يُوظّف الحاسوب والشبكة املعلوماتية عند عند
تحرير كتاباته ومراجعتها ،لتجويد العمل.
ينرش ما يكتبه عرب وسائط وقنوات متعددة
(مواقع التواصل االجتامعي ،املجالت ،الصحف).

املستوى
3

3

1

2

2
1
3
2

ال�صف ال�ساد�س
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
 1.4ال��ب��ح��ث  1.1.4أن ي��ب��ح��ث امل��ت��ع �لّ��م عن 1.1.1.4.G6
امل��ع��ل��وم��ات ،ويطبقها يف
ل���ب���ن���اء
مرشوعات بحثية تستند إىل
امل��ع��رف��ة
وتقدميها
أسئلة مركزة تظهر فهمه 2.1.1.4.G6
باملادة التي يتحقق منها.
3.1.1.4.G6

4.1.1.4.G6
نصوصا تعرب 1.3.2.4.G6
 2.4إن�����ت�����اج  3.2.4أن يكتب املتعلّم
ً

األع���م��ال
الكتابيــــة
ونرشها

عن فكرة مركزية تظهر مقدرة
عىل الرتكيز والتنظيم وتدل 2.3.2.4.G6
ع�لى وع��ي كامل باملتلقي
يف عالقته بغرض ومبوضوع
الكتابة ،م��ط��و ًرا مهاراته
الكتابية من خ�لال مراحل
الكتابة (م��ا قبل الكتابة3.3.2.4.G6 ،
املسودة ،املراجعة) ،لتحرير
النص.
4.3.2.4.G6

نصوصا رسدية 1.4.2.4.G6
 4.2.4أن ينتج املتعلّم
ً

ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
وت ُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
اللغوية.

2.4.2.4.G6

3.4.2.4.G6

نواتج التعلم
يجمع املتعلّم معلومات متصلة مبوضوع بحثه
من مصادر مطبوعة ورقمية متعددة مبا يف ذلك
(تدوين امللحوظات ،وإجراء املقابالت).
يدمج املتعلّم االقتباسات املالمئة والبيانات
املناسبة يف أعامله الكتابية موثقا مصادر
املعلومات توثيقًا صحي ًحا.
ينفذ املتعلّم مستقالً أو ضمن مجموعات
صغرية مرشوعات بحثية قصرية مركزا عىل
أجوبة عن األسئلة وعىل اإلشكاليات التي تقع
ضمن اهتامماته.
يعد املتعلّم تقري ًرا بحث ًّيا ،ويعرضه من خالل
الوسائل املطبوعة أو الوسائط املتعددة.
يختار املتعلّم شكل الكتابة (رسالة ،تقرير ،رسد)
الذي يناسب غرض الكتابة.
نصوصا رسدية تلبي اهتاممات
يكتب املتعلّم
ً
القراء مح ِّد ًدا غرضً ا واض ًحا للكتابة مطو ًرا
املوضوع بتفاصيل داعمة وفقرة ختامية،
مستخد ًما األفعال واألسامء والصفات من خالل
معجم املرادفات.
يستخدم يف كتابته أشكاالً تنظيمية متنوعة
من مثل املقارنة واملقابلة ،والتنظيم بحسب
األصناف أو األهمية،موظفًا أدوات الربط
وعالمات الرتقيم ،ويكتب برسعة مناسبة.
يطبق املتعلّم آليات املراجعة والتقويم عىل ما
مقياسا للكتابة.
ينتجه من نصوص مستخد ًما
ً
نصوصا رسدية تتضمن حبكة،
يكتب املتعلّم
ً
وإطا ًرا زمانيًّا ومكانيًّا ،مختارا وجهة نظر مناسبة
للقصة ،مضمنا نصه تفاصيل حسيّة باستخدام
تقنيات (الحوار ،الرسد ،الوصف).
يكتب املتعلّم رسالة إىل صديقه متضمنة جميع
العنارص األساسية (البسملة -التاريخ،املرسل
إليه -التحية االفتتاحية املوضوع -التحية
الختامية،املرسل ،التوقيع).
نصوصا تفسريية (إيضاحية)
يكتب املتعلّم
ً
(وصف ،رشح ،مقارنة ومقابلة ،مشكلة وحل)؛
ليعرض وجهة نظره التي تناولها مقد ًما أدلة
مقنعة وأمثلة وتفاصيل.

املستوى
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تابع ..ال�صف ال�ساد�س
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
نصوصا رسدية 4.4.2.4.G6
 2.4إن�����ت�����اج  4.2.4أن ينتج املتعلّم
ً
ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
األع���م��ال
وتُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
الكتابيــــة
اللغوية.
ونرشها
5.4.2.4.G6

 5.2.4أن ي��س��ت��خ��دم امل��ت��ع �لّ��م 1.5.2.4.G6

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،مب��ا فيها
(اإلن�ت�رن���ت) ،وغ�يره��ا من
املصادر؛ لينتج وينرش عمالً
كتابيًّا متفاعالً مع اآلخرين.
2.5.2.4.G6
3.5.2.4.G6
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نواتج التعلم
يكتب املتعلّم استجابات شخص ّية للنصوص
األدبية التي يقرؤها ،مظه ًرا يف قراءته تفسريا
وتحليال وتأمالً يف أبعاد النص ورؤية خاصة مرب ًرا
تفسريه،وتحليله بأدلة من النص.
يكتب املتعلّم ورقة بحثيّة عن فكرة أو قضية
مؤسسا لفكرة
مهمة باختيار سؤال مركزي واحد
ً
أساسية مركزية مطو ًرا الفكرة باألدلة واألمثلة،
مضمنا بحثه قامئة باملصادر واملراجع.
نصوصا إقناعية ،مقد ًما وجهة
يكتب املتعلّم
ً
نظره يف قضية أو موضوع ،مدعومة بأدلة
داعمة (من مصادر مختلفة :الكتب ،الخربة
الشخص ّية ،تجارب اآلخرين).
يستخدم باستقاللية واضحة التكنولوجيا املتاحة
كأحجام الخطوط والجداول ،وبرنامج الرسام،
وبرنامج بوربوينت).
ينرش ما كتبه عرب وسائط وقنوات متعددة
(املواقع ،املجالت ،الصحف).

املستوى
2

2

3

1
2

ال�صف ال�سابع
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
 1.4ال��ب��ح��ث  1.1.4أن ي��ب��ح��ث امل��ت��ع �لّ��م عن 1.1.1.4.G7
امل��ع��ل��وم��ات ،ويطبقها يف
ل���ب���ن���اء
مرشوعات بحثية تستند إىل
امل��ع��رف��ة
وتقدميها
أسئلة مركزة تظهر فهمه 2.1.1.4.G7
باملادة التي يتحقق منها.
3.1.1.4.G7

4.1.1.4.G7
نصوصا تعرب 1.3.2.4.G7
 2.4إن�����ت�����اج  3.2.4أن يكتب املتعلّم
ً

عن فكرة مركزية تظهر مقدرة
األع���م��ال
عىل الرتكيز والتنظيم وتدل
الكتابيــــة
ونرشها
ع�لى وع��ي كامل باملتلقي 2.3.2.4.G7
يف عالقته بغرض ومبوضوع
الكتابة ،م��ط��و ًرا مهاراته
الكتابية من خ�لال مراحل 3.3.2.4.G7
الكتابة (م��ا قبل الكتابة،
املسودة ،املراجعة) ،لتحرير
النص.
نصوصا رسدية 1.4.2.4.G7
 4.2.4أن ينتج املتعلّم
ً
ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
وت ُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
اللغوية.
2.4.2.4.G7

3.4.2.4.G7

نواتج التعلم
يبحث املتعلّم بفاعلية عن املعلومات املتصلة
مبوضوع بحثه من مصادرمطبوعة ورقمية
متعددة.
يح ّدد االقتباسات والبيانات املالمئة؛ ليدمجها
يف أعامله الكتابية ويوثق املعلومات واملراجع
توثيقا صحي ًحا.
يخطط املتعلّم مستقالً أو بالتعاون مع اآلخرين
إلج �راء مرشوعات بحثية مرك ًزا عىل أجوبة
عن األسئلة وعىل اإلشكاليات التي تقع ضمن
اهتامماته.
يعرض املتعلّم النتائج من خ�لال الوسائل
املطبوعة أو الوسائط املتعددة.
يختار املتعلّم بنية منهجية تنظيمية متوازنة
لعرض أفكاره مستخد ًما عبارات ،وجمالً انتقالية
مؤثرة للربط بينها منو ًعا يف األساليب اإلنشائية.
يدعم وجهة نظره وأف��ك��اره باالفرتاضات
والحكايات والنوادر ،والحقائق واإلحصائيات
واألمثلة.
يستخدم إسرتاتيجية تسجيل امللحوظات
والتلخيص ل ُينظّم مسوداته قبيل تبييضها مطبقًا
آليات املراجعة والتقويم عىل ما ينتجه من
مقياسا للكتابة.
نصوص مستخد ًما
ً
نصوصا رسدية
يكتب املتعلّم سرية ذاتية أو
ً
تشتمل عىل الشخصيات الرئيسة والثانوية
والحبكة وال�صراع وال��ذروة ،واإلط��ار الزما ّين
واملكا ًّين محددأ وجهة نظر مناسبة للقصة،
مستخد ًما تقنيات (الحوار ،الرسد ،الوصف).
نصوصا تفسريية (إيضاحية)
يكتب املتعلّم
ً
(وصف ،رشح ،مقارنة ومقابلة ،مشكلة وحل؛
ليعرض وجهة نظره يف القضية التي تناولها
مقد ًما أدلة مقنعة.
يكتب املتعلّم استجابات ،وتفاعالت شخص ّية مع
النصوص األدبية التي يقرؤها ،مظهرا يف قراءته
تفسريا وتأمالً يف أبعاد النص ،منظام تفسريه عن
أفكار محددة ،أو شخص ّية ،أو سؤال أو إشكالية.

املستوى
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تابع ..ال�صف ال�سابع
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
نصوصا رسدية 4.4.2.4.G7
 2.4إن�����ت�����اج  4.2.4أن ينتج املتعلّم
ً
ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
األع���م��ال
وتُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
الكتابيــــة
اللغوية.
ونرشها
5.4.2.4.G7

6.4.2.4.G7
 5.2.4أن ي��س��ت��خ��دم امل��ت��ع �لّ��م 1.5.2.4.G7

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،مب��ا فيها
(اإلن�ت�رن���ت) ،وغ�يره��ا من 2.5.2.4.G7
املصادر؛ لينتج وينرش عمالً
كتاب ًّيا متفاعالً مع اآلخرين.
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نواتج التعلم
يكتب املتعلّم ورقة بحث ّية عن فكرة أو قضية
مؤس ًسا
مهمة ،ويطرح س��ؤاالً مركزيًّا واح � ًدا ّ
لفكرة أساسية مركزية مطورا الفكرة بالحقائق
واألمثلة مضمنا بحثه قامئة املصادر واملراجع.
نصوصا إقناعية ،مدعماً وجهة
يكتب املتعلّم
ً
نظره يف قضية أو موضوع ما بأدلة داعمة من
مصادر مختلفة مخاطبا اهتاممات القارئ.
يكتب ملخصات عن املواد التي يقرؤها (قراءة
ذاتية) وفق معايري التلخيص الجيد.
يستخدم القواميس وموسوعات املفردات،
وغريها من املصادر واملواقع اإللكرتونية املناسبة.
يشارك بكتاباته مع اآلخرين من خالل الربيد
اإللكرتوين ووسائل رقمية أخرى.

املستوى
2

3
2
1
2

ال�صف الثامن
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
 1.4ال��ب��ح��ث  1.1.4أن ي��ب��ح��ث امل��ت��ع �لّ��م عن 1.1.1.4.G8
امل��ع��ل��وم��ات ،ويطبقها يف
ل���ب���ن���اء
مرشوعات بحثية تستند إىل
امل��ع��رف��ة
أسئلة مركزة تظهر فهمه
وتقدميها
باملادة التي يتحقق منها.
2.1.1.4.G8
3.1.1.4.G8

4.1.1.4.G8
نصوصا تعرب 1.3.2.4.G8
 2.4إن�����ت�����اج  3.2.4أن يكتب املتعلّم
ً

األع���م��ال
الكتابيــــة
ونرشها

عن فكرة مركزية تظهر مقدرة
عىل الرتكيز والتنظيم وتدل
ع�لى وع��ي كامل باملتلقي
يف عالقته بغرض ومبوضوع 2.3.2.4.G8
الكتابة ،م��ط��و ًرا مهاراته
الكتابية من خ�لال مراحل
الكتابة (م��ا قبل الكتابة3.3.2.4.G8 ،
املسودة ،املراجعة) ،لتحرير
النص.

نصوصا رسدية 1.4.2.4.G8
 4.2.4أن ينتج املتعلّم
ً

ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
وت ُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
اللغوية.

2.4.2.4.G8

3.4.2.4.G8

نواتج التعلم
يخطط املتعلّم مستقالً أو بالتعاون مع اآلخرين
إلجراء مرشوعات بحثية مركزة عىل موضوعات
من ضمن اهتامماته أو ذات صلة باملقررات
الدراسية من خالل وضع أسئلة البحث املالمئة.
يطبق املتعلّم إسرتاتيجيات البحث عن املادة
املرجعية ،معلقا عىل النتائج.
يبحث بفاعلية عن املعلومات املتصلة مبوضوع
بحثه من مصادر (مطبوعة ،رقمية) متعددة،
ومن املقابالت ،ويجيب عن أسئلة البحث.
معتم ًدا عىل التوثيق املنهجي الدقيق.
يعرض املتعلّم النتائج طباعة وبوسائط متعددة،
موثقًا املصادر واملراجع.
نصوصا تعكس وجهة نظر
يكتب املتعلّم
ً
متامسكة ،وأدلة منطقية ،ونهاية واضحة موظفًا
يف كتابته التامسك النيص بني الفقرات من خالل
عبارات انتقالية مناسبة وصحيحة.
يدعم املتعلّم وجهة نظره باقتباسات ،وآراء
أصحاب االختصاص ،واملقارنات واإلحصائيات،
وغريها.
يستخدم إسرتاتيجية تسجيل امللحوظات
والتخطيط والتظليل والتلخيص؛ ليُنظّم
مسوداته قبيل تبييضها مطبقًا آليات املراجعة
والتقويم عىل ما ينتجه من نصوص مستخد ًما
مقياسا للكتابة.
ً
ونصوصا رسدية أخرى
يكتب س ًريا غريية أو ذاتية
ً
مطبقًا إسرتاتيجيات الرسد والحوار ،والوصف
(فيزيايئ مادي) ،وصف الخلفية ،املقارنة بني
الشخصيات.
نصوصا تفسريية (إيضاحية) (وصف،
يكتب
ً
رشح ،مقارنة ومقابلة ،مشكلة وحل) ،يعرض
وجهة نظره يف القضية التي يتناولها ،ويُق ّدم
أدلة مقنعة وأمثلة.
يكتب استجابات شخصيّة للنصوص األدبية
التي يقرؤها ،ويربط بني استجابته للنص وما يف
النص من تقنيات وأفكار ،داعماً أحكامه بأدلة
من النص ،أو من نصوص أخرى للكاتب نفسه.

املستوى
2
3
2
2
2

2

2

2

2

3
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تابع ..ال�صف الثامن
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
نصوصا رسدية 4.4.2.4.G8
 2.4إن�����ت�����اج  4.2.4أن ينتج املتعلّم
ً
ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
األع���م��ال
وتُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
الكتابيــــة
اللغوية.
ونرشها
5.4.2.4.G8

6.4.2.4.G8

 5.2.4أن ي��س��ت��خ��دم امل��ت��ع �لّ��م 1.5.2.4.G8

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،مب��ا فيها
(اإلن�ت�رن���ت) ،وغ�يره��ا من 2.5.2.4.G8
املصادر؛ لينتج وينرش عمالً
كتاب ًّيا متفاعالً مع اآلخرين.
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نواتج التعلم
يكتب املتعلّم ورقة بحثية عن فكرة أو قضية
مهمة ،يصوغ فرضية عن املوضوع مسجالً
األفكار املهمة واملفاهيم ،من ِّو ًعا يف املصادر
واملراجع.
نصوصا إقناعية ،يُق ّدم وجهة نظره يف
يكتب
ً
قضية ما داعماً وجهة نظره باألدلة واألمثلة
من مصادر مختلفة :الكتب ،الخربة الشخصيّة،
تجارب اآلخرين.
يكتب وث��ائ��ق رسمية ،م��ن مثل الرسائل،
ومستندات طلب رسمي ،ويُق ّدم املعلومات
بدقة وإيجاز ووضوح.
يستخدم املتعلّم القواميس واملوسوعات ،وغريها
من املصادر واملواقع اإللكرتونية املناسبة.
يشارك بكتاباته ونتاجات بعض املؤلفني مع
اآلخرين من خالل املجالت والصحف ،ووسائل
رقمية أخرى.

املستوى
3

2

1
1
2

ال�صف التا�سع
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
 1.4ال��ب��ح��ث  1.1.4أن ي��ب��ح��ث امل��ت��ع �لّ��م عن 1.1.1.4.G9
امل��ع��ل��وم��ات ،ويطبقها يف
ل���ب���ن���اء
مرشوعات بحثية تستند إىل
امل��ع��رف��ة
أسئلة مركزة تظهر فهمه
وتقدميها
باملادة التي يتحقق منها.
2.1.1.4.G9
3.1.1.4.G9

4.1.1.4.G9
نصوصا تعرب 1.3.2.4.G9
 2.4إن�����ت�����اج  3.2.4أن يكتب املتعلّم
ً

األع���م��ال
الكتابيــــة
ونرشها

عن فكرة مركزية تظهر مقدرة
عىل الرتكيز والتنظيم وتدل
ع�لى وع��ي كامل باملتلقي 2.3.2.4.G9
يف عالقته بغرض ومبوضوع
الكتابة ،م��ط��و ًرا مهاراته
الكتابية من خ�لال مراحل
الكتابة (م��ا قبل الكتابة،
املسودة ،املراجعة) ،لتحرير 3.3.2.4.G9
النص.

نصوصا رسدية 1.4.2.4.G9
 4.2.4أن ينتج املتعلّم
ً

ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
وت ُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
اللغوية.

2.4.2.4.G9

نواتج التعلم
يقوم املتعلّم مستقالً أو بالتعاون مع اآلخرين
بوضع خطة لكتابة ورق��ة بحثية مركزا عىل
موضوع عام يقع ضمن اهتامماته املعرفية
والثقافية العامة أوعىل موضوع خاص ذي صلة
باملقررات الدراسية ،من خالل وضع أسئلة
البحث التي تالئم موضوع الورقة البحثية
املقدمة.
يطبق املتعلّم إسرتاتيجيات البحث عن املادة
املرجعية ،معلقًا عىل النتائج.
يبحث املتعلّم بفاعلية عن املعلومات املتصلة
مبوضوع بحثه من مصادرمطبوعة ورقمية
متعددة ،من امللحوظات ،واملقابالت ومن
خرباته ،ويجيب عن أسئلة البحث مبتع ًدا عن
املنقوالت النصية.
يعرض املتعلّم النتائج طباعة وبوسائط متعددة،
موثقًا املصادر واملراجع.
يعرب املتعلّم عن أسلوبه الخاص يف التناول
والطرح من خالل اإلحاطة باملوضوع ،وتقديم
افرتاضات متينة متامسكة.
يستخدم لغة دقيقة (أفعال معربة عن الحدث
أو املوضوع ،تفاصيل حس ّية موحية لوصف
الحدث ،ومقيدات منتقاة لوصف الحدث
األح��وال ،النعت ،املفعول املطلق ،املفعول
ألجله).
يراجع مسودات متعددة مام يكتب ويعيد
تحريرها للتأكد من منطقية العرض ومتاسك
التنظيم ،والوضوح واض ًعا يف اعتباره جمهور
مقياسا للكتابة.
املتلقني والغرض مستخد ًما
ً
ونصوصا رسدية
يكتب س ًريا غريية أو ذاتية
ً
أخرى مكونة من عدة أحداث واصفًا املشاهد
والحركات وتعبري الوجوه واملشاعر بتفاصيل
حس ّية دقيقة( :مرئ ّية وسمع ّية وشم ّية) ،موظفًا
الحوار ،واالستعارات والتشبيهات.
يكتب املتعلّم استجابات شخص ّية للنصوص
األدبية التي يقرؤها ،موضحا استجابته للنص
وما يف النص من تقنيات وأفكار ،داعام أحكامه
بأدلة من النص ،أو من نصوص أخرى للكاتب
نفسه ،أو نصوص أخرى لكتّاب آخرين.

املستوى

1

2

2

2
2

2

2

3

2
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تابع ..ال�صف التا�سع
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
نصوصا رسدية 3.4.2.4.G9
 2.4إن�����ت�����اج  4.2.4أن ينتج املتعلّم
ً
ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
األع���م��ال
وتُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
الكتابيــــة
اللغوية.
ونرشها
4.4.2.4.G9

5.4.2.4.G9
6.4.2.4.G9

 5.2.4أن ي��س��ت��خ��دم امل��ت��ع �لّ��م 1.5.2.4.G9

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،مب��ا فيها
(اإلن�ت�رن���ت) ،وغ�يره��ا من
املصادر؛ لينتج وينرش عمالً 2.5.2.4.G9
كتابيًّا متفاعالً مع اآلخرين.
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نواتج التعلم
يكتب املتعلّم مقاالً تحليل ًيا عن فكرة أو
قضية مهمة ،مسجالً األفكار املهمة ،واملفاهيم
واالقتباسات واملعلومات املتصلة باملوضوع من
مصادر من ّوعة.
نصوصا إقناعية منظمة
يكتب املتعلّم
ً
مستخد ًما وسائل إقناعية مختلفة (االحتكام إىل
القياس املنطقي ،العاطفة ،املعتقدات الدينية،
اإلحصائيات والدراسات ،والخربات الشخصيّة،
والقصص الواقعية.
يكتب املتعلّم تقارير ورسائل رسمية بدقة
وإيجاز مراع ًيا منزلة املتلقي ووظيفته.
يكتب املتعلّم ورقة بحثية عن فكرة أو قضية
مهمة ،يصوغ فرضية عن املوضوع مسجالً
األفكار املهمة ،واملفاهيم ،منو ًعا يف املصادر
واملراجع.
يستخدم املتعلّم القواميس واملوسوعات،
واملحتويات اإللكرتونية وغريها من املصادر
واملواقع اإللكرتونية املناسبة.
يشارك بكتاباته وبنتاجات بعض املؤلفني مع
اآلخرين من خالل الوسائل الرقمية والصحف
واملجالت.

املستوى
2

2

1
3

1
2

ال�صف العا�شر
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
 1.4ال��ب��ح��ث  1.1.4أن ي��ب��ح��ث امل��ت��ع �لّ��م عن 1.1.1.4.G10
امل��ع��ل��وم��ات ،ويطبقها يف
ل���ب���ن���اء
امل��ع��رف��ة
مرشوعات بحثية تستند إىل 2.1.1.4.G10
أسئلة مركزة تظهر فهمه
وتقدميها
باملادة التي يتحقق منها.
3.1.1.4.G10

4.1.1.4.G10
5.1.1.4.G10
نصوصا تعرب 1.3.2.4.G10
 2.4إن�����ت�����اج  3.2.4أن يكتب املتعلّم
ً

األع���م��ال
الكتابيــــة
ونرشها

عن فكرة مركزية تظهر مقدرة
عىل الرتكيز والتنظيم وتدل
ع�لى وع��ي كامل باملتلقي
يف عالقته بغرض ومبوضوع 2.3.2.4.G10
الكتابة ،م��ط��و ًرا مهاراته
الكتابية من خ�لال مراحل
الكتابة (م��ا قبل الكتابة3.3.2.4.G10 ،
املسودة ،املراجعة) ،لتحرير
النص.

نصوصا رسدية 1.4.2.4.G10
 4.2.4أن ينتج املتعلّم
ً

ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
وت ُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
اللغوية.

2.4.2.4.G10

نواتج التعلم
يضع خطة واضحة للبحث بعد قراءات متهيدية
وجمع معلومات
يُوظّف األدلة الداعمة توظيفًا جي ًدا يف دعم
ما يقوله (التعريفات العلمية ،الفرضيات
والنظريات ،املعتقدات الثابتة ،التجارب
والخربات ،أقوال ذوي االختصاص).
يؤلف بني املعلومات من مصادر مختلفة تأليفًا
يدل عىل التعمق يف القراءة والقدرة عىل
مالحظة االختالف يف وجهات النظر.
يدمج االقتباسات يف نصه محافظًا يف الوقت
نفسه عىل تدفق األفكار وسالسة اللغة.
يكتب بحثه ويصممه مستخد ًما الحاسوب
موثقا قامئة املصادر واملراجع.
يظهر املتعلّم قدرة واضحة يف السيطرة عىل
املوضوع ،مع ًربا عن أسلوبه الخاص يف التناول
وال��ط��رح ،مراع ًيا السالمة اللغوية (النحو،
اإلمالء)..
يستخدم لغة دقيقة :أفعال معربة عن الحدث
أو املوضوع ،تفاصيل حسيّة موحية ،ومقيدات
منتقاة لوصف الحدث.
يراجع مسودات متعددة ملا يكتب ويعيد
تحريرها واض ًعا يف اعتباره منطقية النص
والوضوح ،واالختيار الدقيق لأللفاظ واللغة
وجمهور املتلقني والغرض.
قصصا
يكتب املتعلّم س ًريا غريية أو ذاتية أو ً
نصوصا رسدي��ة أخ��رى ،مرتابطة
قصرية أو
ً
األحداث واصفًا املشاهد واألحداث والحركات
وتعبري الوجوه واملشاعر باستخدام تفاصيل
حس ّية دقيقة( :مرئ ّية وسمع ّية) موظفًا الحوار
والوصف والرسد).
يكتب استجابات شخصيّة للنصوص األدبية
تعكس فهمه للمعنى رابطا استجابته للنص وما
فيه من تقنيات وأفكار باستنتاجات وأحكام
مدعومة بأدلة من النص ،أو من نصوص أخرى
للكاتب نفسه ،أو من نصوص أخرى لكتّاب
آخرين عن أثر العمل األديب يف املتلقي.

املستوى
1
2

2
2
2
2

3

3

2

3
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تابع ..ال�صف العا�شر
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
نصوصا رسدية 3.4.2.4.G10
 2.4إن�����ت�����اج  4.2.4أن ينتج املتعلّم
ً
ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
األع���م��ال
وتُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
الكتابيــــة
اللغوية.
ونرشها
4.4.2.4.G10

5.4.2.4.G10

6.4.2.4.G10

 5.2.4أن ي��س��ت��خ��دم امل��ت��ع �لّ��م 1.5.2.4.G10

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،مب��ا فيها
(اإلن�ت�رن���ت) ،وغ�يره��ا من 2.5.2.4.G10
املصادر؛ لينتج وينرش عمالً
كتابيًّا متفاعالً مع اآلخرين3.5.2.4.G10 .
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نواتج التعلم
يكتب مقاالً تحليل ًيا عن فكرة أو قضية مهمة،
مسجالً األفكار املهمة ،واالقتباسات واملعلومات
املتصلة باملوضوع من مصادر مختلفة من ّوعة
(أساسية وثانوية) مستبقًا ما قد يقع فيه القارئ
من تح ّيز أو توقع عن املوضوع.
يكتب املتعلّم رسائل ووثائق رسمية متقي ًدا
ببنيتها ورشوط تنظيمها تتضمن معلومات
واضحة وموجزة مراعيًا منزلة املتلقي ووظيفته).
رسالة رسمية ،سرية ذاتية.)...
يكتب املتعلّم ورقة بحثية عن فكرة أو قضية
مهمة ،يصوغ فرضية عن املوضوع مسجالً
األفكار املهمة ،واملفاهيم ،منو ًعا يف املصادر
واملراجع.
يصدر املتعلّم نرشات صغرية يف موضوعات
منتقاة ،مع مراعاة التنظيم الجاذب واإلخراج
الفني بواسطة الحاسوب مثل( :كيف تنظم
وق��ت��ك؟ كيف ت��ذاك��ر؟ كيف تحافظ عىل
صحتك؟).
يستخدم املتعلّم القواميس واملوسوعات ،وغريها
من املصادر واملواقع اإللكرتونية املناسبة.
يتع ّرف املتعلّم املواقع التي تساعده عىل الكتابة
والنرش.
يشارك املتعلّم بكتاباته وبنتاجات عدد من
املؤلفني مع اآلخرين من خالل الربيد اإللكرتوين
ووسائل التواصل الرقمية وغري الرقمية.

املستوى
3

2

3

1

2
1
2

ال�صف احلادي ع�شر
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
 1.4ال��ب��ح��ث  1.1.4أن ي��ب��ح��ث امل��ت��ع �لّ��م عن 1.1.1.4.G11
امل��ع��ل��وم��ات ،ويطبقها يف
ل���ب���ن���اء
مرشوعات بحثية تستند إىل
امل��ع��رف��ة
وتقدميها
أسئلة مركزة تظهر فهمه 2.1.1.4.G11
باملادة التي يتحقق منها.
3.1.1.4.G11
نصوصا تعرب 1.3.2.4.G11
 2.4إن�����ت�����اج  3.2.4أن يكتب املتعلّم
ً

األع���م��ال
الكتابيــــة
ونرشها

عن فكرة مركزية تظهر مقدرة
عىل الرتكيز والتنظيم وتدل
ع�لى وع��ي كامل باملتلقي 2.3.2.4.G11
يف عالقته بغرض ومبوضوع
الكتابة ،م��ط��و ًرا مهاراته 3.3.2.4.G11
الكتابية من خ�لال مراحل
الكتابة (م��ا قبل الكتابة،
املسودة ،املراجعة) ،لتحرير
النص.
4.3.2.4.G11

نصوصا رسدية 1.4.2.4.G11
 4.2.4أن ينتج املتعلّم
ً

ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
وت ُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
اللغوية.

2.4.2.4.G11

3.4.2.4.G11

نواتج التعلم
يكتب املتعلّم ورقة بحثية مطبقًا خطوات
البحث العلمي( .ميكن توظيف املوضوعات
املقررة يف املواد األخرى لكتابة الورقة).
يُط ّور املتعلّم بحثه بوضع أسئلة واضحة
ودقيقة عن املوضوع مطبقًا إسرتاتيجيات
منوعة يف البحث (املقابالت ،التجارب ،املصادر
اإللكرتونية ،دراسة الحالة).
يتبع املتعلّم طريقة ثابتة يف التوثيق وكتابة
قامئة املصادر واملراجع باستخدام الحاسوب.
يُظهر املتعلّم فهمه لعنارص الخطاب املختلفة
نصوص
(الغرض ،املتلقي ،الشكل) يف كتابة
ً
رسدية أو تفسريية أو إقناعية أو وصفية.
يستخدم املتعلّم التصوير البالغي واملحسنات
البديعية ،وغريها من األدوات يف كتابته.
يُنظّم املتعلّم األفكار والحجج املعربة عن
املوضوع مدعومة باألدلة واألمثلة املقنعة،
مستخد ًما وسائل توضيحية ،مثل( :الخرائط
والرسومات).
يراجع املتعلّم مسودات متعددة ملا يكتب،
ويعيد تحريرها مرك ًزا عىل منطقية العرض
وأسلوبه الخاص ،ويعزز لغته وينوعها واض ًعا يف
اعتباره جمهور املتلقني والغرض.
نصوصا رسدية
يكتب املتعلّم س ًريا ذاتية أو
ً
متنوعة ،مرتابطة األح��داث واصفًا املشاهد
واألحداث والحركات (رسم املالمح الشخص ّية)
تعبري الوجوه واملشاعر باستخدام تفاصيل
حس ّية دقيقة( :مرئ ّية وسمع ّية وشم ّية) موظفًا
الحوار الداخيل والصور البالغية يف الوصف.
يكتب استجابات شخص ّية للنصوص األدبية
تعكس فهمه املعنى رابطًا استجابته للنص وما فيه
من تقنيات وأفكار باستنتاجات وأحكام مدعومة
بأدلة من النص ،أو من نصوص أخرى للكاتب
نفسه ،أو نصوص أخرى لكتّاب آخرين ،أو من
معرفته الشخص ّية عن أثر العمل األديب يف املتلقي.
يكتب املتعلّم ورقة بحثية عن فكرة أو قضية
مهمة ،يصوغ فرضية عن املوضوع مسجالً األفكار
املهمة ،واملفاهيم ،من ّو ًعا يف املصادر واملراجع.

املستوى
2

3
2
2
3
2

2

2

3

2
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تابع ..ال�صف احلادي ع�شر
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
نصوصا رسدية 4.4.2.4.G11
 2.4إن�����ت�����اج  4.2.4أن ينتج املتعلّم
ً
ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
األع���م��ال
وتُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
الكتابيــــة
اللغوية.
ونرشها
5.4.2.4.G11

6.4.2.4.G11

 5.2.4أن ي��س��ت��خ��دم امل��ت��ع �لّ��م 1.5.2.4.G11

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،مب��ا فيها
(اإلن�ت�رن���ت) ،وغ�يره��ا من 2.5.2.4.G11
املصادر؛ لينتج وينرش عمالً
كتاب ًّيا متفاعالً مع اآلخرين.
3.5.2.4.G11
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نواتج التعلم
نصوصا إقناعية منظماً األفكار
يكتب املتعلّم
ً
والوسائل اإلقناعية (القياس املنطقي ،العاطفة،
املعتقدات الدينية ،اإلحصائيات والدراسات،
والخربات الشخص ّية ،والقصص الواقعية) .مستبقًا
تحيزات القراء وحججهم املضادة،ويدحضها.
يكتب وثائق رسمية (دعوة لحضور اجتامع،
محرض اجتامع ،تقرير عن سري العمل يف)..
مق ّد ًما املعلومات تقدميًا واض ًحا موج ًزا متقي ًدا
بالبنية املتعارف عليها يف كتابة الدعوات
ومحارض االجتامع.
يكتب تقري ًرا تاريخ ًّيا عن بعض األح��داث
والوقائع املهمة مستخد ًما الرسد والوصف
والتفسري واملحاججة لدعم فرضيته.
يستخدم القواميس واملوسوعات ،وغريها من
املصادر واملواقع اإللكرتونية املناسبة.
يشارك بكتاباته وبنتاجات عدد من املؤلفني مع
اآلخرين من خالل الربيد اإللكرتوين ووسائل
التواصل الرقمية وغري الرقمية.
يق ّدم عروضً ا صوتية  -مرئية تتضمن معلومات
من مصادر مختلفة (التلفاز ،الصحف ،املجالت،
األقراص املدمجة ،الشبكة املعلوماتية).جام ًعا
يف عرضه بني النص والصوت والصورة واض ًعا يف
االعتبار املتلقي (جمهور أطفال ،زمالء الصف).

املستوى
3

1

2
1
2

3

ال�صف الثاين ع�شر
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
 1.4ال��ب��ح��ث  1.1.4أن ي��ب��ح��ث امل��ت��ع �لّ��م عن 1.1.1.4.G12
امل��ع��ل��وم��ات ،ويطبقها يف
ل���ب���ن���اء
مرشوعات بحثية تستند إىل
امل��ع��رف��ة
وتقدميها
أسئلة مركزة تظهر فهمه 2.1.1.4.G12
باملادة التي يتحقق منها.
3.1.1.4.G12

نصوصا تعرب 1.3.2.4.G12
 3.2.4أن يكتب املتعلّم
ً

عن فكرة مركزية تظهر مقدرة
عىل الرتكيز والتنظيم وتدل
ع�لى وع��ي كامل باملتلقي 2.3.2.4.G12
يف عالقته بغرض ومبوضوع
الكتابة ،م��ط��و ًرا مهاراته
الكتابية من خ�لال مراحل 3.3.2.4.G12
الكتابة (م��ا قبل الكتابة،
املسودة ،املراجعة) ،لتحرير
النص.
4.3.2.4.G12

نصوصا رسدية 1.4.2.4.G12
 4.2.4أن ينتج املتعلّم
ً

ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
وت ُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
اللغوية.

2.4.2.4.G12

نواتج التعلم
يكتب املتعلّم ورقة بحثية مطبقًا خطوات
البحث العلمي( .ميكن توظيف املوضوعات
املقررة يف املواد األخرى لكتابة الورقة).
يُط ّور املتعلّم بحثه بوضع أسئلة واضحة
ودقيقة عن املوضوع مطبقًا إسرتاتيجيات
منوعة يف البحث (املقابالت ،التجارب ،املصادر
اإللكرتونية ،دراسة الحالة).
يُض ّمن بحثه معلومات من مصادر متثل وجهات
نظر مختلفة مراع ًيا مصداقية املصادر ،مضمنا
بحثه قامئة املصادر واملراجع.
يُظهر املتعلّم فهمه لعنارص الخطاب املختلفة
نصوص
(الغرض ،املتلقي ،الشكل) يف كتابة
ً
رسدية أو تفسريية أو إقناعية أو وصفية.
يستخدم املتعلّم التصوير البالغي (التجسيد
والتشخيص) واملحسنات البديعية واألساليب
اإلنشائية ،وغريها من األدوات يف كتابته.
يُنظّم املتعلّم األفكار والحجج املعربة عن
املوضوع مدعومة باألدلة واألمثلة املقنعة بلغة
تعكس أسلوبه ،مستخد ًما وسائل توضيحية،
مثل( :الخرائط والرسومات والصور).
ي��راج��ع امل��ت��ع�لّ��م م��س��ودات م��ت��ع��ددة ملا
يكتب،ويعيد تحريرها مرك ًزا عىل منطقية
العرض وصوته الخاص ،ويعزز لغته وينوعها
واض ًعا يف اعتباره جمهور املتلقني والغرض
ومتاسك التنظيم والوضوح.
ونصوصا رسدية
يرا غريية
ً
يكتب املتعلّم س� ً
متنوعة ،مرتابطة األح��داث واصفًا املشاهد
واألحداث والحركات وتعبري الوجوه واملشاعر
باستخدام تفاصيل حس ّية دقيقة( :مرئ ّية
وسمع ّية وشم ّية) موظفًا الحوار الداخيل
والخارجي والصور البالغية يف الوصف والرسد.
يكتب استجابات شخص ّية للنصوص األدبية
تعكس فهمه املعنى رابطًا استجابته للنص وما
فيه من تقنيات وأفكار باستنتاجات وأحكام
مدعومة بأدلة من النص ،أو من نصوص أخرى
للكاتب نفسه ،أو نصوص أخرى لكتّاب آخرين،
أو من معرفته الشخص ّية عن أثر العمل األديب
يف املتلقي.

املستوى
2

2

3
2
3

2

3

2

3
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تابع ..ال�صف الثاين ع�شر
املجال
 .4الكتابة

املعيار
املحور
نصوصا رسدية 3.4.2.4.G12
 2.4إن�����ت�����اج  4.2.4أن ينتج املتعلّم
ً
ومعلوماتية وإقناعية ووصفية
األع���م��ال
وتُظهر كتاباته تقيده بالسالمة
الكتابيــــة
اللغوية.
ونرشها
4.4.2.4.G12

5.4.2.4.G12

6.4.2.4.G12

 5.2.4أن ي��س��ت��خ��دم امل��ت��ع �لّ��م 1.5.2.4.G12

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،مب��ا فيها
(اإلن�ت�رن���ت) ،وغ�يره��ا من 2.5.2.4.G12
املصادر؛ لينتج وينرش عمالً
كتابيًّا متفاعالً مع اآلخرين3.5.2.4.G12 .
4.5.2.4.G12
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نواتج التعلم
يكتب املتعلّم قصصا قصرية مظه ًرا قدرة جيدة
عىل تحليل العنارص الفنية يف النص( :تحقيق
التوازن) .الحبكة وجهة النظر ،الرصاع ،الزمان
واملكان.
نصوصا تأملية تكشف أهمية تجاربه
يكتب
ً
الشخصيّة التي مربها وأثر األحداث واألشخاص
واألفكار يف حياته ورؤيته الخاصة مستخد ًما
إسرتاتيجيات كتابة مختلفة (رسد ،وصف،
تفسري) مقارنًا بني أفكار وأحداث عرضية وقع
فيها هو أو غريه (عقد مقارنات بني أحداث
وموضوعات).
يكتب س�يرة ذاتية يف مجال األع�مال مزود
ااملتلقي مبعلومات واضحة ودقيقة ،ويُنظّم
ملفه الشخيص تنظيماً دقيقًا ويرتب املعلومات
فيه ترتي ًبا يعطي انطبا ًعا جي ًدا عن شخصيته
ومهاراته.
يكتب املتعلّم ورقة بحثية عن فكرة أو قضية
مهمة ،يصوغ فرضية عن املوضوع مسجالً
األفكار املهمة ،واملفاهيم ،منو ًعا يف املصادر
واملراجع.
يستخدم القواميس واملوسوعات ،وغريها من
املصادر واملواقع اإللكرتونية املناسبة.
يتع ّرف املواقع واملنتديات التي تساعده عىل
الكتابة والنرش.
يشارك بكتاباته مع اآلخرين وبنتاجات عدد
من املؤلفني من خالل الربيد اإللكرتوين ووسائل
التواصل الرقمية وغري الرقمية.
يق ّدم عروضً ا صوتية  -مرئيّة؛ تتضمن معلومات
من مصادر مختلفة (التلفزيون ،الصحف،
املجالت ،األقراص املدمجة ،الشبكة املعلوماتية).
جام ًعا يف عرضه بني النص والصوت والصورة
واضعا يف االعتبار املتلقي (جمهور أطفال ،زمالء
الصف).

املستوى
2

3

1

2
1
2
2

3

املجال اخلام�س :اال�ستماع واملحادثة
الرو�ضة 1
املعيار
املحور
املجال
 .5االس���ت�م�اع  1.5استيعـــاب  1.1.5أن يُظهر املتعلّم فهماً ملواد 1.1.1.5.K1
مسموعة ،وي��ت��واص��ل مع
امل��ع��رف��ة
واملحادثة
وتقدميها
اآلخرين مقد ًما املعلومات 2.1.1.5.K1
والنتائج املدعومة باألدلة
إلقناع املستمعني واستاملتهم 3.1.1.5.K1
نحو املوضوع.
 3.1.5أن يُشارك املتعلّم يف نقاشات 1.3.1.5.K1

مع معلميه وزمالئه مكيّفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة 2.3.1.5.K1
م��ن ال��س��ي��اق��ات وامل��ه��ام
التواصلية محاوالً التحدث
بلغة عربية فصيحة.
3.3.1.5.K1
4.3.1.5.K1

 5.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل 1.5.1.5.K1

الرقمية يف العروض البرصية
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم
امل��ادة املعروضة من خالل 2.5.1.5.K1
هذه الوسائط.

نواتج التعلم
يستمع املتعلّم بانتباه متّب ًعا توجيهات مكونة
من خطوة أو خطوتني.
يُصغي املتعلّم إىل بعض اآليات القرآنية البسيطة
واألناشيد ،والقصص القصرية.
يتحدث املتعلّم بصوت مسموع ،ويُعبرّ عن
أفكاره ومشاعره وآرائه بوضوح حول موضوع
محدد مراع ًّيا آداب املحادثة.
يصف املتعلّم األشخاص واألشياء مستخد ًما
اللغة العربية ،مراعيًا االستهالل الجيد والعرض.
يُعبرّ املتعلّم عن أفكاره ومشاعره ووجهة نظره
عن موضوع محدد بصوت واضح ومسموع
مستخد ًما اللغة العربية.
يُوظّف اإلمياءات ولغة الجسد عند استجابته
لبعض التعليامت املسموعة ،مثل( :قف ،اجلس،
اكتب ،اقلب الصفحة).
يُ��درك مفهوم ال��دور وآداب الحديث وعدم
مقاطعة اآلخرين ،واالستامع إليهم عندما
يتحدثون.
يستخدم رسومات أو وسائط مرئية أو أشياء
خاصة به (لعبة ،كتاب ،أدوات) ليعرضها
ويتحدث عنها أمام زمالئه.
يستوعب املتعلّم امل��ادة ،ويسأل عنها سواء
أكانت مسموعة أو مقروءة أو من خالل
الوسائط املتعددة.

املستوى
1
1
2
2
2
1
2
2
3
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الرو�ضة 2
املعيار
املحور
املجال
 .5االس���ت�م�اع  1.5استيعـــاب  1.1.5أن يُظهر املتعلّم فهماً ملواد 1.1.1.5.K2
مسموعة ،وي��ت��واص��ل مع
امل��ع��رف��ة
واملحادثة
وتقدميها
اآلخرين مقد ًما املعلومات 2.1.1.5.K2
والنتائج املدعومة باألدلة
إلقناع املستمعني واستاملتهم
نحو املوضوع.
3.1.1.5.K2
 3.1.5أن يُشارك املتعلّم يف نقاشات 1.3.1.5.K2

مع معلميه وزمالئه مك ّيفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
م��ن ال��س��ي��اق��ات وامل��ه��ام 2.3.1.5.K2
التواصلية محاوالً التحدث
بلغة عربية فصيحة.

 5.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل 1.5.1.5.K2

الرقمية يف العروض البرصية
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم
امل��ادة املعروضة من خالل 2.5.1.5.K2
هذه الوسائط.
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نواتج التعلم
يستمر املتعلّم بالحوار والتواصل مع شخص أو
مجموعة أفراد من خالل تبادل اآلراء واألفكار.
ينفّذ املتعلّم توجيهات من خطوتني أو ثالث
نصا بانتباه ،مراعيًّا آداب
خطوات ،بعد استامعه ً
االستامع واملحادثة.
يتحدث املتعلّم بصوت مسموع ،ويُعبرّ عن
أفكاره ومشاعره وآرائه بوضوح حول موضوعات
متعددة.
يُصغي املتعلّم إىل املادة املسموعة ،ويعيد رسد
قصة سمعها ،ويربط ما يسمعه بقصة حقيقية
حدثت معه مع ذكر بعض التفاصيل.
يُجيب املتعلّم عن األسئلة للتوضيح مستخد ًما
اللغة العربية( ،اإلنصات واالستئذان للتحدث)،
وال تقترص إجابته عىل (نعم أو ال) ،وال يقاطع
الغري.
يستخدم املتعلّم الرسومات والعروض البرصية
أو ممتلكاته الخاصة (لعبة ،كتاب) ليقدم عرضً ا
حول موضوع ما.
يستفرس املتعلّم عن معلومات وموضوعات
(مرئية ومسموعة) للتحقق من املعنى (أي
يسأل لغرض االستيضاح والفهم).

املستوى
2
2
2
3

2

3
3

ال�صف الأول
املعيار
املحور
املجال
 .5االس���ت�م�اع  1.5استيعـــاب  2.1.5أن يُظهر املتعلّم فهماً ملواد 1.2.1.5.G1
مسموعة ،وي��ت��واص��ل مع
امل��ع��رف��ة
واملحادثة
اآلخرين مقد ًما املعلومات
وتقدميها
والنتائج املدعومة باألدلة 2.2.1.5.G1
إلقناع املستمعني واستاملتهم
نحو املوضوع مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
3.2.1.5.G1

4.2.1.5.G1
 3.1.5أن يُشارك املتعلّم يف نقاشات 1.3.1.5.G1

مع معلميه وزمالئه مكيّفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
م��ن ال��س��ي��اق��ات وامل��ه��ام 2.3.1.5.G1
التواصلية محاوالً التحدث
بلغة عربية فصيحة.
3.3.1.5.G1

4.3.1.5.G1
5.3.1.5.G1

 5.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل 1.5.1.5.G1

الرقمية يف العروض البرصية
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم 2.5.1.5.G1
امل��ادة املعروضة من خالل
هذه الوسائط.

نواتج التعلم
يصف املتعلّم األشخاص واألماكن واألشياء
مستخد ًما اللغة العربية ،ومراع ًيا آداب املحادثة.
(االستئذان للتحدث).
يتنبأ املتعلّم مبضمون النص املسموع من
خالل عنوانه أو مقدمته ،ويُح ّدد الشخصيات
واألح��داث مع ذكر التفاصيل مبي ًنا رأيه فيها
بطريقة واضحة ومنظمة .مراع ًيا آداب االستامع
واملحادثة (اإلنصات واالستئذان للتحدث).
يربط املتعلّم ما سمعه مبعارفه وخرباته السابقة
ممي ًزا الفكر الواردة يف املادة املسموعة من التي
مل ترد فيها.
يستوعب املتعلّم النص املسموع ،ويتبع
توجيهات بسيطة مكونة من خطوات متعددة.
يستخدم املتعلّم اإلمي��اءات ولغة الجسد يف
التعبري عن املشاعر أو الفكر التي يتم تقدميها
شفويًّا.
يُ َس ِّم ْع املتعلّم زمالءه ترنيمة ألنشودة درسها
وحفظها ،أو يرسد قصة قصرية باستخدام التعبري
املناسب ولغة الجسد للفت انتباه الجمهور.
يتواصل املتعلّم مع اآلخرين يف حوار مستمر
رسا عن
بالتناوب (مستم ًعا ومتح ّدث ًا) مستف ً
املعلومات.
يُعبرّ املتعلّم عن تجربة شخصية م ّر بها بلغة
سليمة.
يرسد املتعلّم قصة ،أو يربط بني حكاية أو خربة
شخص ّية باستخدام ألعابه وأغراضه الشخص ّية
وامل��واد املتوافرة يف الغرفة الصفية لتعزيز
العرض التقدميي.
يستخدم املتعلّم التسجيالت الصوتية والعروض
البرصية لعرض فكرة أو تطويرها.
يستخدم املتعلّم الرسوم والعروض املرئية أو
األغراض الشخص ّية مثل( :األلعاب  -الحاسوب)
لتعزيز العروض التقدميية التي تقدم املزيد من
الوصف ،أو توضح الفكر ووجهات النظر أو
املشاعر.

املستوى
2

3

2
2
2
2
1
2
3
2

2
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ال�صف الثاين
املعيار
املحور
املجال
 .5االس���ت�م�اع  1.5استيعـــاب  2.1.5أن يُظهر املتعلّم فهماً ملواد 1.2.1.5.G2
مسموعة ،وي��ت��واص��ل مع
امل��ع��رف��ة
واملحادثة
اآلخرين مقد ًما املعلومات
وتقدميها
والنتائج املدعومة باألدلة 2.2.1.5.G2
إلقناع املستمعني واستاملتهم
نحو املوضوع مستخد ًما اللغة 3.2.1.5.G2
العربية الفصيحة.
4.2.1.5.G2
 4.1.5أن يُشارك املتعلّم يف النقاشات 1.4.1.5.G2

مع معلميه وزمالئه ،مكيّفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
م��ن ال��س��ي��اق��ات وامل��ه��ام 2.4.1.5.G2
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة
العربية الفصيحة.
3.4.1.5.G2
4.4.1.5.G2

 5.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل 1.5.1.5.G2

الرقمية يف العروض البرصية
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم
امل��ادة املعروضة من خالل
هذه الوسائط.
2.5.1.5.G2
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نواتج التعلم
يصف املتعلّم األشخاص واألماكن واألشياء
مع تفاصيل إضافية مستخد ًما اللغة العربية
الفصيحة مراع ًّيا آداب املحادثة.
يستوعب املتعلّم امل��ادة املسموعة (نص
معلومايت) ويختار عنوانًا لها.
يستوعب املتعلّم املادة املسموعة (نص رسدي)
ويعيد ذكر املحتوى بدقة وترتيب ممي ًزا الفكر
الواردة فيها من تلك التي مل ترد.
يستوعب املتعلّم النص املسموع ،ويتبع
توجيهات مكونة من خطوات متعددة.
يعيد املتعلّم رسد قصة حقيقية أو خيالية
سمعها أو قرأها ذاك� ًرا بعض التفاصيل مثل
(املكان .الشخصيات).
يناقش املتعلّم زمالءه يف قضية أو ظاهرة من
محيطه مظه ًرا القدرة عىل تنظيم أفكاره موظفًا
اإلمياءات ولغة الجسد يف التعبري عن مشاعره أو
أفكاره باستخدام اللغة العربية.
يُجيب عن املداخالت والتعليقات أثناء حديثه
دون الخروج عن املوضوع أو الفكرة العامة.
يُعبرّ عن تجربة شخصية مراع ًّيا تسلسل
األحداث.
يُق ّدم املتعلّم عرضً ا تقدمي ًّيا باستخدام الوسائط
الرقمية عن موضوع مألوف (بيئته  -ألعابه،)...
ويعلق عليه بحقائق وتفصيالت متقبالً آراء
اآلخرين.
يستخدم املتعلّم مخططات الرسوم البيانية
والجداول الزمنية والرسوم املتحركة يف توضيح
أفكار أو أحداث محددة مراعيًا آداب املحادثة.

املستوى
1
2
2
2
2

3
1
1
2

2

ال�صف الثالث
املعيار
املحور
املجال
 .5االس���ت�م�اع  1.5استيعـــاب  2.1.5أن يُظهر املتعلّم فهماً ملواد 1.2.1.5.G3
مسموعة ،وي��ت��واص��ل مع
امل��ع��رف��ة
واملحادثة
وتقدميها
اآلخرين مقد ًما املعلومات 2.2.1.5.G3
والنتائج املدعومة باألدلة
إلقناع املستمعني واستاملتهم
نحو املوضوع مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
3.2.1.5.G3

 4.1.5أن يُشارك املتعلّم يف النقاشات 1.4.1.5.G3

مع معلميه وزمالئه ،مك ّيفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
م��ن ال��س��ي��اق��ات وامل��ه��ام
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة
العربية الفصيحة.
2.4.1.5.G3
3.4.1.5.G3

4.4.1.5.G3
5.4.1.5.G3

 5.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل 1.5.1.5.G3

الرقمية يف العروض البرصية
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم
امل��ادة املعروضة من خالل
هذه الوسائط.

2.5.1.5.G3

نواتج التعلم
يستمع املتعلّم إىل نص رسدي ويختار عنوانًا له
مقرت ًحا خواتي َم بديلة.
يستمع املتعلّم إىل نص يتضمن آراء متعددة
(ح��وار ..حديث إذاعي بسيط) عن موضوع
يتصل بقضية جتامعية /إنسانية من مثل:
(النظافة  -مساعدة اآلخرين) ،ويوازن بني أراء
املتحدثني مبديًا رأيه.
يوازن املتعلّم بني أقوال ومواقف شخصيتني يف
قصة واقعية مع ذكر التفاصيل الكافية ،ويُجيب
عن األسئلة للتوضيح مستخد ًما اللغة العربية
الفصيحة.
يُق ّدم عرضً ا تقدمييًّا شفويًّا عن خربات شخصيّة
محد ًدا فيه الزمان واملكان باستخدام اللغة
الفصيحة من ّو ًعا أساليبه لجذب املستمعني
وتشويقهم متفاعالً معهم من خالل إجابته عن
أسئلتهم.
يطرح املتعلّم األسئلة املتعلقة بسياق أو مبهمة
محددة ،رابطًا إضافاته بالتعليقات السابقة
لباقي املشاركني عن السياق أو املهمة املحددة.
يع ّد املتعلّم عرضً ا تقدمي ًّيا معلومات ًّيا ملوضوع
درسه مقد ًما الفكر يف تسلسل منطقي مظه ًرا
فهمه للموضوع مبا يف ذل��ك :الحقائق ذات
الصلة ،مجي ًبا عن أسئلة املشاهدين إجابات
مقنعة.
يعرض املتعلّم موضو ًعا موظّفًا أدلة إلقناع
املستمعني ويناقشها معهم.
يُق ّدم عرضً ا تقدمي ًّيا شفويًّا لقصة درسها واض ًعا
لها مقدمة ووسطًا ونهاية ،مضم ًنا عرضه
تفصيالت لتطوير الشخصيات واملكان.
يُح ّدد املتعلّم الفكر الرئيسة ،والتفاصيل
املساندة ،والغاية من العروض التقدميية
الشفوية املناسبة ممي ًزا الحقائق من اآلراء فيام
ملخصا بناء عىل
سمعه واض ًعا استنتاجات ،أو
ً
تقرير شفوي.
يُنشئ املتعلّم التسجيالت الصوتية أو تسجيالت
(الفيديو) ملرسحية أو قصيدة درسها بلغة عربية
فصيحة.

املستوى
2

2

2

2

2

2

2
3

2

2
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ال�صف الرابع
املعيار
املحور
املجال
 .5االس���ت�م�اع  1.5استيعـــاب  2.1.5أن يُظهر املتعلّم فهماً ملواد 1.2.1.5.G4
مسموعة ،وي��ت��واص��ل مع
امل��ع��رف��ة
واملحادثة
وتقدميها
اآلخرين مقد ًما املعلومات 2.2.1.5.G4
والنتائج املدعومة باألدلة
إلقناع املستمعني واستاملتهم
نحو املوضوع مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
3.2.1.5.G4
 4.1.5أن يُشارك املتعلّم يف النقاشات 1.4.1.5.G4

مع معلميه وزمالئه ،مك ّيفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
م��ن ال��س��ي��اق��ات وامل��ه��ام 2.4.1.5.G4
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة
العربية الفصيحة.
3.4.1.5.G4
4.4.1.5.G4

 5.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل 1.5.1.5.G4

الرقمية يف العروض البرصية
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم
امل��ادة املعروضة من خالل 2.5.1.5.G4
هذه الوسائط.
3.5.1.5.G4
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نواتج التعلم
(نصا رسديًا)
يستوعب املتعلّم املادة املسموعة ًّ
مح ِّد ًدا املغزى العام.
يعرض مقد ًمات وخواتيم بديلة مؤثرة لقصة
سمعها متحدث ًا بصوت مناسب من حيث النربة
والرسعة بطريقة منظمة لدعم هدفه من
التحدث.
يعيد املتعلّم صياغة املادة املسموعة شفويًّا
ملخصا املعلومات والفكر الرئيسة أو األحداث.
ً
يُع ّد املتعلّم قصة درسها ويقدمها مضم ًنا عرضه
تفصيالت عن املكان والحبكة وكيفية تطور
األحداث.
يستمر املتعلّم يف الحديث عن موضوع محدد
يعده مع مجموعته محاو ًرا زمالءه يف الزمر
األخرى لربط إضافاته بتعليقات املشاركني.
يُق ّدم عرضً ا معلومات ًّيا يرسخ فيه فكرة رئيسة
ويصوغ أسئلة ليوجه دفة النقاش.
يُق ّدم عرضً ا تقدمييًّا شفويًّا عن خربات شخصيّة
مستخد ًما الحقيقة واملجاز) مبا يلفت انتباه
مستمعيه لتعميق فهم املوضوع الرئيس.
يُظهر املتعلّم تفاعالً مع الجمهور من خالل
إجابته عن أسئلتهم مستخد ًما وسائل مرئية
مساعدة مثل( :البوربوينت ،ومقاطع الفيديو).
يع ّد املتعلّم عرضً ا تقدمي ًّيا معلومات ًّيا عن (البيئة
الصحراوية) مقد ًما الفكر يف تسلسل منطقي،
مظه ًرا فهمه للموضوع مبا يف ذلك الحقائق ذات
الصلة ،مستخد ًما الوسائط الرقمية.
يُنشئ املتعلّم التسجيالت الصوتية وتسجيالت
(الفيديو) لقصص أو قصائد درسها.

املستوى
2
3
3
2
2
2
3
2

3
2

ال�صف اخلام�س
املعيار
املحور
املجال
 .5االس���ت�م�اع  1.5استيعـــاب  2.1.5أن يُظهر املتعلّم فهماً ملواد 1.2.1.5.G5
مسموعة ،وي��ت��واص��ل مع
امل��ع��رف��ة
واملحادثة
اآلخرين مقد ًما املعلومات
وتقدميها
والنتائج املدعومة باألدلة 2.2.1.5.G5
إلقناع املستمعني واستاملتهم
نحو املوضوع مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
3.2.1.5.G5

 4.1.5أن يُشارك املتعلّم يف النقاشات 1.4.1.5.G5

مع معلميه وزمالئه ،مك ّيفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
م��ن ال��س��ي��اق��ات وامل��ه��ام
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة 2.4.1.5.G5
العربية الفصيحة.

3.4.1.5.G5
 5.1.5أن يستخدم املتعلّم الوسائل 1.5.1.5.G5

الرقمية يف العروض البرصية
للتعبري عن املعلومات ،ويفهم
امل��ادة املعروضة من خالل
هذه الوسائط.

2.5.1.5.G5

3.5.1.5.G5

نواتج التعلم
(نصا رسديًا
يستوعب املتعلّم املادة املسموعة ًّ
 مقاالً) مؤوالً رسائل املتحدث الشفوية وغريالشفوية وفق أهدافه ووجهة نظرة.
مستخلصا
يُحلّل املتعلّم امل��ادة املسموعة
ً
النتائج رابطًا املعلومات الشفوية للمتحدث
مثل( :اختيار الكلامت وتنغيمها) بالرسائل غري
الشفوية (اإلمياءات).
يكتب املتعلّم أسئلة واض��ح��ة ذات صلة
باملوضوع املقدم ،ويطرحها لتوجيه النقاش
الذي يُشارك فيه.
يتحدث املتعلّم بصوت واضح وأسلوب تعبريي
بطرائق منطقية لتقديم معلومات عن موضوع،
أو فكرة،أو موقف يُظهر فهمه للموضوع موظفًا
ما تعلمه من أساليب ومفاهيم لغوية مختلفة.
يُق ّدم املتعلّم عرضً ا تقدمي ًّيا عن موضوع ما
(ظاهرة اجتامعية  -مشكلة بيئية) بأساليب
مقنعة للجمهور ،مؤك ًدا رأيه باألدلة،وعالقات
السبب والنتيجة ،واإلسرتاتيجيات األخ��رى،
مستخد ًما اللغة العربية الفصيحة.
ملخصا ملشهد درامي (قصة
يُق ّدم املتعلّم شفويًّا
ً
 مرسحية).يع ّد املتعلّم عرضً ا تقدمييًّا معلوماتيًّا عن (البيئة
البحرية) ،ويقدم الفكر يف تسلسل منطقي،
مظه ًرا فهمه للموضوع مبا يف ذلك الحقائق ذات
الصلة،مستخد ًما أشكاالً من الوسائط السمعية
واملرئية.
يضيف املتعلّم منفر ًدا أو متعاونًا مع مجموعته
محتويات الوسائط املتعددة/الرقمية (مثل
الرسوم ،البيانات ،الصوت ،والرسومات املرئية،
لتطوير فكرة رئيسة أو موضوع محدد لعرض
تقدميي ،ويُجيب عن أسئلة املشاهدين إجابات
مقنعة.
يلخص املتعلّم بدقة املعلومات والفكر الرئيسة
يف نص رسدي بصورة شفوية (مصورة أو مرئية)
باستخدام الوسائط املتعددة  /الوسائل الرقمية.
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ال�صف ال�ساد�س
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
 .5االس���ت�م�اع  1.5ا ستيعــا ب  1.1.5أن يظهر املتعلّم فهماً ملواد  1.1.1.5.G6يح ّدد املتعلّم نوع االنفعال السائد يف النص
املسموع موض ًحا أثر ذلك يف أساليب املتحدث
مسموعة (أص��وات  -كلامت
امل��ع��رف��ة
واملحادثة
التعبريية.
 جمل  -فقرات  -نصوص)وعرضها
ويتواصل مع اآلخرين مقد ًما  2.1.1.5.G6يستمع املتعلّم إىل نص يتضمن آراء متعددة
املعلومات والنتائج املؤيدة
(ندوة إذاعية ،حوار ،مناظرة )..عن موضوع
باألدلة التي تعمل عىل إقناع
يتصل بقضية اجتامعية ،وطنية ،إنسانية
املستمعني واستاملتهم نحو
موازنًا بني آراء املتحدثني مبديًا رأيه برصاحة
امل��وض��وع ،مستخد ًما اللغة
ومبوضوعية.
العربية الفصيحة.
 2.1.5أن يشارك املتعلّم يف النقاشات  1.2.1.5.G6يق ّدم املتعلّم عرضً ا تقدمي ًّيا معلومات ًّيا عن
مع معلميه وزمالئه ،مكيّفًا
(البيئة الجبلية) بطرائق واضحة ومنطقية،
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
موظفًا الكلامت املناسبة للموقف معتم ًدا عىل
م��ن ال��س��ي��اق��ات وامل��ه��ام
تنوع الجملة اللغوية التي تناسب املوقف والتي
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة
تشمل( :لغة الحجة واإلقناع والربهان ،واللغة
العربية الفصيحة.
املجازية ،)،مظه ًرا فهماً للموضوع مستخد ًما
اللغة العربية الفصيحة املؤيدة التي تناسب
املوقف الخاص بالبيئة الجبلية.
 2.2.1.5.G6يُعد وينشئ املتعلّم قصة ويقدمها مستخد ًما
عنارص القصة األساسية( :املقدمة ،العرض أو
املوضوع الرسدي ،الخامتة أو النهاية)ُ ،مض ِّم ًنا
عرضه تفصيالت رسدي��ة عن كيفية تطور
ومنو مواقف وآراء الشخصيات م�برزًا املكان
والحوار والحبكة يف الرسد القصيص مستخد ًما
إسرتاتيجيات وآليات الكالم املتضمنة :ضبط
التنغيم ووض��وح الصوت وتوقيت الكالم
واالتصال البرصي ،عالقة الكالم باملتلقي.
 3.1.5أن يستخدم املتعلّم وسائل  1.3.1.5.G6يق ّدم املتعلّم عرضً ا شفويًّا فرديًّا أو جمعيًّا
اإلع�لام الرقمي والرسومات
لتوضيح سياق األح���داث (لعمل مرسحي)
املرئية للتعبري عن املعلومات،
مستخد ًما الحوار والتشويق وموظفًا محتويات
ول��ت��ع��زي��ز ف��ه��م ال��ع��روض
وسائل اإلعالم الرقمي والرسومات املرئية لتقوية
التقدميية.
العرض الشفوي.
 2.3.1.5.G6يوضح املتعلّم الفكر ويقومها شفويًّا أو باستخدام
الوسائط املُتَعددة  /الوسائل الرقمية ،مح ِّد ًدا
الطرائق التي يُستخ َدم فيها املحتوى املريئ لغايات
اإلقناع مثل( :املحتوى الذي تنجذب إليه العواطف
والفكر) ،ويربط املادة املسموعة بخرباته السابقة.
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ال�صف ال�سابع
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
 .5االس���ت�م�اع  1.5ا ستيعــا ب  1.1.5أن يظهر املتعلّم فهماً ملواد  1.1.1.5.G7يخ ّمن املتعلّم معاين الكلامت غري املعروفة
يف النص املسموع مح ِّد ًدا اإلمياءات واإلشارات
مسموعة (أص��وات  -كلامت
امل��ع��رف��ة
واملحادثة
وتعبريات الوجه التي وظفها املتحدث لتلبية
 جمل  -فقرات  -نصوص)وعرضها
املعاين واألحاسيس.
ويتواصل مع اآلخرين مقد ًما
املعلومات والنتائج املؤيدة  2.1.1.5.G7يحلّل املتعلّم املادة املسموعة (مقال تربوي،
باألدلة التي تعمل عىل إقناع
قضية اجتامعية) مح ِّد ًدا العالقات بني أجزاء
املستمعني واستاملتهم نحو
النص مفاضالً بني اآلراء املطروحة.
امل��وض��وع ،مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
 2.1.5أن يشارك املتعلّم يف النقاشات  1.2.1.5.G7يق ّدم املتعلّم عرضً ا تقدمي ًّيا إقناع ًّيا عن وجهة
مع معلميه وزمالئه ،مكيّفًا
نظر شخص ّية بطرائق واضحة ويوظف اختيار
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
الكلامت املتنوعة وتشمل( :لغة الحجة واإلقناع
م��ن ال��س��ي��اق��ات وامل��ه��ام
وال�بره��ان ،واللغة املجازية ،)،مظه ًرا فهماً
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة
للموضوع مستخد ًما اللغة العربية الفصيحة
العربية الفصيحة.
املؤيدة بالجمل التي تناسب املوقف الخاص
الذي يحتويه العرض.
 2.2.1.5.G7يق ّدم املتعلّم متعاونًا مع زميل له عرضً ا تقدمي ًّيا
عن تتطور األح��داث يف قصة مقررة مبديًا
رأيه فيها ،وداعام له باألدلة ،وعالقات السبب
والنتيجة ،واإلسرتاتيجيات األخرى ،كام يرد عىل
األسئلة الناتجة عن العرض التقدميي والنقاش
بشكل مرتابط منطق ًّيا وباحرتام ،مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
 3.1.5أن يستخدم املتعلّم وسائل  1.3.1.5.G7يستخدم املتعلّم (مستقالً) محتويات وسائل
اإلع�لام الرقمي والرسومات
اإلع�لام الرقمي والرسومات املرئية للبيانات
املرئية للتعبري عن املعلومات،
ملناقشة حادثة تاريخية (معركة تاريخية ،موقف
ول��ت��ع��زي��ز ف��ه��م ال��ع��روض
تاريخي أو اجتامعي أو وطني.) ...
التقدميية.
 2.3.1.5.G7يقيم املتعلّم تقري ًرا معلومات ًّيا يحتوي معلومات
تقدميية وختامية واضحة ،ومعلومات حقيقية
موثقة بالرسومات البيانية ذات الصلة (شفوية
ومرئية) أو باستخدام الوسائط املتعددة /
الوسائل الرقمية مقيماً إن كانت املعلومات
تحتوي عىل حوافز اجتامعية وتجارية أو حوافز
أخرى ذات بعد تربوي وحضاري هادف.
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ال�صف الثامن
املعيار
املحور
املجال
 .5االس���ت�م�اع  1.5ا ستيعــا ب  1.1.5أن يظهر املتعلّم فهماً ملواد 1.1.1.5.G8
مسموعة (أص��وات  -كلامت
امل��ع��رف��ة
واملحادثة
 جمل  -فقرات  -نصوص)وعرضها
ويتواصل مع اآلخرين مقد ًما
املعلومات والنتائج املؤيدة
باألدلة التي تعمل عىل إقناع 2.1.1.5.G8
املستمعني واستاملتهم نحو
امل��وض��وع ،مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
 2.1.5أن يشارك املتعلّم يف النقاشات 1.2.1.5.G8

مع معلميه وزمالئه ،مك ّيفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
م��ن ال��س��ي��اق��ات وامل��ه��ام
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة 2.2.1.5.G8
العربية الفصيحة.

 3.1.5أن يستخدم املتعلّم وسائل 1.3.1.5.G8

اإلع�لام الرقمي والرسومات
املرئية للتعبري عن املعلومات،
ول��ت��ع��زي��ز ف��ه��م ال��ع��روض
التقدميية.

2.3.1.5.G8
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نواتج التعلم
يستوعب املتعلّم امل��ادة املسموعة (قصة
واقعية  -خيالية  -وجهة نظر  -مقاالً)...
ويق ّوم مصداقية الشخصيات  -الحجج  -تنظيم
الفكر أو األحداث  -األسلوب من خالل أحكام
مدعومة بأدلة مقنعة.
يق ّدم املتعلّم عرضً ا شفويًّا منظماً عن مشكلة أو
ظاهرة يعرض فيه األسباب والنتائج مقرت ًحا حلاّ ً
أو أكرث ،مستخد ًما إسرتاتيجيات الكالم املتضمنة:
ضبط التنغيم ووضوح الصوت وتوقيت الكالم
واالتصال البرصي.
يق ّدم املتعلّم عرضً ا تقدمي ًّيا عن ظاهرة اجتامعية
أو موضوع معلومايت بطريقة واضحة منطقية،
موظفًا الكلامت املتنوعة وتشمل( :استخدام
اللغة املجازية).
يعرب املتعلّم عن وجهة نظره تجاه أفكار وآراء
متعددة موض ًحا الدالالت املبارشة وغري املبارشة
التي أورده��ا املتحدث أو وردت يف امل��ادة
املسموعة.
تلخيصا شفويًّا ملقال أو كتيب أو
يق ّدم املتعلّم
ً
إعالن تجاري يح ّدد فيه الغاية ووجهات النظر
املقدمة بأشكال شفوية أومرئية باستخدام
الوسائط املتعددة /الوسائل الرقمية ،ويق ّيم
ما إذا كانت املعلومات تحتوي عىل حوافز
اجتامعية وتجارية وسياسية أو حوافز أخرى.
نصا معلومات ًّيا بأشكال مرئية أو
يحلّل املتعلّم ًّ
باستخدام الوسائط املتعددة  /الوسائل الرقمية
شار ًحا كيف تسهم يف توضيح املوضوع.
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ال�صف التا�سع
املعيار
املحور
املجال
 .5االس���ت�م�اع  1.5ا ستيعــا ب  1.1.5أن يظهر املتعلّم فهماً ملواد 1.1.1.5.G9
مسموعة (أص��وات  -كلامت
امل��ع��رف��ة
واملحادثة
 جمل  -فقرات  -نصوص)وعرضها
ويتواصل مع اآلخرين مقد ًما
املعلومات والنتائج املؤيدة
باألدلة التي تعمل عىل إقناع
املستمعني واستاملتهم نحو
امل��وض��وع ،مستخد ًما اللغة 2.1.1.5.G9
العربية الفصيحة.
 2.1.5أن يشارك املتعلّم يف النقاشات 1.2.1.5.G9

مع معلميه وزمالئه ،مك ّيفًا
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
م��ن ال��س��ي��اق��ات وامل��ه��ام
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة 2.2.1.5.G9
العربية الفصيحة.

 3.1.5أن يستخدم املتعلّم وسائل 1.3.1.5.G9

اإلع�لام الرقمي والرسومات
املرئية للتعبري عن املعلومات،
ول��ت��ع��زي��ز ف��ه��م ال��ع��روض
التقدميية.
2.3.1.5.G9

نواتج التعلم
يحلّل املتعلّم أن��واع الحجج التي يقدمها
املتحدث منطقية  -ذاتية ووجدانية عاطفية.
موض ًحا األساليب الخادعة أو الواهمة التي
ميكن أن يعتمدها الكاتب والتي تؤثر يف
عواطف املستمعني ويف ميولهم وأفكارهم التي
تخرج بهم عن املوضوع السليم وعن الهدف
القويم.
يدرك املتعلّم العالقات بني أجزاء النص املسموع
مح ِّد ًدا األدوات البالغية ،مثل التي استخدمها
املتحدث مش ًريا إىل تأثرياتها املتوقعة يف املتلقي.
يحلّل االسرتاتيجيات املستخدمة يف مادة
مسموعة أو مكتوبة (وسيلة إعالمية) لغرض
تقديم املعلومات أو االقناع أو التثقيف مبا يف
ذلك اإلعالنات.
يق ّدم املتعلّم عرضً ا تقدمييًّا ُمطَ َّوالً عن موضوع
(ظاهرة  -مشكلة )....بطرائق مصممة إلقناع
الجمهور ،مؤك ًدا رأيه وداعماً له بالدليل ،مثل:
(عالقات السبب والنتيجة ،واإلسرتاتيجيات
األخرى).
ينظم املتعلّم مادة الحديث باختيار إسرتاتيجيات
مناسبة لعرض مقدمة وخامتة لظاهرة اجتامعية
باقتباسات متنوعة وأمثلة موظفًا وسائل برصية
ووسائط إلكرتونية؛ ليعزز عرضه التقدميي.
يق ّدم املتعلّم ورقة بحثية عن موضوع أديب
(ظاهرة أدبية  ،شخص ّية أدبية ،)...ويطرح أسئلة
دقيقة موثقًا مصادره.

املستوى

3

2

3

3

2

2

217

ال�صف العا�شر
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
 .5االس���ت�م�اع  1.5ا ستيعــا ب  1.1.5أن يظهر املتعلّم فهماً ملواد  1.1.1.5.G10يحلّل املتعلّم امل��ادة املسموعة (نص أديب)
مح ِّد ًدا الفكر والنقاط الرئيسة وطبيعة الحجج
مسموعة (أص��وات  -كلامت
امل��ع��رف��ة
واملحادثة
املقدمة فيه.
 جمل  -فقرات  -نصوص)وعرضها
ويتواصل مع اآلخرين مقد ًما
املعلومات والنتائج املؤيدة
باألدلة التي تعمل عىل إقناع
املستمعني واستاملتهم نحو
امل��وض��وع ،مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
 2.1.5أن يشارك املتعلّم يف النقاشات  1.2.1.5.G10يق ّدم املتعلّم عرضً ا تقدمي ًّيا معلومات ًّيا عن
مع معلميه وزمالئه ،مكيّفًا
شخص ّية أدبية أو علمية مظه ًرا إحاطة تامة يف
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
املوضوع املطروق باإلجابة عن أسئلة املستمعني
م��ن ال��س��ي��اق��ات وامل��ه��ام
مستخد ًما اللغة العربية الفصيحة ولغة الجسد
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة
املناسبة.
العربية الفصيحة.
 2.2.1.5.G10يق ّدم املتعلّم عرضً ا تقدمي ًّيا إقناع ًّيا ،مؤك ًدا
عىل رأيه ،وداعماً له باألدلة ،وعالقات السبب
والنتيجة ،واإلسرتاتيجيات األخرى ،ويرد عىل
األسئلة الناتجة عن عرضه برتابط منطقي
وباحرتام ،مستخد ًما اللغة العربية الفصيحة.
 3.2.1.5.G10يلخص الطالب  -متعاونًا مع مجموعته  -بدقة
امللحوظات واالدعاءات التي عبرّ عنها املشاركون
يف النقاش ،ويحدد املعلومات واألبحاث واملهام
اإلضافية املطلوبة إلنجاز املهمة املوكلة إىل
فريقه ،مقيماً مدى تحقق األهداف.
 3.1.5أن يستخدم املتعلّم وسائل  1.3.1.5.G10يجري املتعلّم مقابلة مع مسؤول عن قضية
اإلع�لام الرقمي والرسومات
تتصل بالشأن العام وفق إسرتاتيجية محددة
املرئية للتعبري عن املعلومات،
مستفي ًدا من محتويات وسائل اإلعالم الرقمي
ول��ت��ع��زي��ز ف��ه��م ال��ع��روض
والرسومات املرئية للبيانات املتزايدة يف التعقيد
التقدميية.
لتقوية العرض التقدميي الشفوي.
 2.3.1.5.G10يق ّدم ورقة بحثية يناقش فيها تأثري التكنولوجيات
الحالية يف الناشئة خاصة واملجتمع عامة
باستخدام الوسائط املتعددة  /الوسائل الرقمية.
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ال�صف احلادي ع�شر
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
 .5االس���ت�م�اع  1.5ا ستيعــا ب  1.1.5أن يظهر املتعلّم فهماً ملواد  1.1.1.5.G11يحلّل املتعلّم اإلشارات الضمنية التي يقدمها
املتحدث مرتك ًزا إىل نربة كلامته وأساليبه التي
مسموعة (أص��وات  -كلامت
امل��ع��رف��ة
واملحادثة
يقدمها لتحقيق مراده ،مقو ًما بدقة وطالقة
 جمل  -فقرات  -نصوص)وعرضها
حججه متقبالً آراء اآلخرين.
ويتواصل مع اآلخرين مقد ًما
املعلومات والنتائج املؤيدة  2.1.1.5.G11يق ّدم عرضً ا شفويًّا رسديًا يصف فيه شخص ّية
باألدلة التي تعمل عىل إقناع
أسطورية  ،ويحلل موقفًا لها مستخد ًما تقنيات
املستمعني واستاملتهم نحو
الحوار والرسد والتشويق واإلمياءات والرسائل
امل��وض��وع ،مستخد ًما اللغة
الضمنية متقبالً مداخالت املتلقني.
العربية الفصيحة.
 2.1.5أن يشارك املتعلّم يف النقاشات  1.2.1.5.G11يحلّل اإلسرتاتيجيات املستخدمة يف تقديم مادة
مع معلميه وزمالئه ،مكيّفًا
علمية مرئية (وسيلة إعالمية) لغرض توضيح
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
املعلومات الوادرة فيها أو االقناع أو التثقيف.
م��ن ال��س��ي��اق��ات وامل��ه��ام  2.2.1.5.G11يطرح قضية تربوية يناقش (مظاهرها وأسبابها
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة
ونتائحها) ناس ًبا الفكر واآلراء إىل أصحابها مبديًا
العربية الفصيحة.
رأيه فيها.
 3.2.1.5.G11يلخص الطالب بدقة امللحوظات واالدعاءات
التي عرب عنها املشاركون يف النقاش ،ويحدد
املعلومات واألبحاث واملهام اإلضافية املطلوبة
إلنجاز املهمة املوكلة إىل فريقه ،ويقيّم ما إذا
كان فريقه قد حقق األهداف املنشودة.
 3.1.5أن يستخدم املتعلّم وسائل  1.3.1.5.G11يق ّدم عرضً ا شفويًّا معلومات ًّيا بغرض اإلقناع
اإلع�لام الرقمي والرسومات
يضمنه أدلة منطقية محاوالً إرشاك املستمعني أو
املرئية للتعبري عن املعلومات،
املتابعني فيام يقدمه ،موظفًا التقانة للتشويق،
ول��ت��ع��زي��ز ف��ه��م ال��ع��روض
مثل( :الرشائح الرئيسية ،االنتقال بني الرشائح -
التقدميية.
الرسد  -التوقيت).
 2.3.1.5.G11يق ّدم عرضً ا تأمل ًّيا لحدث أو موقف شخيص
مستخد ًما إسرتاتيجيات الوصف واملوازنة رابطًا
خرباته الخاصة بالخربات العامة؛ ليصل إىل
معلومات أخرى موظفًا التقانة.
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ال�صف الثاين ع�شر
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
 .5االس���ت�م�اع  1.5ا ستيعــا ب  1.1.5أن يظهر املتعلّم فهماً ملواد  1.1.1.5.G12يستمع لنقد نص أديب ،ويحدد غرض الناقد
ممي ًزا التكهن من االعتقاد ،والدليل العقيل من
مسموعة (أص��وات  -كلامت
امل��ع��رف��ة
واملحادثة
النقيل ،ويوضح الغموض املتعمد وأوجه اللبس
 جمل  -فقرات  -نصوص)وعرضها
يف اآلراء املطروحة مبديًا االحرتام للمتحدث.
ويتواصل مع اآلخرين مقد ًما
املعلومات والنتائج املؤيدة  2.1.1.5.G12ي��ق � ّدم ورق���ة بحثية يناقش خاللها تأثري
باألدلة التي تعمل عىل إقناع
التكنولوجيات الحالية يف مثل (التعليم والتعلم،
املستمعني واستاملتهم نحو
خدمات الجمهور ،الصناعة ،الطب).
امل��وض��وع ،مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
 2.1.5أن يشارك املتعلّم يف النقاشات  1.2.1.5.G12يحلّل اإلسرتاتيجيات املستخدمة يف تقديم مادة
مع معلميه وزمالئه ،مكيّفًا
أدبية مرئية (بوسيلة إعالمية) موض ًحا ومق ّيماً
كالمه وفقًا ملجموعة متنوعة
املعلومات الوادرة فيها لتحقيق اإلقناع واإلمتاع.
م��ن ال��س��ي��اق��ات وامل��ه��ام  2.2.1.5.G12يلخص الطالب بدقة امللحوظات واالدعاءات
التواصلية ،مظه ًرا إجادته للّغة
التي عرب عنها املشاركون يف النقاش ،مح ِّد ًدا
العربية الفصيحة.
املعلومات واألبحاث واملهام اإلضافية املطلوبة
إلنجاز املهمة املوكلة إىل فريقه ،ويق ّيم ما إذا
كان فريقه قد أنجز املهمة وحقق األهداف
املنشودة.
 3.1.5أن يستخدم املتعلّم وسائل  1.3.1.5.G12يق ّدم عرضً ا تقدمييًّا يبحث فيه املوضوعات
اإلع�لام الرقمي والرسومات
واملعلومات املتوافرة عن قضية (وطنية -
املرئية للتعبري عن املعلومات،
إنسانية  ،أو ظاهرة علمية  -اجتامعية) مستفي ًدا
ول��ت��ع��زي��ز ف��ه��م ال��ع��روض
من القواعد البيانية املتاحة واملصادر الرقمية
التقدميية.
لتنظيم م�شروع أو حل مشكلة مستخد ًما
وسائل اإلعالم الرقمية (مثل العنارص النصية،
الرسوم البيانية ،والعنارص السمعية والبرصية)
لتعزيز الفهم واألدلة والنتائج واملتعة.
 2.3.1.5.G12يطرح تجربة شخص ّية ،ويبني عليها رأيً��ا
خاصا ،ويوازنه بآراء موثقة (مؤيدة ومخالفة
ًّ
له) ،موظفًا محتويات وسائل اإلعالم الرقمي
والرسومات املرئية.
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3

2

2

2

3

3

املجال ال�ساد�س :اللغة
الرو�ضة 1
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اك��ت��س��اب  1.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات 1.1.1.6.K1
جديدة من خ�لال احتكاكه
امل��ف��ردات
واستخدامها
مب��واق��ف غ��ن��ي��ة ومتنوعة 2.1.1.6.K1
(اجتامعية ،رياضية ،علمية.)... ،
(املعجم)
3.1.1.6.K1
املتعلّم املفردات 1.3.1.6.K1

نواتج التعلم
يُس ّمي املتعلّم األشياء واألفعال املعربة مستعي ًنا
بصورها.
يصنف املتعلّم املفردات وفق تصنيفات محددة،
مثل( :األلوان ،األعداد ،أيام األسبوع)... ،
يُس ّمي املتعلّم أسامء أفراد أرسته وزمالئه.
يُفسرّ املتعلّم الكلامت من خالل مثري برصي
وحريك.

 3.1.6أن يُفسرّ
الجديدة من خالل سياقاتها
املختلفة.
 2.6بنيـة اللغـة  1.2.6أن يفهم املتعلّم قواعد اللغة  1.1.2.6.K1يُحايك املتعلّم شفويًّا جملة اسمية بسيطة تبدأ
العربية ،ويستخدمها أثناء
ال��ع��رب��ي��ة:
بضمري منفصل للمتكلم (أنا ،نحن).
(ال���ن���ح���و
حديثه (ج��م�لاً مؤلفة من  2.1.2.6.K1يُحايك املتعلّم شفويًّا جملة اسمية بسيطة تبدأ
مبتدأ وخرب ،فعل وفاعل ،شبه
والرصف)
باسم إشارة للمفرد (هذا ،هذه).
جملة).
 3.1.2.6.K1يُحايك املتعلّم شفويًّا جملة اسمية بسيطة تبدأ
بضمري منفصل للغائب (هو ،هي) ،واملخاطب:
(أنتِ ،
أنت).
َ
 4.1.2.6.K1يُوظّف املتعلّم شفويًّا بعض حروف الجر يف
جملة بسيطة (يف ،من ،إىل).
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الرو�ضة 2
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اك��ت��س��اب  1.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات 1.1.1.6.K2
جديدة من خالل احتكاكه
امل��ف��ردات
واستخدامها
مب��واق��ف غنية ومتنوعة 2.1.1.6.K2
(اجتامعية ،رياضية ،علمية،
(املعجم)
.)...
3.1.1.6.K2
4.1.1.6.K2
 3.1.6أن يُفسرّ املتعلّم املفردات 1.3.1.6.K2
الجديدة من خالل سياقاتها 2.3.1.6.K2

املختلفة.

3.3.1.6.K2

 2.6بنيـة اللغـة  1.2.6أن يفهم املتعلّم قواعد اللغة 1.1.2.6.K2

ال��ع��رب��ي��ة:
(ال���ن���ح���و
والرصف)

العربية ،ويستخدمها أثناء
حديثه (ج��م�لاً مؤلفة من 2.1.2.6.K2
مبتدأ وخرب ،فعل وفاعل ،شبه
جملة).
3.1.2.6.K2
4.1.2.6.K2
5.1.2.6.K2

6.1.2.6.K2
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نواتج التعلم
يُطابق املتعلّم بني املفردات وما تعرب عنه من
صور.
يتع ّرف املتعلّم كلامت جديدة تتعلق باملشاعر
والصفات (مرادفات ،أضداد).
يذكر املتعلّم أسامء أفراد أرسته وأقاربه وطالب
صفه.
يُس ّمي املتعلّم ح ّيه وما فيه من مرافق وشوارع.
يُفسرّ املتعلّم الكلامت مستعي ًنا بالصورة.
يُفسرّ املتعلّم الكلامت مستعي ًنا ببيئته
ومجتمعه.
يُفسرّ املتعلّم الكلامت من خ�لال سياقها
وأضدادها.
يُحايك املتعلّم شفويًّا جملة اسمية بسيطة تبدأ
باسم إشارة (هذا ،هذه).
يُحايك املتعلّم شفويًّا جملة اسمية بسيطة
تبدأ بضمري منفصل للغائب (هو ،هي ،هم)
(أنتِ ،
أنت ،أنتم).
واملخاطبَ :
يُوظّف املتعلّم شفويًّا بعض حروف الجر يف
جملة بسيطة (يف ،من ،إىل ،عن ،عىل).
يُوظّف املتعلّم شفويًّا أسلوب النفي يف اإلجابة
عن سؤال( :ما ،ال ،مل).
يُحايك املتعلّم جمالً فعلية بسيطة تتضمن ظرف
الزمان مثل( :ليالً ،نها ًرا ،صبا ًحا ،مساء) ،واملكان
مثل( :فوق ،تحت ،أمام ،وراء).
يُحايك املتعلّم جملة اسمية بسيطة يتطابق فيها
االسم مع موصوفه.
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ال�صف الأول
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اك��ت��س��اب  1.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات
جديدة من خالل احتكاكه
امل��ف��ردات
مب��واق��ف غنية ومتنوعة
واستخدامها
(اجتامعية ،رياضية ،علمية،
(املعجم)
)...
 3.1.6أن يُفسرّ املتعلّم املفردات
الجديدة من خالل سياقاتها
املختلفة.
 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن ي���ت���ع��� َّرف امل��ت��ع �لّ��م
املفاهيم ال َّنحويَّة والرصفيّة
ال��ع��رب��ي��ة:
ويستخدمها اس��ت��خ��دا ًم��ا
(ال���ن���ح���و
صحي ًحا.
والرصف)

1.1.1.6.G1
2.1.1.6.G1
3.1.1.6.G1
1.3.1.6.G1
2.3.1.6.G1
1.2.2.6.G1

2.2.2.6.G1
3.2.2.6.G1
4.2.2.6.G1

5.2.2.6.G1
6.2.2.6.G1

7.2.2.6.G1
8.2.2.6.G1
9.2.2.6.G1
10.2.2.6.G1

نواتج التعلم
يستخدم املتعلّم األفعال املعربة عن مضمون
صور من حياته اليومية.
يذكر املتعلّم أسامء أفراد أرسته وأقاربه وبعض
أصحاب املهن.
يُس ّمي املتعلّم َح َّيه وما فيه من مرافق وشوارع.
يُفسرّ املتعلّم الكلامت مستعي ًنا ببيئته.
يُفسرّ املتعلّم الكلامت مستعي ًنا بسياقها،
ومرادفاتها وأضدادها ،ومحيطها اللغوي.
يُحايك املتعلّم (شفويًّا) جملة اسمية بسيطة
تبدأ بـ :اسم ،اسم إشارة (هذا ،هذه) ،ضمري
منفصل (أنا ،نحن)
يُوظّف املتعلّم  -شفويًّا  -يف جملة بسيطة:
بعض حروف الجر (يف ،من ،إىل ،عن ،عىل).
يُوظّف املتعلّم  -شفويًّا  -يف جملة بسيطة
النفي يف اإلجابة عن سؤال.
أسلوب ّ
يُحايك املتعلّم  -شفويًّا  -جملة فعلية بسيطة
مستخد ًما الفعل املايض ُمس َن ًدا إىل الضامئر:
أنتِ ،
أنت).
(أناَ ،
يتع ّرف املتعلّم أنواع الكلمة :االسم ،الفعل،
الحرف.
يُحايك املتعلّم جملة فعلية بسيطة تتضمن
ظرف الزمان (ليالً ،نها ًرا ،صبا ًحا ،مسا ًء ،ظُه ًرا)
وظرف املكان (فوق ،تحت ،أمام ،وراء ،خلف).
يُحايك املتعلّم جملة اسمية بسيطة يتطابق فيها
االسم مع موصوفه.
يُطابق املتعلّم يف الجنس والعدد يف حالة اإلفراد
مطابقة صحيحة محاكيًا منطًا يف جملة ال َّنهي.
يُوظّف املتعلّم حرف العطف (و) يف جمل من
إنشائه محاكيًا منطًا.
يستخدم املتعلّم أسلوب اإلستفهام محاك ًيا منطًا
(ما ،أين ،كم ،كيف)
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تابع ..ال�صف الأول
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 3.6بنيـة اللغـة  1.3.6أن يكتب املتعلّم الكلامت 1.1.3.6.G1
والجمل مراع ًيا قواعد اإلمالء
ال��ع��رب��ي��ة:
والترّ قيم.
(اإلمالء)
2.1.3.6.G1

3.1.3.6.G1

4.1.3.6.G1
5.1.3.6.G1
6.1.3.6.G1
ط واضح 1.1.4.6.G1
 4.6بنيـة اللغـة  1.4.6أن يكتب املتعلّم بخ ٍّ

ال��ع��رب��ي��ة:
(الخط)

وجميل مراع ًيا قواعد الخ ِّط
العر ِّيب.
2.1.4.6.G1
3.1.4.6.G1
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نواتج التعلم
يكتب املتعلّم ال��ح��روف املتشابهة رس�ًم�اً
واملتشابهة نطقًا يف مواقعها املختلفة بخط
ال ّنسخ كتابة صحيحة.
يكتب املتعلّم الحروف املتحركة حركات قصرية
وحركات طويلة (امل��دود الثالثة) والحروف
املضعفة كتابة صحيحة.
يرسم املتعلّم كلامت مألوفة تتدرج من حرفني
إىل ستة أحرف مبجموع مئة كلمة مستخدمة يف
محيطه اللغوي.
يكتب املتعلّم (إمالء منظور) جمالً من كلمتني
إىل ثالث كلامت.
يكتب املتعلّم (إمالء منقول) جمالً قصرية من
كلمتني إىل أربع كلامت.
يستخدم املتعلم عالمات الرتقيم (النقطة ،إشارة
االستفهام).
يتتبع املتعلّم رسم الحروف واملقاطع تت ّب ًعا
سليماً .
يرسم املتعلّم حروف اللغة العربية ( 28حرفًا)
يف مواقعها املختلفة بخط ال ّنسخ محاكيًا منطًا.
يكتب املتعلّم كلامت وجمالً (من كلمتني إىل
أربع كلامت) بخ ّط النسخ محاك ًيا منطًا.

املستوى
2
2
2
2
3
2
2
2
2

ال�صف الثاين
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اك��ت��س��اب  1.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات
جديدة من خالل احتكاكه
امل��ف��ردات
مب��واق��ف غنية ومتنوعة
واستخدامها
(اجتامعية ،رياضية ،علمية،
(املعجم)
)...
 3.1.6أن يُفسرّ املتعلّم املفردات
الجديدة من خالل سياقاتها
املختلفة.

1.1.1.6.G2
2.1.1.6.G2
3.1.1.6.G2
1.3.1.6.G2
2.3.1.6.G2

 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن ي���ت���ع��� َّرف امل��ت��ع �لّ��م 1.2.2.6.G2

ال��ع��رب��ي��ة:
(ال���ن���ح���و
والرصف)

املفاهيم ال َّنحويَّة والرصفيّة
ويستخدمها اس��ت��خ��دا ًم��ا
صحي ًحا.
2.2.2.6.G2
3.2.2.6.G2
4.2.2.6.G2

5.2.2.6.G2
6.2.2.6.G2
7.2.2.6.G2

8.2.2.6.G2
9.2.2.6.G2
10.2.2.6.G2

املستوى
نواتج التعلم
2
يجمع املتعلّم كلامت من محيط لغوي واحد.
يُح ّدد املتعلّم عالقات التضاد وال�ترادف بني
2
الكلامت.
يستبدل املتعلّم باألسامء واألفعال العامية
1
كلامت فصيحة شفويًّا.
يُفسرّ املتعلّم الكلامت الجديدة مستخدما
ً 2
ُبسط املصور.
املعجم امل َّ
يُفسرّ املتعلّم الكلامت مستعي ًنا مبرادفاتها
2
وأضدادها وسياقها.
يُحايك املتعلّم شفويًّا جملة فعلية بسيطة
مستخد ًما الفعل امل��ايض واملضارع للمذكر 2
واملؤنث.
1
يمُ ّيز املتعلّم األسامء واألفعال والحروف.
يُوظّف املتعلّم شفويًّا أسلوب اإلثبات والنفي يف
3
اإلجابة عن سؤال( :مل ،لن ،ال ،ليس).
يُحايك املتعلّم جملة فعلية بسيطة تتضمن
رصا ،مسا ًء )..وظرف 2
ظرف الزمان (صبا ًحا ،ع ً
املكان (خلف ،أمام ،فوق ،تحت ،أعىل ،أسفل).
يُحايك املتعلّم جملة اسمية بسيطة يتطابق فيها
2
االسم مع موصوفه (للمفرد واملثنى ،والجمع).
يُطابق املتعلّم يف الجنس والعدد مطابقة
2
صحيحة محاكيًا منطًا يف جملة النهي.
يستخدم املتعلّم االسم املوصول املفرد املذكر
واملؤنث (الذي  -التي) يف جمل من إنشائه 2
محاك ًيا منطًا.
يُحايك املتعلّم جمالً فعلية واسمية مسندة إىل
2
املثنى والجمع.
يُوظّف املتعلّم حرفا العطف (و ،أو) يف جمل
2
من إنشائه محاكيًا منطًا.
يُح ّول املتعلّم الجملة املثبتة إىل منفية والعكس
2
محاك ًيا منطًا.
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تابع ..ال�صف الثاين
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 3.6بنيـة اللغـة  1.3.6أن يكتب املتعلّم الكلامت 1.1.3.6.G2
والجمل مراع ًيا قواعد اإلمالء
ال��ع��رب��ي��ة:
والرتقيم.
(اإلمالء)
2.1.3.6.G2
3.1.3.6.G2
4.1.3.6.G2
5.1.3.6.G2
6.1.3.6.G2
ط واضح 1.1.4.6.G2
 4.6بنيـة اللغـة  1.4.6أن يكتب املتعلّم بخ ٍّ

ال��ع��رب��ي��ة:
(الخط)

226

وجميل مراع ًيا قواعد الخ ِّط
العر ِّيب.

نواتج التعلم
يكتب املتعلّم الحروف مع الحركات القصرية
والحركات الطويلة (املدود الثالثة) ،والحروف
امل ُض َّعفة كتابة صحيحة.
يكتب املتعلّم الكلامت املبدوءة بالالم الشمسية
والالم القمرية كتابة صحيحة.
يكتب املتعلّم الكلامت املنتهية بالتنوين كتابة
صحيحةًُ ،مف ِّرقًا بني النون والتنوين.
يكتب املتعلّم الكلامت املنتهية بالتاء املفتوحة
والتاء املربوطة والهاء كتابة صحيحة.
يكتب املتعلّم كلامت تتكون من ( )6-3حروف،
مكتسبة من محيطه اللغوي (إمالء منقول).
يستخدم املتعلّم عالمات الرتقيم (عالمة
االستفهام ،النقطة ،عالمة التعجب).
يكتب املتعلّم كلامت وجمالً (من كلمتني إىل
ست كلامت) بخط ال َّنسخ محاك ًيا منطًا.

املستوى
1
2
2
2
2
2
2

ال�صف الثالث
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اك��ت��س��اب  1.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات 1.1.1.6.G3
جديدة من خالل احتكاكه
امل��ف��ردات
واستخدامها
مب��واق��ف غنية ومتنوعة 2.1.1.6.G3
(اجتامعية ،رياضية ،علمية،
(املعجم)
)...
3.1.1.6.G3
4.1.1.6.G3
5.1.1.6.G3
املتعلّم املفردات 1.3.1.6.G3

 3.1.6أن يُفسرّ
الجديدة من خالل سياقاتها
املختلفة.

2.3.1.6.G3
3.3.1.6.G3

 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن ي���ت���ع��� َّرف امل��ت��ع �لّ��م 1.2.2.6.G3

ال��ع��رب��ي��ة:
(ال���ن���ح���و
والرصف)

املفاهيم ال َّنحويَّة والرصف ّية
ويستخدمها اس��ت��خ��دا ًم��ا
صحي ًحا.

2.2.2.6.G3

3.2.2.6.G3
4.2.2.6.G3
5.2.2.6.G3
6.2.2.6.G3
7.2.2.6.G3

نواتج التعلم
يجمع املتعلّم كلامت من محيط لغوي واحد،
موض ًحا الفرق يف دالالتها.
يولد املتعلّم كلامت جديدة من جذر لغوي
واحد.
يُح ّدد املتعلّم عالقات التضاد وال�ترادف بني
الكلامت.
يستبدل املتعلّم باألسامء والصفات واألفعال
العامية كلامت فصيحة شفويًا.
يرتِّب املتعلّم عالقات التَّدرج بني مفردات ذات
داللة متقاربة (بارد ،حار ،ساخن.)..
يوظف املتعلّم كلامت يف جمل مفيدة،
ويُفسرّ الكلامت مستعي ًنا بسياقها ،ومرادفاتها
وأضدادها.
يُفسرّ املتعلّم الكلامت مستخد ًما املعجم
املبسط املصور.
يُح ّدد املتعلّم املعنى املناسب للكلامت متعددة
السياق.
املعاين مستخد ًما ِّ
يُنشئ املتعلّم جملة اسمية بسيطة (املبتدأ +
الخرب املفرد) ،وممتدة (املبتدأ  +الصفة  +الخرب
املفرد) (املبتدأ  +مضاف إليه  +الخرب املفرد)
(املبتدأ  +شبه جملة  +الخرب املفرد) محاك ًيا
منطًا.
يُنشئ املتعلّم جملة فعلية بسيطة (الفعل +
الفاعل  +املفعول به) ،وجملة فعلية ممتدة
(الفعل +الفاعل +شبه جملة  +صفة  +املفعول
به) محاكيًا منطًا.
يُك ّون املتعلّم جمل نداء بـ (يا) محاكيًا منطًا.
يُح ّول املتعلّم جمالً اسمية إىل جملة (كان)
وجملة (إنّ) محاك ًيا منطًا.
يُوظّف املتعلّم حروف العطف (و ،أو ،ثم) يف
جمل من إنشائه محاكيًا منطًا.
يستخدم املتعلّم أسلوب اإلستفهام (هل ،متى،
ملاذا ،ماذا).
يوظف املتعلّم اإلسم املوصول (املفرد ،املثنى،
الجمع) يف جمل من إنشائه محاك ًيا منطًا.

املستوى
2
2
2
1
1
2
2
2

2

2
2
3
2
2
1
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تابع ..ال�صف الثالث
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 3.6بنيـة اللغـة  1.3.6أن يكتب املتعلّم الكلامت 1.1.3.6.G3
والجمل مراع ًيا قواعد اإلمالء
ال��ع��رب��ي��ة:
والترّ قيم.
(اإلمالء)
2.1.3.6.G3
3.1.3.6.G3

4.1.3.6.G3

ط واضح 1.1.4.6.G3
 4.6بنيـة اللغـة  1.4.6أن يكتب املتعلّم بخ ٍّ

ال��ع��رب��ي��ة:
(الخط)
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وجميل مراعيًا قواعد الخ ِّط
العر ِّيب.

نواتج التعلم
يكتب املتعلّم كلامت مألوفة تتكون من (-3
 )6حروف ،مكتسبة من محيطه اللُّغوي (إمالء
منقول).
يكتب املتعلّم الكلامت املبدوءة بهمزة وصل أو
قطع كتابة صحيحة.
يكتب املتعلّم الكلامت بعد وصل بدايتها
بالحروف (الباء ،الكاف ،ال�لام ،الفاء) كتابة
صحيحة.
يستخدم املتعلّم عالمات الرتقيم (عالمة
االستفهام ،النقطة ،عالمة التعجب ،النقطتان
الرأسيتان ،الفاصلة).
يكتب املتعلّم فقرة مؤلفة من ( )4-3سطور
بخط النسخ محاكيًا منطًا.

املستوى
2
2
2
2
2

الرابع
ال�صف ّ
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اك��ت��س��اب  2.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات 1.2.1.6.G4
من خالل احتكاكه مبواقف
امل��ف��ردات
غن َّي ٍة لغويًّا.
واستخدامها
2.2.1.6.G4
(املعجم)
3.2.1.6.G4

املتعلّم املفردات 1.3.1.6.G4

 3.1.6أن يُفسرّ
الجديدة من خالل سياقاتها
املختلفة.
2.3.1.6.G4
3.3.1.6.G4
4.3.1.6.G4
 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن ي���ت���ع��� َّرف امل��ت��ع �لّ��م 1.2.2.6.G4

ال��ع��رب��ي��ة:
(ال���ن���ح���و
والرصف)

املفاهيم ال َّنحويَّة والرصفيّة
ويستخدمها اس��ت��خ��دا ًم��ا 2.2.2.6.G4
صحي ًحا.
3.2.2.6.G4
4.2.2.6.G4

5.2.2.6.G4
6.2.2.6.G4
7.2.2.6.G4
8.2.2.6.G4
9.2.2.6.G4

نواتج التعلم
يستبدل املتعلّم باألسامء واألفعال والعبارات
العامية كلامت وعبارات فصيحة شفويًا.
يصنف املتعلّم األسامء واألفعال وفق محيطها
اللغوي.
يُرتّب املتعلّم عالقات التدرج بني مفردات ذات
داللة متقاربة (نعاس ،غفوة ،نوم.)..
يُفسرّ املتعلّم الكلامت مستعي ًنا مبرادفاتها
وأضدادها ،وسياقها.
الورقي
يُ َفسرِّ املتعلّم الكلامت مستخد ًما املعجم
َّ
والرقمي.
يُح ّدد املُتَعلِّ ُم املعنى املناسب للكلامت متعددة
املعاين مستخد ًما السياق ،ومستعي ًنا بجذرها.
يوظف املتعلّم الكلامت الجديدة يف سياقات
(جمل مفيدة) تفرس معناها.
يعينِّ املتعلّم أركان الجملة البسيطة (االسمية
والفعلية).
يمُ ّيز املتعلّم الفعل املايض واملضارع واألمر.
يُنشئ املتعلّم جمالً فعلية وفق أزمان الفعل
املختلفة.
يتع ّرف املتعلّم شبه الجملة (الجار واملجرور
والظرف بنوعيه) ،ويُنشئ شبه جملة يف جمل
صحيحة.
يضبط املتعلّم أركان ال ُجملة االسم ّية والفعل ّية
ضبطًا صحي ًحا.
رصف املتعلّم الفعل مع ضامئر الرفع املنفصلة
يُ ِّ
ترصيفًا صحي ًحا.
يتع ّرف املتعلّم حروف العطف (و ،أو ،ثم ،ف)
ويوظفها يف جمل من إنشائه محاكيًا منطًا.
يتع ّرف املتعلّم جمع التكسري.
يستخدم املتعلّم الظُّروف الشائعة يف مواقعها
الصحيحة.
ّ

املستوى
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
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الرابع
تابع ..ال�صف ّ
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 3.6بنيـة اللغـة  1.3.6أن يكتب املتعلّم الكلامت 1.1.3.6.G4
والجمل مراع ًيا قواعد اإلمالء
ال��ع��رب��ي��ة:
والترّ قيم.
(اإلمالء)
2.1.3.6.G4
3.1.3.6.G4
4.1.3.6.G4

ط واضح 1.1.4.6.G4
 4.6بنيـة اللغـة  1.4.6أن يكتب املتعلّم بخ ٍّ

ال��ع��رب��ي��ة:
(الخط)

وجميل مراع ًيا قواعد الخ ِّط
العر ِّيب.
2.1.4.6.G4
3.1.4.6.G4

 5.6بنيـة اللغـة  1.5.6أن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.1.5.6.G4

ال��ع��رب��ي��ة:
(البالغة)

البالغية ،ويتذ َّوقها ،ويُوظّفها
اللغوي.
يف إنتاجه
2.1.5.6.G4
ِّ
3.1.5.6.G4
4.1.5.6.G4
5.1.5.6.G4
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نواتج التعلم
يكتب املتعلّم كلامت برصية تحتوي عىل
حروف تُلفظ وال ت ُكتب ،وتُكتب وال ت ُلفظ.
يكتب املتعلّم ألف تنوين النصب كتابة صحيحة
يف مواضعها الصحيحة.
يكتب املتعلّم األلف اللّينة يف نهاية األسامء
كتابة صحيحة.
يستخدم املتعلّم عالمات الرتقيم (عالمة
االستفهام ،النقطة ،عالمة التعجب ،الفاصلة،
النقطتان الرأسيتان ،القوسان) استخدا ًما
صحي ًحا.
يتتبع املتعلّم رسم الحروف العربية مراعيًا
قواعد خط الرقعة.
يكتب املتعلّم كلامت وجمالً بخط الرقعة
محاك ًيا منطًا.
يكتب املتعلّم الحروف املتجانسة شكالً بخط
الرقعة.
يالحظ املتعلّم اإليقاع اللفظي يف جملة أو عدة
جمل.
يفاضل املتعلّم بني جملتني بناء عىل إيحاءات
األلفاظ.
يتع ّرف املتعلّم أسلويب األمر وال َّنهي.
(السجع) يف
يُ��درك املتعلّم اإليقاع الصويت َّ
الجمل.
يستخدم املتعلّم الكلامت ذات املحيط اللَّغوي
الواحد مراع ًيا الفروق بني دالالتها.

املستوى
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
1
2

ال�صف اخلام�س
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اك��ت��س��اب  2.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات 1.2.1.6.G5
من خالل احتكاكه مبواقف
امل��ف��ردات
غن َّي ٍة لغويًّا.
واستخدامها
2.2.1.6.G5
(املعجم)
3.2.1.6.G5
4.2.1.6.G5
املتعلّم املفردات 1.3.1.6.G5

 3.1.6أن يُفسرّ
الجديدة من خالل سياقاتها
املختلفة.
2.3.1.6.G5
3.3.1.6.G5
4.3.1.6.G5

5.3.1.6.G5
 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن ي���ت���ع��� َّرف امل��ت��ع �لّ��م 1.2.2.6.G5

ال��ع��رب��ي��ة:
(ال���ن���ح���و
والرصف)

املفاهيم ال َّنحويَّة والرصف ّية
ويستخدمها اس��ت��خ��دا ًم��ا 2.2.2.6.G5
صحي ًحا.
3.2.2.6.G5
4.2.2.6.G5
5.2.2.6.G5
6.2.2.6.G5

نواتج التعلم
يستخدم املتعلّم الكلامت ذات املحيط اللغوي
الواحد مراعيا الفروق بني دالالتها.
يُح ّدد املتعلّم عالقات التضاد وال�ترادف بني
الكلامت.
يستبدل املتعلّم بتعابري عامية تعابري فصيحة
شفويًا.
يصنف املتعلّم األسامء واألفعال وفق محيطها
وجذورها اللغوية.
يُفسرّ املتعلّم الكلامت مستعي ًنا مبرادفاتها
وأضدادها.
يُفسرّ املتعلّم الكلامت مستخد ًما املعجم الورقي
وال َّرقمي.
يح ِّد ُد املتعلّم املعنى القريب والبعيد للمفردات،
مثل( :عني ،يد)...
يُح ّدد املتعلّم املعنى املناسب للكلامت متعددة
املعاين مستخد ًما السياق ،ومستعي ًنا بجذرها
اللغوي.
يستخدم املتعلّم الكلامت الجديدة يف سياقات
تفرس معناها.
يتع ّرف املتعلّم ض�مائ��ر ال��رف��ع املتصلة،
ويستخدمها يف جمل من إنشائه.
يتع ّرف املتعلّم جملة (ك��ان) وجملة (إنّ)
بعنارصهام ،ويُوظّفهام يف جمل من إنشائه.
يضبط املتعلّم أركان جملتي (كانَ) و(إنَّ) ضبطًا
صحي ًحا.
يُعرب املتعلّم الجملتني االسمية والفعلية
البسيطتني.
يتع ّرف املتعلّم أنواع الخرب يف الجملة االسمية.
يُنشئ املتعلّم جمالً اسمية متضمنة أنواع الخرب.

املستوى
2
2
1
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
3
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تابع ..ال�صف اخلام�س
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 3.6بنيـة اللغـة  1.3.6أن يكتب املتعلّم الكلامت 1.1.3.6.G5
والجمل مراع ًيا قواعد اإلمالء
ال��ع��رب��ي��ة:
والترّ قيم.
(اإلمالء)
2.1.3.6.G5
3.1.3.6.G5
4.1.3.6.G5

ط واضح 1.1.4.6.G5
 4.6بنيـة اللغـة  1.4.6أن يكتب املتعلّم بخ ٍّ

ال��ع��رب��ي��ة:
(الخط)

وجميل مراعيًا قواعد الخ ِّط
العر ِّيب.
2.1.4.6.G5
3.1.4.6.G5

4.1.4.6.G5
 5.6بنيـة اللغـة  1.5.6أن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.1.5.6.G5
ال��ع��رب��ي��ة:
البالغية ،ويتذ َّوقها ،ويُوظّفها 2.1.5.6.G5

(البالغة)

اللغوي.
يف إنتاجه
ِّ

3.1.5.6.G5
4.1.5.6.G5
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نواتج التعلم
يكتب املتعلّم الكلامت املتض ِّمنة همزة
متوسطة منفردة أو عىل (األلف ،الواو ،الياء)
كتابة صحيحة.
يكتب كلامت برصية تحتوي ع�لى همزة
متوسطة بواقع ( )10كلامت من كل نوع.
يكتب املتعلّم همزة الوصل يف األسامء (اسم،
ابن ،ابنة ،اثنان ،اثنتان ،امرؤ ،امرأة).
يستخدم املتعلّم عالمات الرتقيم (عالمة
االستفهام ،النقطة ،عالمة التعجب ،الفاصلة،
النقطتان الرأسيتان ،القوسان ،عالمتا التنصيص
" ") استخدا ًما صحي ًحا.
يتتبع املتعلّم رسم الحروف العربيّة مراعيًا
قواعد خ ِّط ال ّرقعة.
يكتب املتعلّم كلامت وجمالً بخط ال ّرقعة
محاك ًيا منطًا.
يكتب املتعلّم الحروف املتجانسة شكالً بخط
ال ّرقعة.
يكتب املتعلّم سط ًرا بخ ِّط ال َّنسخ محاكيًا منطًا.
يُنتج املتعلّم جمالً تتضمن تشبي ًها محاك ًيا منطًا.
يمُ يّز املتعلّم الغرض البالغي ألسلوب االستفهام
عن املعنى األصيل له.
يُنتج املتعلّم جمالً تتضمن أسلوب استفهام
بالغي.
ّ
يتع ّرف املتعلّم مفهوم البيت الشعري.

املستوى
1
2
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1

ال�ساد�س
ال�صف ّ
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اك��ت��س��اب  2.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات 1.2.1.6.G6
من خالل احتكاكه مبواقف
امل��ف��ردات
غن َّي ٍة لغويًّا.
واستخدامها
2.2.1.6.G6
(املعجم)
3.2.1.6.G6
املتعلّم املفردات 1.3.1.6.G6

 3.1.6أن يفسرّ
الجديدة من خالل سياقاتها
املختلفة.
2.3.1.6.G6
3.3.1.6.G6
4.3.1.6.G6
5.3.1.6.G6
6.3.1.6.G6
 4.1.6أن ين ِّمي املتعلّم معجمه 1.4.1.6.G6

ال �لُّ��غ��وي باملصطلحات يف
مجاالتها العلمية والحيات ّية2.4.1.6.G6 .

 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.2.2.6.G6

ال��ع��رب��ي��ة:
(النحو)

ال�� َّن��ح��ويَّ��ة ويستخدمها
استخدا ًما صحي ًحا.
2.2.2.6.G6
3.2.2.6.G6
4.2.2.6.G6
5.2.2.6.G6
6.2.2.6.G6

نواتج التعلم
يح ّدد املتعلّم عالقات التضاد وال�ّت�رّ ادف بني
الكلامت.
يصنف املتعلّم الكلامت وفق جذورها.
يستخدم املتعلّم كلامت منحوتة يف مواقف
حياتية (حوقل ،بسمل ،هلل.)...
يفسرّ املتعلّم األس�ماء واألف��ع��ال مستعي ًنا
مبرادفاتها وأضدادها.
الورقي
يفسرّ املتعلّم الكلامت مستخد ًما املعجم
ّ
قمي.
وال ّر ّ
يح ّدد املتعلّم املعاىن املعجمية واالصطالحية
للكلامت.
يح ّدد املتعلّم املعنى املناسب للكلامت متعددة
السياق.
املعاين مستخد ًما ّ
مييز املتعلّم معاين الكلامت من خالل جذورها
واشتقاقاتها.
يستخدم املتعلّم الكلامت الجديدة يف سياقات
تفرس معناها.
يُفسرّ املتعلّم مصطلحات علمية يف مجال العلوم
التطبيقيّة( :الطب ،الصيدلة ،الهندسة)......
يُ َفسرِّ املتعلّم مصطلحات علمية يف مجال
العلوم الطبية( :الترشيح ،البيطرة)......
يتع ّرف املتعلّم عالمات اإلع��راب الفرعية
واألصلية يف الجمل االسمية والفعلية.
يُعرب املتعلّم املثنى وجمع املذكر واملؤنث
الساملني.
ّ
يتع ّرف املتعلّم ضامئر النصب املتصلة.
مييز املتعلّم بني الفعل املبني والفعل املعرب
من خالل معرفته البناء واإلعراب.
يعرب املتعلّم أركان ُجملتي (كان) و(إنّ).
يتع ّرف املتعلّم املعطوف واملعطوف عليه،
ويُعربهام ،ويوظفهام يف جمل من إنشائه.

املستوى
1
3
2
2
1
2
2
1
1
3
3
3
2
2
3
3
2
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ال�ساد�س
تابع ..ال�صف ّ
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 3.6بنيـة اللغـة  1.3.6أن يكتب املتعلّم الكلامت 1.1.3.6.G6
ال��ع��رب��ي��ة:
والجمل مراع ًيا قواعد اإلمالء2.1.3.6.G6 .
(اإلمالء)
3.1.3.6.G6
4.1.3.6.G6
5.1.3.6.G6

ط واضح 1.1.4.6.G6
 4.6بنيـة اللغـة  1.4.6أن يكتب املتعلّم بخ ٍّ

ال��ع��رب��ي��ة:
(الخط)

وجميل مراعيًا قواعد الخ ِّط
العر ِّيب.

(البالغة)

اللغوي.
يف إنتاجه
ِّ

2.1.4.6.G6
 5.6بنيـة اللغـة  1.5.6أن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.1.5.6.G6
ال��ع��رب��ي��ة:
البالغية ،ويتذ َّوقها ،ويوظِّفها 3.1.5.6.G6
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2.1.5.6.G6
4.1.5.6.G6
5.1.5.6.G6

املستوى
نواتج التعلم
2
يكتب املتعلّم الهمزة املتطرفة كتابة صحيحة
يكتب املتعلّم الهمزة املتطرفة مع تنوين الفتح
2
كتابة صحيحة.
يرسم املتعلّم كلامت برصية تحتوي عىل همزة
3
متطرفة بواقع ( )10كلامت من كل نوع.
يكتب املتعلّم الكلامت التي تسقط منها الهمزة
3
(ابن ،اسم ،اثنان ،امرؤ )...كتابة صحيحة.
يستخدم املتعلّم عالمات الرتقيم (إش��ارة
االستفهام ،النقطة ،عالمة التعجب ،النقطتان
3
الرأسيتان،الفاصلة ،القوسان ،عالمتا التنصيص "
" ،عالمة االعرتاض  )- -استخدا ًما صحي ًحا.
يكتب املتعلّم كلامت وجمالً بخط الرقعة
محاك ًيا من األمن��اط الخطية املختارة بعناية 2
وإتقان.
2
يكتب املتعلّم عبارة بخط النسخ والرقعة.
1
يح ّدد املتعلّم أركان التشبيه يف جمل مختارة.
ينتج املتعلّم جمالً تتضمن تشبي ًها مح ِّد ًدا
2
عنارصه.
3
ينتج املتعلّم كلامت متجانسة لفظًا.
3
ينتج جمالً تتضمن طباقًا.
يتع ّرف املتعلّم موقع القافية يف البيت ،ويسميها
2
يف قصائد متنوعة القافية.

ال�سابع
ال�صف ّ
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اك��ت��س��اب  2.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات 1.2.1.6.G7
من خالل احتكاكه مبواقف
امل��ف��ردات
غن َّي ٍة لغويًّا.
واستخدامها
2.2.1.6.G7
(املعجم)
3.2.1.6.G7

املتعلّم املفردات 1.3.1.6.G7

 3.1.6أن يفسرّ
الجديدة من خالل سياقاتها
املختلفة.

2.3.1.6.G7
3.3.1.6.G7
4.3.1.6.G7
5.3.1.6.G7

 4.1.6أن ين ِّمي املتعلّم معجمه 1.4.1.6.G7

ال �لُّ��غ��وي باملصطلحات يف
مجاالتها العلمية والحيات ّية2.4.1.6.G7 .

 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.2.2.6.G7

ال��ع��رب��ي��ة:
(النحو)

ال�� َّن��ح��ويَّ��ة ويستخدمها
استخدا ًما صحي ًحا.

2.2.2.6.G7
3.2.2.6.G7
4.2.2.6.G7
5.2.2.6.G7
6.2.2.6.G7
7.2.2.6.G7

نواتج التعلم
يح ّدد املتعلّم عالقات التضاد وال�ترادف بني
الكلامت.
يستبدل املتعلّم بالكلامت الجديدة يف نص
قديم كلامت مألوفة فصيحة ميرسة.
يفسرّ املتعلّم أس�ماء وأف��ع��االً مبرادفاتها
وأضدادها.
يفسرّ املتعلّم الكلامت مستعيًنا مبرادفاتها
�ص��ويتّ ،ويوظفها يف
وأض��دا ِده��ا وإيقاعها ال� َّ
سياقات تفرس معناها.
يفسرّ املتعلّم الكلامت مستخد ًما املعجم
الورقي واآليل.
يح ّدد املتعلّم املعاىن املعجمية واالصطالحية
لكلامت سياسية (سفري ،وزير.)..
يح ّدد املتعلّم املعنى املناسب للكلامت متعددة
املعاين مستخد ًما السياق.
يح ّدد املتعلّم معاين الكلامت املشتقة مستعي ًنا
بجذرها.
يفسرّ املتعلّم املصطلحات العلمية يف سياقات
النصوص املعلومات ّية( :غاز الكربون ،األوزون.)...
يفسرّ املتعلّم مصطلحات علمية تتداخل أحيانًا
مع مجاالت العلوم اإلنسانية.
يتع ّرف املتعلّم الفعل املبني للمعلوم ،واملبني
للمجهول ،ونائب الفاعل ،ويعربهام ،ويوظفهام
توظيفًا صحي ًحا.
يتع ّرف املتعلّم أحوال العدد مع املعدود من
( )10-1مراع ًيا أحوالهام يف التوظيف.
يتع ّرف املتعلّم ال َّنعت واملنعوت ،ويُعربهام،
ويوظفهام يف جمل من إنشائه.
مي ّيز املتعلّم األفعال الصحيحة من املعتلة،
وأنواعهام.
يتع ّرف ويُعرب املتعلّم الفعل املضارع رف ًعا
ونص ًبا وجز ًما.
يتع ّرف املتعلّم املفعول املطلق ،ويعربه إعرابًا
صحي ًحا ،ويوظفه يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم املفعول فيه ،ويُعربه إعرابًا
صحي ًحا ،ويوظفه يف مواقف حياتية.

املستوى
2
2
2
3
2
1
1
2
2
2
3
3
3
2
3
2
2
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ال�سابع
تابع ..ال�صف ّ
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 3.6بنيـة اللغـة  1.3.6أن يكتب املتعلّم الكلامت 1.1.3.6.G7
والجمل مراع ًيا قواعد اإلمالء.
ال��ع��رب��ي��ة:
(اإلمالء)
2.1.3.6.G7
3.1.3.6.G7
4.1.3.6.G7
5.1.3.6.G7

 5.6بنيـة اللغـة  1.5.6أن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.1.5.6.G7

ال��ع��رب��ي��ة:
(البالغة)

البالغية ،ويتذ َّوقها ،ويوظِّفها
اللغوي.
يف إنتاجه
3.1.5.6.G7
ِّ
2.1.5.6.G7
4.1.5.6.G7
5.1.5.6.G7
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نواتج التعلم
يكتب املتعلّم األلف اللينة يف نهاية األسامء
الثالثية كتابة صحيحة.
يكتب املتعلّم األلف اللينة يف نهاية األفعال
الثالثية كتابة صحيحة.
يكتب املتعلّم ألف االثنني يف األفعال املنتهية
بهمزة متطرفة كتابة صحيحة.
يكتب املتعلّم الكلامت التي تتضمن همزة مد
كتابة صحيحة.
يستخدم املتعلّم عالمات الرتقيم (إش��ارة
االستفهام ،النقطة ،عالمة التعجب ،النقطتان
الرأسيتان ،الفاصلة ،القوسان ،عالمتا التنصيص
" " ،عالمة االع�تراض  ،- -الفاصلة املنقوطة)
استخدا ًما صحي ًحا.
يتع ّرف املتعلّم موقع القافية يف البيت ،ويسميها
يف قصائد متنوعة القافية.
يتع ّرف املتعلّم األغ �راض البالغية لألسلوب
الخربي.
يتع ّرف املتعلّم األغ �راض البالغية لألسلوب
اإلنشايئ (األمر ،النهي ،االستفهام).
ينتج جمالً تتضمن أغراضً ا بالغية متنوعة
لألسلوب الخربي واإلنشايئ.
يتع ّرف املتعلّم التشبيه التام ،وينتجه يف جمل
من إنشائه.

املستوى
3
2
1
1

3

2
3
3
3
3

ال�صف الثامن
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اك��ت��س��اب  2.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات 1.2.1.6.G8
من خالل احتكاكه مبواقف
امل��ف��ردات
غن َّي ٍة لغويًّا.
واستخدامها
2.2.1.6.G8
(املعجم)
3.2.1.6.G8

املتعلّم املفردات 1.3.1.6.G8

 3.1.6أن يفسرّ
الجديدة من خالل سياقاتها
املختلفة.
2.3.1.6.G8
3.3.1.6.G8
4.3.1.6.G8
 4.1.6أن ين ِّمي املتعلّم معجمه 1.4.1.6.G8

ال �لُّ��غ��وي باملصطلحات يف
مجاالتها العلمية والحياتيّة2.4.1.6.G8 .
3.4.1.6.G8

 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.2.2.6.G8

ال��ع��رب��ي��ة:
(النحو)

ال�� َّن��ح��ويَّ��ة ويستخدمها
استخدا ًما صحي ًحا.
2.2.2.6.G8
3.2.2.6.G8
4.2.2.6.G8
5.2.2.6.G8

6.2.2.6.G8
7.2.2.6.G8
8.2.2.6.G8

نواتج التعلم
يستبدل املتعلّم بالكلامت الجديدة يف نص
قديم كلامت مألوفة فصيحة.
يفسرّ املتعلّم أس�ماء وأف��ع��االً مبرادفاتها
وأضدادها.
مييز املتعلّم معاين الكلامت من خالل جذورها
واشتقاقاتها.
يفسرّ املتعلّم الكلامت مستعي ًنا باملعجم الورقي
والرقمي ،ويستخدمها يف سياقات تعزز معناها.
يح ّدد املتعلّم املعاين املعجمية واالصطالحية
لكلامت اقتصادية (مرصف ،صفقة ،االدخار.)..
يح ّدد املتعلّم معاين الكلامت املشتقة مستعي ًنا
بجذرها.
يفسرّ املتعلّم الكلامت املنحوتة واملركبة تركيبًا
مزجيًا (حرضموت ،عربسات ،عبشمي.)..
يبوب املصطلحات العلمية وفق مجاالتها (طب،
هندسة ،فلك ).....ويفرسها.
يفسرّ املتعلّم مصطلحات علمية يف مجال
العلوم اإلنسانية.
يفسرّ املتعلّم املصطلحات العلمية املناسبة
لسياقات النصوص املعلوماتيّة.
يتع ّرف املتعلّم املفعول له ،ويعربه إعرابًا
صحي ًحا ،ويوظفه يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم ال��ح��ال م��ف��ردة وجملة،
ويعربهام،ويوظفهام يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم األس�ماء الخمسة ،ويعربها،
ويوظفها يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم األفعال الخمسة،ويعربها رف ًعا
ونص ًبا وجز ًما ،ويوظفها يف مواقف حياتبة.
يتع ّرف املتعلّم ركني اإلضافة ،ويعربهام ،ومييز
بني اإلضافة وال َّنعت ،ويوظف ُركني اإلضافة يف
مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم املجرد واملزيد ،ويعن املجرد إىل
مزيد واملزيد إىل مج ّر ٍد.
يتع ّرف املتعلّم الجامد واملشتق ،ومييز بينهام.
مييز املتعلّم املصادر الثالثية وغري الثالثية يف
نصوص مختلفة ،ويوظفها يف مواقف حياتية.

املستوى
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
2
1
2
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تابع ..ال�صف الثامن
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 3.6بنيـة اللغـة  1.3.6أن يكتب املتعلّم الكلامت 1.1.3.6.G8
والجمل مراع ًيا قواعد اإلمالء.
ال��ع��رب��ي��ة:
(اإلمالء)
2.1.3.6.G8
3.1.3.6.G8

4.1.3.6.G8
 5.6بنيـة اللغـة  1.5.6أن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.1.5.6.G8

ال��ع��رب��ي��ة:
(البالغة)

البالغية ،ويتذ َّوقها ،ويوظِّفها
اللغوي.
يف إنتاجه
ِّ

3.1.5.6.G8
2.1.5.6.G8
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نواتج التعلم
يكتب املتعلّم الكلامت التي يخالف رسمها
نطقها.
يكتب املتعلّم همزة االستفهام عند دخولها عىل
همزة الوصل والقطع رسماً صحي ًحا.
يستخدم املتعلّم عالمات الرتقيم (إش��ارة
االستفهام ،النقطة ،الفاصلة ،عالمة التعجب،
النقطتان الرأسيتان ،القوسان ،عالمتا التنصيص "
" ،عالمة االعرتاض  ،- -الفاصلة املنقوطة ،النقاط
األفقية ...ثالث نقاط) استخدا ًما صحي ًحا.
يكتب املتعلّم ما االستفهامية متصلة بحرف
الجر كتابة صحيحة.
يتع ّرف املتعلّم التشبيه املرسل واملؤكد ،ويحلله،
موض ًحا مواطن الجامل ،وينتجهام يف جمل من
إنشائه.
يتع ّرف املتعلّم معنى التضمني واالقتباس ،وينتج
فقرات مطعمة بنصوص مضمنة ومقتبسة.
يتع ّرف املتعلّم التشبيه املفصل ،واملجمل،
موض ًحا مواطن الجامل ،وينتجهام يف جمل من
إنشائه.

املستوى
1
2

3

1
2
2
3

ال�صف التّا�سع
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اك��ت��س��اب  2.1.6أن يكتسب املتعلّم مفردات 1.2.1.6.G9
من خالل احتكاكه مبواقف
امل��ف��ردات
غن َّي ٍة لغويًّا.
واستخدامها
2.2.1.6.G9
(املعجم)
 3.1.6أن يفسرّ املتعلّم املفردات 1.3.1.6.G9
الجديدة من خالل سياقاتها
املختلفة.
2.3.1.6.G9
3.3.1.6.G9
4.3.1.6.G9
 4.1.6أن ين ِّمي املتعلّم معجمه 1.4.1.6.G9

ال �لُّ��غ��وي باملصطلحات يف
مجاالتها العلمية والحيات ّية.

2.4.1.6.G9

 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.2.2.6.G9

ال��ع��رب��ي��ة:
(النحو)

ال�� َّن��ح��ويَّ��ة ويستخدمها
استخدا ًما صحي ًحا.
2.2.2.6.G9
3.2.2.6.G9
4.2.2.6.G9
5.2.2.6.G9
6.2.2.6.G9

7.2.2.6.G9

نواتج التعلم
يُفسرِّ املتعلّم الكلامت الجديدة مستخد ًما
املعجم الورقي أو الرقمي.
يُفسرّ املتعلّم األس�ماء واألفعال مبرادفاتها
وأضدادها.
يفسرّ املتعلّم الكلامت ُم ْستعي ًنا مبرادفاتها
وأضدادها وإيقاعها املوسيقي.
مييز املتعلّم الكلامت املعربة من الدخيلة قدميًا
وحديثًا (فردوس ،رسوال ،تلفاز.)..
يح ّدد املتعلّم املعنى املناسب للكلامت متعددة
املعاين ويستخدمها يف سياقات تفرس معناها.
مييز املتعلّم معاين الكلامت من خالل جذورها
واشتقاقاتها.
يبوب املتعلّم املصطلحات العلمية وفق فروع
كل مجال ،ويفرس معناها ،مثل( :الطب:
ترشيح ،عظام ،عيون.).....
يفسرّ املتعلّم املصطلحات العلمية يف سياقات
النصوص املعلومات ّية.
يتع ّرف املتعلّم امليزان الرصيف ،ويستخدمه يف
وزن الكلامت الصحيحة واملعتلة.
يشتق املتعلّم اسم الفاعل من الفعل الثاليث وغري
الثاليث ،ويعربه ،ويوظفه يف مواقف حياتية.
يشتق املتعلّم اسم املفعول من الفعل الثاليث
وغري الثاليث ،ويعربه .ويوظفه يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم نوعي التَّوكيد ،ويعربهام
ويوظفهام يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم املمنوع من الرصف ،ويعربه،
ويوظفه يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم أحكام مطابقة العدد للمعدود
يف اإلفراد والتثنية والجمع ،ويعربه ،ويوظفه
نكر ًة ومعرفة يف مواقف حياتية.
يصوغ املتعلّم العدد عىل وزن فاعل مع معدوده
تذك ًريا وتأنيثًا ،ويوظفه يف مواقف حياتية.

املستوى
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
3
3
2
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تابع ..ال�صف التّا�سع
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 8.2.2.6.G9
ال�� َّن��ح��ويَّ��ة ويستخدمها
ال��ع��رب��ي��ة:
استخدا ًما صحي ًحا.
(النحو)
9.2.2.6.G9

 3.6بنيـة اللغـة  1.3.6أن يكتب املتعلّم الكلامت 1.1.3.6.G9

ال��ع��رب��ي��ة:
(اإلمالء)

والجمل مراعيًا قواعد اإلمالء.

2.1.3.6.G9
3.1.3.6.G9
4.1.3.6.G9
5.1.3.6.G9

 5.6بنيـة اللغـة  1.5.6أن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.1.5.6.G9

ال��ع��رب��ي��ة:
(البالغة)

البالغية ،ويتذ َّوقها ،ويوظِّفها
اللغوي.
يف إنتاجه
3.1.5.6.G9
ِّ
2.1.5.6.G9

4.1.5.6.G9
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نواتج التعلم
يتع ّرف املتعلّم األفعال التي تنصب مفعولني
أصلهام مبتدأ وخرب ،ويعرب جملها ،ويوظفها يف
مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم األفعال التي تنصب مفعولني
برا ،ويعرب جملها،
ليس أصلهام مبتدأ وخ� ً
ويوظفها يف مواقف حياتية.
يكتب املتعلّم الكلامت التي يجوز فيها الوصل
والفصل كتابة صحيحة.
يكتب املتعلّم الهمزة املتوسطة الشَّ اذة عن
قاعدتها كتابة صحيحة.
يكتب املتعلّم الهمزة املتطرفة كتابة صحيحة.
يكتب املتعلّم األلف اللينة يف األسامء واألفعال
غري الثالثية كتابة صحيحة.
يكتب املتعلّم التاء املربوطة واملفتوحة مع
تنوين الفتح كتابة صحيحة.
يتع ّرف املتعلّم مفهوم التقديم والتأخري،
وداللتهام املعنوية.
ينتج املتعلّم جمالً تتضمن تقدميًا وتأخ ًريا.
يتع ّرف املتعلّم التشبيه البليغ ،ويحلله موض ًحا
موطن الجامل ،وينتج جمالً تتضمن تشبيهات
بليغة.
يتع ّرف املتعلّم االستعارة ،ومييِّزها عن التَّشبيه
بأنواعه ،وينتج جمالً تتض َّمنها.

املستوى
3
2
2
2
2
1
1
2
2
3
3

ال�صف العا�شر
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اك��ت��س��اب  3.1.6أن يفسرّ املتعلّم املفردات 1.3.1.6.G10
الجديدة من خالل سياقاتها
امل��ف��ردات
املختلفة.
واستخدامها
2.3.1.6.G10
(املعجم)
3.3.1.6.G10
4.3.1.6.G10

 4.1.6أن ين ِّمي املتعلّم معجمه 1.4.1.6.G10

ال �لُّ��غ��وي باملصطلحات يف
مجاالتها العلمية والحياتيّة2.4.1.6.G10 .

 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.2.2.6.G10

ال��ع��رب��ي��ة:
(النحو)

ال�� َّن��ح��ويَّ��ة ويستخدمها
استخدا ًما صحي ًحا.
2.2.2.6.G10
3.2.2.6.G10
4.2.2.6.G10
5.2.2.6.G10
6.2.2.6.G10
7.2.2.6.G10

8.2.2.6.G10
 5.6بنيـة اللغـة  1.5.6أن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.1.5.6.G10

ال��ع��رب��ي��ة:
(البالغة)

البالغية ،ويتذ َّوقها ،ويوظِّفها
اللغوي.
يف إنتاجه
ِّ

3.1.5.6.G10
2.1.5.6.G10

نواتج التعلم
الورقي
يفسرّ املتعلّم الكلامت مستخد ًما املعجم
َّ
والرقمي.
يح ّدد املتعلّم املعنى املناسب للكلامت متعددة
املعاين ،مستخد ًما السياق.
يتع ّرف املتعلّم كلامت ُم َع َّربة لصناعات حديثة.
يستخدم املتعلّم الكلامت امل ُ َع َّربة يف سياقات
جديدة.
يُبَ ِّو ُب املتعلّم املصطلحات العلمية يف العلوم
التطبيقيّة وفق مجاالتها ،ويفسرّ ها.
يفسرّ املتعلّم مصطلحات علمية يف مجال
العلوم اإلنسانية ويستخدمها.
يتع ّرف املتعلّم صيغ مبالغة اسم الفاعل،
ويوظفها يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم الصفة املشبهة ،ويشتقها،
ويعربها يف نصوص منتب ًها إىل وظائفها النحوية
املختلفة ،ويوظفها يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم املنقوص واملقصور واملمدود،
ويثنيهام ويجمعهام ،منشئًا جمالً تتضمنهام.
يتع ّرف املتعلّم أسلوب االستثناء ،ويعربه،
ويوظفه يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم أسلوب االختصاص ،ويعربه،
ويوظفه يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم أسلوب اإلغ��راء والتحذير،
ويعربه ،ويوظفه يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم ضامئر الرفع والنصب والجر
املتصلة واملنفصلة ،ويعربها ،ويستخدمها يف
تواصله الشفوي والكتايب استخدا ًما سليماً .
الساكنة
يسند املتعلّم األفعال إىل الضَّ امئر ّ
واملتحركة إسنا ًدا صحي ًحا.
يتع ّرف املتعلّم نوعي االستعارة باعتبار الطرف
املحذوف (مكنية ،ترصيحية) ،ويحلّلهام ،وينتج
جمالً تتضمنهام ،ويوظفهام يف أسلوبه الشفوي
والكتايب.
يح ّدد املتعلّم الغرض البالغي للتقديم والتأخري
(تعزيز).
يتع ّرف املتعلّم مفهوم الطباق واملقابلة ،وينتج
جمالً تتضمنهام ،ممي ًزا بينهام.

املستوى
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3
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تابع ..ال�صف العا�شر
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 6.6بنيـة اللغـة  1.6.6أن يتع ّرف موسيقا بحور 1.1.6.6.G10
الشعر العريب ،ويحللها كتاب ًة
العربية:
ورم ًزا وتفعيالت.
(العروض)
2.1.6.6.G10
3.1.6.6.G10

4.1.6.6.G10
5.1.6.6.G10
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نواتج التعلم
ي��ت��ع � ّرف امل��ت��ع�لّ��م امل��ف��اه��ي��م العروضية
األساسية(:الصدر  -العجز  -التفعيالت).
يح ّدد أجزاء البيت الشعري( :العروض ،الرضب،
الحشو ،القافية).
يكتب البيت الشعري كتابة عروض ّية ويقطعه،
ويتع ّرف تفعيالته الرئيسة :السليمة وغري
السليمة.
يتع ّرف املتعلّم تفعيالت البحر املتقارب السليمة
وغري السليمة ،ويزن أبيات ًا من البحر املتقارب.
يتع ّرف املتعلّم تفعيالت بحر الرجز السليمة
وغري السليمة ،ويزن أبياتًا من بحر الرجز.

املستوى
2
2
2
3
3

ال�صف احلادي ع�شر
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اك��ت��س��اب  3.1.6أن يفسرّ املتعلّم املفردات 1.3.1.6.G11
الجديدة من خالل سياقاتها
امل��ف��ردات
املختلفة.
واستخدامها
2.3.1.6.G11
(املعجم)
3.3.1.6.G11

 4.1.6أن ين ِّمي املتعلّم معجمه 1.4.1.6.G11

ال �لُّ��غ��وي باملصطلحات يف
مجاالتها العلمية والحيات ّية2.4.1.6.G11 .

 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.2.2.6.G11

ال��ع��رب��ي��ة:
(النحو)

ال�� َّن��ح��ويَّ��ة ويستخدمها
استخدا ًما صحي ًحا.
2.2.2.6.G11
3.2.2.6.G11
4.2.2.6.G11
5.2.2.6.G11
6.2.2.6.G11
7.2.2.6.G11
8.2.2.6.G11

 5.6بنيـة اللغـة  1.5.6أن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.1.5.6.G11

ال��ع��رب��ي��ة:
(البالغة)

البالغية ،ويتذ َّوقها ،ويوظِّفها
اللغوي.
يف إنتاجه
3.1.5.6.G11
ِّ
2.1.5.6.G11

نواتج التعلم
يفسرّ املتعلّم الكلامت مستخد ًما املعجم الورقي
والرقمي.
يح ّدد املتعلّم املعنى املناسب للكلامت متعددة
املعاين مستخد ًما السياق.
يستخدم املتعلّم الكلامت املعربة يف سياقات
جديدة.
يُب ِّوب املتعلّم مصطلحات العلوم التطبيقية
وفق فروع مجاالتها يف النصوص املعلومات ّية.
يستخدم املتعلّم مصطلحات العلوم اإلنسانية
يف املجاالت املختلفة( :إعالم ،اقتصاد ،اجتامع،
األرسة ،كادر ،بنية تحتية ،تربية ،)..ويصنفها
وفق فروع كل مجال.
يتع ّرف املتعلّم البدل ،ويعربه ،ويوظفه يف
سياقات مختلفة.
يتع ّرف املتعلّم اسم اآللة ،ويصوغه ،ويستخدمه
يف أسلوبه الشفوي والكتايب.
يتع ّرف املتعلّم اسم التفضيل ،ويصوغه ،ويوظفه
يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم اسمي ال � َّزم��ان وامل��ك��ان،
ويصوغهام ،ويوظفهام يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم أفعال املقاربة والرجاء والرشوع،
ويعربها ،ويوظفها يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم معاين أسامء األفعال ،ويصنفها،
ويعربها ،ويوظفها يف مواقف حياتية متنوعة.
يتع ّرف املتعلّم جملة النداء وأدواتها ،ويعربها،
ويوظفها يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم داللة كم االستفهامية والخربية،
ومتييزهام ،ويوظفهام يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم أن��واع الجناس ،وينتج جمالً
تتضمنها.
يتع ّرف املتعلّم التشبيه التمثييل ،ويحلله،
موض ًحا موطن الجامل ،وينتج جمالً تتضمنه.
يتع ّرف املتعلّم التشبيه الضمني ،ويحلله،
موض ًحا موطن الجامل ،وينتج جمالً تتضمنه.

املستوى
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
1
2
3
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تابع ..ال�صف احلادي ع�شر
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 5.6بنيـة اللغـة  1.5.6أن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 4.1.5.6.G11
البالغية ،ويتذ َّوقها ،ويوظِّفها
ال��ع��رب��ي��ة:
اللغوي.
يف إنتاجه
(البالغة)
5.1.5.6.G11
ِّ
 6.6بنيـة اللغـة  1.6.6أن يتع ّرف موسيقا بحور 1.1.6.6.G11

العربية:
(العروض)

الشعر العريب ،ويحللها كتاب ًة
ورم ًزا وتفعيالت.
2.1.6.6.G11
3.1.6.6.G11
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نواتج التعلم
يتع ّرف املتعلّم حسن التقسيم ،وينتج جمالً
تتضمنه.
يتع ّرف املتعلّم الكناية ،ويحللها ،وينتج جمالً
تتضمنها.
يتع ّرف املتعلّم تفعيالت البحر الرمل السليمة
وغري السليمة ،ويزن أبيات ًا من بحر الرمل.
يتع ّرف املتعلّم تفعيالت البحر الوافر السليمة
وغري السليمة ،ويزن أبياتًا من البحر الوافر.
يتع ّرف املتعلّم تفعيالت البحر الخفيف السليمة
وغري السليمة ،ويزن أبيات ًا من البحر الخفيف.

املستوى
1
3
2
2
2

ال�صف الثاين ع�شر
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 1.6اك��ت��س��اب  3.1.6أن يفسرّ املتعلّم املفردات 1.3.1.6.G12
الجديدة من خالل سياقاتها
امل��ف��ردات
املختلفة.
واستخدامها
2.3.1.6.G12
(املعجم)
3.3.1.6.G12

 4.1.6أن ين ِّمي املتعلّم معجمه 1.4.1.6.G12

ال �لُّ��غ��وي باملصطلحات يف
مجاالتها العلمية والحيات ّية2.4.1.6.G12 .

3.4.1.6.G12

 2.6بنيـة اللغـة  2.2.6أ ْن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.2.2.6.G12

ال��ع��رب��ي��ة:
(النحو)

ال�� َّن��ح��ويَّ��ة ويستخدمها
استخدا ًما صحي ًحا.
2.2.2.6.G12
3.2.2.6.G12
4.2.2.6.G12

5.2.2.6.G12

6.2.2.6.G12

7.2.2.6.G12

8.2.2.6.G12
9.2.2.6.G12

نواتج التعلم
الورقي
يفسرّ املتعلّم الكلامت مستخد ًما املعجم
َّ
والرقمي.
يُح ّدد املتعلّم املعنى املناسب للكلامت متعددة
املعاين مستخد ًما السياق.
يتع ّرف املتعلّم كلامت أجنبية لصناعات
معارصة ،ويستخدمها يف سياقات جديدة.
يفسرّ املتعلّم املصطلحات العلمية وفق فروع
كل مجال يف النصوص املعلوماتية.
يتع ّرف املتعلّم املصطلحات األساسية يف مجاالت
مختلفة( :سياسة ،بيئة ،اقتصاد ،)....موضّ ًحا
العالقة بني داللتها املعجميَّة واالصطالحيَّة:
(الخصخصة ،العوملة.)...،
يوظف املتعلّم مصطلحات العلوم اإلنسانية
يف املجاالت املختلفة( :إعالم،اقتصاد ،اجتامع،
تربية ،)..ويصنفها وفق فروع كل مجال( :علم
االجتامع :األرسة ،كادر ،بنية تحتية.)....،
يتع ّرف املتعلّم عمل املصدر ،ويعرب معموله،
ويوظفهام يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم عمل اسم الفاعل ،ويعرب معموله.
يتع ّرف املتعلّم عمل اسم املفعول ،ويعرب
معموله ،ويوظفهام يف مواقف حياتية.
يتع ّرف املتعلّم أسلوب املدح والذم ،ويس ّمي
عنارصه ،ويعربها إعرابًا صحي ًحا ،ويوظفه يف
سياقات جديدة.
يتع ّرف املتعلّم أسلوب القسم ،وعنارصه
وأحكامه ،ويعربه إعرابًا صحي ًحا ،ويوظفه يف
سياقات جديدة.
يتع ّرف املتعلّم أسلوب الرشط الجازم ،وعنارصه،
ويعربه إعرابا صحي ًحا ،ويوظفه يف سياقات
حياتية جديدة.
يتع ّرف املتعلّم أسلوب ال�شرط غريالجازم،
وعنارصه ،ويعربه إعرابًا صحي ًحا ،ويوظفه يف
سياقات حياتية جديدة.
يُعرب املتعلّم جملة جواب الرشط املقرتنة وغري
امل ُ ْقترَ نة بالفاء.
يتع ّرف املتعلّم صيغتي أسلوب التعجب
ويعربهام ،ويوظفهام يف مواقف حياتية.

املستوى
1
2
1
2
2

2
2
2
2
3
3
3
2
2
3
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تابع ..ال�صف الثاين ع�شر
املجال
 .6اللغة

املعيار
املحور
 5.6بنيـة اللغـة  1.5.6أن يتع ّرف املتعلّم املفاهيم 1.1.5.6.G12
ال��ع��رب��ي��ة:
البالغية ،ويتذ َّوقها ،ويوظِّفها 3.1.5.6.G12
اللغوي.
يف إنتاجه
(البالغة)
ِّ
2.1.5.6.G12
4.1.5.6.G12

5.1.5.6.G12
 6.6بنيـة اللغـة  1.6.6أن يتع ّرف موسيقا بحور 1.1.6.6.G12

العربية:
(العروض)

الشعر العريب ،ويحللها كتاب ًة
ورم ًزا وتفعيالت.
2.1.6.6.G12
3.1.6.6.G12
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املستوى
نواتج التعلم
2
يتع ّرف املتعلّم التورية ،وينتج جمالً تتضمنها.
يتع ّرف املتعلّم املقصود بكل من اإليجاز
2
واإلطناب واملساواة ،وينتج جمالً تتضمنها.
يتع ّرف املتعلّم أنواع املجاز العقيل واملرسل،
3
ومييز بينهام ،وينتج جمالً تتضمنها.
ينتج املتعلّم جمالً تتضمن محسنات بديعية:
(الجناس ،الطباق ،السجع ،املقابلة ،حسن 3
التقسيم) (تعزيز).
يحلّل املتعلّم صو ًرا بيانية (تشبيه ،استعارة،
2
كناية) (تعزيز).
يتع ّرف املتعلّم تفعيالت البحر البسيط السليمة
2
وغري السليمة ،ويزن أبيات ًا من البحر البسيط.
يتع ّرف املتعلّم تفعيالت البحر الطويل السليمة
2
وغري السليمة .ويزن أبيات ًا من البحر الطويل.
يتع ّرف املتعلّم تفعيالت البحر الكامل السليمة
2
وغري السليمة .ويزن أبيات ًا من البحر الكامل.

معايري الأداء بح�سب ال�صفوف
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رو�ضة 1
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

أساسيات - -يقل ِّْب صفحات كتاب يف - -ي��ت��ع��رف أن السطور
امل��ط��ب��وع��ة يف الكتب
االتجاه الصحيح.
القراءة
 -يتتبع الكلامت من األعىل تنقل املعنى ،مثل :رسدالقصص.
إىل األسفل.
 -ي����ؤرش إىل ال��س��ط��ور - -يتتبع الكلامت من اليمنيإىل اليسار ،ومن األعىل
املطبوعة يف النص.
إىل األس��ف��ل ،وصفحة
صفحة.

 -يعرف أن اللغة املحكية ميكنكتابتها وقراءتها.
 -يدرك أن السطور املطبوعة – يفالبيئة ،ويف النصوص ،واملطبوعة
رقمياتنقل املعنى ،مثل :رسد
القصص ،وتقديم املعلومات...
إلخ.
 -يتتبع الكلامت من اليمني إىلاليسار ،ومن األعىل إىل األسفل،
وصفحة صفحة.

قراءة - -يحدد قصة مفضلة.
النصوص - -ي��ج��ي��ب ع��ن األس��ئ��ل��ة
وي��ق��دم أوص��اف��ا حول
األدبية
الرسومات التوضيحية يف
الكتاب.

 -يحدد الكتب والقصة املفضلةويعيد رسدها.
 -يسأل ويجيب عن األسئلة حولٍ
بصوت عا ٍل،
قصة أو أنشودة قرأها
أو حول الكلامت أو الرسومات
التوضيحية غري املألوفة ،ويربط
عالقاتها بخرباته.
 -يقرأ الرسومات التوضيحية يفكتاب مصور.

قراءة - -يطرح ناد ًرا بعض األسئلة
النصوص أو يجيب عنها حول نص
معلومايتّ متت قراءته له.
املعلومات ّية  - -يطرح ناد ًرا األسئلة حول
الكلامت غري املألوفة أو
الرسومات التوضيحية
يف النص املعلومايتّ الذي
سمعه.
 -يصف بصعوبة التفاصيلامل��ه��م��ة م��ن ال��رس��وم
التوضيحية أو الصور.
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( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يوضح العالقة بني اللغة املحكيةوالنص املكتوب.
 -ي��درك أن السطور املطبوعة يفالبيئة ،ويف النصوص ،واملطبوعة
رقم ًيا تنقل املعنى ،مثل :رسد
القصص ،وتقديم املعلومات...إلخ،
وتحدد املصادر املتعددة للامدة
املطبوعة ون��وع املعنى ال��ذي
تنقله.
 -يتتبع الكلامت من اليمني إىلاليسار ،ومن األعىل إىل األسفل،
وصفحة صفحة ،ويقلب صفحات
كتاب القصة كأنه يقرأ القصة.
 -يحدد الكتب والقصص املفضلةلديه ويعيد رسدها بالتفصيل.
 -يطرح األسئلة ويجيب عن أخرىح��ول قصة أو أن��ش��ودة قرأها
ٍ
بصوت عا ٍل ،أو حول الكلامت أو
الرسومات التوضيحية غري املألوفة،
ويرشح عالقة القصة بخرباته.
 -يقرأ الرسومات التوضيحية يفكتاب مصور.

 -ي��ح��دد قصة مفضلة،ويعيد رسدها باستخدام
الرسومات التوضيحية.
 -يجيب عن األسئلة حولقصة أو أنشودة قرأها
ٍ
بصوت ع��ا ٍل ،أو حول
الكلامت أو الرسومات
التوضيحية غري املألوفة.
 -يقرأ الرسوم التوضيحيةيف كتاب مصور ليصف
شخصية.
 -ي��ط��رح أح��ي��انً��ا بعض - -يطرح عادة بعض األسئلة أو يذكر - -يطرح دامئًا بعض األسئلة أو يذكراألسئلة ،أو يذكر حقائق حقائق مهمة عن نص معلومايتّ حقائق مهمة عن نص معلومايتّ
نصا أو
نصا أو متت قراءته له ،ويصف ًّ
مهمة عن نص معلومايتّ متت قراءته له ،ويصف ًّ
مقطع (فيديو) معلوما ّيت مفضالً مقطع (فيديو) معلوما ّيت مفضالً
متت قراءته له.
 -ي��ط��رح أح��ي��انً��ا بعض عن موضوع شائع مع ارتكاب عن موضوع شائع. -ي��س��ت��خ��دم دامئً����ا ال��رس��وم��اتاألسئلة حول الكلامت األخطاء أحيانًا.
غري املألوفة أو الرسومات - -ي��ط��رح ع���ادة ب��ع��ض األسئلة التوضيحية يف نص معلومايتّ،
التوضيحية يف النص حول الكلامت غري املعروفة أو ويكون قاد ًرا عىل تحديد الغالف
املعلوما ّيت الذي سمعه .الرسومات التوضيحية يف النص األمامي والخلفي لكتاب معلوما ّيت،
 -يصف جزئيًّا التفاصيل املعلومايتّ ال��ذي سمعه ،ولكنه ك�ما ي��ك��ون ق����اد ًرا ع�لى متييزامل��ه��م��ة يف ال��رس��وم يرتكب بعض األخطاء يف استخدام الكتاب املطبوع من الرسومات
التوضيحية.
الرسومات التوضيحية.....
التوضيحية أو الصور.
  -يصف عمو ًما التفاصيل املهمة من - -يصف عمو ًما التفاصيل املهمة منالرسوم التوضيحية أو الصور ،كام الرسوم التوضيحية أو الصور ،كام
يحدد األسباب التي قدمها الكاتب يحدد األسباب التي قدمها الكاتب
لدعم النقاط التي عرب عنها يف لدعم النقاط التي عرب عنها يف
نص أو مقطع (فيديو) معلوما ّيت نص أو مقطع (فيديو) معلوما ّيت
بسيط سمعه أو شاهده ،ولكنه بسيط سمعه أو شاهده ،ويحدد
يرتدد يف تحديد أو وصف كتب أو يصف الكتب املفضلة لديه.
مفضلة لديه.

تابع ..رو�ضة 1
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

اللغة

 -ي��ح��دد ن�����اد ًرا معاينالكلامت غري املألوفة
باستخدام قرائن السياق.
 -يجد صعوبة يف تصنيفبعض الكلامت ضمن
الفئات الصحيحة.
 -ينتج شفويًّا جمالً اسميةتبدأ بضمري املتكلم مع
وجودبعض األخطاء.

الكتابة - -يشارك بالعصف الذهني
حول أفكار القصة ،ويعرب
عنها شفويًّا بصعوبة.
 -يربط ن��اد ًرا املعلوماتباألسئلة حول موضوعات
تهمه.
االستامع - -يستمع ناد ًرا بانتباه إىل
واملحادثة املحتوى ،وناد ًرا ما يكون
ق��اد ًرا عىل اتباع اآلداب
املحددة للمشاركة يف
الحوارات الشفوية.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يستنتج أفكار القصة من املوادالصفية ،ويعرب عنها شفويًّا أو
بالرسم.
 -يجمع املعلومات من املصادر،ويطرح األسئلة حول موضوعات
تهمه.
 -يستمع أحيانًا بانتباه ،ويستطيعإعادة ذكر املحتوى الذي سمعه،
وإع��ادة ذكر املواقف الحقيقية
ال��ت��ي ح��دث��ت م��ع��ه ،ويستمر
يف ال��ح��وار م��ع شخص أو أكرث
باستخدام اللغة العربية املناسبة.
 -يتّبع أحيانًا اآلداب املحددةللمشاركة يف الحوارات الشفوية،
ويقدم معلومات إضافية.
 -يستخدم أحيانًا الرسومات والصوراملرئية ،أو األغ��راض الشخصية
(مثل :األلعاب)؛ لتعزيز العروض
الشفوية.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يستنتج أفكار القصة من املوادالصفية ،ويعرب عنها شفويًّا أو
بالرسم.
 -يجمع املعلومات من املصادر،وي��ط��رح دامئً���ا األس��ئ��ل��ة حول
موضوعات تهمه.
 -يستمع دامئً���ا بانتباه شديد،ويستطيع إع��ادة ذكر املحتوى
الذي سمعه ،كام يستطيع إعادة
ذك��ر امل��واق��ف الحقيقية التي
حدثت معه ،ويستمر يف الحوار
مع شخص أو أكرث باستخدام اللغة
العربية املناسبة.
  -يتّبع دامئً���ا اآلداب املحددةللمشاركة يف الحوارات الشفوية،
ويقدم معلومات إضافية.
 -يستخدم دامئًا الرسومات ،والصوراملرئية ،أو األغ��راض الشخصية
(مثل :األلعاب)؛ لتعزيز العروض
الشفوية.

 -يقوم بالعصف الذهنيحول أفكار القصة ،ويعرب
عنها شفويًّا أو بالرسم
برتدد.
 -يطرح األسئلة أحيانًاحول موضوعات تهمه.
 -يستمع أحيانًا بانتباه،ويستطيع إع��ادة ذكر
املحتوى ال��ذي سمعه،
وإع���ادة ذك��ر املواقف
ال���ت���ي ح���دث���ت معه
باستخدام اللغة العربية
املناسبة.
 -يتّبع أح��ي��انً��ا اآلداباملحددة للمشاركة يف
الحوارات الشفوية.
 -ي��س��ت��خ��دم أح��ي��انً��اال��رس��وم��ات ،وال��ص��ور
امل��رئ��ي��ة ،أو األغ���راض
ال��ش��خ��ص��ي��ة (م��ث��ل:
األل����ع����اب)؛ لتعزيز
العروض الشفوية.
 -ي��ح��دد أح��ي��انً��ا معاين - -يحدد معاين الكلامت غري املألوفة - -يحدد املعاين الرصيحة والضمنيةللكلامت غري املألوفة باستخدام
الكلامت غري املألوفة باستخدام قرائن السياق.
باستخدام قرائن السياق- - .يصنف الكلامت ضمن فئات قرائن السياق.
 -يصنف الكلامت ضمن فئات -يصنف بعض الكلامت مشرتكة.ضمن فئات مشرتكة- - .ينتج شفويًّا جمالً اسمية تبدأ متنوعة.
 -ينتج جمالً اسمية تبدأ بضمري -ينتج شفويًّا جمالً اسمية بضمري املتكلم أو الغائب.املتكلم أو الغائب بشكل مستقل.
تبدأ بضمري املتكلم أو
الغائب مع وجود بعض
األخطاء.
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رو�ضة 2
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

أساسيات - -يحمل الكتاب ن���اد ًرا،
ويقلبه أحيانًا مراع ًيا
القراءة
االتجاه الصحيح.
 -يشري إىل مك ِّون رئيسأو م��ك� ِّون�ين للكتاب،
مثل :الغالف األمامي/
الخلفي ،والكالم املطبوع،
والرسومات التوضيحية...
إلخ.
 -يتعرف ح��روف قليلةوي��ح��دده��ا يف اللغة
العربية.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يحمل الكتاب ،ويقلبهأحيانًا مراع ًيا االتجاه
الصحيح.
 -يشري إىل بعض املكوناتالرئيسة للكتب ،مثل:
الغالف األمامي /الخلفي،
وال���ك�ل�ام امل��ط��ب��وع،
والرسومات التوضيحية...
إلخ.
 -يتت ّبع بصعوبة الكالماملطبوع من اليمني إىل
اليسار ،ومن األعىل إىل
األسفل ،وصفحة صفحة.
 -ي��ح��دد ب��ع��ض ح��روفاللغة العربية ،ومييز بني
معظم األصوات القصرية
والطويلة (املدود).

 -يحمل الكتاب ،ويقلبه غال ًبا مراع ًيااالتجاه الصحيح.
 -يشري إىل أكرث املكونات الرئيسةللكتاب ،مثل :الغالف األمامي/
ال��خ��ل��ف��ي ،وال��ك�لام امل��ط��ب��وع،
والرسومات التوضيحية...إلخ.
 -يتتبّع عادة الكالم املطبوع مناليمني إىل اليسار ،ومن األعىل إىل
األسفل وصفحة صفحة.
 -يتع ّرف كيفية الفصل بني الكلامتاملطبوعة باستخدام املسافات.
 -يعرف أكرث حروف اللغة العربية،ويسميها ،ومييز بني األص��وات
القصرية والطويلة (املدود).

قراءة - -يطرح ناد ًرا األسئلة حول - -يطرح أحيانًا األسئلة
النصوص نص أديب متت قراءته له .ح���ول ن��ص أديب متت
قراءته له.
األدبية - -يتعرف كتابًا قصصيًّا.
 -ي��ص��ف ال��ع�لاق��ات بنيالصور وأقسام محددة
لقصة أو أنشودة.
 -يتعرف بعض األن��واعالشائعة للحكايات.
 -ي��س��ت��ج��ي��ب ل��ب��ع��ضخ��ص��ائ��ص األن��اش��ي��د
التقليدية لألطفال.

 -يطرح عادة األسئلة حول نص أديبمتت قراءته له..
 -يعيد رسد القصة أو ميثلها أو يرسممعرباعن القصة.
 -يصف العالقات بني الصور وأقساممحددة لقصة أو أنشودة.
 -يتعرف كث ًريا من األنواع الشائعةللحكايات.
 -ي��ذك��ر ب��ع��ض أوج���ه التشابهواالختالف بني مغامرات وخربات
الشخصيات يف القصص الشائعة،
أو الحكايات الشعبية.
 -يستجيب غال ًبا لخصائص األناشيدالتقليدية لألطفال.
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( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يحمل الكتاب دامئًا ،ويقلبه مراع ًيااالتجاه الصحيح.
 -يشري إىل املكونات الرئيسة للكتب،مثل :الغالف األمامي /الخلفي،
وال��ك�لام املطبوع ،والرسومات
ال��ت��وض��ي��ح��ي��ة ...إل���خ .ويقلب
صفحات كتاب كام لو أنه يقرأه.
 -يتت ّبع دامئً��ا الكالم املطبوع مناليمني إىل اليسار ،ومن األعىل إىل
األسفل ،وصفحة صفحةً.
 -يتعرف كيفية الفصل بني الكلامتاملطبوعة باستخدام املسافات
بإتقان.
 -يح ّدد س�مات النص املطبوع،من حيث :الكلامت ،والجمل،
والرسومات التوضيحية.
 -يعرف ح��روف اللغة العربيةجميعها ،ويسميها ،ومييز بني
األص���وات القصرية والطويلة
(املدود).
 -يطرح دامئًا األسئلة ويجيب عناألسئلة التي تظهر فهماً عميقًا
حول نص أديب متت قراءته له.
 -يعيد رسد القصة بالتفصيل أومتثيلها أو يرسم معرباعنها القصة.
 -يصف العالقات بالتفصيل بنيالصور وقصة أو أنشودة كاملة.
 -يدرك األنواع الشائعة للحكاياتويحدد بعض الخصائص املميزة
لكل منها.
 -يذكر كث ًريا من أوج��ه التشابهواالختالف بني مغامرات وخربات
الشخصيات يف القصص الشائعة،
أو الحكايات الشعبية.
 -يستجيب دامئًا لخصائص األناشيدالتقليدية لألطفال.

تابع ..رو�ضة 2
( )1دون املستوى بكثري

املجال
قراءة
النصوص
املعلومات ّية

الكتابة

االستامع
واملحادثة

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

 -ي��ط��رح ن����اد ًرا األسئلةحول نص معلوما ّيت متت
قراءته له ،ويجيب عن
أسئلة أخرى ،لكنه يحدد
ويذكر الفكر الرئيسة
ناد ًرا.
 -يطرح ناد ًرا األسئلة حولالكلامت غري املعروفة
أو املصطلحات يف النص
املعلوما ّيت.
 -يربط ن��اد ًرا الصور أوالرسومات التوضيحية
بالنص العام يف مكان
وروده�����ا ،ون�����اد ًرا ما
يتعرف عالقات السبب-
النتيجة يف النص.
 -يتبادل أف��ك��ار القصةبصعوبة ،ويعرب عنها
شفويًّا.
 -يربط ن��اد ًرا املعلوماتب���األس���ئ���ل���ة ح���ول
املوضوعات التي تهمه.
 -يستمع ناد ًرا بانتباه إىلاللغة العربية ويفهمها.
 -يتبع ن�����اد ًرا اآلداباملحددة للمشاركة يف
الحوارات الشفوية.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يحدد الفكرة الرئيسة غال ًبا يف نصمعلوما ّيت متت قراءته له ويذكرها،
ويصف جزئيًّا العالقة بني حدثني
أو فكرتني.
  -يطرح عادة األسئلة حول الكلامتغري املعروفة أو املصطلحات يف
النص املعلومايتّ ،ولكنه يذكر
جزئ ًّيا املعلومات الرئيسة يف النص
ال��ذي سمعه ،ويسمي املؤلف
والرسام.
 -يربط عادة الصور أو الرسوماتالتوضيحية بالنص العام يف مكان
وروده��ا ،ويتعرف عادة عالقات
السبب-النتيجة يف النص.

 -ي��ط��رح ع���ادة األسئلةأو يذكر حقائق مهمة
عن نص معلومايتّ متت
قراءته له ،ولكنه يحدد
الفكر الرئيسة ويذكرها
جزئ ًّيا.
 -يطرح أحيانًا األسئلةح���ول ال��ك��ل�مات غري
املعروفة أو املصطلحات
يف النص املعلوما ّيت.
 -يربط أحيانًا الصور أوالرسومات التوضيحية
بالنص العام يف مكان
ورودها ،ويتعرف أحيانًا
عالقات السبب-النتيجة
يف النص.
 -يتبادل أفكار القصة- - ،يستنتج أحيانًا أفكار القصة منوي�تردد يف التعبري عنها املواد الصفية ،ويعرب عنها شفويًّا
أو بالرسم.
شفويًّا بالرسم.
 -يطرح األسئلة أحيانًا عن - -يجمع املعلومات من املصادر،املوضوعات التي تهمه .ويطرح األسئلة حول املوضوعات
التي تهمه.
 -يستمع بانتباه أحيانًا- - ،يستمع غال ًبا و يستطيع إعادةويستطيع إع��ادة ذكر ذكر املحتوى الذي سمعه ،كام
املحتوى ال��ذي سمعه ،يذكر املواقف التي حدثت معه،
كام يستطيع إعادة ذكر ويستمر يف الحوار مع شخص أو
امل��واق��ف التي حدثت أكرث باستخدام اللغة العربية.
معه باستخدام اللغة - -يتّبع غال ًبا اآلداب امل��ح��ددة
للمشاركة يف الحوارات الشفوية،
العربية.
 -يتّبع أحيانًا القواعد ويقدم أحيانًا معلومات إضافية.املحددة للمشاركة يف - -يستخدم غال ًبا الرسومات ،والصور
املرئية ،أو األغ��راض الشخصية
الحوارات الشفوية.
 -ي��س��ت��خ��دم أح��ي��انً��ا (مثل :األلعاب)؛ لتعزيز العروضال��رس��وم��ات ،وال��ص��ور الشفوية.
امل��رئ��ي��ة ،أو األغ���راض
ال��ش��خ��ص��ي��ة (م��ث��ل:
األل����ع����اب)؛ لتعزيز
العروض الشفوية.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يصف دامئً��ا العالقة بني حدثنيأو فكرتني يف ن��ص معلوما ّيت،
وعالقتهام بخربته.
 -يذكر دامئً��ا املعلومات الرئيسةيف النص ال��ذي سمعه ،ويسمي
املؤلف والرسام؛ ويحدد دور كل
منهام.
 -يربط دامئًا الصور أو الرسوماتالتوضيحية بالنص العام يف مكان
وروده��ا ،ويتعرف دامئًا عالقات
السبب-النتيجة يف النص.

 -يستنتج دامئً��ا أفكار القصة مناملواد الصفية ،ويعرب عنها شفويًّا
أو بالرسم.
 -يجمع املعلومات من املصادر،ويطرح األسئلة حول املوضوعات
التي تهمه.
 -يستمع ب�ين ب��ان��ت��ب��اه ش��دي��د،ويستطيع إع��ادة ذكر املحتوى
الذي سمعه ،كام يستطيع إعادة
ذكر املواقف التي حدثت معه،
ويستمر يف الحوار مع شخص أو
أكرث باستخدام اللغة العربية.
  -يتبع دامئً���ا اآلداب املحددةللمشاركة يف الحوارات الشفوية،
ويقدم غال ًبا معلومات إضافية.
 -يستخدم دامئًا الرسومات ،والصوراملرئية ،أو األغ��راض الشخصية
(مثل :األلعاب)؛ لتعزيز العروض
الشفوية.
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تابع ..رو�ضة 2
( )1دون املستوى بكثري

املجال
اللغة

252

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

 -ي��ح��دد ن�����اد ًرا معاينالكلامت غري املألوفة
باستخدام قرائن السياق.
 -يجد صعوبة يف استخدامامل��ط��ب��وع��ات وامل���وارد
كالقواميس
البيئية
الجدارية لبناء مفردات
اللغة.
 -يجد صعوبة يف استخدامأحرف الجر يف العبارات
التي تحتوي عىل مكان
وزمان.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -ي��ح��دد أح��ي��انً��ا معاينالكلامت غري املألوفة
باستخدام قرائن السياق.
 -ي��س��ت��خ��دم ن������اد ًراامل��ط��ب��وع��ات وامل���وارد
كالقواميس
البيئية
الجدارية لبناء مفردات
اللغة.
 -يظهر شيئًا من الفهماألويل ب��امل�ترادف��ات
واملتضادات ضمن أكرث
تصنيفات ال��ك��ل�مات
سهولة من حيث الفهم.
 -يستخدم أحرف الجر يفالعبارات التي تحتوي
ع�لى مكان وزم���ان مع
وج��ود بعض األخطاء
وفق منوذج معطى.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يحدد معاين الكلامت غري املألوفةباستخدام قرائن السياق.
 -يستخدم غالبًا املطبوعات واملواردالبيئية كالقواميس الجدارية لبناء
مفردات اللغة.
 -يظهر فهماً أول� ًّي��ا باملرتادفاتواملتضادات ضمن أكرث تصنيفات
الكلامت سهولة من حيث الفهم.
 -يستخدم أحرف الجر يف العباراتالتي تحتوي عىل مكان وزمان
استخداما صحي ًحا معظم الوقت
وفق منوذج معطى.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يحدد املعاين الرصيحة والضمنيةللكلامت غري املألوفة باستخدام
قرائن السياق.
 -يستخدم دامئًا املطبوعات واملواردالبيئية كالقواميس الجدارية لبناء
مفردات اللغة املتقدمة
 -يظهر فهماً باملرتادفات واملتضاداتضمن أك�ثر تصنيفات الكلامت
سهولة من حيث الفهم.
 -يستخدم أحرف الجر يف العباراتالتي تحتوي عىل مكان وزمان
بشكل مستقل.

ال�صف الأول
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

أساسيات - -يطبق الحد األدىن من
امل���ه���ارات ال��ص��وت��ي��ة،
القراءة
والتعرف إىل عدد قليل
من الكلامت املألوفة؛
لفك ترميز الكلامت التي
يتم تهجئتها بانتظام.
 -يتعرف بصعوبة جذورالكلامت ،وم��ا يضاف
إليها من حروف لتحديد
معانيها.
 -يقرأ شفويًّا كلامت يسريةمبستوى متدنٍ من الدقة.

قراءة - -يطرح األسئلة حول نص
النصوص أديب ،ويعيد رسد القصص
باستخدام تفاصيل قليلة.
األدبية - -يصف بعض الشخصيات
واألحداث يف القصة.
 -ي��ط��رح أس��ئ��ل��ة ح��ولالكلامت غري املألوفة يف
قصة أوأنشودة.
 -يذكر ناد ًرا أوجه التشابهواالخ��ت�لاف ب�ين أن��واع
مختلفةمن النصوص.
 -يربط املتعلم ن��اد ًرا بنيالصور واألحداث املناسبة
مفرسا العالقة بينهام.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يطبق أحيانًا الحد األدىنمن املهارات الصوتية،
ويحلل قرائن السياق،
ويتعرف بعض الكلامت
امل��أل��وف��ة؛ لفك ترميز
ال��ك��ل�مات ال��ت��ي يتم
تهجئتها بانتظام؛ لتحديد
معانيها.
 -ي��ع��رف أح��ي��انً��ا ج��ذورالكلامت ،وم��ا يضاف
إليها من حروف ،ويحلل
الكلامت غري املألوفة
ويحدد معانيها.
نصوصا
�ا
 -ي��ق��رأ ش��ف��ويًّ�ً
مبستوى متوسط من
الدقة والرسعة ،كام يقرأ
بعض الجمل اليسرية.
 -ي��ط��رح األس��ئ��ل��ة ح��ولالفكر الرئيسة يف النص،
ويعيد رسد القصة بيشء
من التفصيل.
 -ي��ص��ف الشخصيات،وامل���ك���ان وال���زم���ان،
واألحداث يف قصة.
 -يحدد أحيانًا الكلامتوالعبارات التي تنقل
املشاعر واألحاسيس يف
قصة أو أنشودة.
 -يذكرأحيانًا أوجه التشابهواالخ��ت�لاف ب�ين أن��واع
مختلفة من النصوص.
 -يربط املتعلم أحيانًا بنيالصور واألحداث املناسبة
رسا العالقة بينهام.
مف ً

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يطبق بشكل آيل الحد األدىن مناملهارات الصوتية ،ويحلل قرائن
السياق ،ويتعرف بعض الكلامت
املألوفة؛ لفك ترميز الكلامت التي
يتم تهجئتها بانتظام؛ لتحديد
معانيها.
 -يعرف غالبًا جذور الكلامت ،ومايضاف إليها من حروف ،ويحلل
الكلامت غري املألوفة ويحدد
معانيها.
نصوصا مبستوى
 -يقرأ شفويًّاً
مناسب من الدقة والرسعة ،كام
يقرأ بعض الجمل.

 -يطبق بشكل آيل املهارات الصوتية،ويحلل قرائن السياق ،ويتعرف
بعض الكلامت املألوفة؛ لفك
ترميز الكلامت التي يتم تهجئتها
بانتظام؛ من نصوص الصف األول
باإلضافة إىل الكلامت الجديدة؛
لتحديد معانيها.
 -يعرف دامئًا جذور الكلامت ،ومايضاف إليها من حروف ،ويحلل
الكلامت غري املألوفة ويحدد
معانيها.
نصوصا مبستوى عا ٍل
 -يقرأ شفويًّاً
من الدقة والرسعة ،كام يقرأ كث ًريا
من الجمل.

 -يطرح أسئلة متنوعة حول الفكرالرئيسة يف النص ،ويعيد رسد
القصص ،ويظهر فهماً لها.
 -يصف الشخصيات ،وامل��ك��انوالزمان واألح��داث يف قصة مع
ذكر بعض التفاصيل.
 -يحدد غال ًبا الكلامت والعباراتالتي تنقل املشاعر واألحاسيس يف
قصة أو أنشودة.
 -ي��ذك��ر غ��ال �بً��ا أوج���ه التشابهواالختالف بني أنواع مختلفة من
النصوص.
 -يربطا ملتعلم غالبًا بني الصوررسا العالقة
واألحداث املناسبة مف ً
بينهام.

 -يطرح أسئلة متنوعة ودقيقةح��ول الفكر الرئيسة يف النص
ويجيب عنها ،ويعيد رسد القصص
بالتفصيل ،ويظهر فهماً لها.
 -يصف الشخصيات ،وامل��ك��انوال��زم��ان واألح����داث يف قصة
بالتفصيل.
 -يحدد الكلامت والعبارات التيتنقل املشاعر أو تنجذب إليها
األحاسيس يف قصة أو أنشودة،
ويستخدمها يف جملة.
 -يذكر أوج��ه التشابه واالختالفبني أنواع مختلفة من النصوص
بالتفصيل ،ويذكر الدليل واألمثلة.
 -يربط دامئًا بني الصورواألحداثرسا العالقة بينهام.
املناسبة مف ً
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تابع ..ال�صف الأول
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

قراءة - -يطرح ناد ًرا أسئلة حول
النصوص املعلومات واألح��داث
املعلوماتية ال��رئ��ي��س��ة يف ال��ن��ص
ّ املعلومايتّ ال��ذي متت
قراءته له ،ويجيب عن
أسئلة أخ���رى ،ويحدد
ويذكر املوضوع الرئيس،
وال��ف��ك��ر ال��رئ��ي��س��ة،
والتفاصيل الرئيسة.
 -يبذل جهدا غري مركزلتعلم معاين الكلامت
وال��ع��ب��ارات املتعلقة
مبوضوع النص.
 -ي��ص��ف ج��زئ � ًّي��ا الفكرالرئيسة باستخدام الصور
والرسومات التوضيحية.

الكتابة  - -يكتب بصعوبة بعض
ح��روف اللغة العربية،
وي��س��ت��خ��دم الكلامت
املكونة من ثالثة حروف
م��ع ارت��ك��اب كثري من
األخطاء.
  -يستنتج ن��اد ًرا العالقةبني الخربات الشخصية
وإجابات أسئلة محددة.
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( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يستنتج غال ًبا العالقات بني حدثنيأو فكرتني ،ويصف املكونات
الرئيسة يف النص املعلومايتّ الذي
يتحدث عن موضوعات معروفة
وغري معروفة مع ارتكاب بعض
األخطاء وبرتدد.
 -يتعلم م��ع��اين بعض الكلامتوالعبارات املتعلقة مبوضوع النص.
 -يصف وصفًا جزئ ًّيا العالقات بنيالفكر الرئيسة والتفاصيل ،ومييز
بني املعلومات املقدمة يف النص
والرسومات التوضيحية.
 -ي��ح��دد دامئً����ا أوج���ه التشابهواالخ��ت�لاف األساسية بني نصني
يتحدثان عن املوضوع نفسه.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يصف دامئً���ا بدقة املعلوماتالرئيسة يف النص املعلوما ّيت الذي
يتحدث عن موضوعات معروفة
وغري معروفة.
 -يصف وصفًا دقيقًا العالقات بنيالفكر الرئيسة والتفاصيل ،ومييز
بني املعلومات املقدمة يف النص
والرسومات التوضيحية.
 -ي��ح��دد دامئً����ا أوج���ه التشابهواالخ��ت�لاف األساسية بني نصني
يتحدثان عن نفس املوضوع.

 -ي��ط��رح أح��ي��انً��ا أسئلةأحيانًا حول املعلومات
واألح���داث الرئيسة يف
النص املعلومايتّ الذي
متت قراءته له ،ويجيب
ع���ن أس��ئ��ل��ة أخ����رى،
ويحدد ويذكر املوضوع
الرئيس ،والفكر الرئيسة،
الرئيسة،
والتفاصيل
ولكنه يواجه صعوبة يف
استنتاج العالقات بني
حدثني أو فكرتني.
 -يتعلم م��ع��اين بعضال��ك��ل�مات وال��ع��ب��ارات
املتعلقة مبوضوع النص.
 -يصف أح��ي��انً��ا الفكرالرئيسة باستخدام الصور
والرسومات أو الرسومات
التوضيحية ،ويتعرف
عالقات السبب-النتيجة
يف النص ،ولكنه يحدد
أوجه التشابه واالختالف
األس��اس��ي��ة ب�ين نصني
يتحدثان عن املوضوع
نفسه ،مع ارتكاب أخطاء
متكررة وبرتدد.
  -يكتب ن����اد ًرا نصف  - -يكتب أح��رف اللغة العربية  - -يكتب مستقالً أح��رف اللغةح��روف اللغة العربية ،جميعها يف م��واض��ع مختلفة ،العربية جميعها يف مواضع
وي��س��ت��خ��دم الكلامت ويستخدم الكلامت املكونة من مختلفة ،ويستخدم الكلامت
املكونة من ثالثة حروف ثالثة حروف مع ارتكاب أخطاء املكونة من ثالثة حروف استخدا ًما
صحي ًحا.
مع وجود بعض الرتدد .قليلة.
 -يستنتج بعض العالقات - -يستخدم الخربة الشخصية غال ًبا - -يلخص الخربة الشخصية أو مصادربني الخربات الشخصية أو مصادر النصوص؛ لإلجابة عن النصوص املتعددة؛ لإلجابة عن
أسئلة محددة.
وإجابات أسئلة محددة .أسئلة محددة.

تابع ..ال�صف الأول
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

اللغة

 -ي��ح��دد ن�����اد ًرا معاينالكلامت غري املألوفة
باستخدام السياق وناد ًرا
ما يحلل أج�زاء الكلمة
لتكوين كلامت جديدة.
 -يجد صعوبة يف تفسريالكلامت املألوفة.
 -ي��ف��ه��م امل��ص��ط��ل��ح��اتاألك���ادمي���ي���ة ال��ع��ام��ة
األساسية.
 -يستخدم صيغتي املايضوامل��ض��ارع م��ع وج��ود
أخ��ط��اء ك��ث�يرة ،وي��درك
أن األس�ماء تختلف عن
األفعال.

االستامع - -يصف ن��اد ًرا األشخاص،
واملحادثة واألم���اك���ن ،واألش��ي��اء،
واألح���داث؛ باستخدام
اللغة العربية الفصيحة.
 -يشارك ن���اد ًرا يف حوارب��اس��ت��خ��دام إمي����اءات
مناسبة ولغة الجسد.
 -يس ِّمع ن���اد ًرا األناشيداملحفوظة ،أو ن��اد ًرا ما
يكون ق���اد ًرا عىل رسد
قصة.
 -ي��س��ت��خ��دم ن������اد ًراال��رس��وم��ات ،أو الصور
أو أغ�راض��ه الشخصية
(مثل األلعاب) لتعزيز
العروض الشفوية.
 -يستمع بصعوبة إىلنصوص متنوعة.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يصف أحيانًا األشخاص،واألم���اك���ن ،واألش��ي��اء،
واألح���داث؛ باستخدام
اللغة العربية الفصيحة.
 -يقارن أحيانًا ما سمعهمبعرفته املسبقة.
 -يشارك ويتواصل أحيانًايف ح���وار ب��اس��ت��خ��دام
اإلمياءات املناسبة ولغة
الجسد.
 -يُ َس ِّم ْع أحيانًا األناشيد أويرسد قصة ،مع مواجهة
بعض الصعوبات.
 -ي��س��ت��خ��دم أح��ي��انً��االرسومات ،أو الصور،
أو أغ�راض��ه الشخصية
(مثل األلعاب) لتعزيز
العروض الشفوية.
 -يستمع بيشء من الرتكيزإىل نصوص متنوعة.
 -ي��ح��دد أح��ي��انً��ا معاينالكلامت غري املألوفة
ب��اس��ت��خ��دام ال��س��ي��اق،
ويحلل أج��زاء الكلمة
لتكوين كلامت جديدة.
 -يظهر معاين الكلامتاملألوفة من خالل الصفة
أو التعليق التعريفي.
 -يبدأ بفهم واستخداماملصطلحات والعبارات
األك���ادمي���ي���ة ال��ع��ام��ة
األساسية.
 -ي��س��ت��خ��دم صيغتيامل��ايض واملضارع ومييز
ب�ين األس�م�اء واألف��ع��ال
بصعوبة.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يصف غال ًبا األشخاص ،واألماكن،واألشياء ،واألح��داث؛ باستخدام
اللغة العربية الفصيحة املتسمة
بالوضوح والتنظيم.
 -يقارن غال ًبا ما سمعه مبعرفتهاملسبقة وخرباته ،ويزيد فهمه
للموضوعات والفكر.
 -يشارك ويتواصل غال ًبا يف حوارأو نقاش مع شخص أو أكرث من
شخص ب��اس��ت��خ��دام اإلمي���اءات
املناسبة ولغة الجسد.
 -يُ َس ِّم ْع غال ًبا األناشيد ،أو يرسدقصة.
 -يستخدم غال ًبا الرسومات ،أوال��ص��ور ،أو أغ�راض��ه الشخصية
(مثل األلعاب) لتعزيز العروض
الشفوية.
 -يستمع برتكيز إىل نصوص متنوعةمراعيًا آداب االستامع.
 -يحدد غال ًبا معاين الكلامت غرياملألوفة باستخدام السياق ،ويحلل
أج��زاء الكلمة لتكوين كلامت
جديدة.
 -يظهر معاين الكلامت املألوفةمن خالل الصفات أو التعليقات
التعريفية.
 -يبدأ بفهم واستخدام املصطلحاتوالعبارات األكادميية الخاصة يف
تخصص محدد.
 -يستخدم صيغتي املايض واملضارعومييز بني األسامء واألفعال

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يصف دامئًا األشخاص ،واألماكن،واألشياء ،واألح��داث؛ باستخدام
اللغة العربية الفصيحة املتسمة
بالوضوح والتنظيم.
 -يقارن بشكل متكرر ما سمعهمبعرفته املسبقة وخرباته ،ويزيد
فهمه للموضوعات والفكر.
 -يشارك ويتواصل دامئً��ا يف حوارأو نقاش مع شخص أو أكرث من
شخص ب��اس��ت��خ��دام اإلمي���اءات
املناسبة ولغة الجسد.
 -يُ َس ِّم ْع دامئً��ا األناشيد ،أو يرسدقصة بسهولة.
 -يستخدم دامئً��ا ال��رس��وم��ات ،أوال��ص��ور ،أو أغ�راض��ه الشخصية
(مثل :األلعاب) لتعزيز العروض
الشفوية.
 -يستمع برتكيز إىل نصوص متنوعةمراعيًا آداب االستامع ،ومظه ًرا
تفاعالً مع املسموع.
 -يحدد املعاين الرصيحة والضمنيةللكلامت غري املألوفة باستخدام
السياق ويحلل أج��زاء الكلمة
لتكوين كلامت جديدة.
 -يظهر معاين مجموعة متنوعةمن الكلامت املألوفة من خالل
الصفات أو التعليقات التعريفية.
 -يفهم ويستخدم املصطلحاتوالعبارات األكادميية الخاصة يف
تخصص محدد.
 -ينتج جمالً فعلية بصيغتي املايضوامل��ض��ارع ،ومييز األس�م�اء من
األفعال.
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ال�صف الثاين
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

أساسيات - -يعرف ن���اد ًرا امل��ه��ارات
الصوتية ومهارات التحليل
القراءة
ويطبقها ،ويعرف جذور
الكلامت ،وما يضاف إليها
م��ن ح���روف ،ويتعرف
الكلامت الشائعة؛ لفك
ترميز الكلامت مستخد ًما
قواعد التهجئة السليمة.
  -يتعرف بعض عالماتالضبط املميزة.
نصوصا
 -ي��ق��رأ ش��ف��ويًّ��اً
مبستوى متدنٍ من الدقة.

قراءة - -ي��ط��رح األس��ئ��ل��ة ح��ول
النصوص ال��ن��ص ،وي��ح��دد ن���اد ًرا
الفكرة الرئيسة يف النص.
األدبية - -ي���ق���ارن ن�������اد ًرا بني
الشخصيات وال��زم��ان
واملكان يف قصص منوعة.
 -يحدد بعض الكلامتاملتشابهة يف اإلي��ق��اع
الصويت.
 -ي��ت��ع��رف الشخصياتاملختلفة يف النص.
 -يتفاعل م��ع النصوصامل����ق����روءة ب��وس��ائ��ل
متعددة.
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( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يعرف أحيانًا املهاراتال��ص��وت��ي��ة وم��ه��ارات
ويطبقها،
التحليل
ويعرف جذور الكلامت،
وم��ا يضاف إليها من
ح������روف ،وي��ت��ع��رف
الكلامت الشائعة؛ لفك
ترميز الكلامت مستخد ًما
قواعد التهجئة السليمة.
 -يطبق معرفته ببعضعالمات الضبط املميزة؛
للمساعدة يف تحديد
معاين الكلامت.
نصوصا
�ا
 -ي��ق��رأ ش��ف��ويًّ�ً
مبستوى متوسط من
الدقة ،كام يقرأ بعض
الجمل مظه ًرا فهماً لها.
 -يظهر مستوى متوسطًامن الفهم للمعلومات
واألح���داث الرئيسة يف
نص أديب ،ويحدد أحيانًا
الفكرة الرئيسة يف النص.
 -ي���ق���ارن أح��ي��انً��ا بنيالشخصيات وال��زم��ان
واملكان يف قصص منوعة.
 -يحدد بعض الكلامتوالعبارات التي بتكرارها
يحدث اإليقاع الصويت
وال��ح��ال��ة ال��ش��ع��وري��ة
واملعنى.
 -يتعرف أحيانًا الفروقاتيف وج����ه����ات ن��ظ��ر
الشخصيات يف النص
األديب.
 -ي��ت��ف��اع��ل أح��ي��انً��ا معال��ن��ص��وص امل���ق���روءة
ب���وس���ائ���ل م��ت��ع��ددة
مستنت ًجا القيم الواردة
فيها.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يعرف غال ًبا من املهارات الصوتيةوم��ه��ارات التحليل ويطبقها،
وي��ع��رف ج��ذور الكلامت ،وما
يضاف إليها من حروف ،ويتعرف
الكلامت الشائعة؛ لفك ترميز
الكلامت مستخد ًما قواعد التهجئة
السليمة.
 -يطبق غال ًبا معرفته بعالماتالضبط املميزة؛ للمساعدة يف
تحديد معاين الكلامت.
نصوصا
 -يقرأ شفويًّا مستقالًً
مبستوى مناسب م��ن الدقة
والرسعة ،كام يقرأ بعض الجمل
مظه ًرا الغرض والفهم.

 -يعرف دامئً��ا امل��ه��ارات الصوتيةوم��ه��ارات التحليل ويطبقها،
وي��ع��رف ج��ذور الكلامت ،وما
يضاف إليها من حروف
 -يتعرف الكلامت الشائعة؛ لفكترميز كلامت الصف الثاين وكلامت
أخرى متقدمة مستخد ًما قواعد
التهجئة السليمة.
 -يطبق دامئً��ا معرفته بعالماتالضبط املميزة؛ للمساعدة يف
تحديد معاين الكلامت.
 -يقرأ مستقالًنصوصا متقدمة
ً
مبستوى عال من الدقة والرسعة،
كام يقرأ الجمل مظه ًرا الغرض
والفهم.

 -يظهر مستوى ع��ال من الفهمللمعلومات واألح��داث الرئيسة
يف نص أديب ،ويحدد غال ًبا الفكرة
الرئيسة يف النص.
 -ي��ق��ارن غالبًا ب�ين الشخصياتوالزمان واملكان يف قصص منوعة.
 -يحدد ويصف بعض الكلامتوالعبارات التي بتكرارها يحدث
اإليقاع الصويت والنغمة والحالة
الشعورية واملعنى.
 -يتعرف غال ًبا الفروقات يف وجهاتنظر الشخصيات يف النص األديب.
 -يتفاعل غالبًا مع النصوص املقروءةبوسائل متعددة مستنت ًجا القيم
الواردة فيها.

 -يربهن عىل فهمه للمعلوماتواألح��داث الرئيسة يف نص أديب،
ويحدد الفكرة الرئيسة يف نص
أكرث صعوبة.
 -ي��ق��ارن دامئً���ا ب�ين الشخصياتوالزمان واملكان يف قصص منوعة
 -يحدد ويكون بعض الكلامتوالعبارات التي بتكرارها يحدث
اإليقاع الصويت والنغمة والحالة
الشعورية واملعنى.
 -يتعرف دامئًا الفروقات يف وجهاتنظر الشخصيات يف النص األديب.
  -يتفاعل دامئً���ا م��ع ا لنصوصاملقروءة بوسائل متعددة مستنت ًجا
القيم الواردة فيها.

تابع ..ال�صف الثاين
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

قراءة - -ي��ظ��ه��ر ن������اد ًرا ف��ه�ًم�اً
النصوص للمعلومات واألح��داث
املعلوماتية الرئيسة يف نص معلومايتّ؛
ّ من خالل طرح األسئلة:
ملاذا ،وماذا ،ومتى ،وأين،
ويجيب عنها وينجح يف
ذلك ناد ًرا.
 -يتعلم م��ع��اين بعضال��ك��ل�مات وال��ع��ب��ارات
املتعلقة مبوضوع النص.
 -ي�ش�رح ن�����اد ًرا رش ًح���امحدو ًدا كيف تساهم
الصور وال��رس��وم��ات يف
توضيح النص.

 -ي��ظ��ه��ر أح��ي��انً��ا فهماًللمعلومات واألح��داث
الرئيسة يف نص معلومايتّ؛
من خالل طرح األسئلة:
مل���اذا ،وك��ي��ف ،ويجيب
عنها ،وي��ذك��ر الفكرة
الرئيسة يف نص معلومايتّ.
 -يتعلم م��ع��اين بعضال��ك��ل�مات وال��ع��ب��ارات
املتعلقة مبوضوع النص،
ويفهم أحيانًا السامت
ويستخدمها
النصية
ل��ت��ح��دي��د امل��ع��ل��وم��ات
والحقائق الرئيسة.
 -يرشح أحيانًا كيف تساهمال��ص��ور وال��رس��وم��ات يف
توضيح النص ،ويصف
م��دى فعاليتها يف دعم
النقاط التي حاول التعبري
عنها.

نصوصا دون
الكتابة  - -يكتب
ً
املستوى مع ارتكاب كثري
من األخطاء يف الكتابة
وال��ق��واع��د ،وع�لام��ات
الرتقيم واإلمالء.
  -يدرك بأنه من املمكنجمع املعلومات من
مصادر متعددة.

�وص��ا مع
  -يكتب ن��ص� ًارت��ك��اب األخ��ط��اء يف
ال��ك��ت��اب��ة وال��ق��واع��د،
وعالمات الرتقيم واإلمالء.
  -يحدد مصادر معلوماتيّةمتنوعة ،مثل :الخربات
ال��ذات��ي��ة ،واألق����راص
امل��دم��ج��ة ،والشبكة
املعلوماتيّة...إلخ.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يذكر دامئً��ا الفكرة الرئيسة يفنص معلوما ّيت يتكون من فقرات
متعددة ،ويستنتج العالقة الزمنية
بني حدثني أو أكرث أو بني مفاهيم
علمية ،مع ارتكاب أخطاء نادرة.
 -يفهم غال ًبا السامت النصية،ويحدد بدقة غرض املعلومات
امل��ذك��ورة يف النص املعلومايتّ،
ويذكر األسئلة التي يريد املؤلف
اإلجابة عنها أو رشحها.
 -ي��ص��ف م���دى فعالية ال��ص��وروال��رس��وم��ات فيدعم النقاط
التي حاول التعبريعنها ،ويحدد
غال ًبا أوج��ه التشابه واالختالف
الرئيسة بني نصني يتحدثان عن
املوضوعنفسه.

 -يذكر غال ًبا الفكرة الرئيسة يفنص معلوما ّيت يتكون من فقرات
متعددة وينجح يف ذلك معظم
الوقت ،ويستنتج العالقة الزمنية
بني حدثني أو أكرث أو بني مفاهيم
علمية ،مع ارتكاب أخطاء.
 -يتعلم م��ع��اين بعض الكلامتوالعبارات املتعلقة مبوضوع النص،
ويفهم غال ًبا السامت النصية
ويستخدمها لتحديد املعلومات
والحقائق الرئيسة ،ويواجه
صعوبات قليلة يف تحديد غرض
املعلومات املذكورة يف النص.
 -يرشح غال ًبا كيف تساهم الصوروالرسومات يف توضيح النص،
ويصف مدى فعاليتها يف دعم
النقاط التي حاول التعبري عنها،
ويرتكب أخ��ط��اء عند تحديد
أوجه التشابه واالختالف الرئيسة
بني نصني يتحدثان عن املوضوع
نفسه.
نصوصا متقدمة مع االنتباه
�وص��ا م��ع ارت��ك��اب - -يكتب
ً
  -يكتب ن��ص� ًأخطاء قليلة يف الكتابة والقواعد ،للمحتوى ،والكتابة ،والقواعد،
وعالقات الرتقيم ،واإلمالء.
وعالمات الرتقيم ،واإلمالء.
 -يحصل عىل املعلومات من مصادر - -يحصل عىل املعلومات من مصادرمتعددة ،ويذكر تلك املعلومات يف
متعددة.
 -يستخدم الربامج؛ إلنشاء إسهامات الكتابة. -يستخدم الربامج؛ إلنشاء ونرشالكتابة األولية.
إسهامات الكتابة األولية.
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تابع ..ال�صف الثاين
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

االستامع - -يتحدث ناد ًرا عن خرباته
واملحادثة باللغة العربية الفصيحة.
 -يستخدم ن��اد ًرا الرسوموالصور يف العروض أثناء
رسد القصص ،ويتحدث
بطالقة.
 -يستجيب ن����اد ًرا إىلتعليقات اآلخ��ري��ن،
ويسعى للحصول عىل
توضيحات م��ن خالل
األسئلة.
 -يستمع إىل نصوصمتنوعة ،مع قليل من
الرتكيز.
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( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -ي��ت��ح��دث أح��ي��انً��ا عنخ�برات��ه أو ي�سرد قصة
باللغة العربية الفصيحة.
 -يستخدم أحيانًا الرسوموالصور يف العروض أثناء
رسد القصص ،ويتحدث
بطالقة.
 -يستجيب أح��ي��انً��ا إىلتعليقات اآلخ��ري��ن،
ويسعى للحصول عىل
توضيحات م��ن خالل
األسئلة ،ويناقش القضايا
ال��ش��ائ��ع��ة م��ن خ�لال
التبادل املتعدد لألفكار
حول معلومة أو مادة.
 -يستمع أحيانًا باهتاممإىل نصوص متنوعة.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يتحدث غال ًبا عن خرباته أو يرسدقصة باستخدام لغة مجازية
مناسبة ،مع ذكر التفاصيل باللغة
العربية الفصيحة.
 -يستخدم غال ًبا الرسوم والصوريف العروض أثناء رسد القصص،
ويتحدث بطالقة.
 -يستجيب غال ًبا إىل تعليقاتاآلخرين ،ويسعى للحصول عىل
توضيحات من خ�لال األسئلة،
ويناقش القضايا الشائعة من
خالل التبادل املتعدد لألفكار حول
معلومة أو مادة.
 -يستمع برتكيز إىل نصوص متنوعةمراعيًا آداب االستامع.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يتحدث دامئًا عن خرباته أو يرسدقصة باستخدام لغة مجازية
مناسبة ،مع ذكر التفاصيل باللغة
العربية الفصيحة.
 -يستخدم دامئًا الرسوم والصوريفال��ع��روض أث��ن��اء رسد القصص،
ويتحدث بطالقة.
 -يستجيب دامئً��ا إىل ملحوظاتاآلخرين بوضوح وسهولة ،ويسعى
للحصول عىل توضيحات من خالل
األسئلة ،ويناقش القضايا الشائعة
من خالل التبادل املتعدد لألفكار
حول معلومة أو مادة.
 -يستمع برتكيز إىل نصوص متنوعةمراعيًا آداب االستامع مظه ًرا
تفاعالً مع املسموع.

تابع ..ال�صف الثاين
( )1دون املستوى بكثري

املجال
اللغة

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

 -يحدد بصعوبة معاينالكلامت غري املألوفة
ب��اس��ت��خ��دام ال��س��ي��اق،
وال��ت�رادف أو قاموس
مصور ،أو جذور الكلامت
التي تتكرر.
 -يطابق ناد ًرا بني الكلامتامل��ن��ط��وق��ة وص��ورت��ه��ا
ال��ك��ت��اب��ي��ة ،ويستبدل
باألسامء واألفعال العامية
ك��ل�مات فصيحة مع
ارتكاب األخطاء.
 -مييز ن��اد ًرا األس�ماء مناألفعال ،ويحايك جملة
اسمية بسيطة مطابقا
االس���م م��ع موصوفه،
والعدد مع الجنس.
 -يستخدم ن���اد ًرا االس��مامل���وص���ول وح����روف
العطف ،ويحول الجمل
من صيغة اإلثبات إىل
ال��ن��ف��ي وال��ع��ك��س مع
ارتكاب األخطاء.
  -ي��ح��ايك ن����اد ًرا جملةفعلية مستخد ًما املايض
وامل����ض����ارع للمذكر
واملؤنث وظرف الزمان
واملكان.
 -يكتب ن���اد ًرا الكلامتاملبدوءة بالالم الشمسية
والالم القمرية والكلامت
املنتهية بالتنوين والتاء
املفتوحة والتاء املربوطة
والهاء كتابة صحيحة.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -ي��ح��دد أح��ي��انً��ا معاينالكلامت غري املألوفة
ب��اس��ت��خ��دام ال��س��ي��اق،
وال�ت�رادف والتضاد أو
ال��رج��وع إىل ق��ام��وس
مصور ،أو جذور الكلامت
التي تتكرر.
 -ي��ط��اب��ق أح��ي��انً��ا بنيال��ك��ل�مات امل��ن��ط��وق��ة
وص��ورت��ه��ا الكتابية،
وي��س��ت��ب��دل ب��األس�ماء
واألفعال العامية كلامت
فصيحة م��ع ارت��ك��اب
بعض األخطاء.
 -مييز أحيانًا األس�ماء مناألفعال ،ويحايك جملة
اسمية بسيطة مطابقا
االس���م م��ع موصوفه،
والعدد مع الجنس.
 -يستخدم أحيانًا االسمامل���وص���ول وح����روف
العطف ،ويحول الجمل
من صيغة اإلثبات إىل
النفي والعكس مع بعض
األخطاء.
 -ي��ح��ايك أح��ي��انً��ا جملةفعلية مستخد ًما املايض
وامل����ض����ارع للمذكر
واملؤنث وظرف الزمان
واملكان.
 -يكتب أحيانًا الكلامتاملبدوءة بالالم الشمسية
والالم القمرية والكلامت
املنتهية بالتنوين مفرقًا
بني النون والتنوين والتاء
املفتوحة والتاء املربوطة
والهاء كتابة صحيحة.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يحدد غال ًبا معاين الكلامت غريامل��أل��وف��ة باستخدام السياق،
وال��ت�رادف وال��ت��ض��اد واملحيط
اللغوي ،أو الرجوع إىل قاموس
مصور ،أو جذور الكلامت التي
تتكرر.
 -يطابق غالبًا بني الكلامت املنطوقةوصورتها الكتابية ،ويستبدل
باألسامء واألفعال العامية كلامت
فصيحة مع ارتكاب بعض األخطاء.
 -مييز غالبًا األس�ماء من األفعال،ويحايك جملة اسمية بسيطة
مطابقا االس���م م��ع موصوفه،
والعدد مع الجنس.
 -يستخدم غالبًا االس��م املوصولوحروف العطف ،ويحول الجمل
م��ن صيغة اإلث��ب��ات إىل النفي
والعكس مع بعض األخطاء.
 -يحايك غالبًا جملة فعلية مستخد ًمااملايض واملضارع للمذكر واملؤنث
وظرف الزمان واملكان.
 -يكتب غال ًبا الكلامت املبدوءةبالالم الشمسية وال�لام القمرية
والكلامت املنتهية بالتنوين مفرقًا
بني النون والتنوين والتاء املفتوحة
وال��ت��اء املربوطة وال��ه��اء كتابة
صحيحة.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يحدد دامئً��ا معاين الكلامت غريامل��أل��وف��ة باستخدام السياق،
والرتادف والتضاد واملحيط اللغوي
أو الرجوع إىل قاموس مصور ،أو
جذور الكلامت التي تتكرر.
 -يطابق بني الكلامت املنطوقةوصورتها الكتابية ،ويستبدل
باألسامء واألفعال العامية كلامت
فصيحة.
 -مييز دامئً��ا األس�ماء من األفعال،ويحايك جملة اسمية بسيطة
مطابقا االس���م م��ع موصوفه،
والعدد مع الجنس.
 -يستخدم دامئً��ا االس��م املوصولوحروف العطف ،ويحول الجمل
م��ن صيغة اإلث��ب��ات إىل النفي
والعكس.
 -يحايك دامئًا جملة فعلية مستخد ًمااملايض واملضارع للمذكر واملؤنث
وظرف الزمان واملكان.
 -يكتب دامئً��ا الكلامت املبدوءةبالالم الشمسية وال�لام القمرية
والكلامت املنتهية بالتنوين مفرقًا
بني النون والتنوين والتاء املفتوحة
وال��ت��اء املربوطة وال��ه��اء كتابة
صحيحة.
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ال�صف الثالث
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

أساسيات - -يعرف قليال من املهارات
الصوتية ومهارات التحليل
القراءة
ويطبقها ،ويعرف جذور
الكلامت ،وما يضاف إليها
م��ن ح����روف ،ويتعرف
الكلامت الشائعة؛ لفك
ترميز الكلامت مستخد ًما
قواعد التهجئة السليمة.
نصوصا
  -ي��ق��رأ ش��ف��ويًّ��اً
مبستوى متدن من الدقة.
وناد ًرا ما يظهر فهماً لها من
خالل اإلجابة عن األسئلة
البسيطة.
قراءة - -يطرح األسئلة حول النص
النصوص األديب.
األدبية - -يذكر الفكرة الرئيسة يف
القصة ،ويحدد الشخصية
الرئيسة فيها.
 -يعرف أحيانًا معاين بعضالكلامت وال��ع��ب��ارات يف
النصوص األدبية.
 -يحدد ن���اد ًرا الخصائصالفنية ألن���واع النصوص
األدبية املختلفة باستخدام
املصطلحات الصحيحة.
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( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -ي��ع��رف ب��ع��ض امل��ه��اراتالصوتية ومهارات التحليل
ويطبقها ،ويعرف العالمات
الصوتية املميزة ،ويتعرف
الكلامت الشائعة؛ لفك
ترميز الكلامت مستخد ًما
قواعد التهجئة السليمة.
 -يستخدم أحيانًا السياق يففهم الكلامت.
نصوصا مبستوى
 -يقرأ شفويًّاً
متوسط من الدقة ،كام يقرأ
بعض الجمل مظه ًرا فهماً
لها من خالل اإلجابة عن
األسئلة البسيطة املتعلقة
بالحقائق.
 -يطرح األسئلة حول النصاألديب ،ويجيب عنها.
 -ي��ص��ف شخصية رئيسةواحدة عىل األقل يف القصة،
ويذكر مغزى القصة أو
فكرتها الرئيسة.
 -يعرف غالبًا معاين بعضالكلامت وال��ع��ب��ارات يف
النصوص األدب��ي��ة ،ومييز
أح��ي��انً��ا ب�ين االس��ت��خ��دام
املعجمي واملجازي للغة.
 -يحدد أحيانًا الخصائصالفنية ألن���واع النصوص
األدبية املختلفة باستخدام
املصطلحات الصحيحة.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -ي��ع��رف امل���ه���ارات الصوتيةومهارات التحليل ويطبقها،
وي��ع��رف ع�لام��ات الضبط،
ويتعرف عىل الكلامت الشائعة؛
لفك ترميز ك��ل�مات الصف
الثاين وكلامت أخرى متقدمة
مستخد ًما ق��واع��د التهجئة
السليمة.
 -يستخدم غال ًبا السياق يف فهمالكلامت.
نصوصا متقدمة
 -يقرأ مستقالًً
مب��س��ت��وى ع���ال م��ن ال��دق��ة
والرسعة ،كام يقرأ بعض الجمل
مظه ًرا الغرض والفهم من خالل
اإلجابة عن األسئلة.
 -يطرح األسئلة حول النص األديبويجيب عنها ،ويرجع إىل النص
للحصول عىل اإلجابات.
 -يصف الشخصية الرئيسة يفالنص والتفاصيل املساندة التي
تدعم وصفه.
 -يفرس معاين بعض الكلامتوالعبارات يف النصوص األدبية،
ومييز بني االستخدام املعجمي
واملجازي للغة.
 -يحدد غالبًا الخصائص الفنيةألن����واع ال��ن��ص��وص األدب��ي��ة
املختلفة باستخدام املصطلحات
الصحيحة.
 -مييز بني وجهات النظر. -يذكر جزئيًّا أوج��ه التشابهواالخ��ت�لاف بني األع�مال التي
كتبها الكاتب نفسه.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

يرا م��ن امل��ه��ارات
 -ي��ع��رف ك��ث� ًالصوتية وم��ه��ارات التحليل
ويطبقها ،ع�لام��ات الضبط،
ويتعرف الكلامت الشائعة؛
لفك ترميز الكلامت مستخد ًما
قواعد التهجئة السليمة.
 -يستخدم دامئًا السياق يف فهمالكلامت.
نصوصا
ال
ً
مستق
ا
ي
شفو
 -يقرأً
ًّ
مبستوى مناسب من الدقة
والرسعة ،كام يقرأ بعض الجمل
مظه ًرا الغرض والفهم من خالل
اإلجابة عن األسئلة ،وتشمل
أسئلة التفكري الناقد.
 -ي��ط��رح األس��ئ��ل��ة املتعلقةبالحقائق واألسئلة االستنتاجية
حول النص ويجيب عن أسئلة
أخرى.
 -يصف جميع الشخصيات يفالنص ،والتفاصيل املساندة،
ويحدد تطور األحداث والرصاع
بأنواعه.
 -يفرس معاين الكلامت والعباراتيف النصوص األدبية ،ومييز بني
االستخدام املعجمي واملجازي
للغة ،ويذكر األمثلة.
 -يحدد تحدي ًدا صحي ًحا الخصائصالفنية ألنواع النصوص األدبية
املختلفة باستخدام املصطلحات
الصحيحة ،ويذكر األمثلة عىل
كل منها.
 -مييز بني وجهات النظر ويرشحكيف تختلف.
 -يذكر أوجه التشابه واالختالفبني األعامل التي كتبها الكاتب
نفسه.

تابع ..ال�صف الثالث
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

قراءة - -يظهر فهماً من خالل طرح
النصوص األسئلة واإلجابة عنها حول
نص معلومايتّ.
املعلومات ّية - -يتعلم معاين بعض الكلامت
والعبارات املتعلقة مبجال
محدد.
 -ي��ح��دد امل��ع��ل��وم��ات منال��رس��وم��ات التوضيحية
والعنارص املرئية األخرى.

نصوصا تظهر تو ّج ًها
الكتابة - -يكتب
ً
نحو التنظيم مع ارتكاب
كثري من األخطاء.
 -يفهم أنه يستطيع استخدامالبحث لبناء معرفته.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يحدد الفكرة الرئيسة للنصوبعض التفاصيل الرئيسة،
ويظهر فهماً من خالل طرح
األسئلة واإلجابة عنها حول
نص معلوما ّيت ،ويستخدم
الرسومات التوضيحية أو
الرسوم كأساس لإلجابات.
 -ي��ت��ع��ل��م م���ع���اين بعضاملصطلحات ،والكلامت
والعبارات املتعلقة مبجال
محدد ،ويستخدم السامت
النصية لتحديد املعلومات
مع ارتكاب األخطاء.
 -ي��دم��ج امل��ع��ل��وم��ات منال��رس��وم��ات التوضيحية
والعنارص املرئية األخرى
لفهم م��ك��ون��ات ال��ن��ص،
ويصف جزئ ًّيا العالقات
املنطقية بني جمل وفقرات
محددة يف النص.
نصوصا تظهر تو ّج ًها
 -يكتبً
نحو التنظيم والرتتيب مع
ارتكاب بعض األخطاء.
 -ي��ع��رف أن����ه يستطيعاس��ت��خ��دام ق��واع��د النرش
والتدقيق اإلماليئ.
 - -يقوم مبرشوع بحث قصري.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يستنتج العالقة الزمنية وعالقةالسبب والنتيجة بني األحداث
واملفاهيم العلمية.
 -يقارن بدقة بني املعلوماتاملقدمة يف النص مع معرفته
السابقة.
 -يذكر بإسهاب أوج��ه التشابهواالختالف بني نصني يتحدثان
حول املوضوع نفسه.
 -يوظف املتعلم املعلوماتاملستخلصة م��ن الرسومات
التوضيحية واملخططات لفهم
تفاصيل النص .ويذكر أوجه
التشابه واالختالف بني نصني
يتحدثان حول املوضوع نفسه.

 -يحدد الفكرة الرئيسة للنص،والتفاصيل الرئيسة ،ويرشح
كيف تدعم التفاصيل الفكرة
الرئيسة ،ويظهر فهماً جزئ ًّيا
للعالقة بني حدثني و املفاهيم
العلمية.
 -يتعلم م��ع��اين املصطلحاتوالكلامت والعبارات املتعلقة
مب��ج��ال م��ح��دد ،ويستخدم
السامت النصية غال ًبا لتحديد
املعلومات برسعة وفعالية،
ويقارن املعلومات املقدمة يف
النص مع معرفته السابقة مع
ارتكاب أخطاء أحيانًا.
 -يصف العالقات املنطقية بنيجمل وفقرات محددة يف النص،
ولكنه يرتكب أخطاء أحيانًا يف
ذكر أوجه التشابه واالختالف
ب�ين ن��ص�ين ي��ت��ح��دث��ان ح��ول
املوضوع نفسه.
نصوصا تظهر
نصوصا - -يكتب بدقة
 -يكتب (بشكل صحيح)ً
ً
تظهر تو ّج ًها نحو التنظيم تو ّج ًها نحو التنظيم والرتتيب
والرتتيب متالمئة مع املهمة متالمئة مع املهمة والغاية.
والغاية .باستخدام الكتابة باستخدام الكتابة اإلمالئية
املناسبة.
اإلمالئية املناسبة.
 -يستخدم أحيانًا قواعد النرش - -يستخدم قواعد النرش بشكلوالتدقيق اإلم�ل�ايئ لألعامل منتظم ،والتدقيق اإلم�لايئ
لألعامل املكتوبة.
املكتوبة.
 -يقوم مبرشوع بحث مع زمالئه؛ - -يقود مرشوع بحث مع زمالئه؛لبناء امل��ع��رف��ة ح��ول بعض لبناء املعرفة ح��ول موضوع
معني.
املوضوعات.
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تابع ..ال�صف الثالث
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

االستامع - -يقدم ناد ًرا العروض التقدميية
واملحادثة املعلومات ّية والقصص املناسبة
ون��اد ًرا مايكون ق��اد ًرا عىل
اإلجابة عن األسئلة حول
العرض التقدميي.
 -يحدد وس��ائ��ل املساعدةالتقليدية ،الصوتية واملرئية؛
لتعزيز عرضه التقدميي.
 -يتبع ن��اد ًرا اآلداب املتفقعليها يف النقاش والحوار.
 -يستمع أحيانًا باهتامم إىلنصوص متنوعة.
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( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -ي��ق��دم أح��ي��انً��ا ال��ع��روضاملعلومات ّية
التقدميية
والقصص املناسبة مظه ًرا
فهماً أساس ًّيا للموضوع.
ويجيب عن بعض األسئلة
حول العرض التقدميي.
 -ينشئ وسائل املساعدةالتقليدية الصوتية واملرئية؛
لتعزيز عرضه التقدميي
الشفوي أحيانًا.
 -يتبع أحيانًا اآلداب املتفقعليها يف النقاش والحوار،
مثل :االستامع لآلخرين،
وال��ت��ح��دث عندما يحني
الوقت ،ويفكر مليًا فيام
قاله اآلخرون.
 -يستمع باهتامم إىل نصوصمتنوعة ،م�راع� ًي��ا آداب
االستامع.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يعد أحيانًا العروض التقدمييةاملعلومات ّية والقصص املناسبة
ويقدمها بتسلسل منطقي
ل�ل�أح���داث م��ظ��ه�� ًرا فهمه
للموضوع ،ومستخد ًما اللغة
املجازية عندما يقتيض األمر،
ويطرح األسئلة ويجيب عن
األسئلة الواضحة والقوية.
 -ينشئ تسجيالت صوتية أومرئية للقصص أو القصائد التي
تظهر القراءة السلسة واملعربة
والشفوية بطريقة ميكن فهمها
يف اللغة العربية الفصيحة.
 -ي��ن��ش��ئ وس��ائ��ل امل��س��اع��دةالتقليدية الصوتية واملرئية؛
لتعزيز ع��روض��ه التقدميية
الشفوية دامئًا.
 -يتبع اآلداب غال ًبا املتفق عليهايف النقاش وال��ح��وار ،مثل:
االستامع لآلخرين ،والتحدث
عندما يحني الوقت ،والتفكري
مل ًيا فيام قاله اآلخرون.
 -يستمع برتكيز غالبًا مراعيًا آداباالستامع.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -ي��ع��د ال���ع���روض التقدمييةاملعلومات ّية والقصص املناسبة
ويقدمها بتسلسل منطقي
لألحداث مظه ًرا فهماً عميقًا
للموضوع ،ومستخد ًما اللغة
املجازية عندما يقتيض األمر،
ويطرح األسئلة ويجيب عن
األسئلة الواضحة والقوية.
 -ينشئ بسهولة تسجيالت صوتيةأو مرئية للقصص أو القصائد
التي تظهر ال��ق�راءة السلسة
وامل��ع�برة والشفوية بطريقة
ميكن فهمها يف اللغة العربية
الفصيحة.
 -ينشئ بسهولة وسائل املساعدةالتقليدية الصوتية واملرئية؛
لتعزيز ع��روض��ه التقدميية
الشفوية.
 -يتبع دامئًا اآلداب املتفق عليهايف النقاش وال��ح��وار ،مثل:
االستامع لآلخرين ،والتحدث
عندما يحني الوقت ،والتفكري
مليًا فيام قاله اآلخرون.
 -يستمع برتكيز مراع ًيا آداباالستامع .ومظه ًرا تفاعالً مع
املسموع.

تابع ..ال�صف الثالث
( )1دون املستوى بكثري

املجال
اللغة

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

  -يتنبأ ناد ًرا مبعاين الكلامت،ويتوصل إليها مستخد ًما
املعاجم.
 -يجد صعوبة يف تحديدالعالقات بني الكلامت.
 -مييز ن����اد ًرا ب�ين األس�ماءواألفعال والجمل.
 -يستبدل ن����اد ًرا كلامتفصيحة باألسامء واألفعال
العامية.
 -ينشئ بصعوبة جملةاسمية وفعلية بسيطة
وممتدة ،ويك ِّون جمل نداء
بـ (يا) محاك ًيا منطًا ،ويحول
ناد ًرا جمالً اسمية إىل جملة
كان و إن محاك ًيا منطًا.
 -ن��اد ًرا ما يكتب الكلامتاملبدوءة بهمزة وصل أو
قطع ،والكلامت بعد وصل
بدايتها بالحروف (الباء،
الكاف ،الالم ،الفاء) كتابة
صحيحة.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يتنبأ أحيانًا مبعاين الكلامتويتوصل إليها مستخد ًما
املعاجم.
 -يحدد العالقات بني بعضالكلامت.
 -مييز أحيانًا ب�ين األس�ماءواألفعال والجمل.
 -يستبدل أحيانًا كلامتفصيحة باألسامء واألفعال
العامية.
 -ينشئ ن��اد ًرا جملة اسميةوفعلية بسيطة وممتدة،
ويك ِّون جمل نداء بـ (يا)
محاك ًيا منطًا ،ويحول جمالً
اسمية إىل جملة كان وإن
محاك ًيا منطًا.
 -يكتب أح��ي��انً��ا الكلامتاملبدوءة بهمزة وصل أو
قطع ،والكلامت بعد وصل
بدايتها بالحروف (الباء،
الكاف ،الالم ،الفاء) كتابة
صحيحة.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يتنبأ غال ًبا مبعاين الكلامت،وي��ت��وص��ل إليها مستخد ًما
املعاجم.
 -يحدد العالقات بني الكلامت. -مييز غال ًبا بني األسامء واألفعالوالجمل.
 -يستبدل غالبًا كلامت فصيحةباألسامء واألفعال العامية.
 -ينشئ غال ًبا جملة اسميةوفعلية بسيطة وممتدة ،ويك ِّون
جمل نداء بـ (يا) محاكيًا منطًا،
ويحول جمالً اسمية إىل جملة
كان وإن محاك ًيا منطًا.
 -يكتب الكلامت املبدوءة بهمزةوصل أو قطع ،والكلامت بعد
وصل بدايتها بالحروف (الباء،
ال��ك��اف ،ال�لام ،ال��ف��اء) كتابة
صحيحة م��ع ارت��ك��اب بعض
األخطاء.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يولد كلامت جديدة ،ويتنبأمبعاين الكلامت ،ويوسع نطاق
مفرداته اللغوية
 -يحدد العالقات بني الكلامت. -مييز دامئًا بني األسامء واألفعالوالجمل.
 -يستبدل دامئًا كلامت فصيحةباألسامء واألفعال العامية.
 -ينشئ دامئً���ا جملة اسميةوفعلية بسيطة وممتدة ،ويك ِّون
جمل نداء بـ (يا) محاكيًا منطًا،
ويحول جمالً اسمية إىل جملة
كان وإن.
 -يكتب الكلامت املبدوءة بهمزةوصل أو قطع ،والكلامت بعد
وصل بدايتها بالحروف (الباء،
ال��ك��اف ،ال�لام ،ال��ف��اء) كتابة
صحيحة.
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ال�صف الرابع
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

أساسيات - -ي��ع��رف ويطبق القليل
م��ن م��ه��ارات الصوتيات
القراءة
والتحليل املناسبة ،ولديه
معرفة بالقليل من جذور
ال��ك��ل�مات ،وال���ح���روف
السابقة التي تضاف يف أول
الكلمة ،ونهايتها ويتعرف
الكلامت الشائعة؛ لتهجئتها
وفهمها.
 -يستخدم بصعوبةنصوصا مناسبة جهريًّا
 -يقرأً
بدعم من املعلم ومبستوى
متدن من ال��دق��ة ،ويقرأ
بعض التعابري مظه ًرا الفهم
الجزيئ من خالل إجابته عن
األسئلة البسيطة املتعلقة
بالحقائق.
قراءة - -يحدد الحدث الرئيس /
النصوص الفكرة املحوريّة يف ال ّنص
األديب.
األدبية - -يذكر معاين كلامت معدودة
غري معروفة يف ال ّنص األد ّيب
مبساعدة املعلّم.
 -يرشح االختالفات الرئيسيةيف األج���ن���اس األدب��ي��ة
باستخدام املصطلحات
الصحيحة ناد ًرا.
 -يحلل ناد ًرا ببنية النصوصالقصصية وعنارصها الفنية
مفرسا أفعال الشخصية
ود وافعها ومييز الحوار
ال��خ��ارج��ي م��ن ال��ح��وار
الداخيل بصعوبة ،ويستنتج
ن��اد ًرا عالقة الشخصيات
واألحداث بالصور.
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( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يعرف ويطبق بعض منمهارات الصوتيات والتحليل
املناسبة ،ول��دي��ه معرفة
ببعض ج��ذور الكلامت،
وال��ح��روف السابقة التي
ت��ض��اف يف أول الكلمة،
ونهايتها ويتعرف الكلامت
الشائعة؛ لتهجئتها وفهمها.
 -يستخدم السياق يف فكت��رم��ي��ز ب��ع��ض الكلامت
وتعرفها وفهمها.
نصوصا مناسبة جهريًّا
 -يقرأً
بدعم من املعلم ومبستوى
متوسط من الدقة ،ويقرأ
بعض التعابري مظه ًرا الفهم
الجزيئ من خالل إجابته عن
األسئلة البسيطة املتعلقة
بالحقائق.
 -يبني تسلسل األح��داث /وال ِفكر الرئيسة يف النص
األديب.
 -يذكر مستقالً معاين كلامتوعبارات قليلة غري معروفة
يف ال ّنص األد ّيب.
 -يرشح االختالفات الرئيسيةيف بعض األجناس األدبية
باستخدام املصطلحات
الصحيحة أحيانًا.
 -يستنتج بعض أوجه التشابهواالخ���ت�ل�اف ب�ين الفكر
الرئيسية يف مجموعة أعامل
مستشه ًدا باألدلة.
 -يحلل أحيانًا بنية النصوصالقصصية وعنارصها الفنية
مفرسا أفعال الشخصية
ود وافعها ومييز الحوار
ال��خ��ارج��ي م��ن ال��ح��وار
الداخيل ب�تردد ،ويستنتج
عالقة بعض الشخصيات
واألحداث بالصور.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يعرف ويطبق معظم مهاراتالصوتيات والتحليل املناسبة،
ولديه معرفة مبعظم جذور
الكلامت ،والحروف السابقة
التي تضاف يف أول الكلمة،
ونهايتها ويتعرف الكلامت
الشائعة؛ لتهجئتها وفهمها يف
مستوى صفِّه.
 -يستخدم السياق يف فك ترميزمعظم ال��ك��ل�مات وتعرفها
وفهمها يف مستوى صفّه.
نصوصا مناسبة جهريًا
 -يقرأً
مستقل وبدقة ،وبرسعة
ّ
بشكل
مناسبة ،كام يقرأ التعابري مظه ًرا
فهْماً مناسبًا من خالل تذوقه
اللفظي للكلامت،
اإلي��ق��اع
ّ
وإجابته عن األسئلة.
 -ي��ب�ين ت��س��ل��س��ل األح����داثوالشخص ّيات والزمان و املكان /
ال ِفكر الرئيسة  /يف النص األديب،
ويذكر معظم التفاصيل.
 -يذكر مستقالً معظم معاينال��ك��ل�مات وال��ع��ب��ارات غري
املعروفة يف ال ّنص األد ّيب ،سواء
أكانت حقيقية أو مجازيّة.
 -ي�شرح االختالفات الرئيسيةيف األجناس األدبية باستخدام
املصطلحات الصحيحة غال ًبا.
ويقارن بني بعض الحكايات من
ثقافات مختلفة.
 -يستنتج معظم أوجه التشابهواالخ��ت�لاف ب�ين املوضوعات
الرئيسية يف مجموعة أعامل
مستشه ًدا بالدليل.
 -يحلل غال ًبا بنية النصوصالقصصية وعنارصها الفنية
مفرسا أفعال الشخصية ود
وافعها ومييز الحوار الخارجي
من الحوار الداخيل ،ويستنتج
عالقة الشخصيات واألح��داث
بالصور.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يعرف ويطبق ك� َّ�ل مهاراتالصوتيات والتحليل املناسبة،
ولديه معرفة بجذور الكلامت،
والحروف السابقة التي تضاف
يف أول الكلمة ،ونهايتها
ويتعرف الكلامت الشائعة؛
لتهجئتها وفهمها عند مستوى
صفه وأعىل.
 -يستخدم السياق يف فك ترميزكل الكلامت وتعرفها وفهمها يف
ّ
مستوى صفّه وأعىل.
نصوصا مناسبة
 -يقرأ مستقالًً
ملستوى صفه وأع�لى جهريًا
ب��دق��ة ،وط�لاق��ة ،ك�ما يقرأ
التعابري مظه ًرا فهْماً تا ًّما من
اللفظي
خالل تذوقه اإليقاع
ّ
للكلامت ،وإجابته عن أسئلة
التفكري العليا.
 -ي��ب�ين ت��س��ل��س��ل األح����داثوالشخص ّيات والزمان و املكان /
ال ِفكر الرئيسة  /يف النص األديب،
ويذكر تفاصيل دقيقة.
 -يذكر مستقالً معاين الكلامتوالعبارات غري املعروفة يف ال ّنص
األد ّيب ،سواء أكانت حقيقية أو
مجازيّة.
 -ي�شرح االختالفات الرئيسيةيف األجناس األدبية باستخدام
املصطلحات الصحيحة ،ويقارن
ب�ين ح��ك��اي��ات م��ن ثقافات
مختلفة.
 -يذكر أوجه التشابه واالختالفبالتفصيل بني الفكر الرئيسية
يف مجموعة أعامل مستشه ًدا
باألدلة.
 -يحلل دامئً��ا ببنية النصوصالقصصية وعنارصها الفنية
م��ف�سرا أف��ع��ال الشخصية
ودواف��ع��ه��ا ومي��ي��ز ال��ح��وار
الخارجي من الحوار الداخيل
بيرس وسهولة ،ويستنتج عالقة
الشخصيات واألحداث بالصور.

تابع ..ال�صف الرابع
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

قراءة - -ي��دع��م اآلراء ح��ول نص
النصوص معلوما ّيت؛ من خالل تحديد
املعلوماتية التفاصيل الرصيحة وذكرها.
ّ - -يقارن ن��اد ًرا بني نصوص
معلومات ّية يف مصادر قدمية
وحديثة يف املوضوع نفسه
محددا التشابه واالختالف
يف تقديم وجهات النظر.
 -يستخدم إسرتاتيجية واحدةأو إسرتاتيجيتني تتسامن
باملرونة؛ لتحديد معاين
اللغة العلمية العامة
وال��ك��ل�مات وال��ع��ب��ارات
املتعلقة مبجال محدد ذات
العالقة مبوضوع أو مجال
مناسب مع ارتكاب أخطاء
متكررة.
 -يفرس املعلومات املقدمة يفنص ،بصورة مرئية ومرسومة
أو شفوية ،وي�شرح كيف
تسهم املعلومات يف الفهم
ناد ًرا.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -ي��دع��م اآلراء ح��ول نصمعلوما ّيت؛ من خالل تحديد
التفاصيل الرصيحة وذكرها،
واألم��ث��ل��ة ،وال�شروح��ات
واالستنتاجات.
 -يقارن أحيانًا بني نصوصمعلوماتيّة يف مصادر قدمية
وحديثة يف املوضوع نفسه
محددا التشابه واالختالف
يف تقديم وجهات النظر.
إسرتاتيجيات
 -يستخدمع��دي��دة تتسم باملرونة؛
لتحديد معاين اللغة العلمية
العامة والكلامت والعبارات
املتعلقة مب��ج��ال محدد
ذات العالقة مبوضوع أو
مجال مناسب ،مع ارتكاب
األخطاء أحيانًا.
 -يفرس املعلومات املقدمة يفنص ،بصورة مرئية ومرسومة
أو شفوية ،وي�شرح كيف
تسهم املعلومات يف فهم
امل��ع��ل��وم��ات ،وي��ت��وص��ل
إىل األس��ب��اب الضمنية
والرصيحة والدليل حول
كيفية استخدام الكاتب لها؛
لدعم نقاط محددة أحيانًا.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يدعم اآلراء حول نص معلوما ّيت؛م��ن خ�ل�ال ت��ح��دي��د الفكرة
الرئيسة التفاصيل الرصيحة
وذكرها ،واألمثلة ،والرشوحات
واالستنتاجات؛ ليلخص األحداث
التاريخية متسلسلة ويصفها.
 -ي��ق��ارن غ��ال �بً��ا ب�ين نصوصمعلومات ّية يف مصادر قدمية
وحديثة يف امل��وض��وع نفسه
محددا التشابه واالختالف يف
تقديم وجهات النظر.
 -يستخدم بدقة مجموعة متنوعةمن اإلسرتاتيجيات املتسمة
باملرونة؛ لتحديد معاين اللغة
العلمية والكلامت والعبارات
املتعلقة مبجال محدد ،واصفًا
الرتكيب العام املتعلق بتخصص
معني ،لتقديم األحداث والفكر
واملفاهيم ناد ًرا.
 -يفرس املعلومات املقدمة يفنص ،بصورة مرئية ومرسومة
أو شفوية ،ويرشح كيف تسهم
املعلومات يف فهم املعلومات،
ويتوصل إىل األسباب الضمنية
والرصيحة والدليل حول كيفية
استخدام الكاتب لها؛ لدعم
نقاط محددة غالبًا.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يدعم دامئً��ا الفكرة الرئيسيةوالتفاصيل املساندة؛ ليلخص
ويصف تسلسل األح��داث أو
التقرير العلمي؛ لرشح العالقات
السببية والعالقات األخرى بني
األحداث.
 -ي��ق��ارن دامئً����ا ب�ين نصوصمعلومات ّية يف مصادر قدمية
وحديثة يف امل��وض��وع نفسه
محددا التشابه واالختالف يف
تقديم وجهات النظر بيرس
ووضوح.
 -يستخدم بدقة مجموعة متنوعةمن اإلسرتاتيجيات املتسمة
باملرونة؛ لتحديد معاين اللغة
العلمية والكلامت والعبارات
املتعلقة مبجال محدد ،واصفًا
الرتكيب العام املتعلق بتخصص
معني ،لتقديم األحداث والفكر
واملفاهيم دامئًا.
 -يفرس املعلومات املقدمة يفنص ،بصورة مرئية ومرسومة
أو شفوية ،ويرشح كيف تسهم
املعلومات يف فهم املعلومات،
ويتوصل إىل األسباب الضمنية
والرصيحة والدليل حول كيفية
استخدام الكاتب لها؛ لدعم
نقاط محددة دامئًا.
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تابع ..ال�صف الرابع
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

نصوصا رسدية
الكتابة - -ينتج ناد ًرا
ً
متنوعة ،ويربط بني األفكار
مقد ًما سياقًا مكانيًّا وزمانيًّا،
نصوصا معلومات ّية،
ويكتب
ً
ويصوغ سؤاالً مركزيًّا حول
قضية مضم ًنا نصه حقائق
وتفصيالت لدعم الفكرة،
وتظهر كتاباته الرتكيز
والتنظيم والوعي بالغرض
مطو ًرا مهاراته من خالل
مراحل الكتابة مع ارتكاب
األخطاء اللغوية.
 -يكتب ر ًدا عىل نص أديبمشوبًا ببعض األخ��ط��اء
ب��اس��ت��خ��دام دل��ي��ل من
النص ،وناد ًرا ما يشارك يف
املناقشةمع الزمالء حول
موضوعات كتابية.

نصوصا رسدية
 -ينتج أحيانًاً
متنوعة ،ويربط بني األفكار
مقد ًما سياقًا مكانيًّا وزمانيًّا،
نصوصا معلومات ّية،
ويكتب
ً
ويصوغ سؤاالً مركزيًّا حول
قضية مضم ًنا نصه حقائق
وتفصيالت لدعم الفكرة،
وتظهر كتاباته الرتكيز
والتنظيم والوعي بالغرض
مطو ًرا مهاراته من خالل
مراحل الكتابة مع وجود
بعض األخطاء اللغوية.
 -يكتب استجابة لنص أديبوي��دع��م رأي��ه ب��أدل��ة من
النص .ويشارك يف املناقشة
مع الزمالء حول موضوعات
كتابية موظفا أحيانًا
(اإلنرتنت).

نصوصا رسدية متنوعة،
 -ينتجً
وي��رب��ط ب�ين األف��ك��ار مقد ًما
سياقًا مكانيًّا وزمانيًّا ،ويكتب
نصوصا معلومات ّية ،ويصوغ
ً
سؤاالً مركزيًّا حول قضية مضم ًنا
نصه حقائق وتفصيالت لدعم
الفكرة ،وتظهر كتاباته الرتكيز
والتنظيم وال��وع��ي بالغرض
مطو ًرا مهاراته من خالل مراحل
الكتابة متقي ًدا مبعايري النحو
واإلمالء غالبًا.
 -يكتب استجابة لنص أديبويستنتج دل��ي�لاً باستخدام
م��ص��ادر م��ت��ع��ددة ،وي��ش��ارك
يف املناقشة مع الزمالء حول
موضوعات كتابية.
 -ي��ش��ارك يف النقاش التعاوينبشكل شخيص ،أو يشارك يف
النقاش ع�لى اإلن�ترن��ت حول
موضوعات كتابية.

نصوصا رسدية متنوعة،
 -ينتجً
وي��رب��ط ب�ين األف��ك��ار مقد ًما
سياقًا مكانيًّا وزمانيًّا ،ويكتب
نصوصا معلومات ّية ،ويصوغ
ً
سؤاالً مركزيًّا حول قضية مضم ًنا
نصه حقائق وتفصيالت لدعم
الفكرة ،وتظهر كتاباته الرتكيز
والتنظيم وال��وع��ي بالغرض
مطو ًرا مهاراته من خالل مراحل
الكتابة متقي ًدا مبعايري النحو
واإلمالء دامئًا.
 -يكتب استجابة لنص أديب مظهرافهماً للعمل األديب ويستنتج
دليالً باستخدام مصادر متعددة
أو بخربته الشخصية ،ويشارك
يف املناقشة مع الزمالء حول
موضوعات كتابية.
 -ي��ق��ود ج��ل��س��ات النقاشاتالشخصية املنظمة أو النقاشات
م��ن خ�لال م��واق��ع التواصل
االجتامعي بني الزمالء حول
موضوعات كتابية.

االستامع - -يرسد ناد ًرا قصة أو تقري ًرا
واملحادثة حول موضوعات محددة
بطريقة منظمة وتشجع
عىل املشاركة.
 -يستخدم ن���اد ًرا وسائلامل��س��اع��دة التقليدية؛
الصوتية واملرئية يف عروضه
التقدميية الشفوية.
 -يظل ناد ًرا ضمن املوضوع أويربط الحوارات بني تعليقاته
وتعليقات اآلخرين.

 -ي�س�رد ق��ص��ة ب�ين الحنيواآلخ���ر ،أو يتحدث عن
موضوعات بطريقة منظمة
وتشجع ع�لى املشاركة
أحيانًا.
 -يحدد الفكر الرئيسية بنيالحني واآلخ��ر ،كام يحدد
التفاصيل املساندة للعروض
التقدميية.
 -يستخدم أحيانًا وسائلاملساعدة الشفوية واملرئية
م��ث��ل( :ال��ب��ورب��وي��ن��ت)،
ومقاطع (ال��ف��ي��دي��و) ،يف
عروضه التقدميية الشفوية.
 -يظل ب�ين ال��ح�ين واآلخ��رضمن املوضوع ،كام يربط
ب�ين نقاشاته وتعليقات
اآلخرين.

 -ي�سرد قصة أو يتحدث عنموضوعات بطريقة منظمة
وت��ش��ج��ع ع�ل�ى امل��ش��ارك��ة،
باستخدام الحقائق والوصف؛
لدعم هدفه من الحديث.
 -ي��ح��دد ال��ف��ك��ر الرئيسيةوالتفاصيل املساندة والهدف
من العروض التقدميية.
 -يستخدم وس��ائ��ل املساعدةال��ش��ف��وي��ة وامل��رئ��ي��ة مثل:
(ال��ب��ورب��وي��ن��ت) ،ومقاطع
(الفيديو) ،يف عروضه التقدميية
الشفوية.
 -مييز بني الحقائق واآلراء فيامسمعه ،ويطلب التوضيح
حسب الحاجة.
 -ي��ظ��ل ض��م��ن ال����ح����واراتوالنقاشات ،كام يربط إضافاته
مع التعليقات السابقة لباقي
املشاركني.

 -ي�سرد قصة أو يتحدث عنموضوعات مناسبةومتنوعة
بطريقة منظمة تشجع عىل
املشاركة ،باستخدام الحقائق
وال��وص��ف؛ لدعم هدفه من
الحديث.
 -يحدد بسهولة الفكر الرئيسيةوالتفاصيل املساندة والهدف
من العروض التقدميية.
 -يستخدم بشكل متكرر وسائلاملساعدة الشفوية واملرئية
مثل( :البوربوينت) ،ومقاطع
(الفيديو) ،يف عروضه التقدميية
الشفوية.
 -مييز بسهولة بني الحقائق واآلراءفيام سمعه ،ويطلب التوضيح
حسب الحاجة.
 -يظل دامئً��ا ضمن ال��ح��واراتوالنقاشات ،كام يربط إضافاته
مع التعليقات السابقة لباقي
املشاركني.
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تابع ..ال�صف الرابع
( )1دون املستوى بكثري

املجال
اللغة

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

 -يجد صعوبة يف تحديدمعاين الكلامت غري املألوفة
التعريفات،
باستخدام
التبسيط أو األم��ث��ل��ة،
محلالً الجذور والالحقات،
مستعي ًنا باملواد املرجعية
ليلفظ الكلامت غري املألوفة
بالشكل الصحيح.
 -يظهر فهماً عا ًما باملفرداتاللغوية املناسبة لصفه.
 -يستخدم بعض الكلامتوالعبارات العلمية محددة
امل���ج���ال يف امل���ق���ررات
الدراسية ،مع وجود أخطاء
متكررة.
 -مييز ب�ين ال��ح�ين واآلخ��راألف��ع��ال ،وشبه الجملة،
وحروف العطف املطلوبة،
ويعرف أرك��ان الجملتني:
االسمية والفعلية ،والضامئر
املنفصلة.
 -يكتب الكلامت البرصيّة(بواقع ثالث كلامت) وألف
تنوين النصب واألل��ف
اللّينة يف نهاية األس�ماء
مع وج��ود أخطاء كثرية،
ويستخدم بعض عالمات
الرتقيم املطلوبة.
 -يط ّبق بعض قواعد َخ ّطالرقعة.
 -يكتشف – ن��اد ًرا اإليقاعاللفظي يف جملة ويعرف
اإلي��ح��اء وأس��ل��ويب األم��ر
وال َّنهي ،والكلامت ذات
املحيط اللَّغوي الواحد.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -ي��ح��دد وي��وض��ح معاينالكلامت والعبارات غري
املألوفة أحيانًا باستخدام
التعريفات ،التبسيط أو
األمثلة ،محلالً الجذور
والالحقات ،مستعي ًنا باملواد
املرجعية ليلفظ الكلامت
غ�ير امل��أل��وف��ة بالشكل
الصحيح.
ه
ف
واآلخر
الحني
بني
 -يظهرماً
باملعاين املحددة للمفرادات
اللغوية املناسبة لصفه.
 -يستخدم بعض الكلامتوالعبارات العلمية محددة
امل���ج���ال يف امل���ق���ررات
ال��دراس��ي��ة ،بقليل من
األخطاء.
 -مييز األفعال ،وشبه الجملة،وحروف العطف املطلوبة،
ويضبط أرك��ان الجملتني:
االسمية والفعلية ،والضامئر
املنفصلة.
 -يكتب الكلامت البرصيّة(بواقع ست كلامت) وألف
تنوين النصب واألل��ف
اللّينة يف نهاية األسامء مع
وج��ود أخطاء ،ويستخدم
عالمات الرتقيم املطلوبة
منه استخدا ًما صحي ًحا.
 -يط ّبق بني الحني واآلخ��رقواعد َخ ّط الرقعة.
 -يكتشف بني الحني واآلخراإليقاع اللفظي يف جملة
أو عدة جمل ويفاضل بني
جملتني بناء عىل إيحاءات
األلفاظ ،ويعرف أسلويب
األم��ر وال َّنهي ،والكلامت
ذات امل��ح��ي��ط ال�لَّ��غ��وي
الواحد.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يحدد ويوضح معاين الكلامتوال���ع���ب���ارات غ�ير امل��أل��وف��ة
ومتعددة املعاين باستخدام
التعريفات ،التبسيط أو األمثلة،
محلالً ال��ج��ذور والالحقات،
مستعي ًنا باملواد املرجعية ليلفظ
الكلامت غري املألوفة بالشكل
الصحيح
 -يظهر فهماً للمعاين املحددةللمفردات اللغوية املناسبة
لصفه.
 -يستخدم مجموعة من الكلامتوالعبارات العلمية ومحددة
املجال والتي تدل عىل الدقة يف
املقررات الدراسية.
 -يعرف األفعال ،وشبه الجملة،وح��روف العطف املطلوبة،
ويضبط أرك���ان الجملتني:
االسمية والفعلية ،والضامئر
املنفصلة ،ويستخدمها.
 -يكتب ال��ك��ل�مات ال��ب�صريّ��ة(ب��واق��ع عرش كلامت) وألف
تنوين النصب واأللف اللّينة يف
نهاية األسامء كتابة صحيحة،
ويستخدم ع�لام��ات الرتقيم
املطلوبة منه استخدا ًما صحي ًحا.
 -يطبّق بشكل صحيح قواعدَخ ّط الرقعة.
 -يكتشف اإلي��ق��اع اللفظي يفجملة أو عدة جمل ويفاضل
بني جملتني بناء عىل إيحاءات
األلفاظ ،ويعرف أسلويب األمر
وال َّنهي ،والكلامت ذات املحيط
اللَّغوي الواحد ويوظّفها.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يحدد وي��وض��ح بدقة معاينالكلامت والعبارات غري املألوفة
ومتعددة املعاين باستخدام
التعريفات ،التبسيط أو األمثلة،
محلالً ال��ج��ذور والالحقات،
مستعي ًنا باملواد املرجعية ليلفظ
الكلامت غري املألوفة بالشكل
الصحيح
 -يظهر فهماً عميقًا باملعايناملحددة للمفردات اللغوي
املتقدمة والتشبيه البالغي.
 -يستخدم مجموعة من الكلامتوالعبارات العلمية املتقدمة
ومحددة املجال والتي تدل عىل
الدقة يف املقررات الدراسية.
 -يعرف األفعال ،وشبه الجملة،وح��روف العطف املطلوبة،
ويضبط أرك���ان الجملتني:
االسمية والفعلية ،والضامئر
امل��ن��ف��ص��ل��ة ،ويستخدمها
استخدا ًما دقيقًا.
  -يكتب جميع الكلامت البرصيّة، -وألف تنوين النصب واأللفاللّينة يف نهاية األسامء كتابة
صحيحة ،ويستخدم عالمات
الرتقيم املطلوبة منه استخدا ًما
صحي ًحا.
 -يط ّبق قواعد َخ ّط الرقعة بدقّة. -يكتشف اإلي��ق��اع اللفظي يفجملة أو عدة جمل ويفاضل
بني جملتني بناء عىل إيحاءات
األلفاظ ،ويعرف أسلويب األمر
وال َّنهي ،والكلامت ذات املحيط
اللَّغوي الواحد ويوظّفها بدقة.
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ال�صف اخلام�س
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

أساسيات - -يظهر وع ًيا محدو ًدا حول
تصنيف مكتبة الطفل وفق
القراءة
األنظمة العاملية ،ويُفيد من
هذا التصنيف يف اختيار
الكتاب املناسب.
 -يوظّف معرفته املحدودةب��امل��ف��ردات وال��ع�لاق��ات
بني الكلامت والسياقات
ال��ل��غ��وي��ة ل��ف��ه��م بعض
النصوص املقروءة.
 -يظهر قدرة محدودة عىلق �راءة النصوص املتنوعة
قراءة جهرية.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يظهر ب�ين الحني واآلخ��روع ًيا كاف ًيا حول تصنيف
مكتبة الطفل وفق األنظمة
العاملية ،ويُفيد من هذا
التصنيف يف اختيار الكتاب
املناسب.
 -يوظّف معرفته باملفرداتوالعالقات بني الكلامت
والسياقات اللغوية لتحقيق
مستوى مقبول من فهم
النصوص املقروءة.
 -يظهر ق��درة مقبولة عىلق �راءة النصوص املتنوعة
قراءة جهرية واضحة.

قراءة - -يحدد الحبكة ،وال��راوي- - ،يحدد األح��داث الرئيسية
النصوص واألحداث الرئيسية وأسلوبًا وال��ح��ب��ك��ة ،وال������راوي،
واألس��ال��ي��ب البالغية يف
بالغ ًّيا واح ًدا يف النص.
األدبية
النص.
 -ي�شرح بعض الفروقاتالرئيسية بني األنواع األدبية
وي��ق��ارن ب�ين قصص من
النوع نفسه.
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( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يظهر وع ًيا كاف ًيا حول تصنيفمكتبة الطفل وف��ق األنظمة
ال��ع��امل��ي��ة ،ويُ��ف��ي��د م��ن هذا
التصنيف يف اختيار الكتاب
املناسب ويستخدم التوثيق
بأساليبه املتنوعة وفق تنوع
امل��ص��ادر وامل �راج��ع املقتبس
منها الورقية أو مواقع الشبكة
املعلومات ّية.
 -ي��وظّ��ف معرفته باملفرداتوال��ع�لاق��ات ب�ين ال��ك��ل�مات
والسياقات اللغوية لتحقيق
املستوى املطلوب من فهم
النصوص املقروءة.
 -يظهر قدرة عىل قراءة النصوصاملتنوعة قراءة جهرية تحقق
معيار الطالقة.
 -ي��ح��دد األح����داث الرئيسيةوالحبكة ،وال�ّص�رّ اع ،ووجهة
نظر الراوي ،ومعاين األساليب
البالغية يف ال��ن��ص ،ويصف
كيف أسهمت تلك العنارص يف
التوصل للحل.
 -يذكر أوجه التشابه واالختالفوالفروقات األساسية بني األنواع
األدبية باستخدام املصطلحات
الصحيحة غالبًا ،كام يذكر أوجه
التشابه واالختالف بني القصص
من النوع نفسه.
 -يحدد ويحلل أمثلة تربز امتالكاملتعلم مهارات التفكري العليا
كالتنبؤ والتوقع ،مثل :إشارات
ملا ميكن أن يحدث يف املستقبل
يف قصص وقصائد والحكايات
الشعبية واملرسحيات واألشكال
األخ����رى للنصوص األدب��ي��ة
املناسبة.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

  -يظهر وع � ًي��ا عميقًا حولتصنيف مكتبة الطفل وفق
األنظمة العاملية ،ويُفيد من
هذا التصنيف يف اختيار الكتاب
املناسب ويستخدم التوثيق
بأساليبه املتنوعة بدقَّة وفق
تنوع املصادر واملراجع املقتبس
منها الورقية أو مواقع الشبكة
املعلومات ّية.
 -ي��وظّ��ف معرفته باملفرداتوال��ع�لاق��ات ب�ين ال��ك��ل�مات
والسياقات اللغوية لتحقيق
مستوى عال من فهم النصوص
املقروءة.
 -يظهر قدرة فائقة عىل قراءةالنصوص املتنوعة قراءة جهرية
تحقق معيار الطالقة.
 -ي��ح��دد األح����داث الرئيسيةوالحبكة ،وال�ّص�رّ اع ،ووجهة
نظر الراوي ،ومعاين األساليب
البالغية وأثرها يف نقل املعنى،
ويصف كيف أسهمت تلك
العنارص يف التوصل للحل،
وكيف ساعدت تلك األساليب
ع�لى ن��ق��ل امل��ع��ن��ى ،وكيف
تشكلت وجهة نظر الراوي ،يف
النص مع ذكر األمثلة.
 -يذكر أوجه التشابه واالختالفالقصص املناسبة واملتقدمة
بشكل ك��ب�ير ،وامل�سرح��ي��ات،
والحكايات الرمزية/الحكايات
الشعبية ،والشعر.
 -يحدد ويحلل أمثلة تربز امتالكاملتعلم مهارات التفكري العليا
كالتنبؤ والتوقع ،مثل :إشارات
ملا ميكن أن يحدث يف املستقبل
يف القصص والقصائد والحكايات
الشعبية واملرسحيات للنصوص
األدبية املناسبة ،ويكتب أمثلته.

تابع ..ال�صف اخلام�س
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

قراءة - -يدعم بشكل جزيئ الفكر
النصوص حول النص املعلوما ّيت من
املعلوماتية خالل تحديد وذكر بعض
ّ التفاصيل.
إسرتاتيجيات
 -يستخدممرنة متعددة؛ لتحديد
معاين اللغات العلمية،
وال��ك��ل�مات وال��ع��ب��ارات
الخاصة مبجال معني ذات
العالقة مبوضوعات مناسبة
أو ومجال املادة مع ارتكاب
أخطاء متكررة.
 -يجيب بصورة محدودةعىل األسئلة أو يجد حلوالً
للمشاكل برسعة باالعتامد
عىل املعلومات من املصادر
املتعددة.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يدعم بشكل ع��ام الفكرح��ول ال��ن��ص املعلوما ّيت
م��ن خ�لال تحديد وذك��ر
التفاصيل ،و يلخص بشكل
ج��زيئ ما ق��رأه من خالل
تحديد فكرتني رئيستني أو
أكرث مذكورة يف النص.
إسرتاتيجيات
 -يستخدممرنة متعددة؛ لتحديد
معاين اللغات العلمية،
وال��ك��ل�مات وال��ع��ب��ارات
ال��خ��اص��ة مب��ج��ال معني
ذات العالقة مبوضوعات
مناسبة أو ومجال املحتوى،
وي��ص��ف ال�ترك��ي��ب العام
لألحداث والفكر واملفاهيم
أو امل��ع��ل��وم��ات نصني
معلومات ّيني أو أك�ثر مع
ارتكاب أخطاء قليلة.
 -يجيب بشكل ج��زيئ عىلاألسئلة أو يجد حلوالً
للمشاكل برسعة باالعتامد
عىل املعلومات من املصادر
املتعددة ،وي�شرح كيف
استخدم امل��ؤل��ف األدل��ة
واألسباب لدعم ادعاءاته.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يلخص بشكل جزيئ ما قرأه منخالل تحديد فكرتني رئيستني أو
أكرث يف النص ،ويبني كيف تدعم
التفاصيل تلك الفكر ،ويرشح
العالقات بني حدثني أو أكرث
أو مفاهيم علمية مع ارتكاب
األخطاء وبرتدد.
 -يستخدم بشكل دقيق مجموعةمتنوعة م��ن اإلسرتاتيجيات
املرنة واملتعددة؛ لتحديد معاين
اللغات العلميّة ،والكلامت
وال��ع��ب��ارات الخاصة مبجال
معني ذات العالقة مبوضوعات
مناسبة  ،ويصف الرتكيب العام
لألحداث والفكر واملفاهيم
لنصني معلومات ّيني أو أكرث،
ويحلل تقارير متعددة ومختلفة
حول الحدث أو املوضوع مع
ارتكاب بعض األخطاء النادرة.
 -يجيب بشكل عام عىل األسئلةأو يجد حلوالً للمشاكل برسعة
باالعتامد عىل املعلومات من
امل��ص��ادر امل��ت��ع��ددة ،وي�شرح
كيف استخدم املؤلف األدلة
واألسباب لدعم ادعاءاته.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يحدد بشكل عام املعلوماتامل��ح��ددة واملناسبة من نص
واحد أو أكرث ،ويرشح العالقات
بني حدثني أو أكرث ،أو مفاهيم
علمية.ويحلل بدقة تقارير
متعددة ومختلفة حول الحدث
أو املوضوع نفسه مالحظًا أوجه
التشابه واالختالف املهمة يف
وجهات النظر التي يقدمونها.
 -يجيب بشكل كامل عن األسئلةأو يجد حلوالً للمشاكل برسعة
باالعتامد عىل املعلومات من
امل��ص��ادر امل��ت��ع��ددة ،وي�شرح
كيف استخدم املؤلف األدلة
واألسباب لدعم ادعاءاته.
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تابع ..ال�صف اخلام�س
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

نصوصا
الكتابة - -يكتب املتعلم
ً
�ؤس��س إط��ا ًرا
رسدي���ة ،ويُ� ّ
زمانيًّا ومكانيًّا للقصة واصفًا
األشخاص.
نصوصا إقناعية
ا
ر
ً
 -يكتب ناد ًتظهر وجهة نظره يف قضية
أو موضوع ما مدعومة
باألدلة والشواهد.
 -يعد عمالً مكتوبًا يشملأدوات ال��رب��ط واألف��ع��ال
مع ارت��ك��اب العديد من
األخطاء.
 -يقدم بصعوبة تقري ًرا بحث ًّيايلخّص نتائج البحث.
التكنولوجيا
 -يستخدملتعزيز الكتابة بصعوبة.

نصوصا
 -يكتب املتعلمً
�ؤس��س حبكة،
رسدي��ة ،ويُ� ّ
وإط���ا ًرا زمانيًّا ومكانيًّا
للقصة واصفًا األشخاص.
نصوصا
 -يكتب أح��ي��انً��اً
إقناعية تظهر وجهة نظره
يف قضية أو موضوع ما
مدعومة باألدلة والشواهد
م��ن م��ص��ادر مختلفة:
الكتب ،تجارب اآلخرين.
 -يعد عمالً مكتوبًا يشملأدوات الربط واألفعال مع
ارتكاب بعض األخطاء.
 -بتوجيه من املدرس، -يعد تقري ًرا بحثيًا مطبو ًعايلخص ن��ت��ائ��ج البحث
ويعرضها.
  -يستخدم التكنولوجيالتعزيز الكتابة.

نصوصا رسدية،
 -يكتب املتعلمً
ؤسس حبكة ،وإطا ًرا زمان ًّيا
ويُ ّ
ومكانيًّا للقصة واصفًا األماكن
واملشاعر واألشخاص.
نصوصا إقناعية تظهر
 -يكتبً
وجهة نظره يف قضية أو موضوع
ما مدعومة باألدلة والشواهد
من مصادر مختلفة :الكتب،
تجارب اآلخرين.
 -يشارك يف عملية التخطيط،وإع��داد املسودات واملراجعة
والتدقيق إلعداد عمل مكتوب
يشمل أدوات الربط واألفعال
مع ارتكاب القليل من األخطاء.
 -يعدتقري ًرا بحثيًا مطبو ًعا يلخصنتائج البحث ويعرضها من
خالل وسائط متعددة.
 -يستخدم التكنولوجيا لتعزيزالكتابة ،مبا يف ذلك استخدام
الرسوم البيانية.

نصوصا رسدية،
 -يكتب املتعلمً
ؤسس حبكة ،وإطا ًرا زمان ًّيا
ويُ ّ
ومكانيًّا ورصاعا مناسبًا للقصة
واص��فً��ا األم��اك��ن واملشاعر
واألشخاص.
نصوصا إقناعية تظهر
 -يكتبً
وجهة نظره يف قضية أو موضوع
ما مدعومة باألدلة والشواهد
من مصادر مختلفة :الكتب،
ال��خ�برة الشخصية ،تجارب
اآلخرين.
 -ي��ش��ارك بفاعلية يف عمليةالتخطيط ،وإع��داد املسودات
واملراجعة والتدقيق إلع��داد
عملٍ
مكتوب يشمل أدوات
ٍ
الربط واألفعال.
 -يعد تقري ًرا بحث ًيا دقيقًا مطبو ًعاويلخص نتائجه باستخدام املواد
املطبوعة أو التكنولوجيا.
 -يستخدم التكنولوجيا لتعزيزالكتابة ،مبا يف ذلك االختيار
املناسب للرسوم البيانية.

االستامع - -يُع ّد ناد ًرا تقارير مناسبة،
واملحادثة أو ي��ش��ارك يف النقاشات
الشفوية.
 -ن��اد ًرا ما يكون ق��اد ًرا عىلتحديد الفكرة الرئيسية
وتلخيصها وتقييمها وذكر
التفاصيل امل��س��ان��دة يف
العروض التقدميية.

 -يُ��ع � ّد ب�ين ال��ح�ين واآلخ��رتقارير مناسبة ،ويشارك يف
النقاشات الشفوية بطريقة
منطقية ومنظمة.
 -غال ًبا ما يكون ق��اد ًرا عىلتحديد الفكرة الرئيسية
وتلخيصها وتقييمها وذكر
التفاصيل امل��س��ان��دة يف
العروض التقدميية.

 -يُع ّد املادة ويحللها ،ويشاركيف النقاشات الشفوية بطريقة
منطقية ومنظمة ،وتشمل:
استخدام التفاصيل املحددة
واألسئلة الواضحة.
 -يحدد الفكرة الرئيسية ويلخصهاويقيّمها وي��ذك��ر التفاصيل
املساندة يف العروض التقدميية.
 -يقدم املعلومات عن املوضوعوالفكرة مستخد ًما طرائق
واضحة ،تظهر فهمه للموضوع،
بلغة عربية فصيحة.

 -يعد بسهولة امل��ادة ويحللها،ويشارك يف النقاشات الشفوية
بطريقة منطقية ومنظمة،
وتشمل :استخدام التفاصيل
املحددة واألسئلة الواضحة.
 -يحدد الفكرة الرئيسية ويلخصهاويقيمها بدقة ،ويذكر التفاصيل
املساندة يف العروض التقدميية.
 -يقدم املعلومات عن املوضوعوالفكرة مستخد ًما طرائق
واضحة ومنطقية ومقنعة،
تظهر فهمه للموضوع ،بلغة
عربية فصيحة.
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تابع ..ال�صف اخلام�س
( )1دون املستوى بكثري

املجال
اللغة

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

 -يجد صعوبة يف تحديدمعاين الكلامت غري املألوفة
ب��اس��ت��خ��دام التعريفات،
والتبسيط واألمثلة ،محلالً
الجذور والالحقات ،مستعي ًنا
ب��امل��واد املرجعية ليلفظ
الكلامت غري املألوفة بالشكل
الصحيح.
 -يظهر فهماً عا ًما للمفردات. -يتع ّرف ،بدعم من املدرس،بعض الكلامت والعبارات
العلمية ويستخدمها ،مع
وجود أخطاء متكررة.
 -يعرف الجملة االسميةوجملتي كان وإن وضامئر
الرفع املتصلة ،وأنواع الخرب،
ويستخدمها استخدا ًما
محدو ًدا مع وجود أخطاء
كثرية.
 -يكتب كلامت ذات همزةمتوسطة والبرصية ،بواقع
( )3كلامت من كل نوع،
والتي تسقط منها الهمزة
(ابن ،اسم ،اثنان ،امرؤ،)...
و يستخدم بعض عالمات
الرتقيم الرئيسة ،مع وجود
أخطاء.
 -يط ّبق بعض قواعد َخ ّطالرقعة مع وجود أخطاء.
 -ي��ع��رف م��ف��ه��وم البيتالشعري وينتج املتعلم
بعض الجمل املتضمنة
تشبي ًها ،مع وجود أخطاء.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يجد صعوبة أح��ي��انً��ا يفتحديد معاين الكلامت
غ�ير املألوفة باستخدام
والتبسيط
التعريفات،
واألمثلة ،محلالً الجذور
والالحقات ،مستعي ًنا باملواد
املرجعية ليلفظ الكلامت
غ�ير امل��أل��وف��ة بالشكل
الصحيح.
  -يظهر أحيانًا فهماً للمعايناملحددة للمفردات.
 -يتع ّرف بعض الكلامتوال���ع���ب���ارات العلمية
ويستخدمها ،مع وجود
بعض األخطاء.
 -يعرف الجملة االسميةوجملتي كان وإن وضامئر
الرفع املتصلة ،وأنواع الخرب
ويستخدمها يف نقل أفكاره،
مع وجود بعض األخطاء.
 -يكتب كلامت ذات همزةمتوسطة والبرصية مبواقعها
كافة ،بواقع ( )5كلامت من
كل نوع ،والتي تسقط منها
الهمزة (ابن ،اسم ،اثنان،
امرؤ ،)...ويستخدم عالمات
الرتقيم الرئيسة مع وجود
بعض األخطاء.
 -يط ّبق بعض قواعد َخ ّطالرقعة.
 -ي��ع��رف م��ف��ه��وم البيتالشعري وينتج املتعلم
بعض الجمل املتضمنة
تشبي ًها ،ومي��ي��ز الغرض
البالغي ألسلوب االستفهام
ويستخدمها م��ع وج��ود
أخطاء.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -ي��ح��دد وي��وض��ح ال��ك��ل�ماتوال��ع��ب��ارات غ�ير امل��ع��روف��ة
ومتعددة املعاين باستخدام
ال��ت��ع��ري��ف��ات ،و التبسيط
و األم��ث��ل��ة ،محلالً ال��ج��ذور
والالحقات ،مستعي ًنا باملواد
املرجعية ليلفظ الكلامت غري
املألوفة بالشكل الصحيح.
 -يظهر فهماً للمعاين املحددةللمفردات.
 -يتع ّرف الكلامت والعباراتالعلمية املق َّررة ويستخدمها.
 -يعرف الجملة االسمية وجملتيكان وإن وضامئر الرفع املتصلة،
وأن��واع الخرب ويستخدمها يف
نقل أفكاره ،و يُعربها.
 -يكتب جميع الكلامت ذاتالهمزة املتوسطة والبرصية
مبواقعها ك��اف��ة ،ب��واق��ع ()8
كلامت من كل ن��وع ،والتي
تسقط منها الهمزة (ابن ،اسم،
اث��ن��ان ،ام����رؤ ،)...ويستخدم
عالمات الرتقيم الرئيسة بشكل
صحيح.
 -يط ّبق قواعد َخ ّط الرقعة بشكلصحيح.
 -يعرف مفهوم البيت الشعريوينتج املتعلم جمالً تتضمن
تشبي ًها ومييز الغرض البالغي
ألسلوب االستفهام ويستخدمها
يف نقل أفكاره ومشاعره.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يحدد أو يوضح بدقة الكلامتال��ع��ب��ارات غ�ير امل��ع��روف��ة
واملتعددة املعاين باستخدام
التعريفات ،والتبسيط واألمثلة،
محلالً ال��ج��ذور والالحقات،
مستعي ًنا باملواد املرجعية ليلفظ
الكلامت غري املألوفة بالشكل
الصحيح.
 -يظهر فهماً عميقًا للمعايناملحددة للمفردات اللغوية
املتقدمة والتشبيه البالغي.
 -يتع ّرف الكلامت والعباراتالعلمية املق َّررة ويستخدمها
بدقة.
 -يعرف الجملة االسمية وجملتيكان وإن وضامئر الرفع املتصلة،
وأن��واع الخرب ويستخدمها يف
نقل أفكاره بدقة ،و يُعربها.
 -يكتب جميع الكلامت ذاتالهمزة املتوسطة والبرصية
مبواقعها كافة ،بواقع ()10
كلامت من كل ن��وع ،والتي
تسقط منها الهمزة (ابن ،اسم،
اث��ن��ان ،ام����رؤ ،)...ويستخدم
عالمات الرتقيم الرئيسة بشكل
صحيح ودقيق.
 -يطبّق قواعد َخ ّط الرقعة بدقّة. -يعرف مفهوم البيت الشعريوينتج املتعلم جمالً تتضمن
تشبي ًها ومييز الغرض البالغي
ألسلوب االستفهام ويستخدمها
يف ن��ق��ل أف��ك��اره وم��ش��اع��ره
استخدا ًما دقيقًا.
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ال�صف ال�ساد�س
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

قراءة - -يصف الحبكة الرئيسية
النصوص والفكرة الرئيسة للقصة.
نصا مبستوى متدنٍ من
األدبية - -يقرأ ًّ
الطالقة.
 -يحدد وجهة نظر املؤلفبصورة عامةّ.
 -يحدد بعض الفنون األدبية،وخصائصها.
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( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -ي��ص��ف ك��ي��ف اتضحتالحبكة تدريجيا ،وكيف
ت���ط���ورت ال��ش��خ��ص��ي��ات
وامل��وض��وع ال��رئ��ي��س من
خالل الرسد.
 -يقرأ جه ًرا مراع ًيا بعضمهارات القراءة الجهرية،
ويحدد بعض األمثلة عىل
استخدام اللغة عىل سبيل
الحقيقة واملجاز ،ويحدد
املعاين االستداللية للكلامت
والعبارات.
 -يحدد وجهة نظر املؤلفوغايته.
 -يحدد طريقة رسد املالحمواألس���اط�ي�ر يف األع�م�ال
األدبية التاريخية والحديثة،
ويقارن بينها

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يصف كيف اتضحت الحبكةوتطورت األحداث والشخصيات
واملوضوع الرئيس من خالل
ال�سرد باستخدام التفاصيل
املساندة.
 -يقرأ ج��ه� ًرا مراع ًيا مهاراتالقراءة الجهرية ،ويحدد بعض
األمثلة عىل استخدام اللغة عىل
سبيل الحقيقة واملجاز ،ويحدد
املعاين االستداللية للكلامت
والعبارات.
 -ي��ح��دد وج��ه��ة نظر املؤلفوغايته ،ويصف ما فعله لبناء
وجهة النظر أو الغاية ،ويحلل
كيف تسهم الوسائل املصورة يف
فهم النص.
 -يحلل أنوا ًعا أدبية مختلفة منالنصوص؛ ويذكر أوجه التشابه
واالختالف بني طرق التعامل
مع الفكر الرئيسة واملوضوعات
املتشابهة.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -ي��ص��ف وب��ال��ت��ف��ص��ي��ل كيفاتضحت الحبكة وت��ط��ورت
األحداث والشخصيات تدريجيًا،
وتغريت عندما اتجهت القصة
نحو الحل.
 -يقرأ ج��ه� ًرا مراع ًيا مهاراتالقراءة الجهرية ،ويحدد بعض
األمثلة عىل استخدام اللغة عىل
سبيل الحقيقة واملجاز ،ويحدد
املعاين االستداللية للكلامت
والعبارات ،مع ذكر التفاصيل
الرئيسة التي تدعم تحليله.
 -يصف وجهة نظر املؤلف وغايتهويصف بالتفصيل ما فعله لبناء
وجهة النظر أو الغاية ،مع ذكر
األمثلة ،ويحلل بالتفصيل كيف
تسهم الوسائل املصورة يف فهم
النص ،ويقدم أمثلة.
 -يحلل أنوا ًعا أدبية مختلفة منالنصوص؛ ويذكر أوجه التشابه
واالختالف بني طرق التعامل
مع الفكر الرئيسة واملوضوعات
املتشابهة ،ويقيّمها.

تابع ..ال�صف ال�ساد�س
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

قراءة - -ي��ح��ل��ل ب��ش��ك��ل ج��زيئ
النصوص املعلومات بشكل رصيح
املعلوماتية وضمني ،مع ورود أخطاء
ّ كثرية.
 -يفرس بشكل جزيئ الكلامتوالعبارات كام استخدمت
يف النص املعلومايتّ.
 -ي����درك أوج����ه التشابهواالخ��ت�لاف يف التقارير
التي تتحدث عن املوضوع
نفسه ،واملقدمة باستخدام
أكرث من وسيلة.

 -يحلل بشكل عام املعلوماتبشكل رصي��ح وضمني،
ويذكر أدلة معينة ،وكيف
تتطور الفكر الرئيسة
خالل رسد النص ،ومييز بني
التفاصيل الرئيسة مع ورود
بعض األخطاء.
 -يفرس بشكل ع��ام معظمالكلامت والعبارات التي
اس��تُ��خ��دم��ت يف ال��ن��ص
املعلومايتّ ،ويحلل كيف
تسهم بعض اختيارات
املؤلف لكلامت معينة يف
فهم الفكر واملفاهيم.
 -يذكر بني الحني واآلخرأوجهالتشابه واالخ��ت�لاف يف
التقارير التي تتحدث عن
املوضوع نفسه واملقدمة
باستخدام أكرث من وسيلة،
ومييز بني الحقائق واآلراء
واألحكام املنطقية يف النص.

الكتابة - -يفهم عملية املراجعة
والتدقيق وإعادة الصياغة.
نصا (مقالة – قصة
 -يكتب ًّ– رسالة )....بحدود 100
كلمة م��ع وج��ود أخطاء
إمالئية ونحويّة.
 -يدرك بأن املواد املرجعيةتعزز العمل املكتوب.
 -يكتب تحليالً سطح ًّيا وغريمرتابط حول النص األديب.

 -يراجع ويدقق ويعيد كتابةنص.
نصا (مقالة قصة –
 -يكتب ًّرسالة )...بحدود  120كلمة
مراع ًيا الصحة اإلمالئية
والنحويّة أحيانًا.
 -يستخدم ع��د ًدا قليالً منامل���واد املرجعية لتعزيز
العمل املكتوب.
 -يكتب ر ًدا عىل النص األديبويستنتج األدلة منه؛ لدعم
التحليل.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يحلل بشكل مستمر كيفتتطور الفكر الرئيسة خالل
رسد النص ،ومييز بني التفاصيل
الرئيسة ،وي��ح��دد األس��ب��اب
وامل�بررات التي تربط أحداث ًا
وأفكا ًرا مختلفة ،واملعلومات
مع ورود أخطاء نادرة.
 -يحدد بدقة الرتكيب ال��ذياستخدمه امل��ؤل��ف لتنظيم
معلومات معينة ويصفها،
ولكنه يرتكب أحيانًا أخطاء يف
ذكر أوجه التشابه واالختالف
بني وجهتي نظر ملؤلفني حول
موضوع أو حدث.
 -يذكر بشكل مستمر أوج��هالتشابه واالختالف يف التقارير
التي تتحدث ع��ن املوضوع
نفسه وامل ُق َّدمة باستخدام أكرث
من وسيلة ،ومييز بني الحقائق
واآلراء واألحكام املنطقية يف
النص ،ولكنه يرتكب األخطاء يف
تقييم أوجه التشابه واالختالف
بني نصني أو أكرث يتحدثان عن
املوضوع نفسه.
 -يطور الكتابة من خالل املراجعةوالتدقيق وإعادة الصياغة.
�ص��ا (م��ق��ال��ة قصة
 -يكتب ن� ًّ– رس���ال���ة ).....ب��ح��دود 140
كلمة مراع ًيا الصحة اإلمالئية
والنحويّة غال ًبا.
 -يستخدم التكنولوجيا ويطبعاملواد املرجعية لتعزيز العمل
املكتوب.
 -يكتب ر ًدا عىل النص األديبويستنتج األدل��ة منه؛ لدعم
التحليل.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يحدد بشكل مستمر وعميقاألسباب واملربرات التي تربط
أح��داث ً��ا وأف���ك���ا ًرا مختلفة،
ومعلومات مختلفة ،ومييز بني
التفاصيل الرئيسة والفرعية
لتحديد تلك العالقات.
 -ي��ح��دد دق��ة ال�ترك��ي��ب ال��ذياستخدمه امل��ؤل��ف لتنظيم
معلومات معينة ويصفها،
ويستنتج أوج���ه التشابه
واالخ��ت�لاف بني وجهتي نظر
امل ُؤلِّفني حول موضوع أو حدث.
 -يذكر أوجه التشابه واالختالفبشكل مستمر وب��دق��ة بني
وجهتي نظر ملؤلفني حول
م��وض��وع أو ح��دث ،ويحلل
املعلومات ويُق ِّيمها.

 -يعد األعامل الكتابية بتسلسلمنطقي ويطورها من خالل
ّ
املراجعة والتدقيق وإع��ادة
الصياغة.
نصا (مقالة – قصة
 -يكتب ًّ– رس���ال���ة )....ب��ح��دود 150
كلمة مراعيًا الصحة اإلمالئية
والنحويّة.
 -يستخدم امل���واد املرجعيةاملطبوعة واإللكرتونية؛ لتعزيز
العمل املكتوب.
 -يكتب ر ًدا مقن ًعا عىل النصاألديب ويستنتج األدل��ة منه؛
لدعم التحليل.
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تابع ..ال�صف ال�ساد�س
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

االستامع - -يشارك ن���اد ًرا يف النقاش
واملحادثة الجامعي حول املوضوعات
املناسبة.
 -يوظف ن���اد ًرا الوسائطالرقمية والرسومات املرئية
للبيانات ويحللها ويفرسها
ويقيمها.
 -ي��ق��دم ن�����اد ًرا ال��ع��روضالتقدميية املعلومات ّية حول
املوضوعات بطريقة واضحة
ومنطقية.
 -يستخدم ن����اد ًرا اللغةالعربية الفصيحة ولغة
الجسد املناسبة ،يف العروض
املعلوماتيّة
التقدميية
م��ع اف��ت��ق��اره��ا للوضوح
واملنطقية.
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( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يبادر بني الحني واآلخ��روي���ش���ارك يف ال��ن��ق��اش
ال���ج�م�اع���ي ألغ�����راض
متعددة حول املوضوعات
املطروحة ،ويقدم الفكر
وال��ح��ق��ائ��ق والتفاصيل
بتسلسل منطقي وأسلوب
واضح منظم؛ لدعم موقفه،
ويتعامل مع املداخالت مع
باقي املشاركني يف النقاش.
 -يوظف الوسائط الرقميةوالرسومات املرئية للبيانات
ويحللها ويفرسها ويقيمها.
 -يقدم العروض التقدمييةاملعلوماتيّة ب�ين الحني
واآلخ��ر حول املوضوعات
بطريقة واضحة ومنطقية،
ويوظف مجموعة متنوعة
من خيارات الكلامت.
 -يستخدم اللغة العربيةالفصيحة ولغة الجسد
امل��ن��اس��ب��ة ،يف ال��ع��روض
التقدميية املعلوماتيّة مع
بعض الخلل يف توظيف
الكلامت املجازيّة وعدم
الوضوح واملنطقية.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يبادر بشكل فعال ويشاركيف النقاش الجامعي ألغراض
متعددة ح��ول املوضوعات
امل��ط��روح��ة ،وي��ق��دم الفكر
والحقائق والتفاصيل بتسلسل
منطقي وأسلوب واضح منظم؛
لدعم موقفه ،ويتعامل مع
املداخالت مع باقي املشاركني
يف النقاش.
  -يستعد للعروض التقدمييةوالنقاشات من خ�لال إنجاز
ال��ق�راءة ال�ضروري��ة ،والبحث
عن املوضوعات باستخدام تلك
املادة حسب الحاجة.
 -ي��وظ��ف ال��وس��ائ��ط الرقميةوالرسومات املرئية للبيانات
ويحللها ويفرسها ويقيمها
بشكل ف��ردي أو بالعمل مع
الزمالء.،
 -ي��ق��دم ال��ع��روض التقدمييةاملعلومات ّية حول املوضوعات
املطروحة بطريقة واضحة
ومنطقية ،باستخدام اللغة
العربية الفصيحة ولغة الجسد
املناسبة ،موظفًا مجموعة من
الكلامت املجازية املتنوعة.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يبادر بشكل فعال ومتكررويشارك يف النقاش الجامعي
ألغ�����راض م��ت��ع��ددة ح��ول
املوضوعات املطروحة ،ويقدم
الفكر والحقائق والتفاصيل
بتسلسل منطقي وأسلوب
واض��ح منظم؛ لدعم موقفه،
ويتعامل مع امل��داخ�لات مع
باقي املشاركني يف النقاش.
 -يستعد للعروض التقدمييةوالنقاشات من خ�لال إنجاز
القراءة الرضورية واالختيارية،
وال���ب���ح���ث ال���ش���ام���ل عن
املوضوعات باستخدام تلك
املادة حسب الحاجة.
 -ي��وظ��ف ال��وس��ائ��ط الرقميةوالرسومات املرئية للبيانات
ويحللها ويفرسها ويقيمها
بسهولة بشكل فردي أو بالعمل
مع الزمالء.،
 -يقدم بشكل مستمر العروضالتقدميية املعلومات ّية حول
املوضوعات املطروحة بطريقة
واضحة ومنطقية ،باستخدام
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة الفصيحة
ولغة الجسد املناسبة موظفًا
مجموعة من الكلامت املجازية
املتنوعةُ ،مظه ًرا فهماً عميقًا
للموضوع.

تابع ..ال�صف ال�ساد�س
( )1دون املستوى بكثري

املجال
اللغة

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

 -يحدد أو يوضح ناد ًرا معاينالكلامت والعبارات غري
املعروفة أو متعددة املعاين
من خالل استخدام قرائن
السياق ،وتحليل معاين
أج �زاء الكلامت والرجوع
إىل املواد املرجعية وتحديد
معاين الكلامت من خالل
جذورها وصيغها املختلفة
وم��ا إذا كانت عرب َّية أو
دخيلة.
 -يفرس ن��اد ًرا اللغة البالغيةوال��ت��ل��م��ي��ح��ات ودالالت
الكلمة.
 -يستخدم مجموعة منالكلامت والعبارات مح ّددة
التخصص يف مجاالتها
املناسبة.
 -ي��ت��ع� ّرف املتعلم ن���اد ًراعالمات اإلع �راب الفرعية
واألصلية ،وضامئر النصب
امل��ت��ص��ل��ة وامل��ع��ط��وف
واملعطوف عليه ،واملثنى
وج��م��ع امل��ذك��ر وامل��ؤن��ث
الساملني والفعل املبني
ّ
والفعل املعرب ويوظفها
ويُعربها.
 -يكتب ب��ع��ض الكلامت(بواقع ثالث كلامت) ذات
الهمزة املتطرفة البرصية
منها ،والتي تسقط منها
الهمزة (ابن ،اسم ،اثنان،
امرؤ ،)...وناد ًرا ما يستخدم
عالمات الرتقيم الرئيسة.
 -يطبّق ن��اد ًرا قواعد َخطَّيالنسخ والرقعة.
 -يتعرف ناد ًرا موقع القافيةيف البيت الشّ عري والتشبيه
وال��ج��ن��اس وال��ط��ب��اق يف
ال��ع��ب��ارات ،وينتج جمالً
تتضمنها.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يحدد أو يوضح بني الحنيواآلخ���ر م��ع��اين الكلامت
والعبارات غري املعروفة أو
متعددة املعاين من خالل
استخدام قرائن السياق،
وت��ح��ل��ي��ل م��ع��اين أج���زاء
الكلامت والرجوع إىل املواد
املرجعية وتحديد معاين
الكلامت من خالل جذورها
وصيغها املختلفة وما إذا
كانت عربيَّة أو دخيلة.
 -يفرس ب�ين الحني واآلخ��راللغة البالغية والتلميحات
ودالالت الكلمة.
 -يستخدم بني الحني واآلخرمجموعة م��ن الكلامت
وال���ع���ب���ارات م��ح��ددة
التخصص يف مجاالتها
املناسبة.
 -يتعرف بني الحني واآلخرعالمات اإلع �راب الفرعية
واألصلية ،وضامئر النصب
امل��ت��ص��ل��ة وامل��ع��ط��وف
واملعطوف عليه ،واملثنى
وج��م��ع امل��ذك��ر وامل��ؤن��ث
الساملني والفعل املبني
ّ
والفعل املعرب ويوظفها
ويُعربها.
 -يكتب ب��ع��ض الكلامت(بواقع ست كلامت) ذات
الهمزة املتطرفة البرصية
منها ،والتي تسقط منها
الهمزة (ابن ،اسم ،اثنان،
ام������رؤ ،)...وأح��ي��انً��ا ما
يستخدم عالمات الرتقيم
الرئيسة
 -يط ّبق بني الحني واالخ��ربعض قواعد َخطَّي النسخ
والرقعة.
 -يتعرف بني الحني واآلخرموقع القافية يف البيت
الشّ عري والتشبيه والجناس
وال��ط��ب��اق يف ال��ع��ب��ارات،
وينتج جمالً تتضمنها.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يحدد أو يوضح معاين الكلامتوال��ع��ب��ارات غري املعروفة أو
م��ت��ع��ددة امل��ع��اين م��ن خالل
اس��ت��خ��دام ق �رائ��ن السياق،
وتحليل معاين أجزاء الكلامت
والرجوع إىل امل��واد املرجعية
وتحديد معاين الكلامت من
خالل جذورها وصيغها املختلفة
وما إذا كانت عرب َّية أو دخيلة.
 -يفرس بشكل صحيح اللغةالبالغية والتلميحات ودالالت
الكلمة.
 -يستخدم مجموعة من الكلامتوالعبارات محدة التخصص يف
مجاالتها املناسبة.
 -يتع ّرف غال ًبا عالمات اإلعرابالفرعية واألصلية ،وضامئر
النصب املتصلة واملعطوف
واملعطوف عليه ،واملثنى وجمع
الساملني والفعل
املذكر واملؤنث ّ
املبني والفعل املعرب ويوظفها
ويُعربها.
 -يكتب الكلامت (بواقع عرشكلامت) ذات الهمزة املتطرفة
والبرصية منها ،والتي تسقط
منها الهمزة (ابن ،اسم ،اثنان،
ام���رؤ ،)...ويستخدم عالمات
الرتقيم الرئيسة بشكل صحيح.
 -يط ّبق قواعد َخطَّي النسخوالرقعة بشكل صحيح.
 -يتعرف موقع القافية يف البيتالشّ عري والتشبيه والجناس
والطباق يف العبارات ،وينتج
جمالً تتضمنها.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يحدد أو يوضح بدقة معاينال��ك��ل�مات وال��ع��ب��ارات غري
املعروفة أو متعددة املعاين من
خالل استخدام قرائن السياق،
وتحليل معاين أجزاء الكلامت
والرجوع إىل امل��واد املرجعية
وتحديد معاين الكلامت من
خالل جذورها وصيغها املختلفة
وما إذا كانت عرب َّية أو دخيلة.
 -يفرس بشكل صحيح اللغةالبالغية والتلميحات ودالالت
الكلمة عىل مستوى متقدم.
 -يستخدم بدقة مجموعة منالكلامت وال��ع��ب��ارات محدة
التخصص يف مجاالتها املناسبة.
 -يتع ّرف دامئًا عالمات اإلعرابالفرعية واألصلية ،وضامئر
النصب املتصلة واملعطوف
واملعطوف عليه ،واملثنى وجمع
الساملني والفعل
املذكر واملؤنث ّ
املبني والفعل املعرب ويوظفها
ويُعربها بدقة.
 -يكتب جميع الكلامت ذاتالهمزة املتطرفة والبرصية منها،
والتي تسقط منها الهمزة (ابن،
اسم ،اثنان ،امرؤ ،)...ويستخدم
عالمات الرتقيم الرئيسة بشكل
صحيح ودقيق.
 -يط ّبق قواعد َخطَّي النسخوالرقعة بدقّة.
 -يتعرف بدقّة موقع القافيةيف البيت الشّ عري والتشبيه
والجناس والطباق يف العبارات،
وينتج جمالً تتضمنها.
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ال�صف ال�سابع
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

قراءة - -يقتبس ناد ًرا الدليل النيص؛
النصوص لدعم الفكر ،ويعمل عىل
تحديد املوضوعات الرئيسة
األدبية
يف النص بصعوبة.
 -يقرأ النص األديب ببطءوبقليل من الدقة.
 -يظهر فهماً سطحيًا للنصاألديب.
 -يحدد رأي��ه يف النص ،مععدم القدرة عىل تحديد
وجهة نظر الشخصية أو
املؤلف يف العمل األديب.
 -ي��ح��ل��ل ن�����اد ًرا األع�م�الالقصصية الحديثة اعتام ًدا
عىل األمن��اط املوجودة يف
األدب التقليدي.
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( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يحلل بقليل من التفصيلترابط موضوعني أو فكرتني
رئيستني أو أكرث مع بعضهام
بعضً ا.
 -يقرأ النص األديب ببطءوبعض الدقة.
 -يحدد بعض األمثلة عىلاللغة املجازية ،واملعاين
الداللية للكلامت والعبارات
يف النص.
 -يتعرف وجهة نظر املؤلف،ولكنه يعاين من متييزها عن
وجهة نظر الشخصيات.
 -يحلل أح��ي��انً��ا األع�م�الالقصصية الحديثة اعتام ًدا
عىل األمن��اط املوجودة يف
األدب التقليدي.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يحلل العالقات بني املوضوعاتالرئيسة املتعددة ،والحبكات،
ووجهات النظر املختلفة يف نص
معني.
 -يقرأ النص األديب بطالقة. -يحدد بعض األمثلة عىل اللغةاملجازية ،وامل��ع��اين الداللية،
ويذكر دور الخيال واألساليب
البالغية.
 -يذكر غال ًبا أوج��ه التشابهواالخ���ت�ل�اف ب�ين النتاجات
املختلفة يف موضوع محدد.
 -يحلل غال ًبا األعامل القصصيةالحديثة اعتام ًدا عىل األمناط
املوجودة يف األدب التقليدي.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يحلل بالتفصيل العالقات بنياملوضوعات الرئيسة املتعددة،
والحبكات ،ووجهات النظر
املختلفة يف نص معني.
 -يقرأ النص األديب قراءة معربةمنغمة.
 -يحدد ويقيّم بعض األمثلة عىلاللغة املجازية ،واملعاين الداللية،
ويذكر دور الخيال واألساليب
البالغية.
 -ي��ذك��ر دامئً���ا أوج���ه التشابهواالخ���ت�ل�اف ب�ين النتاجات
املختلفة يف موضوع محدد.
 -يحلل دامئًا األعامل القصصيةالحديثة اعتام ًدا عىل األمناط
املوجودة يف األدب التقليدي،
ويرشح النتائج املختلفة.

تابع ..ال�صف ال�سابع
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

قراءة - -يحلل املعلومات الرصيحة
النصوص وناد ًرا ما يحلل املعلومات
الضمنية.
املعلومات ّية - -يقتبس أدل��ة النص من
مصدر واحد ،أو من املواد
املصورة.
 -ي��ف�سر ج��زئ �يًّ��ا الكلامتوال��ع��ب��ارات املستخدمة
يف النصوص املعلومات ّية،
ويصف كيف ساهم اختيار
الكاتب الكلامت يف فهم
الفكر واملفاهيم.
 -يذكر ن��اد ًرا أوجه التشابهواالخ���ت�ل�اف ب�ين نوعني
م��خ��ت��ل��ف�ين ل��ل��ع��روض
التقدميية حول املوضوع
نفسه ،أويدرك االفرتاضات
املذكورة وغري املذكورة التي
بنى املؤلف حجته عليها.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يحلل بعمق املعلوماتالرصيحة وأحيانًا يحلل
املعلومات الضمنية.
 -يقتبس أدل��ة النص منمصدرين ،أو من امل��واد
املصورة.
 -ي��ف�سر غ��ال �بً��ا الكلامتوال��ع��ب��ارات املستخدمة
يف النصوص املعلومات ّية،
ويصف كيف ساهم اختيار
الكاتب الكلامت يف فهم
الفكر واملفاهيم ،ولكنه ال
يستطيع التحديد والوصف
بدقة كيف تنسجم األجزاء
املختلفة للنص املعلومايتّ
يف الرتكيب العام للنص،
ومدى مساهمتها يف تطوير
الفكر.
 -يذكر أحيانًا أوجه التشابهواالخ���ت�ل�اف ب�ين نوعني
مختلفني أو أكرث للعروض
التقدميية حول املوضوع
نفسه ،أويدرك االفرتاضات
املذكورة وغري املذكورة التي
بنى املؤلف حجته عليها.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يحلل غال ًبا وبعمق العالقة بنيفكرتني رئيستني يف نص ،ويعتمد
عىل الفكرالرئيسة لدعم تحليله،
ولكنه يصف جزئ ًّيا كيف يقدم
املؤلف ويوضح ويفصل الفكرة
الرئيسة يف النص.
 -يقتبس غالبًا أدل��ة النص منم��ص��ادر ع���دة ،وم��ن امل��واد
املصورة.
 -يحدد ويصف بدقة انسجامالكلامت والعبارات املستخدمة
يف النصوص املعلومات ّية ،ومدى
مساهمتها يف تطوير الفكر،
ولكنه يرتكب أخطاء أحيانًا
يف تحديد ووصف وجهة نظر
املؤلف.
 -يذكر غال ًبا أوج��ه التشابهواالخ��ت�لاف ب�ين أن���واع عدة
ل��ل��ع��روض التقدميية ح��ول
امل���وض���وع ن��ف��س��ه ،وي���درك
االف�تراض��ات امل��ذك��ورة وغري
امل��ذك��ورة التي بنى املؤلف
حجته عليها.
 -يحلل غال ًبا النصوص املعلومات ّية؛نصان أو
لتحديد أين يتضارب ّ
أكرث يتناوالن املوضوع نفسه،
ويحدد إن كان النص ال يتفق
حول املسائل املتعلقة بالحقائق
أو التفسري.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يحلل دامئً��ا وبعمق العالقةبني فكر عدة يف نص أو أكرث،
ويعتمد عىل الفكر الرئيسة
لدعم تحليله ،ويصف بدقة
كيف يقدم املؤلف ويوضح
ويفصل الفكرة الرئيسة يف
النص.
 -يقتبس دامئً��ا أدل��ة النص منم��ص��ادر ع���دة ،وم��ن امل��واد
املصورة.
 -يحدد ويصف دامئً���ا وبدقةوج��ه��ة نظر امل��ؤل��ف ،ومييز
وجهات نظره عن اآلخرين.
 -ي��ذك��ر دامئً���ا أوج���ه التشابهواالخ��ت�لاف ب�ين أن���واع عدة
ل��ل��ع��روض التقدميية ح��ول
امل���وض���وع ن��ف��س��ه ،وي���درك
االف�تراض��ات امل��ذك��ورة وغري
امل��ذك��ورة التي بنى املؤلف
حجته عليها.
 -يحلل دامئًا النصوص املعلومات ّية؛نصان أو
لتحديد أين يتضارب ّ
أكرث يتناوالن املوضوع نفسه،
ويحدد إن كان النص ال يتفق
حول املسائل املتعلقة بالحقائق
أو التفسري.
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تابع ..ال�صف ال�سابع
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

الكتابة - -يستخدم األسامء والصفات
والجار واملجرور يف الكتابة
مع ارت��ك��اب العديد من
األخطاء.
 -يقتبس ن��اد ًرا من املصادرالرقمية يف أعامله الكتابية.
نصا مكتمل
 -يكتب ن��اد ًرا ًّالعنارص.
 -يخطط م�ش�روع البحثبناء عىل املوضوع املقدم
(مبساعدة املعلم).
نصوصا (رسدية
 -ينتج املتعلمً
ووصفية) من ( )150كلمة
لكل نص ،مظه ًرا يف كتابته
تقيده مبعايري اإلمالء.
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( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يستخدم أحيانًا األس�ماءوالصفات والجار واملجرور
يف الكتابة بشكل صحيح.
 -يقتبس م��ن م��ص��در أومصدرين رقميني يف أعامله
الكتابية.
نصا محققًا بعض
 -يكتب ًّالعنارص.
 -يخطط م�ش�روع البحثبناء عىل املوضوع املقدم،
(مستقالً)
نصوصا (رسدية
 -ينتج املتعلمً
ومعلومات ّية ووصفية) من
( )170كلمة لكل نص،
مظه ًرا يف كتابته تقيده
مبعايري النحو واإلمالء.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يراجع غال ًبا العمل املكتوبم �راع � ًي��ا ال��غ��رض واملتلقي،
ويستخدم األس�ماء والصفات
وال��ج��ار وامل��ج��رور استخدا ًما
صحي ًحا معظم الوقت.
 -يقتبس غال ًبا من مصادر رقميةعدة يف أعامله الكتابية.
نصا مكتمل العنارص.
 -يكتب ًّ -يخطط مرشوعات البحث منخالل إع��داد األسئلة املناسبة
املتعلقة بالبحث ،ويطبق
إسرتاتيجيات البحث للامدة
املرجعية (مبساعدة املعلم).
نصوصا (رسدية
 -ينتج املتعلمً
ومعلوماتيّة وإقناعية ووصفية)
من ( )200كلمة لكل نص،
مظه ًرا يف كتابته تقيده مبعايري
النحو واإلمالء.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يراجع دامئً��ا العمل املكتوبم �راع � ًي��ا ال��غ��رض واملتلقي،
ويستخدم األس�ماء والصفات
وال��ج��ار وامل��ج��رور استخدا ًما
صحي ًحا.
 -يقتبس دامئًا من مصادر رقميةعدة يف أعامله الكتابية.
نصا مكتمل العنارص
 -يكتب ًّمراع ًّيا جودة اإلخراج.
 -يخطط مستقالً مرشوعاتالبحث من خالل إعداد األسئلة
املناسبة املتعلقة بالبحث،
وتطبيق إسرتاتيجيات البحث
املتعددة للامدة املرجعية.
نصوصا (رسدية
 -ينتج املتعلمً
ومعلومات ّية وإقناعية ووصفية)
من ( )250كلمة لكل نص،
مظه ًرا يف كتابته تقيده مبعايري
النحو واإلم�لاء ،موظفًا بعض
األساليب البالغية.

تابع ..ال�صف ال�سابع
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

االستامع - -ي��ب��ادر أو ي��ش��ارك ن���اد ًرا
واملحادثة بفعالية يف النقاشات
الجامعية.
 -يقدم ناد ًرا عروضً ا تقدمييةف��رديً��ا مراع ًيا استخدام
ال��ه��ي��اك��ل التنظيمية
والتواصل البرصي واللفظ
الواضح.
 -يحلل أو يفرس أويقيم ناد ًراالوسائط الرقمية املناسبة
والعروض املرئية للبيانات.
 -يتمكن ن��اد ًرا من تقديمالعروض املعلومات ّية حول
موضوعات مالمئة ،بطرائق
واضحة ومنطقية.
 -يحدد الهدف ووجهة النظراملقدمة شفويًّا.
 -يخمن ناد ًرا معاين الكلامتغ�ير امل��أل��وف��ة يف النص
املسموع أو يحدد اإلمياءات
واإلشارات وتعبريات الوجه
التي وظفها املتحدث لتلبية
املعاين واألحاسيس.
 -يحلل ناد ًرا املادة املسموعة(م��ق��ال ت��رب��وي قضية
اج��ت�ماع��ي��ة )...أوي��ح��دد
العالقات بني أجزاء النص
مفاضال بني اآلراء املطروحة.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يشارك أحيانًا يف تقديمال���ع���روض ال��ت��ق��دمي��ي��ة
وال��ن��ق��اش��ات م��ن خ�لال
القراءة الرضورية والبحث
عن املوضوعات املناسبة.
 -يقدم أحيانًا آراءه والنتائجال��ت��ي ت��وص��ل إل��ي��ه��ا مع
ذكر األوص��اف والحقائق
واألمثلة املحددة مستخد ًما
ال��ه��ي��اك��ل التنظيمية،
والتواصل البرصي املناسب،
والكتب ،واللفظ الواضح،
واألدوات األخرى للتحدث
أمام الجمهور.
 -يحلل ويفرس ويقيّم أحيانًاالوسائط الرقمية املناسبة
والعروض املرئية للبيانات؛
لتقوية عرضه التقدميي.
 -يقدم العروض التقدمييةاملعلومات ّية أحيانًا بطرائق
واضحة ومنطقية ،ويختار
الكلامت املتنوعة ،ويظهر
فهمه للموضوع مستخد ًما
اللغة العربية الفصيحة
ولغة الجسد املناسبة.
 -ي��ح��دد وي��ف�سر ال��ه��دفووجهات النظر املقدمة
شفويًّا ومرئ ًّيا باستخدام
الوسائط املتعددة/الرقمية.
 -يخمن أحيانًا معاين الكلامتغ�ير امل��أل��وف��ة يف النص
املسموع أو يحدد اإلمياءات
واإلشارات وتعبريات الوجه
التي وظفها املتحدث لتلبية
املعاين واألحاسيس.
 -ي��ح��ل��ل أح��ي��انً��ا امل���ادةاملسموعة (مقال تربوي
قضية اجتامعية )...أويحدد
العالقات بني أجزاء النص
مفاضال بني اآلراء املطروحة.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يشارك غال ًبا يف تقديم العروضالتقدميية والنقاشات من خالل
القراءة الرضورية والبحث عن
املوضوعات املناسبة.
 -يقدم غال ًبا آراءه والنتائج التيتوصل إليها مع ذكر األوصاف
والحقائق واألمثلة املحددة
مستخد ًما الهياكل التنظيمية،
والتواصل البرصي املناسب،
والكتب ،واللفظ ال��واض��ح،
واألدوات األخرى للتحدث أمام
الجمهور.
 -ي��ح��ل��ل وي���ف�س�ر وي��ق�� ّي��مغ��ال � ًب��ا ال��وس��ائ��ط الرقمية
املناسبة وال��ع��روض املرئية
ل��ل��ب��ي��ان��ات؛ل��ت��ق��وي��ة عرضه
التقدميي.
 -ي��ق��دم ال��ع��روض التقدمييةاملعلوماتيّة غالبًا بطرائق
واض��ح��ة ومنطقية ،ويختار
الكلامت املتنوعة ،ويظهر فهمه
للموضوع مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة ولغة الجسد
املناسبة.
 -يحدد ويفرس ويحلل الهدفووجهات النظر املقدمة شفويًّا
ومرئيًّا باستخدام الوسائط
املتعددة/الرقمية.
 -يخمن غال ًبا معاين الكلامتغري املألوفة يف النص املسموع
ويحدد اإلمي��اءات واإلش��ارات
وتعبريات الوجه التي وظفها
امل��ت��ح��دث لتلبية امل��ع��اين
واألحاسيس.
 -يحلل غالبًا امل��ادة املسموعة(م���ق���ال ت���رب���وي قضية
اجتامعية )...ويحدد العالقات
بني أج��زاء النص مفاضال بني
اآلراء املطروحة.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يشارك دامئًا يف تقديم العروضالتقدميية والنقاشات من خالل
القراءة الرضورية واالختيارية
وال��ب��ح��ث ع��ن امل��وض��وع��ات
املناسبة.
 --يقدم دامئًا آراءه والنتائج التيتوصل إليها مع ذكر األوصاف
والحقائق واألمثلة املحددة
مستخد ًما الهياكل التنظيمية،
والتواصل البرصي املناسب،
والكتب ،واللفظ ال��واض��ح،
واألدوات األخرى للتحدث أمام
الجمهور.
 -يحلل ويفرس ويق ّيم دامئً��االوسائط الرقمية املناسبة
وال��ع��روض املرئية للبيانات؛
لتقوية عرضه التقدميي.
 -ي��ق��دم ال��ع��روض التقدمييةاملعلوماتيّة دامئً���ا بطرائق
واض��ح��ة ومنطقية ،ويختار
الكلامت املتنوعة ،ويظهر فهمه
للموضوع مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة ولغة الجسد
املناسبة.
 -يحدد ويفرس ويحلل وينتقدبسهولة الهدف ووجهات النظر
املقدمة شفويًّا ومرئيًّا باستخدام
الوسائط املتعددة/الرقمية.
 -يخمن دامئً��ا معاين الكلامتغري املألوفة يف النص املسموع
ويحدد اإلمي��اءات واإلش��ارات
وتعبريات الوجه التي وظفها
امل��ت��ح��دث لتلبية امل��ع��اين
واألحاسيس.
 -يحلل دامئً��ا امل��ادة املسموعة(م���ق���ال ت���رب���وي قضية
اجتامعية )...ويحدد العالقات
بني أج��زاء النص مفاضال بني
اآلراء املطروحة.
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تابع ..ال�صف ال�سابع
( )1دون املستوى بكثري

املجال
اللغة

280

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

 -يحلل ق��رائ��ن ال��س��ي��اق،والجذر ومشتقاته ناد ًرا ما؛
ليحدد معاين الكلامت ،وما
إن كانت من أص��ل عريب
أو أجنبي ،أو يربهن ذلك
باستخدام املواد املرجعية.
 -يفرس أويفهم ناد ًرا دالالتاللغة البالغية والتلميحات
وعالقات الكلمة بسياقاتها.
 -يستخدم ناد ًرا مجموعة منالكلامت والعبارات محددة
ال��ت��خ��ص��ص يف م��ج��االت
املحتوى.
  -مييز ن����اد ًرا ب�ين املبنيللمعلوم واملبني للمجهول،
أويصوغهام صياغة سليمة.
 -ي��ع��رف ن����اد ًرا املفاهيمالنحوية (املفعول املطلق،
املفعول فيه ،النعت ،العدد
واملعدود) بصورة صحيحة.
 -ي��ع��رف ن����اد ًرا املفاهيمالنحوية (الفعل الصحيح
واملعتل ،والفعل املضارع
رف ًعا ونص ًبا وجز ًما).
 -يتمكن ناد ًرا ما من كتابة(األل���ف اللينة يف نهاية
األسامء واألفعال الثالثية،
وأل��ف االثنني يف األفعال
املنتهية بهمزة متطرفة)
كتابة صحيحة.
 -يستخدم ن���اد ًرا عالماتالرتقيم استخدا ًما صحي ًحا.
 -ي��ع��رف ن����اد ًرا األغ���راضالبالغية لألسلوب الخربي
واألس��ل��وب اإلن��ش��ايئ ،أو
ينتجها.
 -يعرف ناد ًرا موقع القافيةيف البيت ،أويسميها يف
قصائد متنوعة القافية.
 -يعرف ناد ًرا التشبيه التام،أوي��ن��ت��ج��ه يف ج��م��ل من
إنشائه.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يحلل أحيانًا قرائن السياق،والجذر ومشتقاته؛ ليحدد
معاين الكلامت وم��ا إن
كانت من أص��ل ع��ريب أو
أجنبي ،أو يربهن ذلك
باستخدام املواد املرجعية.
  -يفرس ويفهم أحيانًا دالالتاللغة البالغية والتلميحات
وعالقات الكلمة بسياقاتها.
 -يستخدم أحيانًا مجموعةمن الكلامت والعبارات
م���ح���ددة ال��ت��خ��ص��ص يف
مجاالت املحتوى.
 -مييز أح��ي��انً��ا ب�ين املبنيللمعلوم واملبني للمجهول،
أويصوغهام صياغة سليمة.
 -يعرف ويصوغ املفاهيمالنحوية (املفعول املطلق،
امل��ف��ع��ول ف��ي��ه ،النعت،
والعدد واملعدود) بصورة
صحيحة.
 -مي��ي��ز أح��ي��انً��ا املفاهيمالنحوية (الفعل الصحيح
واملعتل ،والفعل املضارع
رف ًعا ونص ًبا وجز ًما).
 -يتمكن أحيانًا من كتابة(األل���ف اللينة يف نهاية
األسامء واألفعال الثالثية،
وأل��ف االثنني يف األفعال
املنتهية بهمزة متطرفة)
كتابة صحيحة.
 -يستخدم أحيانًا عالماتالرتقيم استخدا ًما صحي ًحا.
 -ي��ع��رف أح��ي��انً��ا األغ���راضالبالغية لألسلوب الخربي
واألس��ل��وب اإلن��ش��ايئ ،أو
ينتجها.
 -يعرف أحيانًا موقع القافيةيف البيت ،أويسميها يف
قصائد متنوعة القافية.
 -ي��ع��رف أح��ي��انً��ا التشبيهالتام ،وينتجه يف جمل من
إنشائه.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يحلل غال ًبا قرائن السياق،والجذر ومشتقاته؛ ليحدد معاين
الكلامت وما إن كانت من أصل
عريب أو أجنبي ،ويربهن ذلك
باستخدام املواد املرجعية.
 -يفرس ويفهم غالبًا دالالت اللغةالبالغية والتلميحات وعالقات
الكلمة بسياقاتها.
 -يستخدم غال ًبا مجموعة منالكلامت والعبارات محددة
التخصص يف مجاالت املحتوى.
 -مييز غال ًبا بني املبني للمعلومواملبني للمجهول ،ويصوغهام
صياغة سليمة ويستخدمهام يف
القراءة والكتابة واملحادثة.
 -ي��ع��رب امل��ف��اه��ي��م النحوية(املفعول املطلق ،املفعول فيه،
النعت) ،ويراعي أحوال العدد
واملعدود.
 -يعرب املفاهيم النحوية (الفعلالصحيح وامل��ع��ت��ل ،والفعل
املضارع رف ًعا ونصبًا وجز ًما)
إعرابًا صحي ًحا.
 -يتمكن غال ًبا م��ن كتابة (\اللينة يف نهاية األسامء واألفعال
الثالثية ،وألف االثنني يف األفعال
املنتهية بهمزة متطرفة) كتابة
صحيحة.
 -يستخدم غال ًبا عالمات الرتقيميف كتاباته.
 -يعرف غالبًا األغراض البالغيةلألسلوب الخربي واألسلوب
اإلنشايئ ،وينتجها.
 -يعرف غالبًا موقع القافية يفالبيت ،ويسميها يف قصائد
متنوعة القافية.
 -يعرف غال ًبا التشبيه التام،وينتجه يف جمل من إنشائه.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يحلل دامئًا وبالتفصيل قرائنالسياق ،والجذر ومشتقاته؛
ليحدد معاين الكلامت وما إن
كانت من أصل عريب أو أجنبي،
ويربهن ذلك باستخدام املواد
املرجعية.
 -يفرس ويفهم دامئًا دالالت اللغةالبالغية والتلميحات وعالقات
الكلمة بسياقاتها.
 -يستخدم دامئً��ا مجموعة منالكلامت والعبارات محددة
التخصص يف مجاالت املحتوى.
 -ينتج دامئً��ا املبني للمعلومواملبني للمجهول نتا ًجا صحي ًحا
ويستخدمهام يف ال��ق��راءة
والكتابة واملحادثة.
 -ي��وظ��ف املفاهيم النحوية(املفعول املطلق ،املفعول فيه،
النعت) تحدث ًا وكتابةً ،ويراعي
أحوال العدد واملعدود.
 -ي��وظ��ف املفاهيم النحوية(الفعل الصحيح واملعتل،
والفعل املضارع رف ًعا ونصبًا
وجز ًما) توظيفًا سليماً .
 -يوظف يف كتابته (األلف اللينةيف نهاية األس�م�اء واألف��ع��ال
الثالثية ،وألف االثنني يف األفعال
املنتهية بهمزة متطرفة) توظيفًا
صحي ًحا.
 -يستخدم عالمات الرتقيم يفكتاباته.
 -يعرف دامئًا األغ�راض البالغيةلألسلوب الخربي واألسلوب
اإلنشايئ ،وينتجها.
 -يعرف دامئً��ا موقع القافية يفالبيت ،ويسميها يف قصائد
متنوعة القافية.
 -يعرف دامئً��ا التشبيه التام،وينتجه يف جمل من إنشائه.

ال�صف الثامن
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

قراءة - -يحلل ن��اد ًرا كيف تساهم
النصوص األحداث يف تطوير املوضوع
الرئيس أو الفكرة الرئيسة
األدبية
يف النص األديب.
 -يتمكن ناد ًرا ما من تفسريالكلامت أو ربط بعضها
ببعض يف جمل دون مراعاة
الوقف واالنطالق.
 -يتمكن ن��اد ًرا من وصفالشخصيات واألح���داث
املختلفة أو املقارنة بينها.
 -ي��درك ن���اد ًرا االختالفاتبني النصوص التاريخية
والحديثة ،أو بني األعامل
الدرامية والنصوص األصلية،
أو يصف االختالفات.
 -يحدد ن���اد ًرا التفاعالتوالرصاعات بني الشخصيات
ال��رئ��ي��س��ة وال��ث��ان��وي��ة يف
النصوص األدبية ،أويحلل
ك��ي��ف تظهر يف القصة
وتشكل الحبكة.
 -يحدد ناد ًرا معاين الكلامتوال��ع��ب��ارات املستخدمة
يف النص ،أويحدد املعاين
املجازية والفنية والداللية
والتقنية ،أويحلل تأثري
اختيار الكلامت عىل النص.
 -ناد ًرا ما يحلل كيف تتعلقاألعامل القصصية الحديثة
أو األعامل الدرامية ببعض
أمناط من األعامل األخرى
أويعطي األمثلة.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يحلل أحيانًا كيف تساهماألحداث يف تطوير املوضوع
الرئيس أو الفكرة الرئيسة
يف النص األديب.
 -يتمكن أحيانًا من تفسريالكلامت أو ربط بعضها
ببعض يف جمل دون مراعاة
الوقف واالنطالق.
 -يصف أحيانًا الشخصياتواألحداث املختلفة ويقارن
بينها.
 -ي��درك أحيانًا االختالفاتبني النصوص التاريخية
والحديثة ،أو بني األعامل
الدرامية والنصوص األصلية،
أو يصف االختالفات.
 -يحدد أحيانًا التفاعالتوالرصاعات بني الشخصيات
ال��رئ��ي��س��ة وال��ث��ان��وي��ة يف
النصوص األدبية ،أويحلل
ك��ي��ف تظهر يف القصة
وتشكل الحبكة.
 -يحدد أحيانًا معاين الكلامتوال��ع��ب��ارات املستخدمة
يف النص ،ويحدد املعاين
املجازية والفنية والداللية
والتقنية ،ويحلل تأثري
اختيار الكلامت يف النص.
 -يحلل أحيانًا كيف تتعلقاألعامل القصصية الحديثة
أو األعامل الدرامية ببعض
أمناط من األعامل األخرى
أويعطي األمثلة.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يحلل غ��ال� ًب��ا كيف تساهماألح��داث يف تطوير املوضوع
الرئيس أو الفكرة الرئيسة يف
النص األديب.
 -يحلل غال ًبا النصوص األدبيةمبا فيها :املرسحيات والشعر
ويربط بعضها ببعض مراعيًا
الوقف واالنطالق.
 -ي��ص��ف غ��ال � ًب��ا الشخصياتواألح���داث املختلفة ويقارن
بينها.
 -ي��درك غال ًبا االختالفات بنيالنصوص التاريخية والحديثة ،أو
بني األعامل الدرامية والنصوص
األصلية ،ويصف االختالفات.
 -ي��ح��دد غ��ال�� ًب��ا ال��ت��ف��اع�لاتوال�صراع��ات بني الشخصيات
الرئيسة والثانوية يف النصوص
األدبية ،ويحلل كيف تظهر يف
القصة وتشكل الحبكة.
 -يحدد غال ًبا معاين الكلامتوالعبارات املستخدمة يف النص،
ويحدد املعاين املجازية والفنية
والداللية والتقنية ،ويحلل تأثري
اختيار الكلامت يف النص.
 -يحلل غال ًبا كيف تتعلق األعاملالقصصية الحديثة أو األعامل
ال��درام��ي��ة ببعض أمن��اط من
األعامل األخرى ويعطي األمثلة.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يحلل دامئً���ا كيف تساهماألح��داث يف تطوير املوضوع
الرئيس أو الفكرة الرئيسة يف
النص األديب.
 -يحلل دامئً��ا النصوص األدبيةمبا فيها :املرسحيات والشعر
ويربط بعضها ببعض مراعيًا
الوقف واالنطالق.
 -ي��ص��ف دامئً����ا الشخصياتواألح���داث املختلفة ويقارن
بينها.
 -ي��درك دامئً���ا االخ��ت�لاف��ات بنيالنصوص التاريخية والحديثة ،أو
بني األعامل الدرامية والنصوص
األصلية ،ويصف االختالفات.
 -ي��ح��دد دامئً�����ا ال��ت��ف��اع�لاتوال�صراع��ات بني الشخصيات
الرئيسة والثانوية يف النصوص
األدبية ،ويحلل كيف تظهر يف
القصة وتشكل الحبكة.
 -يحدد دامئً��ا معاين الكلامتوالعبارات املستخدمة يف النص،
ويحدد املعاين املجازية والفنية
والداللية والتقنية ،ويحلل تأثري
اختيار الكلامت يف املعنى.
 -يحلل دامئًا كيف تتعلق األعاملالقصصية الحديثة أو األعامل
ال��درام��ي��ة ببعض أمن��اط من
األعامل األخرى ويعطي األمثلة.
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تابع ..ال�صف الثامن
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

قراءة - -يحلل ن���اد ًرا املعلومات
النصوص ال�صري��ح��ة والضمنية،
املعلوماتية أويقتبس من مصادر األدلة
ّ املتنوعة يف النص أو يف
امل��واد املصورة ،أويلخص
هدف النص ووجهة نظر
الكاتب.
نصا معلومات ًّيا
 -يحلل ناد ًرا ًّعند مستوى فقرات وجمل
معينة؛ لتطوير وتحسني
املفاهيم الرئيسة ،أويذكر
أوج��ه التشابه واالختالف
بني وجهة نظر ملؤلفني اثنني
حول املوضوعات نفسها.
 -يقيِّم ن����اد ًرا إيجابياتوسلبيات استخدام وسائل
متعددة لتقديم املعلومات
ح��ول م��وض��وع أو فكرة
معينة ،أو يقيّم االدعاءات
الداعمة لحججه.
 -يذكر ن��اد ًرا أوجه التشابهواالخ��ت�لاف ب�ين كتابات
مؤلفني اثنني حول املوضوع
نفسه من خ�لال التأكيد
عىل دليل معني أوإهامله.
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( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يحلل أحيانًا املعلوماتال�صري��ح��ة والضمنية،
أويقتبس من مصادر األدلة
املتنوعة يف النص أو يف
امل��واد املصورة ،أويلخص
هدف النص ووجهة نظر
الكاتب.
نصا معلومات ًّيا
 -يحلل أحيانًا ًّعند مستوى فقرات وجمل
معينة؛ لتطوير وتحسني
املفاهيم الرئيسة ،أويذكر
أوج��ه التشابه واالختالف
بني وجهة نظر ملؤلفني اثنني
حول املوضوعات نفسها.
 -يقيّم أحيانًا إيجابياتوسلبيات استخدام وسائل
متعددة لتقديم املعلومات
ح��ول م��وض��وع أو فكرة
معينة ،أو يقيّم االدعاءات
الداعمة لحججه.
 -يذكر أحيانًا أوجه التشابهواالخ��ت�لاف ب�ين كتابات
مؤلفني اثنني حول املوضوع
نفسه من خ�لال التأكيد
عىل دليل معني أوإهامله.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يلخص غال ًبا هدف النص وينقلوجهة نظر الكاتب أو النقاط
املحددة ذات العالقة ،ويحلل
كيف يقدم ويوضح ويفصل
املؤلف فكرتني رئيسينت أو أكرث
والعالقات بينهام.
نصا معلوماتيًّا عند
 -يحلل غالبًا ًّمستوى فقرات وجمل معينة؛
لتطوير وتحسني املفاهيم
الرئيسة ،ويذكر أوجه التشابه
واالخ��ت�لاف ب�ين وج��ه��ة نظر
ملؤلفني اثنني حول املوضوعات
نفسها.
 -يق ّيم غال ًبا إيجابيات وسلبياتاس��ت��خ��دام وس��ائ��ل متعددة
لتقديم امل��ع��ل��وم��ات ح��ول
م��وض��وع أو ف��ك��رة معينة،
واالدعاءات الداعمة لحججه.
 -يذكر غالبًا أوج��ه التشابهواالختالف بني كتابات مؤلفني
اثنني أو أك�ثر ح��ول املوضوع
نفسه من خالل التأكيد عىل
دليل معني أوإهامله.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يلخص دامئًا هدف النص وينقلوجهة نظر الكاتب أو النقاط
املحددة ذات العالقة ،ويحلل
كيف يقدم ويوضح ويفصل
املؤلف فكرتني رئيسينت أو أكرث
والعالقات بينهام.
نصا معلوماتيًّا عند
 -يحلل دامئًا ًّمستوى فقرات وجمل معينة؛
لتطوير وتحسني املفاهيم
الرئيسة ،ويذكر أوجه التشابه
واالخ��ت�لاف ب�ين وج��ه��ة نظر
ملؤلفني اثنني حول املوضوعات
نفسها.
 -يق ّيم دامئًا إيجابيات وسلبياتاس��ت��خ��دام وس��ائ��ل متعددة
لتقديم امل��ع��ل��وم��ات ح��ول
م��وض��وع أو ف��ك��رة معينة،
واالدعاءات الداعمة لحججه.
 -ي��ذك��ر دامئً���ا أوج���ه التشابهواالختالف بني كتابات مؤلفني
اثنني أو أك�ثر ح��ول املوضوع
نفسه من خالل التأكيد عىل
دليل معني أوإهامله.

تابع ..ال�صف الثامن
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

الكتابة - -يفهم امل��ادة املرئية التي
تعزز كتابته.
 -يشارك ن���اد ًرا يف الكتابةالتعاونية.
 -يفهم أن بعض املصادر أكرثموثوقية من األخرى.
نصوصا
  -يكتب ن����اد ًراً
إبداعية ووظيفية تعكس
وج��ه��ة ن��ظ��ر متامسكة،
وأدلة منطقية ،أو يوظف
يف كتابته التامسك النيص،
أو يطبق آليات املراجعة
والتقويم عىل ما ينتجه
وفق معايري محددة.
نصوصا (رسدية
 -ينتج املتعلمً
ووصفية) من ( )200كلمة
لكل نص ،مظه ًرا يف كتابته
تقيده مبعايري اإلمالء.
 -يطبق ن����اد ًرا م��ه��ارات��هالبحثية بفاعلية يف بعض
مجاالت املحتوى ،أو يعلق
ع�لى النصوص أو ي��دون
امللحوظات حول قراءات
محددة.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يضمن أحيانًا املادة املرئيةيف كتابته.
 -يشارك أحيانًا يف الكتابةالتعاونية.
 -يحدد أي امل��ص��ادر أكرثم��وث��وق��ي��ة م��ن امل��ص��ادر
األخرى.
نصوصا
 -يكتب أح��ي��انً��اً
إبداعية ووظيفية تعكس
وج��ه��ة ن��ظ��ر متامسكة،
وأدلة منطقية ،أو يوظف
يف كتابته التامسك النيص،
أو يطبق آليات املراجعة
والتقويم عىل ما ينتجه
وفق معايري محددة.
نصوصا (رسدية
 -ينتج املتعلمً
ومعلومات ّية ووصفية) من
( )250كلمة لكل نص،
مظه ًرا يف كتابته تقيده
مبعايري النحو واإلمالء.
 -يطبق أح��ي��انً��ا مهاراتهالبحثية بفاعلية يف بعض
مجاالت املحتوى ،أو يعلق
ع�لى النصوص أو ي��دون
امللحوظات حول قراءات
محددة.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يضمن غال ًبا امل��ادة املرئية يفكتابته.
 -يساهم يف العمل التعاوين الذيكتبه العديد من الزمالء.
 -يجمع املعلومات ذات الصلةمن املصادر املتعددة ،ويق ّيم
موثوقية املصادر.
نصوصا إبداعية
 -يكتب غال ًباً
ووظيفية تعكس وجهة نظر
متامسكة ،وأدل��ة منطقية ،أو
يوظف يف كتابته التامسك
النيص ،ويطبق آليات املراجعة
والتقويم عىل ما ينتجه وفق
معايري محددة.
نصوصا (رسدية
 -ينتج املتعلمً
ومعلومات ّية وإقناعية ووصفية)
من ( )280كلمة لكل نص،
مظه ًرا يف كتابته تقيده مبعايري
النحو واإلمالء.
 --يطبق غال ًبا مهاراته البحثيةبفاعلية يف بعض مجاالت
املحتوى ،أو يعلق عىل النصوص
أو ي��دون امللحوظات حول
قراءات محددة.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يعزز كتابته باستخدام مادةمرئية يعدها بنفسه.
 -يقود الجهود التعاونية بنيالزمالء؛ إلعداد األعامل املكتوبة.
 -يبحث بفعالية عن املعلوماتذات الصلة ويجمعها من
املصادر املتعددة؛ املطبوعة
والرقمية ،ويق ّيم موثوقية
املصادر.
نصوصا إبداعية
�ا
�
ً
مئ
دا
 -يكتبً
ووظيفية تعكس وجهة نظر
متامسكة ،وأدل��ة منطقية ،أو
يوظف يف كتابته التامسك
النيص ،أويطبق آليات املراجعة
والتقويم عىل ما ينتجه وفق
معايري محددة.
نصوصا (رسدية
 -ينتج املتعلمً
ومعلومات ّية وإقناعية ووصفية)
من ( )300كلمة لكل نص،
مظه ًرا يف كتابته تقيده مبعايري
النحو واإلم�لاء ،موظفًا بعض
األساليب البالغية.
 --يطبق دامئًا مهاراته البحثيةبفاعلية يف بعض مجاالت
املحتوى ،أو يعلق عىل النصوص
أو ي��دون امللحوظات حول
قراءات محددة.
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تابع ..ال�صف الثامن
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

االستامع -- -يشارك ن��اد ًرا بفعالية يف
واملحادثة النقاشات الجامعية من
خ�لال ال��ق�راءة الرضورية
والبحث عن املوضوعات
املناسبة ،أو يقدم عروضً ا
معلومات ّية فرديًا مراع ًيا
استخدام الهياكل التنظيمية
والتواصل البرصي واللفظ
الواضح.
 -يحلل أو يفرس أو يق ّيمناد ًرا ما الوسائط الرقمية
املناسبة والعروض املرئية
للبيانات ،أو يحدد الهدف
ووج��ه��ة النظر املقدمة
شفويًّا.
 -يقدم ناد ًرا آراءه والنتائجالتي توصل إليها مع ذكر
األوصاف والحقائق واألمثلة
امل��ح��ددة ،أو يستخدم
ال��ه��ي��اك��ل التنظيمية،
والتواصل البرصي املناسب،
والكتب ،واللفظ الواضح،
واألدوات األخرى للتحدث
أمام الجمهور.
 -يخمن ناد ًرا معاين الكلامتغ�ير امل��أل��وف��ة يف النص
املسموع أو يحدد اإلمياءات
واإلشارات وتعبريات الوجه
التي وظفها املتحدث لتلبية
املعاين واألحاسيس.
 -يحلل ناد ًرا املادة املسموعة(قصة واقعية ،خيالية،
مقال ،وجهة ن��ظ��ر )...أو
يق ّيم مصداقية الشخصيات
والحجج وتنظيم الفكر
واألح��داث واألسلوب من
خالل أحكام مع َّززة بأدلة
مقنعة.
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( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 --يشارك أحيانًا بفعالية يفالنقاشات الجامعية من
خ�لال ال��ق�راءة الرضورية
والبحث عن املوضوعات
املناسبة ،أو يقدم عروضً ا
معلومات ّية فرديًا مراع ًيا
استخدام الهياكل التنظيمية
والتواصل البرصي واللفظ
الواضح.
 -يحلل ويفرس ويق ّيم أحيانًاالوسائط الرقمية املناسبة
والعروض املرئية للبيانات،
أو يحدد الهدف ووجهة
النظر املقدمة شفويًّا.
 -يقدم أحيانًا آراءه والنتائجالتي توصل إليها مع ذكر
األوصاف والحقائق واألمثلة
امل��ح��ددة ،أو يستخدم
ال��ه��ي��اك��ل التنظيمية،
والتواصل البرصي املناسب،
والكتب ،واللفظ الواضح،
واألدوات األخرى للتحدث
أمام الجمهور.
 -يخمن أحيانًا معاين الكلامتغ�ير امل��أل��وف��ة يف النص
املسموع أو يحدد اإلمياءات
واإلشارات وتعبريات الوجه
التي وظفها املتحدث لتلبية
املعاين واألحاسيس.
 -ي��ح��ل��ل أح��ي��انً��ا امل���ادةاملسموعة قصة واقعية،
خ��ي��ال��ي��ة ،م��ق��ال ،وجهة
نظر )...أو يق ّيم مصداقية
ال��ش��خ��ص��ي��ات وال��ح��ج��ج
وتنظيم الفكر واألح��داث
واألسلوب من خالل أحكام
مع َّززة بأدلة مقنعة.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 --ي��ش��ارك غال ًبا بفعالية يفالنقاشات الجامعية من خالل
القراءة الرضورية والبحث عن
املوضوعات املناسبة ،ويقدم
عروضً ا معلومات ّية فرديًا مراع ًيا
استخدام الهياكل التنظيمية
وال��ت��واص��ل ال��ب�صري واللفظ
الواضح.
 -يحلل ويفرس ويق ّيم غال ًباالوسائط الرقمية املناسبة
وال��ع��روض املرئية للبيانات،
ويحدد الهدف ووجهة النظر
املقدمة شفويًّا.
 -يقدم غال ًبا آراءه والنتائج التيتوصل إليها مع ذكر األوصاف
والحقائق واألمثلة املحددة،
ويستخدم الهياكل التنظيمية،
والتواصل البرصي املناسب،
والكتب ،واللفظ ال��واض��ح،
واألدوات األخرى للتحدث أمام
الجمهور.
 -يخمن غال ًبا معاين الكلامتغري املألوفة يف النص املسموع
ويحدد اإلمي��اءات واإلش��ارات
وتعبريات الوجه التي وظفها
امل��ت��ح��دث لتلبية امل��ع��اين
واألحاسيس.
 -يحلل غال ًبا امل��ادة املسموعة(قصة واقعية ،خيالية ،مقال،
وجهة نظر )...أو يق ّيم مصداقية
الشخصيات والحجج وتنظيم
الفكر واألح���داث واألسلوب
من خالل أحكام مع َّززة بأدلة
مقنعة.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -ي��ش��ارك دامئً����ا بفعالية يفالنقاشات الجامعية من خالل
القراءة الرضورية والبحث عن
املوضوعات املناسبة ،ويقدم
عروضً ا معلومات ّية فرديًا مراع ًيا
استخدام الهياكل التنظيمية
وال��ت��واص��ل ال��ب�صري واللفظ
الواضح.
 -يحلل ويفرس ويق ّيم دامئً��االوسائط الرقمية املناسبة
وال��ع��روض املرئية للبيانات،
ويحدد الهدف ووجهة النظر
املقدمة شفويًّا.
 -يقدم دامئًا آراءه والنتائج التيتوصل إليها مع ذكر األوصاف
والحقائق واألمثلة املحددة
ويستخدم الهياكل التنظيمية،
والتواصل البرصي املناسب،
والكتب ،واللفظ ال��واض��ح،
واألدوات األخرى للتحدث أمام
الجمهور.
 -يخمن دامئً��ا معاين الكلامتغري املألوفة يف النص املسموع
ويحدد اإلمي��اءات واإلش��ارات
وتعبريات الوجه التي وظفها
امل��ت��ح��دث لتلبية امل��ع��اين
واألحاسيس.
 -يحلل دامئً��ا امل��ادة املسموعة(قصة واقعية ،خيالية ،مقال،
وجهة نظر )...أو يق ّيم مصداقية
الشخصيات والحجج وتنظيم
الفكر واألح���داث واألسلوب
من خالل أحكام مع َّززة بأدلة
مقنعة.

تابع ..ال�صف الثامن
( )1دون املستوى بكثري

املجال
اللغة

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

 -يحلل ناد ًرا قرائن السياق،والجذر ومشتقاته؛ ليحدد
معاين الكلامت ،وم��ا إن
كانت من أص��ل ع��ريب أو
أجنبي ،ويربهن عىل ذلك
باستخدام املواد املرجعية.
 -يفرس أويفهم ناد ًرا دالالتاللغة البالغية والتلميحات
وعالقات الكلمة بسياقاتها.
 -يستخدم ناد ًرا مجموعة منالكلامت والعبارات محددة
ال��ت��خ��ص��ص يف م��ج��االت
املحتوى.
 -ي��ع��رف ن����اد ًرا املفاهيمالنحوية (امل��ف��ع��ول له،
الحال ،اإلض��اف��ة ،األس�ماء
الخمسة ،األفعال الخمسة)
تعرفًا صحي ًحا.
 -يتع َّرف ن���اد ًرا املفاهيمالرصفية (املجرد واملزيد،
الجامد واملشتق ،املصادر
الثالثية وغري الثالثية) تعرفًا
صحي ًحا.
 -يتمكن ن���اد ًرا من كتابة(األل���ف ال��ف��ارق��ة ،همزة
االس��ت��ف��ه��ام ال��داخ��ل��ة
ع�لى ه��م��زة ال��وص��ل ،ما
االس��ت��ف��ه��ام��ي��ة املتصلة
ب��ح��روف ال��ج��ر) كتابة
صحيحة.
  -يستخدم ناد ًرا ما عالماتالرتقيم استخدا ًما صحي ًحا.
 -يعرف املفاهيم البالغيةن��اد ًرا ما (التشبيه املرسل
واملؤكد واملفصل واملجمل
والتضمني واالقتباس) أو
ينتجها.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يحلل أحيانًا قرائن السياق،والجذر ومشتقاته؛ ليحدد
معاين الكلامت وم��ا إن
كانت من أص��ل ع��ريب أو
أجنبي ،ويربهن عىل ذلك
باستخدام املواد املرجعية.
 -يفرس ويفهم أحيانًا دالالتاللغة البالغية والتلميحات
وعالقات الكلمة بسياقاتها.
 -يستخدم أحيانًا مجموعةمن الكلامت والعبارات
م���ح���ددة ال��ت��خ��ص��ص يف
مجاالت املحتوى.
 -يصوغ املفاهيم النحوية(امل��ف��ع��ول ل���ه ،ال��ح��ال،
اإلضافة ،األسامء الخمسة،
األفعال الخمسة) صياغة
صحيحة.
 -مييز املفاهيم الرصفية(املجرد وامل��زي��د ،الجامد
واملشتق ،املصادر الثالثية
وغ�ي�ر ال��ث�لاث��ي��ة) متيي ًزا
صحي ًحا.
 -يتمكن أحيانًا من كتابة(األل���ف ال��ف��ارق��ة ،همزة
االس��ت��ف��ه��ام ال��داخ��ل��ة
ع�لى ه��م��زة ال��وص��ل ،ما
االس��ت��ف��ه��ام��ي��ة املتصلة
ب��ح��روف ال��ج��ر) كتابة
صحيحة.
 -يستخدم أحيانًا عالماتالرتقيم استخدا ًما صحي ًحا.
 -يعرف أحيانًا املفاهيمالبالغية (التشبيه املرسل
واملؤكد واملفصل واملجمل
والتضمني واالقتباس) أو
ينتجها.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يحلل غال ًبا قرائن السياق،والجذر ومشتقاته؛ ليحدد معاين
الكلامت وما إن كانت من أصل
عريب أو أجنبي ،ويربهن عىل
ذلك باستخدام املواد املرجعية.
 -يفرس ويفهم غال ًبا دالالت اللغةالبالغية والتلميحات وعالقات
الكلمة بسياقاتها.
 -يستخدم غال ًبا مجموعة منالكلامت والعبارات محددة
التخصص يف مجاالت املحتوى.
 -ي��ع��رب امل��ف��اه��ي��م النحوية(املفعول له ،الحال ،اإلضافة،
األس�م�اء الخمسة ،األف��ع��ال
الخمسة) إعرابًا صحي ًحا.
 -يصوغ املفاهيم الرصفية (املجردوامل��زي��د ،الجامد واملشتق،
املصادر الثالثية وغري الثالثية)
صياغة صحيحة.
 -يتمكن غال ًبا من كتابة (األلفال��ف��ارق��ة ،ه��م��زة االستفهام
الداخلة عىل همزة الوصل ،ما
االستفهامية املتصلة بحروف
الجر) كتابة صحيحة.
 -يستخدم غال ًبا عالمات الرتقيميف كتاباته.
 -يعرف غالبًا املفاهيم البالغية(التشبيه امل��رس��ل وامل��ؤك��د
واملفصل واملجمل والتضمني
واالقتباس) وينتجها.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يحلل دامئًا وبالتفصيل قرائنالسياق ،والجذر ومشتقاته؛
ليحدد معاين الكلامت وما إن
كانت من أصل عريب أو أجنبي،
ويربهن عىل ذلك باستخدام
املواد املرجعية.
 -يفرس ويفهم دامئً��ا وبسهولةدالالت ال��ل��غ��ة ال��ب�لاغ��ي��ة
والتلميحات وعالقات الكلمة
بسياقاتها.
 -يستخدم دامئً��ا مجموعة منالكلامت والعبارات محددة
التخصص يف مجاالت املحتوى.
 -ي��وظ��ف املفاهيم النحوية(املفعول له ،الحال ،اإلضافة،
األس�م�اء الخمسة ،األف��ع��ال
الخمسة) تحدث ًا وكتابةً.
 -ي��وظ��ف املفاهيم الرصفية(امل��ج��رد وامل���زي���د ،الجامد
واملشتق ،املصادر الثالثية وغري
الثالثية).
 -يوظف يف كتابته توظيفًا سليماً .(األلف الفارقة ،همزة االستفهام
الداخلة عىل همزة الوصل ،ما
االستفهامية املتصلة بحروف
الجر) توظيفًا صحي ًحا.
 -يستخدم عالمات الرتقيم يفكتاباته.
 -يعرف دامئًا املفاهيم البالغية(التشبيه امل��رس��ل وامل��ؤك��د
واملفصل واملجمل والتضمني
واالقتباس) وينتجها.
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ال�صف التا�سع
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

قراءة - -يحدد الفكرة املحورية
النصوص والفكر الرئيسة ،ويسمي
الشخصيات.
األدبية - -يحدد معاين بعض الكلامت
الجديدة يف النص.
نصا أو ج���ز ًءا من
 -يقرأ ًّالنص عرب فيه املؤلف عن
موقف أو تعليق عىل قضية
اجتامعية أو موضوع آخر.
  -ي��ق��ارن ع���رض امل���ادة،وامل��وض��وع ال��رئ��ي��س ،أو
الحدث الرئيس باستخدام
وسيلتني فنيتني متفقتني يف
املوضوع.
 -يحدد الفرتة الزمنية التيكتب فيها العمل األديب.
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( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

  -ي��رب��ط الفكر الرئيسةبالفكرة املحورية ،ويحدد
دور الشخصيات.
 -ي��ح��دد م��ع��اين الكلامتال��ج��دي��دة أو داللتها يف
النص.
نصا أو ج���ز ًءا من
 -يقرأ ًّالنص عرب فيه املؤلف عن
موقف أو تعليق عىل قضية
اجتامعية أو موضوع آخر،
ويصف غاية املؤلف.
 -ي���ق���ارن ع���رض امل����ادة،وامل��وض��وع ال��رئ��ي��س ،أو
الحدث الرئيس باستخدام
أك�ثر من وسيلتني فنيتني
مختلفتني يف املوضوع.
 -يحدد الفرتة الزمنية التيكتب فيها العمل األديب،
ويعلل ذلك.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يحلل الفكرة املحورية والفكرالرئيسة ويربطها بالفكر
الفرعية ويصف الشخصيات.
 -يحدد معاين الكلامت والعباراتك�ما اس��ت��خ��دم��ت يف ال��ن��ص،
ويستنتج كيف أث��ر اختيار
الكلامت عىل املعنى.
نصا أو جز ًءا من النص
 -يحلل ًّعرب فيه املؤلف عن موقف أو
تعليق عىل قضية اجتامعية
أو موضوع آخر ،وينتقد مدى
تحقيق املؤلف لغرضه.
 -يذكر أوجه التشابه واالختالفويفرس طريقة تقديم املادة،
واملوضوع الرئييس ،أو الحدث
الرئييس باستخدام وسيلتني
فنيتني مختلفتني.
نصا ِب ِفكْر الفرتة الزمنية
 -يربط ًّالتي كتب فيها النص ،ويحلل
كيفية اعتامد املؤلف عىل مادة
املصدر.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يحلل بعمق الفكرة املحوريةوال��ف��ك��ر الرئيسة ويربطها
بالفكر الفرعية ويصف دوافع
الشخصيات.
 -يحدد معاين الكلامت والعباراتك�ما اس��ت��خ��دم��ت يف ال��ن��ص،
ويستنتج كيف أث��ر اختيار
الكلامت عىل تطوير وتحسني
املعنى.
نصا أو جز ًءا من النص
 -يحلل ًّعرب فيه املؤلف عن موقف أو
تعليق عىل قضية اجتامعية
أو م��وض��وع آخ���ر ،وينتقد
مدى تحقيق املؤلف لغرضه
باستخدام األمثلة لدعم تحليله.
 -يذكر أوجه التشابه واالختالفويفرس طريقة تقديم املادة،
واملوضوع الرئييس ،أو الحدث
الرئييس باستخدام وسيلتني
فنيتني مختلفتني بقدر كبري من
التفصيل.
 -يربط النص ِب ِفكْر الفرتة الزمنيةالتي كتب فيها النص ،ويحلل
بالتفصيل كيف اعتمد املؤلف
عىل مادة املصدر.

تابع ..ال�صف التا�سع
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

قراءة - -يحدد جزئ ًّيا الدليل الذي
النصوص يدعم التحليل بقوة ملا
املعلوماتية يذكره النص رصاح��ة وما
ّ يجب استنتاجه ،ولكنه ال
يعرف كيف يحلل الفكرة
الرئيسة إىل تفاصيلها.
 -يقيّم ن����اد ًرا استخدامالكاتب للغة ،مبا يف ذلك:
األسلوب ،والبالغة ،وبنية
النص املعلوما ّيت.
 -يبذل ن��اد ًرا جه ًدا لدمجاملعلومات حول املوضوع
ال��ذي تم تقدميه بأشكال
مختلفة؛ للوصول إىل الفهم
الكامل واملرتابط منطقيًّا،
أويقيم مدى صدق وصحة
االف�ت�راض���ات ال�صري��ح��ة
والضمنية.

الكتابة - -يستخدم بعض االقتباسات
أو األمثلة لدعم التحليل.
 -يستخدم مصد ًرا أو اثننيلتعزيز كتابته.
نصوصا
 -يكتب ن�����اد ًراً
إبداعية ووظيفية تعكس
وج��ه��ة ن��ظ��ر متامسكة،
وأدلة منطقية ،أو يوظف
يف كتابته التامسك النيص،
أو يطبق آليات املراجعة
والتقويم عىل ما ينتجه
وفق معايري محددة.
نصوصا (رسدية
 -ينتج املتعلمً
ووصفية) من ( )250كلمة
لكل نص ،مظه ًرا يف كتابته
تقيده مبعايري اإلمالء.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يحدد جزئ ًّيا الدليل الذييدعم بقوة التحليل ملا
يذكره النص رصاح��ة وما
يجب استنتاجه ،ويحلل
الفكرة الرئيسة إىل بعض
تفاصيلها.
 -يقيّم أح��ي��انً��ا استخدامالكاتب للغة ،مبا يف ذلك:
األسلوب ،والبالغة ،وبنية
النص املعلوما ّيت ،ولكنه
يواجه صعوبة يف تقييم
فعالية اختيار الكاتب
للرتكيب.
 -يدمج أحيانًا املعلوماتح��ول امل��وض��وع ال��ذي تم
تقدميه بأشكال مختلفة؛
للوصول إىل الفهم الكامل
واملرتابط منطق ًّيا ،ويق ّيم
م����دى ص����دق وص��ح��ة
االف�ت�راض���ات ال�صري��ح��ة
والضمنية.
 -يستخدم أحيانًا االقتباساتوالصور واألمثلة يف كتابته.
 -ي��س��ت��خ��دم ال��ع��دي��د مناملصادر لتعزيز كتابته.
نصوصا
 -يكتب أح��ي��انً��اً
إبداعية ووظيفية تعكس
وج��ه��ة ن��ظ��ر متامسكة،
وأدلة منطقية ،أو يوظف
يف كتابته التامسك النيص،
أو يطبق آليات املراجعة
والتقويم عىل ما ينتجه
وفق معايري محددة.
نصوصا (رسدية
 -ينتج املتعلمً
ومعلوماتيّة ووصفية) من
( )300كلمة لكل نص،
مظه ًرا يف كتابته تقيده
مبعايري النحو واإلمالء.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يحلل تحليالً عا ًّما تفاعل الفكرواألح��داث يف النص ،ويوضح
كيف تؤثر الفكر يف األحداث
وبالعكس.
 -يق ّيم بعمق مدى فعالية اختيارالكاتب للرتكيب بنجاح ،ولكنه
يرتكب أخطاء بني الحني واآلخر
يف تقييم مدى مصداقية ودقة
ومناسبة التفاصيل.
 -يلخص غال ًبا املعلومات حولامل��وض��وع ال���ذي ت��م تقدميه
بأشكال مختلفة؛ للوصول إىل
الفهم الكامل واملرتابط منطق ًّيا،
ويق ّيم مدى صدق وموثوقية
و صحة االفرتاضات الرصيحة
والضمنية التي تدعم الحجة،
ويحلل وجهات نظر املؤلفني،
مع ارتكاب بعض األخطاء.

 -يحلل تحليالً كل ًّيا تفاعل الفكرواألح��داث يف النص ،ويوضح
كيف تؤثر الفكرو األحداث يف
تحسني الفكرة وتطويرها.
 -يق ّيم بعمق م��دى مصداقيةودق���ة ومناسبة التفاصيل
والتقنيات التي اختارها املؤلف
ليشمل تحديد التحيز والصورة
النمطية.
 -يلخص دامئً��ا املعلومات حولامل��وض��وع ال���ذي ت��م تقدميه
بأشكال مختلفة؛ للوصول إىل
الفهم الكامل واملرتابط منطق ًّيا،
ويق ّيم مدى صدق وموثوقية
و صحة االفرتاضات الرصيحة
والضمنية التي تدعم الحجة،
ويحلل وجهات نظر املؤلفني،
مع ارتكاب بعض األخطاء.

 -يستخدم غالبًا االقتباساتوالصور واألمثلة يف كتابته.
 -يستخدم القواميس املعقدةوقواميس املرادفات واملصادر
األخرى لتعزيز كتابته.
نصوصا إبداعية
 -يكتب غالبًاً
ووظيفية تعكس وجهة نظر
متامسكة ،وأدل��ة منطقية ،أو
يوظف يف كتابته التامسك
النيص ،أو يطبق آليات املراجعة
والتقويم عىل ما ينتجه وفق
معايري محددة.
نصوصا (رسدية
 -ينتج املتعلمً
ومعلوماتيّة وإقناعية ووصفية)
من ( )320كلمة لكل نص،
مظه ًرا يف كتابته تقيده مبعايري
النحو واإلمالء،

 -يستخدم دامئً���ا االقتباساتوالصور واألمثلة يف كتابته.
 -ويحافظ عىل الفكر والتسلسلاملنطقي للنص.
 -يحدد املصادر األك�ثر فعاليةبشكل مستقل ويستخدمها يف
تعزيز كتابته.
نصوصا إبداعية
 -يكتب دامئً��اً
ووظيفية تعكس وجهة نظر
متامسكة ،وأدل��ة منطقية ،أو
يوظف يف كتابته التامسك
النيص ،أو يطبق آليات املراجعة
والتقويم عىل ما ينتجه وفق
معايري محددة.
نصوصا (رسدية
 -ينتج املتعلمً
ومعلومات ّية وإقناعية ووصفية)
من ( )350كلمة لكل نص،
مظه ًرا يف كتابته تقيده مبعايري
النحو واإلم�لاء ،موظفًا بعض
األساليب البالغية.
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تابع ..ال�صف التا�سع
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

االستامع - -يشارك ن��اد ًرا بفعالية يف
واملحادثة النقاشات الجامعية من
خ�لال ال��ق�راءة الرضورية
والبحث عن املوضوعات
املناسبة ،أو يقدم عروضً ا
معلومات ّية فرديًا مراع ًيا
استخدام الهياكل التنظيمية
والتواصل البرصي واللفظ
الواضح.
 -يحلل أو يفرس أو يق ّيمناد ًرا ما الوسائط الرقمية
املناسبة والعروض املرئية
للبيانات ،أو يحدد الهدف
ووج��ه��ة النظر املقدمة
شفويًّا.
 -يقدم ناد ًرا آراءه والنتائجالتي توصل إليها مع ذكر
األوصاف والحقائق واألمثلة
امل��ح��ددة ،أو يستخدم
ال��ه��ي��اك��ل التنظيمية،
والتواصل البرصي املناسب،
والكتب ،واللفظ الواضح،
واألدوات األخرى للتحدث
أمام الجمهور.
 -يتمكن ن��اد ًرا من تحليلأنواع الحجج التي يقدمها
امل��ت��ح��دث (م��ن��ط��ق��ي��ة،
عاطفية) موض ًحا املظاهر
ال��خ��ادع��ة للعواطف أو
بالخروج عن املوضوع أو
املبالغة يف التعميامت.
 -يحدد ن��اد ًرا العالقات بنيأج���زاء ال��ن��ص املسموع
واألدوات البالغية التي
استخدمها املتحدث مش ًريا
إىل تأثرياتها املتوقعة.
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( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يشارك أحيانًا بفعالية يفالنقاشات الجامعية من
خ�لال ال��ق�راءة الرضورية
والبحث عن املوضوعات
املناسبة ،أو يقدم عروضً ا
معلومات ّية فرديًا مراع ًيا
استخدام الهياكل التنظيمية
والتواصل البرصي واللفظ
الواضح.
 -يحلل ويفرس ويق ّيم أحيانًاالوسائط الرقمية املناسبة
والعروض املرئية للبيانات،
أو يحدد الهدف ووجهة
النظر املقدمة شفويًّا.
 -يقدم أحيانًا آراءه والنتائجالتي توصل إليها مع ذكر
األوصاف والحقائق واألمثلة
امل��ح��ددة ،أو يستخدم
ال��ه��ي��اك��ل التنظيمية،
والتواصل البرصي املناسب،
والكتب ،واللفظ الواضح،
واألدوات األخرى للتحدث
أمام الجمهور.
 -يحلل أحيانًا أنواع الحججال��ت��ي يقدمها املتحدث
(منطقية ،عاطفية) موض ًحا
املظاهر الخادعة للعواطف
أو بالخروج عن املوضوع أو
املبالغة يف التعميامت.
 -يحدد أحيانًا العالقاتبني أجزاء النص املسموع
واألدوات البالغية التي
استخدمها املتحدث مش ًريا
إىل تأثرياتها املتوقعة.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -ي��ش��ارك غ��ال � ًب��ا بفعالية يفالنقاشات الجامعية من خالل
القراءة الرضورية والبحث عن
املوضوعات املناسبة ،ويقدم
عروضً ا معلومات ّية فرديًا مراع ًيا
استخدام الهياكل التنظيمية
وال��ت��واص��ل ال��ب�صري واللفظ
الواضح.
 -يحلل ويفرس ويق ّيم غال ًباالوسائط الرقمية املناسبة
وال��ع��روض املرئية للبيانات،
ويحدد الهدف ووجهة النظر
املقدمة شفويًّا.
 -يقدم غال ًبا آراءه والنتائج التيتوصل إليها مع ذكر األوصاف
والحقائق واألمثلة املحددة،
ويستخدم الهياكل التنظيمية،
والتواصل البرصي املناسب،
والكتب ،واللفظ ال��واض��ح،
واألدوات األخرى للتحدث أمام
الجمهور.
 -يحلل غال ًبا أنواع الحجج التييقدمها املتحدث (منطقية،
عاطفية) موض ًحا املظاهر
الخادعة للعواطف أو بالخروج
عن امل��وض��وع أو املبالغة يف
التعميامت.
 -يحدد غال ًبا العالقات بني أجزاءال��ن��ص امل��س��م��وع واألدوات
البالغية ال��ت��ي استخدمها
املتحدث مش ًريا إىل تأثرياتها
املتوقعة.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -ي��ش��ارك دامئً����ا بفعالية يفالنقاشات الجامعية من خالل
القراءة الرضورية والبحث عن
املوضوعات املناسبة ،ويقدم
عروضً ا معلومات ّية فرديًا مراع ًيا
استخدام الهياكل التنظيمية
وال��ت��واص��ل ال��ب�صري واللفظ
الواضح.
 -يحلل ويفرس ويق ّيم دامئً��االوسائط الرقمية املناسبة
وال��ع��روض املرئية للبيانات،
ويحدد الهدف ووجهة النظر
املقدمة شفويًّا.
 -يقدم دامئًا آراءه والنتائج التيتوصل إليها مع ذكر األوصاف
والحقائق واألمثلة املحددة
ويستخدم الهياكل التنظيمية،
والتواصل البرصي املناسب،
والكتب ،واللفظ ال��واض��ح،
واألدوات األخرى للتحدث أمام
الجمهور.
 -يحلل دامئًا أنواع الحجج التييقدمها املتحدث (منطقية،
عاطفية) موض ًحا املظاهر
الخادعة للعواطف أو بالخروج
عن امل��وض��وع أو املبالغة يف
التعميامت.
 -يحدد دامئًا العالقات بني أجزاءال��ن��ص امل��س��م��وع واألدوات
البالغية ال��ت��ي استخدمها
املتحدث مش ًريا إىل تأثرياتها
املتوقعة.

تابع ..ال�صف التا�سع
( )1دون املستوى بكثري

املجال
اللغة

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

 -ي��ف�سر ن����اد ًرا الكلامتباستخدام املعجم الورقي
وال��رق��م��ي أو باستخدام
الرتادف والتضاد والجذور
وامل��ش��ت��ق��ات واإلي��ق��اع
امل��وس��ي��ق��ي وال��س��ي��اق��ات
اللغوية.
 --يفرس ن��اد ًرا املصطلحاتالعلمية أو يبوبها وفق
فروع كل مجال.
 -يعرف املفاهيم الرصفية(امل���ي���زان ال��ص�ريف ،اس��م
الفاعل ،اسم املفعول ،صوغ
العدد عىل وزن فاعل)،
ويرتكب بعض األخطاء يف
التمييز بينها.
 --يعرف املفاهيم النحوية(ال��ت��وك��ي��د ،املمنوع من
ال�صرف ،ال��ع��دد ،األفعال
التي تنصب مفعولني)،
ويرتكب بعض األخطاء يف
استخراجها.
 -يتمكن ن���اد ًرا من كتابةكلامت تتضمن (همزة:
وص���ل ،ق��ط��ع ،متوسطة،
ش��اذة متطرفة ،واألل��ف
اللينة يف األسامء واألفعال
غري الثالثية) كتابة صحيحة.
 -يعرف املفاهيم البالغية(ال��ت��ق��دي��م وال��ت��أخ�ير،
التشبيه البليغ ،االستعارة)،
ويرتكب بعض األخطاء يف
استخراجها.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يفرس أح��ي��انً��ا الكلامتباستخدام املعجم الورقي
وال��رق��م��ي أو باستخدام
الرتادف والتضاد والجذور
وامل��ش��ت��ق��ات واإلي��ق��اع
امل��وس��ي��ق��ي وال��س��ي��اق��ات
اللغوية.
 -يفرس أحيانًا املصطلحاتالعلمية أو يبوبها وفق
فروع كل مجال.
 -مييز املفاهيم الرصفية(امل���ي���زان ال��ص�ريف ،اس��م
الفاعل ،اسم املفعول ،صوغ
العدد عىل وزن فاعل)،
ويرتكب بعض األخطاء يف
صوغها.
 -يستخرج املفاهيم النحوية(ال��ت��وك��ي��د ،املمنوع من
ال�صرف ،ال��ع��دد ،األفعال
التي تنصب مفعولني)،
ويرتكب بعض األخطاء يف
إعرابها.
 -يتمكن أحيانًا من كتابةكلامت تتضمن (همزة:
وص���ل ،ق��ط��ع ،متوسطة،
ش��اذة متطرفة ،واألل��ف
اللينة يف األسامء واألفعال
غري الثالثية) كتابة صحيحة.
 -يستخرج املفاهيم البالغية(التقديم والتأخري ،التشبيه
البليغ ،االستعارة) ،ويرتكب
بعض األخطاء يف تحليلها.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يفرس غال ًبا الكلامت باستخداماملعجم الورقي والرقمي أو
باستخدام ال�ترادف والتضاد
والجذور واملشتقات واإليقاع
املوسيقي والسياقات اللغوية.
 -يفرس غال ًبا املصطلحات العلميةويبوبها وفق فروع كل مجال.
 -ي��ص��وغ امل��ف��اه��ي��م الرصفية(امليزان الرصيف ،اسم الفاعل،
اسم املفعول ،صوغ العدد عىل
وزن فاعل) ،ويرتكب بعض
األخطاء يف توظيفها شفويًّا
وكتاب ًّيا.
 -ي��ع��رب امل��ف��اه��ي��م النحوية(التوكيد ،املمنوع من الرصف،
العدد ،األفعال التي تنصب
مفعولني) ،ويرتكب بعض
األخطاء يف توظيفها شفويًّا
وكتابيًّا.
 -يتمكن غال ًبا من كتابة كلامتتتضمن (همزة :وصل ،قطع،
متوسطة ش���اذة ،متطرفة،
واألل���ف اللينة يف األس�ماء
واألفعال غري الثالثية) كتابة
صحيحة.
 -يحلل امل��ف��اه��ي��م البالغية(التقديم والتأخري ،التشبيه
البليغ ،االستعارة) ،ويرتكب
بعض األخطاء يف توظيفها.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يفرس دامئًا الكلامت باستخداماملعجم الورقي والرقمي أو
باستخدام ال�ترادف والتضاد
والجذور واملشتقات واإليقاع
املوسيقي والسياقات اللغوية.
 -يفرس دامئًا املصطلحات العلميةويبوبها وفق فروع كل مجال.
 -ي��وظ��ف املفاهيم الرصفية(امليزان الرصيف ،اسم الفاعل،
اسم املفعول ،صوغ العدد عىل
وزن فاعل) شفويًّا وكتابيًّا.
 -ي��وظ��ف املفاهيم النحوية(التوكيد ،املمنوع من الرصف،
العدد ،األفعال التي تنصب
مفعولني) شفويًّا وكتابيًّا.
 -يتمكن دامئًا من كتابة كلامتتتضمن (همزة :وصل ،قطع،
متوسطة ش���اذة ،متطرفة،
واألل���ف اللينة يف األس�ماء
واألفعال غري الثالثية) كتابة
صحيحة.
 -ي��وظ��ف املفاهيم البالغية(التقديم والتأخري ،التشبيه
البليغ ،االستعارة) شفويًّا وكتاب ًّيا
متذوقًا جاملياتها.
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ال�صف العا�شر
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

قراءة - -يحدد املوضوع الرئيس أو
النصوص الفكرة الرئيسة.
األدبية - -يسمي شخصية واحدة أو
أكرث.
 -يصف بقليل من الدقةبعض األح���داث يف النص
حسب التسلسل الزمني
الذي حصلت فيه.
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( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يحلل بقليل من التفصيلتطور املوضوع الرئيس أو
الفكرة الرئيسة يف النص.
 -ي��ص��ف ك��ي��ف ت��ت��ط��ورال��ش��خ��ص��ي��ات ،وك��ي��ف
ي��ب��ن��ي امل���ؤل���ف ال��ن��ص،
وكيف تستخدم الكلامت
والعبارات واملعاين املجازية
والداللية ،وملاذا يستخدم
املؤلف ذلك النوع األديب.
 -ي��ح��دد بعض الخصائصاألسلوبية لألنواع األدبية
املختلفة.
 -ي���ق���ارن ب�ي�ن امل��وض��وعالرئيس واألحداث الرئيسة
مستخد ًما وسيلتني فنيتني
مختلفتني.
 -يطرح أحيانًا س��ؤاالً حولالفرتة الزمنية التي كتب
فيها العمل األديب.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يحلل تطور املوضوع الرئيس أوالفكرة الرئيسة يف النص ،وكيف
نتجت ،وكيف متت صياغتها
وتطويرها بواسطة تفاصيل
معينة.
 -يحلل كيف تتطور الشخصيات،وكيف يبني املؤلف النص،
وك��ي��ف تستخدم الكلامت
والعبارات واملعاين املجازية
وال��دالل��ي��ة ،ومل���اذا يستخدم
املؤلف ذلك النوع األديب.
 -يذكر أوجه التشابه واالختالفبني املوضوع الرئيس واألحداث
الرئيسة مستخد ًما وسيلتني
فنيتني مختلفتني.
 -يطرح غال ًبا سؤاالً حول الفرتةالزمنية التي كتب فيها العمل
األديب.
 -يربط النص أحيانًا بأفكار الفرتةالزمنية التي كتب فيها العمل
األديب ،ويحلل كيف اعتمد
املؤلف عىل مادة املصدر.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يحلل بعمق تطور املوضوعالرئيس أو الفكرة الرئيسة يف
النص ،وكيف نتجت ،وكيف
مت��ت صياغتها وتطويرها
بواسطة تفاصيل معينة.
 -يحلل بعمق كيف تتطورالشخصيات ،وك��ي��ف يبني
املؤلف النص ،وكيف تستخدم
الكلامت والعبارات واملعاين
امل��ج��ازي��ة وال��دالل��ي��ة ،ومل��اذا
يستخدم املؤلف ذلك النوع
األديب.
 -يذكر بالتفصيل أوجه التشابهواالختالف بني املوضع الرئيس
واألح��داث الرئيسة مستخد ًما
وسيلتني فنيتني مختلفتني.
 -يطرح دامئًا سؤاالً حول الفرتةالزمنية التي كتب فيها العمل
األديب.
 -يربط النص غال ًبا بأفكار الفرتةالزمنية التي كتب فيها العمل
األديب ،ويحلل كيف اعتمد
املؤلف عىل مادة املصدر.

تابع ..ال�صف العا�شر
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

قراءة - -يحدد الدليل الذي يدعم
النصوص بقوة تحليل ما ذكره النص
املعلوماتية برصاحة وما يجب استنتاجه
ّ مع ارتكاب األخطاء أحيانًا
وبرتدد.
 -يق ّيم ج��زئ� ًّي��ا استخدامالكاتب للغة ،مبا يف ذلك:
األسلوب ،وصياغة النص
ونربة النص املعلوما ّيت مع
ارتكاب األخطاء أحيانًا.
  -يلخص ن��اد ًرا املعلوماتالتي تم تقدميها بأشكال
مختلفة؛ للوصول إىل الفهم
املرتابط منطقيا والكامل
للقضية ،وي��ق�يّ��م مدى
ص��دق وموثوقية وم��دى
صحة االفرتاضات الرصيحة
والضمنية ال��ت��ي تدعم
الحجة.

نصا (قصة ،مقالة،
الكتابة - -يكتب ًّ
رسالة ...إلخ) بحدود 300
كلمة ناد ًرا ما يوظف فيه
أق��س��ام ال��ك�لام ،وتركيب
الحال والظرف ،والصفات
املشتقة من اللغة نفسها.
مع عدم االلتزام بعنارص
البناء الفني للنص.
 -ي��ف��ه��م أن ع���رض م��ادةأخرى عىل أنها مادته يع ّد
اعتداء عىل امللكية الفكرية
لآلخرين.
 -يستخدم ناد ًرا التكنولوجيالتحديد مدى دقة البيانات.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يحلل بدقة الفكرة الرئيسةللنص ،وتفاصيله املعينة؛
لصياغة الفكرة وتطويرها،
ولكنه ال يعرف كيف يحلل
التفاعل بني الفكر واألحداث
يف النص ب��دق��ة ،و ال يعرف
كيف يحدد طريقة تأثري الفكر
واألحداث عىل التفاعل.
 -يق ّيم غال ًبا مدى فعالية اختيارالكاتب للرتكيب بنجاح ،ولكنه
يرتكب أخطاء أحيانًا يف تقييم
مدى مصداقية ودقة ومناسبة
التفاصيل.
 -يدمج غال ًبا املعلومات التيتم تقدميها بأشكال مختلفة؛
للوصول إىل الفهم املرتابط
منطقيا والكامل للقضية ،ويق ّيم
مدى صدق وموثوقية ومدى
صحة االف�تراض��ات الرصيحة
والضمنية التي تدعم الحجة،
ولكنه يحلل كيف يتجادل
املؤلفون حول أفكار بعضهم
بعضا مع ارتكاب األخطاء.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يحلل تحليال موسعا التفاعلبني الفكر واألحداث يف النص،
وي��ح��دد كيفية تأثري الفكر
واألحداث عىل التفاعل.
 -يق ّيم دامئًا مدى مصداقية ودقةومناسبة التفاصيل والتقنيات
التي اختارها املؤلف و شمولها.
 -يلخص دامئً��ا املعلومات التيتم تقدميها بأشكال مختلفة؛
للوصول إىل الفهم املرتابط
منطقيا والكامل للقضية ،ويقيّم
مدى صدق وموثوقية ومدى
صحة االف�تراض��ات الرصيحة
والضمنية التي تدعم الحجة،
ويحلل كيف يتجادل املؤلفون
حول أفكار بعضهم بعضا مع
ارتكاب قليل من األخطاء.

 -يحدد الدليل الذي يدعمبقوة التحليل ملا يذكره
النص رصاح��ة وم��ا يجب
استنتاجه بشكل ناجح،
ولكنه يخطئ عند تحليل
الفكرة الرئيسة للنص بدقة،
وتفاصيله املعينة لصياغة
الفكرة وتطويرها.
 -يق ّيم أح��ي��انً��ا استخدامالكاتب للغة ،مبا يف ذلك:
األسلوب ،وصياغة النص
ون�برة النص املعلومايتّ،
ول��ك��ن��ه ي��واج��ه صعوبة
يف تقييم فعالية اختيار
الكاتب للرتكيب.
 -يلخص جزئ ًّيا املعلوماتالتي تم تقدميها بأشكال
مختلفة؛ للوصول إىل الفهم
املرتابط منطقيا والكامل
للقضية ،وي��ق� ّي��م مدى
ص��دق وموثوقية وم��دى
صحة االفرتاضات الرصيحة
والضمنية ال��ت��ي تدعم
الحجة.
نصا متقد ًما (قصة،
�ص��ا (ق��ص��ة ،مقالة- - ،يكتب ًّ
نصا (قصة ،مقالة- - ،يكتب ن� ًّ
 -يكتب ًّرسالة ...إلخ) بحدود  350رس��ال��ة ...إل��خ) بحدود  380مقالة ،رسالة ...إلخ) بحدود
كلمة يستخدم فيه أحيانًا كلمة يستخدم غالبًا فيه أقسام  400كلمة يشمل فيه دامئً��ا
أق��س��ام ال��ك�لام ،وتركيب الكالم ،وتركيب الحال ،والظرف أقسام الكالم ،وتركيب الحال،
الحال والظرف ،الصفات والتمييز والصفات املشتقة من والصفات املشتقة من اللغة
املشتقة من اللغة نفسها .اللغة نفسها ،مراع ًيا عنارص نفسها ،والظرف ،مراع ًيا بدقة
عنارص البناء الفني للنص.
مراعيًا بعض عنارص البناء البناء الفني للنص.
 -يستخدم التكنولوجيا للوصول - -يستخدم املصادر التكنولوجيةالفني للنص.
 -يستخدم التكنولوجيا أحيانًا إىل امل��ادة ولتقييم مدى دقة املتعددة للتأكد من مدى دقةالبيانات.
لتحديد مدى دقة البيانات .البيانات.
 -يدرك أن االقتباس املناسب - -يعلق ع�لى نتائج البحث- - ،يعلق ع�لى نتائج البحث،ي��ح��اف��ظ ع�ل�ى امللكية ويتتبع املعلومات الببليوغرافية ،ويتتبع املعلومات الببليوغرافية،
ويقتبس م��ن البيانات مع ويقتبس من البيانات يف ورقة
الفكرية.
االلتزام بحقوق امللكية الفكرية بحثية مقنعة مع االلتزام بحقوق
امللكية الفكرية لآلخرين.
لآلخرين.
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تابع ..ال�صف العا�شر
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

االستامع - -يستعد ن����اد ًرا لتقديم
واملحادثة العروض التقدميية.
 -يقدم ن��اد ًرا دليالً ذا صلةلدعم نتائجه وادعاءاته،
وي���ع�ت�رف مب��س��اه�مات
اآلخ��ري��ن ويبني عليها،
وينجز املهام املناسبة ،مثل
التأكد من الحقائق.
 -يستخدم ن��اد ًرا الوسائطالرقمية والعروض املرئية
املناسبة لتقوية عرضه
التقدميي.
 -ي��ل��خ��ص وي��ق � ّي��م ن����اد ًرااملعلومات املقدمة بصورة
مرئية والوسائط املتعددة/
الرقمية م��ع املعلومات
املقدمة شفويًّا ،ويالحظ
ح����االت ال��ت��ض��ارب بني
العرض التقدميي الشفوي
واملعلومات املقدمة يف
األشكال األخرى.
 -ي��ق��دم ن�����اد ًرا ال��ع��روضالتقدميية املعلوماتيّة حول
املوضوعات املناسبة بطرائق
واضحة ومنطقية ،مستخد ًما
اللغة العربية الفصيحة،
ولغة الجسد املناسبة.
  -ي��ح �لِّ��ل ن�����اد ًرا امل���ادةاملسموعة محددا الفكر
والنقاط الرئيسة وطبيعة
الحجج املقدمة فيها.
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( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يستعد أح��ي��انً��ا لتقديمال���ع���روض ال��ت��ق��دمي��ي��ة
واملشاركة يف النقاشات من
خ�لال ال��ق�راءة الرضورية
والبحث عن املوضوعات
املناسبة.
 -يقدم أحيانًا الدليل ذا الصلةلدعم نتائجه وادع��اءات��ه
يف ال��ن��ق��اش��ات ،ويعرتف
مبساهامت اآلخرين ويبني
عليها  ،وي��ن��ج��ز امل��ه��ام
املناسبة ،مثل التأكد من
الحقائق.
 -يستخدم أحيانًا الوسائطالرقمية املتقدمة والعروض
املرئية للبيانات عندما
يقتيض األمر ذلك لتقوية
عرضه التقدميي.
 -يلخص ويقيّم املعلوماتامل��ق��دم��ة ب��ص��ورة مرئية
وال��وس��ائ��ط امل��ت��ع��ددة/
الرقمية م��ع املعلومات
املقدمة شفويًّا ،ويالحظ
ح����االت ال��ت��ض��ارب بني
العرض التقدميي الشفوي
واملعلومات املقدمة يف
األشكال األخرى.
 -ي��ق��دم أح��ي��انً��ا ال��ع��روضالتقدميية املعلومات ّية حول
املوضوعات املناسبة بطرائق
واضحة ومنطقية ،مستخد ًما
اللغة العربية الفصيحة،
ولغة الجسد املناسبة.
 -ويوظف الكلامت املتنوعة،ويظهر فهماً باملوضوع.
 -ي��ح��ل��ل أح��ي��انً��ا امل���ادةاملسموعة محددا الفكر
والنقاط الرئيسة وطبيعة
الحجج املقدمة فيها.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يستعد غال ًبا لتقديم العروضالتقدميية من خ�لال القراءة
ال�ض�روري���ة وال��ب��ح��ث عن
املوضوعات مستخد ًما املواد
حسب الحاجة.
 -يقدم غال ًبا الدليل ذا الصلةلدعم نتائجه وادع��اءات��ه يف
النقاشات ،ويعرتف مبساهامت
اآلخرين ويبني عليها ،وينجز
املهام املناسبة ،مثل التأكد من
الحقائق.
 -يوظف غال ًبا الوسائط الرقميةاملتقدمة وال��ع��روض املرئية
للبيانات عند يقتيض األمر ذلك
لتقوية عرضه التقدميي.
 -يلخص بدقة ويق ّيم املعلوماتاملقدمة بصورة مرئية والوسائط
املتعددة/الرقمية مع املعلومات
املقدمة شفويًّا ،ويالحظ حاالت
التضارب بني العرض التقدميي
الشفوي واملعلومات املقدمة يف
األشكال األخرى.
  -يقدم غالبًا العروض التقدمييةامل��ع��ل��وم��ات� ّي��ة غ��ال � ًب��ا ح��ول
املوضوعات املناسبة بطرائق
واضحة ومنطقية ،مستخد ًما
اللغة العربية الفصيحة ،ولغة
الجسد املناسبة.
 -ويوظف الكلامت املتنوعة،ويظهر فهماً باملوضوع.
 -يحلل غالبًا امل��ادة املسموعةمحددا الفكر والنقاط الرئيسة
وطبيعة الحجج املقدمة فيها.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يستعد دامئًا لتقديم العروضالتقدميية من خ�لال القراءة
الرضورية واالختيارية والبحث
ع��ن امل��وض��وع��ات مستخد ًما
املواد حسب الحاجة.
 -يقدم دامئً��ا الدليل ذا الصلةلدعم نتائجه وادع��اءات��ه يف
النقاشات ،ويعرتف مبساهامت
اآلخرين ويبني عليها ،وينجز
املهام املناسبة ،مثل التأكد من
الحقائق.
 -يوظف دامئًا الوسائط الرقميةاملتقدمة وال��ع��روض املرئية
للبيانات عند يقتيض األمر ذلك
لتقوية عرضه التقدميي.
 -يلخص بدقة وبسهولة ويق ّيماملعلومات املقدمة بصورة
مرئية والوسائط املتعددة/
الرقمية مع املعلومات املقدمة
ش��ف��ويًّ��ا ،وي�لاح��ظ ح��االت
التضارب بني العرض التقدميي
الشفوي واملعلومات املقدمة يف
األشكال األخرى.
 -يقدم دامئًا العروض التقدمييةاملعلومات ّية عن املوضوعات
املناسبة ب��ط �رائ��ق واضحة
ومنطقية ،ويوظف الكلامت
املتنوعة ،ويظهر فهماً عميقًا
باملوضوع.
 -يحلل بدقة امل��ادة املسموعةمحددا الفكر والنقاط الرئيسة
وطبيعة الحجج املقدمة فيها.

تابع ..ال�صف العا�شر
( )1دون املستوى بكثري

املجال
اللغة

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

 -يجد صعوبة يف تحليل قرائنالسياق ،أج��زاء الكلمة،
وج��ذور الكلمة لتحديد
معاين الكلامت وتفسري
املصطلحات األجنبية أو
العلمية باستخدام الكلامت
العربية أو املعربة.
  -يظهر صعوبة يف تحليلاالستعارة بنوعيها والتقديم
والتأخري والطباق واملقابلة.
 -يستخدم ن��اد ًرا الكلامتوال���ع���ب���ارات م��ح��ددة
التخصص يف مجاالتها
املناسبة.
 -يظهر ن���اد ًرا فهماً بصيغمبالغة اسم الفاعل والصفة
املشبه واملنقوص واملقصور
واملمدود وأساليب االستثناء
االخ��ت��ص��اص واإلغ�����راء
والتحذير و اسناد األفعال
إىل ضامئر الرفع والنصب
الجر.
 -يتعرف ن��اد ًرا املصطلحاتالعروضية ،ويحدد أجزاء
البيت الشعري ،ويحلل
بحري املتقارب والرجز
كتابة ورمزا وتفعيالت.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -ي��ح��ل��ل ب�سرع��ة ق �رائ��نالسياق ،أج��زاء الكلمة،
وج��ذور الكلمة لتحديد
معاين الكلامت وتفسري
املصطلحات األجنبية أو
العلمية باستخدام الكلامت
العربية أو املعربة.
 -يحلل أحيانًا االستعارةبنوعيها والتقديم والتأخري
والطباق واملقابلة.
 -يستخدم أحيانًا الكلامتوال���ع���ب���ارات م��ح��ددة
التخصص يف مجاالتها
املناسبة.
 -يظهر فهماً بصيغ مبالغةاس���م ال��ف��اع��ل والصفة
املشبه واملنقوص واملقصور
واملمدود وأساليب االستثناء
واالخ��ت��ص��اص واإلغ����راء
والتحذير وإسناد األفعال
إىل ضامئر الرفع والنصب
والجر ،ويستخدمها أحيانًا
يف الحياة اليومية.
 -يتعرف أحيانًا املصطلحاتالعروضية ،ويحدد أجزاء
البيت الشعري ،ويحلل
بحري املتقارب والرجز
كتابة ورمزا وتفعيالت.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يحلل ب�سرع��ة ودق���ة قرائنالسياق ،أجزاء الكلمة ،وجذور
الكلمة لتحديد معاين الكلامت
وتفسري املصطلحات األجنبية
أو العلمية باستخدام الكلامت
العربية أو املعربة.
 -يحلل مع أخطاء قليلة االستعارةبنوعيها والتقديم والتأخري
والطباق واملقابلة وينتج أحيانًا
جمالً تتضمنها.
 -يستخدم غ��ال �بً��ا الكلامتوالعبارات محددة التخصص يف
مجاالتها املناسبة
 -يتعرف صيغ مبالغة اسم الفاعلوالصفة املشبه واملنقوص
واملقصور واملمدود وأساليب
االستثناء االختصاص واإلغ�راء
والتحذير واسناد األفعال إىل
ضامئر الرفع والنصب الجر،
ويستخدمها يف الحياة اليومية.
 -يتعرف غال ًبا املصطلحاتالعروضية ،ويحدد أجزاء البيت
الشعري ،ويحلل بحري املتقارب
والرجز كتابة ورمزا وتفعيالت.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يحلل بالتفصيل قرائن السياق،أجزاء الكلمة ،وجذور الكلمة
لتحديد معاين الكلامت وتفسري
املصطلحات األجنبية أو العلمية
باستخدام الكلامت العربية أو
املعربة.
 -يحلل بسهولة االستعارة بنوعيهاوالتقديم والتأخري والطباق
واملقابلة وينتج جمالً تتضمنها.
 -ي��س��ت��خ��دم دامئً����ا الكلامتوالعبارات محددة التخصص يف
مجاالتها املناسبة.
 -يتعرف بدقة صيغ مبالغةاس��م الفاعل والصفة املشبه
واملنقوص واملقصور واملمدود
وأساليب االستثناء االختصاص
واإلغ���راء والتحذير و اسناد
األف��ع��ال إىل ض�مائ��ر الرفع
وال َّنصب الجر ،ويستخدمها يف
الحياة اليومية.
 -يتعرف دامئً���ا املصطلحاتالعروضية ،ويحدد أجزاء البيت
الشّ عري ،ويحلل بَحري املتقارب
والرجز كتابة ورم ًزا وتفعيالت.
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تابع ..ال�صف احلادي ع�شر
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

قراءة - -يحدد عىل األقل موضو ًعا
رئيسا واح�� ًدام��ن النص
ً
النصوص
باإلضافة إىل عنرص واحد
األدبية
من عنارص العمل األديب.
 -ي��ص��ف م��ع��ن��ى ال��ن��صباستخدام تفسريات َحرفية.
 -يحدد أحيانًا ن��وع النصاألديب م��ح��ددا ان��ت�ماءه
املذهبي والفني والتارخي
مثل :األدب العريب التقليدي
أو األدب الكالسييك أو
األدب العاملي.
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( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يقتبس بعض األدل��ة منالنص؛ لدعم تحليل ما ذكره
النص رصاحة.
 -ي��ح��دد وي��ص��ف تفاعلامل��وض��وع��ات الرئيسة
املتعددة يف النص ،والفكر
الرئيسة ،واختيارات اللغة،
وتركيب النص ،ومستويات
املعنى ،واألسلوب.
 -ي��ق��ارن ب�ين التفسرياتاملتعددة للنص ،ويذكر ما
هي الفكرة الرئيسة.
 -يتعرف بعض األعامل مناألدب العريب التقليدي
واألدب ال��ع��امل��ي ومييز
بينهام.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يقتبس األدل��ة النصية القويةوالكاملة لدعم تحليل ما ذكره
النص رصاحة وما األمور التي
يجب استنتاجها ،كام يذكر
مواضع الشك أو الغموض يف
النص.
 -يحلل تفاعل امل��وض��وع��اتالرئيسة امل��ت��ع��ددة ،والفكر
الرئيسة يف النص ،واختيارات
ال��ل��غ��ة ،وت��رك��ي��ب ال��ن��ص،
ومستويات املعنى ،واألسلوب.
 -يذكر أوجه التشابه واالختالفبني التفسريات املتعددة للنص.
 -يظهر معرفته ب��األدب العريبالتقليدي واألدب العاملي،
ويناقش كيف تتعامل النصوص
مع املوضوعات الرئيسة والفكر
أو املوضوعات املتامثلة.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يقتبس األدل��ة النصية القويةوالكاملة؛ لدعم تحليل ما
ذكرهالنص رصاحة أو يف نصوص
متقدم ٍةمب ِّي ًنا بدقة ومبنهجية
واض��ح��ة األم���ور ال��ت��ي يجب
استنتاجها ،كام يقتبس مواضع
الشَّ ِّك أو الغموض يف النص.
 -يُ��ح �لِّ��ل بالتفصيل تفاعلاملوضوعات الرئيسة املتعددة
يف ال��ن��ص ،والفكر الرئيسة،
واخ��ت��ي��ارات اللغة ،وتركيب
ال��ن��ص ،ومستويات املعنى،
واألسلوب.
 -يذكر أوجه التشابه واالختالفبني التفسريات املتعددة للنص
مع ذكر األمثلة.
 -يظهر معرفته العميقة باألدبالعريب التقليدي واألدب العاملي،
ويناقش كيف تتعامل النصوص
مع املوضوعات الرئيسة والفكر
أو املوضوعات املتامثلة.

تابع ..ال�صف احلادي ع�شر
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

قراءة - -يحلل ناد ًرا النص لتحديد
النصوص األدلة القوية والكاملة حول
املعلوماتية ما ذكره النص برصاحة وما
ّ الذي ميكن استنتاجه بشكل
صحيح ،وما األمور التي مل
يوضحها أو يذكرها النص،
ولك َّنه ال يستطيع تحليل
الفكر املُتَع ِّددة يف ال َّن ِّص؛
لتحديد مستوى تفاعالتها.
 -ي��ف�سر ن����اد ًرا اس��ت��خ��داماملؤلف ملعنى كلمة واحدة
معروفة أو أكرث بطريقة
تقنية ،ويرشح التطورات
التي أج�راه��ا عىل معاين
الكلامت أو املصطلحات.
�ج بصورة محدودة
 -يَ � ْد ِم� ُامل��ع��ل��وم��ات امل��ت��ع��ددة
املقدمة يف النص بأشكال
متعددة ويطبقها إلجابة
س��ؤال ،أو تنمية املعرفة
الحالية.

الكتابة - -ي��س��ت��خ��دم ب��ص��ع��وب��ة
التكنولوجيا لكتابة العمل
ومراجعته ونرشه.
نصا
�ة،
�
�ص
نصا (ق�
ًّ
 -يكتب ًّإقناع ًّيا ،تقري ًرا تاريخ ًّيا،
(وثائق رسمية)بحدود 350
كلمة مع استخدام قليل
من االقتباسات والحقائق
واإلحصائيات لدعم الكتابة
مراعيًا السالمة اللغوية
ناد ًرا.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يحلل الفكر باستمرار املتعددةيف ال��ن��ص؛ لتحديد مستوى
تفاعالتها وتضاربها ،ولتحديد
الجمل وال��ف��ق�رات واألج���زاء
ال��ط��وي��ل��ة م��ن ال��ن��ص التي
استخدمها امل��ؤل��ف لتطوير
الفكر.
 -يحلل غال ًبا اختيارات املؤلفبخصوص استخدام الدليل
ومستويات التفاصيل والتنظيم
الرتكيبي ،ويحدد وجهة نظر
املؤلفني يف العديد من النصوص
حول املوضوع نفسه.
 -يلخص ويطبق معظم الوقتاملعلومات املتعددة املقدمة
بأشكال متعددة إلجابة سؤال،
أو تنمية املعرفة الحالية ،ويق ّيم
االستنتاجات التي تدعم حجة
ما أو رش ًحا ما أو ادعاء مقن ًعا،
ولكنه يرتكب األخ��ط��اء يف
تلخيص الرشوحات والحجج من
مصادر متنوعة لتقديم التقارير
الدقيقة واملرتابطة منطقيًّا.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يحلل بدقة الفكر املتعددة يفالنص؛ ليحدد مستوى تفاعالتها
وتضاربها ،وليحدد الجمل
والفقرات واألجزاء الطويلة من
النص التي استخدمها املؤلف
لتطوير الفكر.
 -يحلل دامئًا اختيارات املؤلفبخصوص استخدام الدليل
ومستويات التفاصيل والتنظيم
الرتكيبي ،ويحدد وجهة نظر
املؤلفني يف العديد من النصوص
حول نفس املوضوع.
 -يلخص ب��دق��ة ال�شروح��اتوالحجج من مصادر متنوعة؛
لتقديم التقارير الدقيقة
املرتابطة منطق ًّيا.

 -يحلل النص أحيانًا لتحديداألدلة القوية والكاملة حول
م��ا ذك��ره النص برصاحة
وما الذي ميكن استنتاجه
بشكل صحيح ،وم��ا هي
األمور التي مل يوضحها أو
يذكرها النص ،ولكنه يحلل
الفكر املتعددة يف النص؛
لتحديد مستوى تفاعالتها
مع ارتكاب األخطاء وبرتدد.
 -يفرس أح��ي��انً��ا استخداماملؤلف ملعنى كلمة واحدة
معروفة أو أكرث بطريقة
تقنية ،ويرشح التطورات
التي أج�راه��ا عىل معاين
الكلامت أو املصطلحات،
ولكنه يرتكب بعض األخطاء
يف تحليل اختيارات املؤلف
بخصوص استخدام الدليل
وم��س��ت��وي��ات التفاصيل
والتنظيم الرتكيبي.
 -يلخص بصورة محدودةامل��ع��ل��وم��ات امل��ت��ع��ددة
املقدمة بأشكال متعددة
يف النص ويطبقها إلجابة
س��ؤال ،أو تنمية املعرفة
الحالية ،ويقيّم استنتاجات
املؤلفني التي تدعم حجة ما
أو رش ًحا ما أو ادعا ًء مقن ًعا.
 -يستخدم أحيانًا التكنولوجيا - -يستخدم غال ًبا التكنولوجيا - -يستخدم دامئصا التكنولوجيالكتابة العمل ومراجعته لكتابة العمل ومراجعته ونرشه .لكتابة العمل ومراجعته ونرشه.
 -يوظف االقتباسات والحقائق - -يق ّيم م��دى موثوقية األدل��ةونرشه.
 -يستخدم أحيانًا االقتباسات واإلحصائيات املوجودة عىل واالق��ت��ب��اس��ات وال��ح��ق��ائ��قواإلحصائيات املوجودة عىل
والحقائق واإلحصائيات شبكة اإلنرتنت لدعم الكتابة.
نصا شبكة اإلنرتنت ويستخدمها يف
نصا متقد ًما (قصةًّ ،
امل���وج���ودة ع�لى شبكة - -يكتب ًّ
إقناع ًّيا ،تقري ًرا تاريخ ًّيا( ،وثائق عمله الكتايب.
اإلنرتنت لدعم الكتابة.
نصا
(قصة،
ا
م
متقد
ا
نص
يكتب
مع
كلمة
440
رسمية)بحدود
ا
نص
ًّ
ًّ
نصا (ق��ص��ةًّ ،
 -يكتب ًًّ
إقناع ًّيا ،تقري ًرا تاريخ ًّيا ،إي�لاء االهتامم ملهمة الكتابة إقناع ًّيا ،تقري ًرا تاريخ ًّيا( ،وثائق
(وثائق رسمية)بحدود  420والغرض والجمهور واملصادر رسمية) بحدود  450كلمة مع
كلمة مع إي�لاء االهتامم املفيدة ذات الصلة مراع ًيا إي�لاء االهتامم ملهمة الكتابة
والغرض والجمهور ،ويق ّيم مدى
ملهمة الكتابة والغرض السالمة اللغوية غال ًبا.
الفائدة التي ستقدمها املصادر
وال��ج��م��ه��ور ،وي���درك أن
مراعيًا السالمة اللغوية دامئًا.
بعض املصادر أكرث ارتباطًا
باملوضوع مراع ًيا السالمة
اللغوية أحيانًا.
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تابع ..ال�صف احلادي ع�شر
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

االستامع - -يقدم ناد ًرا عروضا تقدميية
واملحادثة حول :شخصية أسطورية،
م��وض��وع علمي ،قضية
تأملية وتربوية ،بحيث
تكون امل��ص��ادر الداعمة
واضحة.
 -يركز ن���اد ًرا ع�لى الدليلأو املعلومات حول مادة
مناسبة.
 -ي��ل��خ��ص ن������اد ًرا ب��دق��ةالتعليقات واالدع���اءات
التي عرب عنها املشاركون يف
النقاش.
 -يوظف ن���اد ًرا الوسائطالرقمية والعروض املرئية
املناسبة؛ لتقوية العروض
التقدميية الشفوية.
 -يحلل امل���ادة املسموعةم��ح � ّد ًدا الفكر والنقاط
الرئيسة.
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( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يقدم أحيانًا عروضً ا تقدمييةع��ن :شخصية أسطورية،
م��وض��وع علمي ،قضية
تأملية وتربوية ،بحيث
تكون امل��ص��ادر الداعمة
واضحة ويتم التعامل مع
وجهات النظر املختلفة.
 -يركز أحيانًا عىل الدليلأو املعلومات حول مادة
مناسبة ،وي��ت��ع��اون مع
ال��زم�لاء ل��وض��ع أه��داف
واض��ح��ة وخ��ط��وط زمنية
للنقاشات املستقبلية.
 -ي��ل��خ��ص أح��ي��انً��ا ب��دق��ةالتعليقات واالدع���اءات
التي عرب عنها املشاركون
يف ال��ن��ق��اش ،وي��ح��دد ما
هي املعلومات اإلضافية،
والبحوث اإلضافية ،واملهام
اإلضافية املطلوبة إلنجاز
املهمة ،ويق ّيم إن كان
الفريق قد أنجز أهدافه.
 -يوظف أحيانًا الوسائطالرقمية والعروض املرئية
املناسبة؛ لتقوية العروض
التقدميية الشفوية.
 -ي��ق��دم أح��ي��انً��ا ال��ع��روضاملعلومات ّية
التقدميية
الطويلة املتقدمة بطرق
واضحة ومنطقية ،ويوظف
اختيار الكلامت املتنوعة
(وتشمل :استخدام اللغة
املجازية) ،واإلسرتاتيجيات
البالغية األخ��رى ،ويظهر
فهماً للموضوع مستخد ًما
اللغة العربية الفصيحة.
 -يحلل امل���ادة املسموعةم��ح � ّد ًدا الفكر والنقاط
الرئيسة وطبيعة الحجج
املقدمة فيها.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يقدم غال ًبا عروضً ا تقدمييةمركزة وشاملة عن :شخصية
أس��ط��وري��ة ،م��وض��وع علمي،
قضية تأملية وتربوية ،بحيث
تكون املصادر الداعمة واضحة
ويتم التعامل بشمولية مع
وجهات النظر املختلفة.
 -يركز عىل الدليل أو املعلوماتحول م��ادة مناسبة ،ويعتمد
بشكل واضح عليها لالستعداد
خ�لال النقاش ،ويتعاون مع
الزمالء لوضع أهداف واضحة
وخ��ط��وط زمنية للنقاشات
املستقبلية.
 -يلخص ب��دق��ة التعليقاتواالدع����اءات التي ع�بر عنها
املشاركون يف النقاش ،ويحدد
ما هي املعلومات اإلضافية،
والبحوث اإلضافية ،واملهام
اإلض��اف��ي��ة املطلوبة إلنجاز
املهمة ،ويق ّيم إن كان الفريق
قد أنجز أهدافه.
 -يوظف غالبًا الوسائط الرقميةوال��ع��روض املرئية للبيانات
املتقدمة لتقوية ال��ع��روض
التقدميية الشفوية.
 -يقدم غالبًا العروض التقدمييةاملعلومات ّية الطويلة املتقدمة
ب��ط��رق واض��ح��ة ومنطقية،
وي��وظ��ف اخ��ت��ي��ار الكلامت
املتنوعة (وتشمل :استخدام
اللغة املجازية) ،واإلسرتاتيجيات
البالغية األخرى ،ويظهر فهماً
للموضوع مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
 -يحلل املادة املسموعة مح ّد ًداالفكر والنقاط الرئيسة وطبيعة
الحجج املقدمة فيها واألساليب
املقدمة لتحقيق الغرض.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يقدم دامئً��ا عروضً ا تقدمييةمركزة وشاملة عن :شخصية
أس��ط��وري��ة ،م��وض��وع علمي،
قضية تأملية وتربوية ،بحيث
تكون املصادر الداعمة واضحة
ويتم التعامل بشمولية مع
وجهات النظر املختلفة.
 -يركز بسهولة عىل الدليل أواملعلومات حول مادة مناسبة،
ويعتمد بشكل واض��ح عليها
ل�لاس��ت��ع��داد خ�لال النقاش،
ويتعاون مع ال��زم�لاء لوضع
أهداف واضحة وخطة زمنية
للنقاشات املستقبلية.
 -يلخص ب��دق��ة وب��اس��ت��م �رارالتعليقات واالدع���اءات التي
عرب عنها املشاركون يف النقاش،
وي��ح��دد م��ا ه��ي املعلومات
اإلضافية ،والبحوث اإلضافية،
واملهام اإلضافية املطلوبة إلنجاز
املهمة ،ويق ّيم إن كان الفريق
قد أنجز أهدافه.
 -يوظف دامئًا الوسائط الرقميةوال��ع��روض املرئية للبيانات
املتقدمة لتقوية ال��ع��روض
التقدميية الشفوية.
 -يقدم املتعلم دامئً��ا العروضالتقدميية املعلومات ّية الطويلة
املتقدمة املناسبة بطرق واضحة
ومنطقية ،وي��وظ��ف اختيار
الكلامت املتنوعة (وتشمل:
استخدام اللغة املجازية)،
واإلس�ترات��ي��ج��ي��ات البالغية
األخ��رى ،ويظهر فهماً عميقًا
للموضوع مستخد ًما اللغة
العربية الفصيحة.
 -يحلل بدقة امل��ادة املسموعةمح ّد ًدا الفكر والنقاط الرئيسة
وطبيعة الحجج املقدمة فيها
واألساليب املقدمة لتحقيق
الغرض.

تابع ..ال�صف احلادي ع�شر
( )1دون املستوى بكثري

املجال
اللغة

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

 -يحلل بصعوبة ق�رائ��نالسياق ،أج��زاء الكلمة،
وج��ذور الكلمة لتحديد
معاين الكلامت وتفسري
م��ص��ط��ل��ح��ات ال��ع��ل��وم
واإلنسانية
التطبيقية
باستخدام الكلامت العربية
أو املعربة.
 -يظهر صعوبة يف تحليلالجناس والتشبيه التمثييل
والضمني وحسن التقسيم
وال��ك��ن��اي��ة وينتج جمالً
تتضمنها.
 -يظهر ن��اد ًرا فهماً بالبدلواسم اآللة واسم التفضيل
واس��م��ي ال��زم��ان واملكان
وأفعال املقاربة والرجاء
وال�ش�روع وم��ع��اين أس�ماء
األفعال وجملة النداء داللة
كم االستفهامية والخربية،
ويستخدمها يف الحياة
اليومية.
 -يستخدم ن��اد ًرا الكلامتوال���ع���ب���ارات م��ح��ددة
ال��ت��خ��ص��ص يف م��ج��االت
املحتوى.
 -يحلل ن��اد ًرا بحور :الرملوال��واف��ر الخفيف كتابة
ورمزا وتفعيالت.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يحلل برسعة قرائن السياق،أج���زاء الكلمة ،وج��ذور
الكلمة لتحديد معاين
الكلامت وتفسري مصطلحات
العلوم التطبيقية واإلنسانية
باستخدام الكلامت العربية
أو املعربة.
 -يحلل أح��ي��انً��ا الجناسوالتشبيه التمثييل والضمني
وحسن التقسيم والكناية
وينتج جمالً تتضمنها.
 -يظهر فهماً بالبدل واسماآلل���ة واس���م التفضيل
واس��م��ي ال��زم��ان واملكان
وأفعال املقاربة والرجاء
وال�ش�روع وم��ع��اين أس�ماء
األفعال وجملة النداء داللة
كم االستفهامية والخربية،
ويستخدمها يف الحياة
اليومية.
 -يستخدم أحيانًا الكلامتوال���ع���ب���ارات م��ح��ددة
ال��ت��خ��ص��ص يف م��ج��االت
املحتوى.
 -يحلل أحيانًا بحور :الرملوال��واف��ر الخفيف كتابة
ورمزا وتفعيالت.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يحلل ب�سرع��ة ودق���ة قرائنالسياق ،أجزاء الكلمة ،وجذور
الكلمة لتحديد معاين الكلامت
وتفسري مصطلحات العلوم
التطبيقية واإلنسانية باستخدام
الكلامت العربية أو املعربة.
 -يحلل مع أخطاء قليلة الجناسوالتشبيه التمثييل والضمني
وحسن التقسيم والكناية وينتج
جمالً تتضمنها.
 -يتعرف ال��ب��دل واس���م اآلل��ةواسم التفضيل واسمي الزمان
وامل��ك��ان وأف��ع��ال امل��ق��ارب��ة
والرجاء والرشوع ومعاين أسامء
األفعال وجملة النداء داللة
ك��م االستفهامية والخربية،
ويستخدمها يف الحياة اليومية.
 -يستخدم الكلامت والعباراتمحددة التخصص يف مجاالت
املحتوى.
 -يحلل غال ًبا بحور :الرمل والوافرالخفيف كتابة ورمزا وتفعيالت.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يحلل بالتفصيل قرائن السياق،أجزاء الكلمة ،وجذور الكلمة
لتحديد معاين الكلامت وتفسري
مصطلحات العلوم التطبيقية
واإلنسانية باستخدام الكلامت
العربية أو املعربة.
 -يحلل بسهولة الجناس والتشبيهالتمثييل والضمني وحسن
التقسيم والكناية وينتج جمالً
تتضمنها.
 -يتعرف بدقة ال��ب��دل واس��ماآللة واسم التفضيل واسمي
الزمان واملكان وأفعال املقاربة
والرجاء والرشوع ومعاين أسامء
األفعال وجملة النداء داللة
ك��م االستفهامية والخربية،
ويستخدمها يف الحياة اليومية.
 -يستخدم الكلامت والعباراتمحددة التخصص يف مجاالت
املحتوى.
 -يحلل دامئًا بحور :الرمل والوافرالخفيف كتابة ورمزا وتفعيالت.
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ال�صف الثاين ع�شر
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

قراءة - -يحدد أحيانًا فكرة النص
النصوص املحورية وفكره الرئيسة
والجزئية.
األدبية - -يصف أحيانًا تفاعل الفكرة
املحورية مع الفكر الرئيسة
املتعددة ،وي��درك موقع
الجمل اللغوية يف النص.
 -يقارن بني تفسريين للنص. -يظهر معرفته باألدب العريبواألدب العاملي ،ويناقش
كيف تتعامل النصوص مع
الفكر املحورية.

 --يقتبس أحيانًا بعض األدلةمن النص؛ لدعم التحليل.
 -يصف غالبًا تفاعل الفكرةاملحورية مع الفكر الرئيسة
املتعددة ،واختيارات اللغة
يف النص.
 -ي��ق��ارن ب�ين التفسرياتاملتعددة للنص.
 -يظهر معرفته باألدب العريبواألدب العاملي ،ويناقش
كيف تتعامل النصوص
مع الفكر املحورية والفكر
الرئيسة.

قراءة - -يحلل ناد ًرا النص لتحديد
النصوص األدل���ة القوية ح��ول ما
املعلوماتية ذكره النص رصاحة ،ولكنه
ّ ال يستطيع تحليل الفكر
الجزئية يف النص املعلومايتّ؛
لتحديد مستوى التفاعل
والرصاع.
 -يحلل نصني معلوماتيّني؛ليقيم الطريقة التي تناول
فيها امل��ؤل��ف��ان موضوع
النص.
 -يلخص املعلومات املقدمةبأشكال متعددة ،ويطبقها
جزئ ًّيا لإلجابة عن سؤال،
وإيجاد حلول للمشكالت
وللمعلومات املتضاربة.

 -يحلل أحيانًا النص لتحديداألدلة القوية حول ما ذكره
النص رصاحة ،ويحلل جزئيًّا
الفكر املتعددة يف النص
املعلومايتّ؛ لتحديد مستوى
التفاعل والرصاع.
 -يحلل النصوص املعلوماتيّة؛ليقيم الطريقة التي تناول
فيها امل��ؤل��ف��ون موضوع
النص ،أوالحدث أوالقضية
أو امل��ح��ت��وى؛ لتحديد
وجهات نظر املؤلفني مع
ارتكاب بعض األخطاء.
 -يلخص املعلومات املقدمةبأشكال متعددة ،ويطبقها
جزئيًّا لإلجابة عن سؤال،
وإيجاد حلول للمشكالت
واملفاضلة بينها ،ويق ّيم
االستنتاجات التي تدعم
حجة أو وجهة نظر.
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( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يقتبس غال ًبا األدل��ة النصيةالقوية والكاملة؛ لدعم تحليله
للنصوص.
 -يحلل تفاعل الفكر الرئيسةاملتعددة ،مع الفكر الفرعية،
واختيارات اللغة ،والسامت
الفنية ،وطبقات املعنى يف
النص (ظاهر النصبني السطورما
وراء السطور)
 -يذكر أوجه التشابه واالختالفب�ين ال��ت��ف��س�يرات امل��ت��ع��ددة
للمرسحية والقصيدة أو القصة،
ويحلل كيف فرست كل نسخة
النص األصيل.
 -يظهر معرفته ب��األدب العريبواألدب العاملي ،ويناقش كيف
تتعامل النصوص مع الفكر
الرئيسة والفكر الفرعية أو
املوضوعات املتامثلة.
 -يحلل غال ًبا الفكر املتعددةيف النص املعلوما ّيت؛ لتحديد
مستوى تفاعلها وتضاربها،
ولتحديد الجمل والفقرات
التي استخدمها املؤلف لتطوير
وتحسني الفكر.
 -يحلل اخ��ت��ي��ارات امل��ؤل��فم��ن حيث اس��ت��خ��دام األدل��ة
والتفاصيل والبنية التنظيمية،
ويحدد وجهة نظر املؤلفني
يف عديد من النصوص حول
امل��وض��وع نفسه مع ارتكاب
بعض األخطاء.
 -يلخص املعلومات املقدمةب��أش��ك��ال م��ت��ع��ددة ،ويقيّم
االستنتاجات التي تدعم حجة
أو رش ًحا أو وجهة نظر ،ويرتكب
بعض األخ��ط��اء يف تلخيص
الرشوحات والحجج من مصادر
متنوعة.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يقتبس دامئً��ا األدل��ة النصيةالقوية والكاملة؛ لدعم تحليله
للنصوص.
 -يحلل بالتفصيل تفاعل الفكرالرئيسة املتعددة ،مع الفكر
الفرعية ،واختيارات اللغة،
وال��س�مات الفنية ،وطبقات
املعنى يف النص(ظاهر النصبني
السطورما وراء السطور)
 -يذكر أوجه التشابه واالختالفب�ين ال��ت��ف��س�يرات امل��ت��ع��ددة
للمرسحية والقصيدة أو القصة،
ويحلل كيف فرست كل نسخة
النص األصيل ،ويقدم أمثلة.
 -يظهر معرفته العميقة باألدبالعريب واألدب العاملي ،ويناقش
كيف تتعامل النصوص مع
الفكر الرئيسة والفكر الفرعية
أواملوضوعات املتامثلة.
 -يحلل بدقة الفكر املتعددةيف النص املعلوما ّيت؛ لتحديد
مستوى تفاعلها وتضاربها،
ولتحديد الجمل والفقرات
التي استخدمها املؤلف لتطوير
وتحسني الفكر.
 -يحلل تحليالً عا ًّما اختياراتاملؤلف من حيث استخدام
األدل���ة والتفاصيل والبنية
التنظيمية ،ويحدد وجهة نظر
املؤلفني يف عديد من النصوص
ح���ول امل��وض��وع نفسه مع
ارتكاب بعض األخطاء.
�ص��ا م��وس� ًع��ا
 -ي��ل��خ��ص ت��ل��خ��ي� ًامل��ع��ل��وم��ات وال�ش�روح���ات
والحجج من مصادر متنوعة؛
لتقديم التقارير الدقيقة
املرتابطة منطق ًّيا.

تابع ..ال�صف الثاين ع�شر
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

الكتابة - -يشارك ناد ًرا يف النقاشات
التعاونية؛ إلنتاج األعامل
املكتوبة مع إيالء االهتامم
ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م وال��ت��ط��وي��ر
واملحتوى.
 -يطبق إسرتاتيجيات البحث،ويعلق عىل النتائج بناء
عىل املوضوع املطروح.
�وص��ا رسدي��ة
 -يكتب ن��ص� ًووصفية عدد كلامت كل
نص منها ( )350كلمة مع
االهتامم بالغرض ،ويرتكب
بعض األخ��ط��اء اإلمالئية
والنحوية.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يشارك أحيانًا يف النقاشاتالتعاونية؛ إلنتاج األعامل
املكتوبة مع إيالء االهتامم
ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م وال��ت��ط��وي��ر
واملحتوى.
 -يطبق إسرتاتيجيات البحثامل��ت��ع��ددة ،ويعلق عىل
النتائج بناء عىل املوضوع
املطروح.
�وص��ا رسدي��ة
�
�ص
�
 -يكتب نً
ومعلوماتيّة ووصفية عدد
ك��ل�مات ك��ل ن��ص ()400
م��ع االه��ت�مام بالغرض
والجمهور ،ويظهر قدرة
ع�لى توظيف اللغة مع
ارتكاب بعض األخطاء.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يساهم غال ًبا يف النقاشاتالتعاونية؛ إلن��ت��اج األع�مال
املكتوبة املرتابطة منطقيًا
والواضحة مع إيالء االهتامم
للتنظيم والتطوير واملحتوى.
 -يضع أسئلة البحث املناسبة،ويطبق إسرتاتيجيات البحث
املتعددة ويعلق عىل النتائج.
��وص���ا رسدي���ة
 -ي��ك��ت��ب ن���ص� ًومعلومات ّية ووصفية عدد
كلامت ك��ل ن��ص ( )450مع
االهتامم بالغرض والجمهور،
واملصادر املفيدة ،ويظهر قدرة
عىل توظيف اللغة توظيفًا
سليماً .

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 --يقود النقاشات التعاونيةبنيالزمالء؛ إلنتاج األعامل املكتوبة
املرتابطة منطقيًا والواضحة مع
إيالء االهتامم للتنظيم والتطوير
واملحتوى.
 -يطور أسئلة البحث املناسبةمن موضوعات الصف ،ويطبق
إسرتاتيجيات البحث املتعددة
ويعلق عىل النتائج ويقدمها
لزمالئه وينرشها.
��وص���ا رسدي���ة
 -ي��ك��ت��ب ن���ص� ًومعلومات ّية وإقناعية ووصفية
ع��دد كلامت كل نص ()500
كلمة مع االه��ت�مام بالغرض
والجمهور ،واملصادر املفيدة،
ويظهر قدرة عىل توظيف اللغة
توظيفًا سليماً .
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تابع ..ال�صف الثاين ع�شر
( )1دون املستوى بكثري

املجال

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

االستامع - -ي��ق��دم ن����اد ًرا ال��ع��روض
واملحادثة التقدميية املركزة والشاملة.
 -ن��اد ًرا ما يركز عىل الدليلأو املعلومات حول مادة
مناسبة.
 -يلخص ن��اد ًرا التعليقاتواالدع��اءات التي عرب عنها
املشاركون يف النقاش.
 -يوظف ن���اد ًرا الوسائطالرقمية والعروض املرئية
املناسبة؛ لتقوية العروض
التقدميية الشفوية.
 -يجمع ن����اد ًرا امل��ص��ادراملختلفة للبيانات؛ لتقييم
مدى موثوقية كل مصدر
ك��وس��ي��ل��ة ل�لإج��اب��ة عن
األسئلة ،أوحل املشكالت،
أو تنمية املعرفة.
 -يقدم ناد ًرا العروض التقدمييةاملعلومات ّية املناسبة حول
م��وض��وع م��ح��دد مراع ًيا
التسلسل املنطقي والوضوح،
مستخد ًما لغة فصيحة
سليمة ،وم��وظ � ًف��ا بعض
األساليبالبالغية.
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( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -ي��ق��دم أح��ي��انً��ا ال��ع��روضالتقدميية املركزة والشاملة.
 -يركز أحيانًا عىل الدليلأو املعلومات حول مادة
مناسبة ،وي��ت��ع��اون مع
ال��زم�لاء ل��وض��ع أه��داف
واض��ح��ة وخ��ط��وط زمنية
للنقاشات املستقبلية.
 -يلخص أحيانًا التعليقاتواالدع��اءات التي عرب عنها
امل��ش��ارك��ون يف النقاش،
وي���ح���دد امل��ع��ل��وم��ات،
والبحوث ،واملهام املطلوبة
إلن��ج��از مهمة مناسبة،
ويقيّم إن كان الفريق قد
أنجز أهدافه.
 -يوظف أحيانًا الوسائطالرقمية والعروض املرئية
املناسبة؛ لتقوية العروض
التقدميية الشفوية.
 -يجمع أح��ي��انً��ا امل��ص��ادراملختلفة للبيانات؛ لتقييم
مدى موثوقية كل مصدر
ك��وس��ي��ل��ة ل�لإج��اب��ة عن
األسئلة ،أوحل املشكالت،
أو تنمية املعرفة.
 -ي��ق��دم أح��ي��انً��ا ال��ع��روضالتقدمييةاملعلومات ّيةاملناسبة
حول موضوع محدد مراع ًيا
التسلسل املنطقي والوضوح،
مستخد ًما لغة فصيحة
سليمة ،وم��وظ � ًف��ا بعض
األساليبالبالغية.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يقدم غال ًبا العروض التقدمييةامل��رك��زة وال��ش��ام��ل��ة مراع ًيا
التسلسل املنطقي واملصادر
الداعمة ويتعامل مع وجهات
النظر األخرى.
 -يركز غال ًبا ع�لى الدليل أواملعلومات حول مادة مناسبة،
ويعتمد بشكل واض��ح عليها
ل�لاس��ت��ع��داد خ�لال النقاش،
ويتعاون مع ال��زم�لاء لوضع
أهداف واضحة وخطوط زمنية
للنقاشات املستقبلية.
 -يلخص غ��ال � ًب��ا التعليقاتواالدع����اءات التي ع�بر عنها
املشاركون يف النقاش ،ويحدد
املعلومات والبحوث ،واملهام
اإلضافية املطلوبة إلنجاز مهمة
مناسبة ،ويق ّيم إن كان الفريق
قد أنجز أهدافه.
 -يوظف غال ًبا الوسائط الرقميةوال��ع��روض املرئية املتقدمة
للبيانات؛ لتقوية العروض
التقدميية الشفوية.
 -يجمع غال ًبا املصادر املختلفةللبيانات؛ لتقييم مدى موثوقية
كل مصدر كوسيلة لإلجابة عن
األسئلة ،وحل املشكالت ،أو
تنمية املعرفة.
 -يقدم غال ًبا العروض التقدمييةاملعلومات ّية املناسبة حول
موضوع محدد مراعيًا التسلسل
املنطقي والوضوح ،مستخد ًما
لغة فصيحة سليمة ،وموظفًا
بعض األساليب البالغية.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يقدم دامئًا العروض التقدمييةامل��رك��زة وال��ش��ام��ل��ة مراع ًيا
التسلسل املنطقي واملصادر
الداعمة ويتعامل مع وجهات
النظر األخرى.
 -ي��رك��ز دامئً���ا ع�لى الدليل أواملعلومات حول مادة مناسبة،
ويعتمد بشكل واض��ح عليها
ل�لاس��ت��ع��داد خ�لال النقاش،
ويتعاون مع ال��زم�لاء لوضع
أهداف واضحة وخطوط زمنية
للنقاشات املستقبلية.
 -يلخص ب��دق��ة التعليقاتواالدع����اءات التي ع�بر عنها
املشاركون يف النقاش ،ويحدد
املعلومات والبحوث ،واملهام
اإلضافية املطلوبة إلنجاز مهمة
مناسبة ،ويق ّيم إن كان الفريق
قد أنجز أهدافه.
 -يوظف دامئًا الوسائط الرقميةوال��ع��روض املرئية للبيانات
املتقدمة لتقوية ال��ع��روض
التقدميية الشفوية.
 -يجمع دامئًا املصادر املختلفةللبيانات؛ لتقييم مدى موثوقية
كل مصدر كوسيلة لإلجابة
عن األسئلة ،وحل املشكالت،
وتنمية املعرفة.
 -يقدم دامئًا العروض التقدمييةاملعلومات ّية املناسبة حول
موضوع محدد مراعيًا التسلسل
املنطقي والوضوح ،مستخد ًما
لغة فصيحة سليمة ،وموظفًا
بعض األساليب البالغية.

تابع ..ال�صف الثاين ع�شر
( )1دون املستوى بكثري

املجال
اللغة

املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

 -ي��ف�سر ن����اد ًرا الكلامتباستخدام املعجم الورقي
وال��رق��م��ي أو باستخدام
الرتادف والتضاد والجذور
وامل��ش��ت��ق��ات واإلي��ق��اع
امل��وس��ي��ق��ي وال��س��ي��اق��ات
اللغوية.
 -يفرس ن���اد ًرا مصطلحاتالعلوم اإلنسانية (اجتامع،
اقتصاد ،سياسة ،بيئة ،إعالم،
تربية) أو يبوبها وفق فروع
كل مجال.
 -يعرف املفاهيم الرصفية(اسم الفاعل ،اسم املفعول،
املصدر) ،ويخطئ يف إعراب
معمولها.
 -يعرف األساليب النحوية(امل���دح وال���ذم ،القسم،
الرشط ،التعجب) ،ويرتكب
بعض األخطاء يف تحديد
عنارصها.
 -يعرف املفاهيم البالغية(التورية ،اإليجاز واإلطناب
وامل��س��اواة ،املجاز العقيل
واملرسل) ،ويرتكب بعض
األخطاء يف استخراجها.
 -ي��ع��رف تفعيالت بحورالشعر العريب (الطويل،
البسيط ،الكامل) ،ويخطئ
يف التمييز بني تفعيالتها
وكتابة رموزها.

( )2دون املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يفرس أح��ي��انً��ا الكلامتباستخدام املعجم الورقي
وال��رق��م��ي أو باستخدام
الرتادف والتضاد والجذور
وامل��ش��ت��ق��ات واإلي��ق��اع
امل��وس��ي��ق��ي وال��س��ي��اق��ات
اللغوية.
 -يفرس أحيانًا مصطلحاتالعلوم اإلنسانية (اجتامع،
اقتصاد ،سياسة ،بيئة ،إعالم،
تربية) أو يبوبها وفق فروع
كل مجال.
 -ي��ع��رب أح��ي��انً��ا معمولاملفاهيم الرصفية (اسم
ال��ف��اع��ل ،اس��م املفعول،
املصدر).
 -يستخرج األساليب النحوية(امل���دح وال���ذم ،القسم،
الرشط ،التعجب) ،ويرتكب
بعض األخطاء يف إع�راب
بعض عنارصها.
 -يستخرج املفاهيم البالغية(التورية ،اإليجاز واإلطناب
وامل��س��اواة ،املجاز العقيل
واملرسل) ،ويرتكب بعض
األخطاء يف تحليلها.
 -يحلل تفعيالت بحورالشعر العريب (الطويل،
البسيط ،الكامل) كتابة
ورم ًزا ،ويخطئ يف التمييز
بني تفعيالتها السليمة وغري
السليمة.

( )3ضمن املستوى

املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يفرس غال ًبا الكلامت باستخداماملعجم الورقي والرقمي أو
باستخدام ال�ترادف والتضاد
والجذور واملشتقات واإليقاع
املوسيقي والسياقات اللغوية.
 -يفرس غال ًبا مصطلحات العلوماإلنسانية( ،اجتامع ،اقتصاد،
سياسة ،بيئة ،إع�لام ،تربية)
ويبوبها وفق فروع كل مجال.
 -يعرب غال ًبا معمول املفاهيمالرصفية (اس��م الفاعل ،اسم
املفعول ،امل��ص��در) ويرتكب
بعض األخ��ط��اء يف توظيفها
شفويًّا وكتاب ًّيا.
 -يعرب عنارص األساليب النحوية(املدح والذم ،القسم ،الرشط،
التعجب) ،ويرتكب بعض
األخطاء يف توظيفها شفويًّا
وكتابيًّا.
 -يحلل امل��ف��اه��ي��م البالغية(التورية ،اإليجاز واإلطناب
وامل���س���اواة ،امل��ج��از العقيل
وامل���رس���ل) ،وي��رت��ك��ب بعض
األخطاء يف توظيفها.
 -يحلل تفعيالت بحور الشعرال��ع��ريب (ال��ط��وي��ل ،البسيط،
الكامل) كتابة ورم�� ًزا ،ومييز
بني تفعيالتها السليمة وغري
السليمة.

( )4مستوى متقدم

املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يفرس دامئًا الكلامت باستخداماملعجم الورقي والرقمي أو
باستخدام ال�ترادف والتضاد
والجذور واملشتقات واإليقاع
املوسيقي والسياقات اللغوية.
 -يفرس دامئًا مصطلحات العلوماإلنسانية (اجتامع ،اقتصاد،
سياسة ،بيئة ،إع�لام ،تربية)
ويبوبها وفق فروع كل مجال.
 -يعرب دامئً��ا معمول املفاهيمالرصفية (اس��م الفاعل ،اسم
املفعول ،املصدر) ويوظفها
شفويًّا وكتاب ًّيا.
 -يعرب عنارص األساليب النحوية(املدح والذم ،القسم ،الرشط،
التعجب) إع��رابً��ا صحي ًحا،
ويوظفها شفويًّا وكتاب ًّيا.
 -ي��وظ��ف املفاهيم البالغية(التورية ،اإليجاز واإلطناب
وامل���س���اواة ،امل��ج��از العقيل
واملرسل) ،شفويًّا وكتاب ًّيا متذوقًا
جاملياتها.
 -يحلل تفعيالت بحور الشعرال��ع��ريب (ال��ط��وي��ل ،البسيط،
الكامل) كتابة ورم�� ًزا ،ومييز
بني تفعيالتها السليمة وغري
السليمة ،ويتمكن من توظيف
معرفته يف إنتاج أبيات شعرية
بسيطة.
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خرائط املو�ضوعات واملهارات
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خريطة املو�ضوعات واملهارات (�أ�سا�سيات القراءة)
ريا�ض الأطفال
املجال

املحور

الصفوف
روضة أوىل

 -تقليب صفحات الكتب والقصص.املعرفة - -مضامني املطبوعات من خالل الصور.
بالكتب - -ربط املنطوق باملكتوب
واملطبوعات - -تعرف أغراض املواد املكتوبة (القصص ،الكتب املصورة
.)...
أساسيات
القراءة

الوعي
الصويت

 -متييز أصوات الحروف والحركات القصرية والطويلة. -مطابقة الصوت مع الحرف. -متييز الصوت يف بداية الكلمة. -تحليل الكلامت وتركيبها.- -التجانس الصويت يف الكلامت.

تعرف  - -تهجئة كلامت بسيطة.
الكلامت - -قراءة اسمه واسم والده أوعائلته.
 -قراءة كلامت من البيئة املحيطة.والطالقة - -القراءة الجهرية املشرتكة.

روضة ثانية
 -أجزاء الكتاب ومكوناته. -استخدام الكتاب بطريقة صحيحة. -مكونات املادة املطبوعة. -عالقة الحروف املكتوبة بأصواتها. -استبدال األصوات بأصوات لتكوين كلامت. -تحليل الكلامت إىل أصوات ومقاطع وتركيبها. -متييز أصوات الحروف والحركات القصرية والطويلة. -تكوين كلامت مسجوعة. -استخدام السياق لقراءة كلامت غري مألوفة. -تهجئة كلامت وجمل بسيطة. -القراءة الرسيعة لكلامت غري مألوفة.- -القراءة الجهرية املشرتكة.
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احللقة الأولى من التعليم الأ�سا�سي
املجال

املحور

الثاين

الثالث

 -ت��ح��دي��د امل��ؤل��فوالعنوان.
املعرفة - -مت��ي��ي��ز ال��ك��ل��م��ة
والجملة والفقرة.
بالكتب - -التنبؤ مبحتويات
واملطبوعات الكتاب.

 -األمن��اط التنظيميةللكتب املطبوعة
واإللكرتونية.
 -ت��ح��دي��د ه��وي��ةال��ك��ت��اب لتعيني
املعلومات املطلوبة
- -قراءة العناوين.

 -ت��وظ��ي��ف معرفةاألمن��اط التنظيمية
ل��ل��م��ط��ب��وع��ات يف
عمليات البحث.
 -ت��وض��ي��ح ه��وي��ةالكتاب.
 -تطبيق املعرفة يفاإلجابة عن أسئلة.

 -ن���ط���ق أص�����واتالحروف.
 -ت��ط��ب��ي��ق ق��واع��دال���ص���وت���ي���ات يف
عمليات التحليل
والرتكيب.
 -ربط الصوت بالرمزالدال عليه.
 -إن���ش���اء ك��ل�ماتمتشابهة يف اإليقاع.

 -إن���ش���اء ك��ل�ماتج��دي��دة بإضافة
أو حذف أو تغيري
األصوات يف الكلمة.
 -إن���ش���اء ك��ل�ماتجديد .باستبدال
ص���وت يف وس��ط
الكلمة أو حذفه.
 -ت��وظ��ي��ف ق��واع��دال���ص���وت���ي���ات يف
التحليل والرتكيب.

 -ع�ل�اق���ة ت���واف���قال��ص��وت-ال��رم��ز
باألمناط الصوتية.
 -ت��ط��ب��ي��ق ق��واع��دالصوتيات يف تهجئة
كلامت مألوفة وغري
مألوفة.
 -اس��ت��ب��دال ص��وتبصوت آخر يف كلمة
متعددة املقاطع.

 -تحليل النص إىلكلامت.
 -ال��ق �راءة الرسيعةلكلامت مألوفة.
 -تحليل الكلامتغري املألوفة وفق
تعرف
التهجئة الصحيحة.
الكلامت
والطالقة

 -ال��ق �راءة الجهريةالسليمة (التنغيم،
الضبط)
 -م����راع����اة ال��ل�امالقمرية والشمسية
وال��ت��اء املربوطة
وال��ه��م��زة أث��ن��اء
القراءة الجهرية.
 -ت��وظ��ي��ف الفهملتحقيق الطالقة يف
حدود ( )30كلمة
يف الدقيقة.
 -توظيف معرفتهبجذر الكلامت.

 -القراءة املعربة عنالفهم.
 -ت��وظ��ي��ف الفهملتحقيق الطالقة يف
حدود ( )45كلمة
يف الدقيقة.
 -ق������راءة ن��ص��وصبعض كلامتها غري
مضبوطة.

الوعي
الصويت
أساسيات
القراءة
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الصفوف
األول

الرابع

 -قراءة نصوص نرثيةوشعرية بطالقة.
 -معاين املفردات يفحقلها الداليل.
 -دالل������ة ال��ل��ف��ظوالرتكيب والصوت.
 -ال��ق �راءة الجهريةالسليمة يف حدود
( )60ك��ل��م��ة يف
الدقيقة الواحدة.
 -ال��ق �راءة السليمةلنصوص تخلو بعض
كلامتها من الضبط.

الخامس

 -قراءة نصوص نرثيةوشعرية بطالقة.
 -الكلامت املحورية. -املعنى املجازي. -املصاحبات اللغويةالشائعة.
 -ال��ق �راءة الجهريةالسليمة يف حدود
( )70ك��ل��م��ة يف
الدقيقة الواحدة.
 -ال��ق �راءة السليمةل��ن��ص��وص تخلو
معظم كلامتها من
الضبط.

خريطة املو�ضوعات واملهارات (القراءة الأدبية)
ريا�ض الأطفال
املجال

القراءة
األدبية

املحور

الصفوف
روضة أوىل

روضة ثانية

معرفة الفكر - -اختيار القصص املفضلة.
الرئيسة - -اإلجابة عن أسئلة حول النص.
والتفاصيل - -إبداء الرأي يف النص.

 -إعادة متثيل القصة مع ًربا عن أحداثها. -طرح أسئلة حول النص.- -تحديد العنارص الفنية يف القصة.

 -توقع محتوى القصة من خالل شكلها الخارجي.تحليل النص - -طرح أسئلة واإلجابة عن أخرى حول كلامت مألوفة.
- -قراءة الرسوم التوضيحية.

 -طرح أسئلة واإلجابة عن أخرى حول كلامت غري مألوفة. -تعرف بعض األجناس األدبية. -إعادة رسد قصة.- -ذكر دور املؤلف والرسام.

 -الربط بني الصور واألحداث.تكامل - -توقع األحداث من خالل الرسوم.
 -االستجابة لإليقاعات.املعرفة مع - -مكونات العمل األديب وخصائصه.
 -بيان العالقات بني محتوى القصة والخربات الشخصية- - .املقارنة بني نصني من حيث العنارص الفنية. -حفظ ( )6أناشيد قصرية.الفكر - -حفظ ( )6أناشيد قصرية.
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احللقة الأولى من التعليم الأ�سا�سي
املجال

القراءة
األدبية
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املحور

الصفوف
الرابع

الخامس

األول

الثاين

الثالث

 -اإلجابة عن أسئلةحول نصوص أدبية
وطرح أسئلة عنها.
 -ت��ت��ب��ع تسلسلمعرفة الفكر األح���داث يف قصة
ما.
الرئيسة
والتفاصيل - -إعادة رسد قصة.

 -اإلجابة عن أسئلة - -اإلجابة عن أسئلةتظهر ف��ه��م فكر
لنص شعري.
 -تتبع تسلسل الفكر النص. -ط��رح أسئلة عنيف النصوص.
 -تحديد العنارص ال��ف��ك��رة الرئيسةوالفرعية يف النص.
الفنية
 -ت��ح��دي��د ت��ط��وراألح��������داث م��ع
ت��وض��ي��ح أن����واع
الرصاع.

 -ت��ح��دي��د ال��ف��ك��رةالرئيسة واملغزى
من خالل التفاصيل
املساندة.
 -ت��ح��دي��د تسلسلاألحداث.

 -ت��ح��دي��د ال��ف��ك��رالرئيسة والجزئية يف
النص.
 -ب���ي���ان امل��ع��ن��ىاإلجاميل للنص.
 -ت��ف��س�ير ك��ل�ماتالنص.
 -ت��ح��دي��د أوج���هالتشابه واالختالف
يف وجهات النظر.

 -ط��رح أسئلة عنال����ن����ص األديب
وال���ك���ل�م�ات غري
املألوفة.
 -تحديد العنارصالفنية األساسية يف
القصة.
 -تحديد الكلامتاملعربة عن املشاعر
واألحاسيس.
تحليل النص - -تعرف دور املؤلف
والرسام
 -بيان دور الرسوماتيف توضيح الفكرة
الشخصيات.
 -االس����ت����ج����اب����ةلإليقاعات.

 -املقارنة بني عنارصالقصة.
 -ت��ح��دي��د م��واض��عاإلي��ق��اع الشعري،
واالستجابة لها.
 -ت���ع���رف األمن����اطالرتكيبية.
 -تعرف وجهات نظرالشخصيات.

 -وصف الشخصياتالرئيسة يف القصة.
 -تحديد دور الحواريف النص
 -التمييز بني الحقيقةواملجاز.
 -ت��ح��دي��د أدواتالربط.
 -متييز أنواع النصوصاألدب��ي��ة –وص��ف
األمناط الرتكيبية .
 -وص����ف األمن����اطالرتكيبية ألن��واع
م��خ��ت��ل��ف��ة م��ن
النصوص.

 -ت��ح��ل��ي��ل ب��ن��ي��ةال�����ن�����ص�����وص
وعنارصها.
 -تفسري االختالفاتبني أنواع النصوص.
 -التمييز بني الحوارالداخيل والخارجي.
 -ال��ت��م��ي��ي��ز ب�ينالنصوص النرثية
املختلفة.
 -التمييز بني الواقعوالخيال.
 -ت��ح��دي��د ص��ف��اتال��ش��خ��ص��ي��ة يف
القصص الخيالية.

 -املقارنة بني نصنيم��ن حيث وجهة
النظر.
 -ب��ي��ان االختالفاتبني أسلويب الرسد:
(ض��م�ير املتكلم
والغائب)
 -تحديد أنواع اإليقاعاللفظي.
 -ت��ح��دي��د امل��ع��ايناملجازية.
 -التشابه واالختالفيف ن��ص��وص أدبية
(قصة ،مرسحية)...
 -تفسري املفردات. -تحد يد و ا لتشا بهواالختالف يف نوع
النص األديب نفسه
(قصة مغامرات،
ألغاز)

 -رب������ط ال���ص���ورباألحداث
 -تعرف راوي القصةوالشخصيات.
تكامل - -املقارنة بني نصوص
لكتاب مختلفني.
املعرفة مع - -حفظ  6أناشيد من
الفكر
 7-5أبيات.

 -رب������ط ال���ص���ورباألحداث.
 -ال���ت���ف���اع���ل م��عالنصوص املقدمة
بوسائل مختلفة.
 -إن��ت��اج عمل أديبمبسط.
 -اقرتاح نهايات بديلةللقصة.
 -حفظ  6أناشيد من 8-5أبيات.

 -تفسري دور الرسوميف نقل املعنى.
 -املقارنة بني نصنيللكاتب نفسه من
حيث العنارص.
 -كتابة استجابة عىلضوء نص.
 -اقرتاح نهايات بديلةللقصة مع التعليل.
 -حفظ  6أناشيد من 10-5أبيات.

 -امل����ق����ارن����ة ب�ينح���ك���اي���ات م��ن
ثقافات مختلفة.
 -املقارنة بني قصصتراثية ومعارصة.
 -املقارنة بني صفاتالشخصية يف قصص
خ��ي��ال��ي��ة وأخ���رى
واقعية.
 -ح��ف��ظ  6نصوصشعرية من 10-7
أبيات.

 -اس��ت��ن��ت��اج مغزىالعمل األديب.
 -التنبؤ ب��أح��داثمستقبلية للنص.
 -املقارنة بني قصتنيمختلفتني يف النوع.
 -االختالفات الرئيسةبني الفنون األدبية
 -ح��ف��ظ  6نصوصشعرية من 10-7
أبيات.

احللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي
املجال

القراءة
األدبية

املحور

الصفوف
السادس

السابع

الثامن

التاسع

 -تقديم تقرير عن فكرالنص وتفاصيله.
معرفة الفكر - -اس��ت��ن��ت��اج ال�����دالالت
اإليحائية.
الرئيسة - -تحليل النص الشعري يف
والتفاصيل سياقه التاريخي.
 -تحليل خصائص السريةالذاتية والغريية.

 -اس��ت��ن��ت��اج ال�����دالالت - -تحليل النص الشعري يف - -تحليل ت��ط��ور الفكرةالرئيسة.
سياقه االجتامعي.
املجازية.
 -استنتاج س�مات النص - -تحديد وجهات النظر يفالنص.
الفنية.
 -التمييز ب�ين ال��وص��فوالرسد والحوار.
 -تحديد كيفية ارتباطفكرتني.

 -تحليل نص مرسحي. -تفسري اللغة املجازيةواملعاين الداللية.
 -ت��ح��ل��ي��ل أث����ر س�ماتتحليل النص الشخصيات وال��زم��ان
واملكان عىل سري القصة.

 -بيان أثر اللغة املجازيةوالداللية عىل النص.
 -املقارنة ب�ين نصني منحيث اللغة واألسلوب.
 -متييز الخصائص الفنيةللنصوص املختلفة.
 -تلخيص نص أديب. -تحليل النص من خاللطرح وجهات النظر.

 -تحليل أح���داث القصةوشخصياتها.
 -ب��ي��ان وظيفة الوصفوال�سرد والحوار يف عدة
نصوص.
 -املقارنة ب�ين نصني منحيث املعجم واللغة
األسلوب.
 -بيان اختالف السياقاتالتاريخية لنصني.

 -ت��وض��ي��ح دور الخيالواملحسنات يف النص.
 -بيان خط تطور الحبكة. -ت��ح��ل��ي��ل ال��ع�لاق��ة بنيالشخصيات.
 -تحليل مدى تعبري املؤلفعن موقفه.

 -املقارنة بني الصور املرئية - -التمييز املعاين الضمنيةوالرصيحة.
واملطبوعة.
 -حفظ  6نصوص من - - 10-8ت��وض��ي��ح دور الخيالتكامل
واملحسنات.
أبيات.
 -املقارنة بني نصوص مناملعرفة مع
عرص واحد.
الفكر
 -نقد عاطفة ونربة النص. -حفظ  6نصوص من 10-8بيتًا.

 -توضيح أثر تحويل قصةإىل فيلم.
 -تحليل م���دى اع��ت�مادنصوص حديثة عىل أخرى
قدمية.
 -حفظ  6نصوص من -10 12بيتًا.

 -امل��ق��ارن��ة ب�ين دواف���عال��ش��خ��ص��ي��ات وردود
أفعالها.
 -املقارنة بني الفكر املتكررةيف القصص.
 -املقارنة بني نص تقليديومعارص من حيث التأثري.
 -حفظ  6نصوص من -10 12بيتًا.
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التعليم الثانوي
املجال

املحور

الصفوف
العارش

الحادي عرش

الثاين عرش

 -بيان عالقة اإليقاع الداخيل باملعنى. -تفسري املفردات من خالل الوسائط - -توضيح عالقات الفكر ببعضها. -ربط النصوص بعصورها األدبية- - .بيان وظيفة التناص يف نصوصمعرفة الفكر املتعددة.
الرئيسة - -تحليل النص يف سياقه السيايس- - .تحليل تفاعل الفكر ووجهات النظر حديثة.
 -تحديد األدلة الغامضة واملشكوكواتساقها.
والتفاصيل - -تحليل تطور وجهة النظر.
 -متييز اللغة االنفعالية يف النصوص .فيها.القراءة
األدبية

 -املقارنة بني نصني من حيث البناء - -بيان الرأي يف طريقة تطوير زمان -تحليل دور العنارص املوسيقية.ومكان القصة.
الفني.
 -تحليل تقنية االسرتجاع. -اس��ت��خ��دام املخططات لتوضيح -بيان أثر التقنيات البالغية. -بيان مدى تحقق غاية املؤلف.تحليل النص - -بيان كيفية تأثري اختيار الكلامت - -تحليل تطور الشخصيات والزمان العالقات بني الشخصيات.
 -املقارنة بني النص الروايئ واملعلومايت.واملكان.
عىل املعنى.
 -تحليل عنارص الرواية.تكامل
املعرفة مع
الفكر
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- -توضيح املراحل التاريخية لألدب.

 -املقارنة بني قصص من حيث البناء -ربط فكر النص برؤية كاتبه. -املقارنة بني الشعر العمودي وشعر الفني.التفعيلة.
 -إخ �راج نرشة مشجعة عىل قراءةرواية.

خريطة املو�ضوعات واملهارات (القراءة املعلوماتية)
ريا�ض الأطفال
املجال

املحور

الصفوف
روضة أوىل

معرفة الفكر - -ذكر الحقائق املهمة يف النص.
الرئيسة - -وصف محتويات النص.
والتفاصيل
 -طرح أسئلة حول كلامت غري مألوفة.القراءة تحليل النص - -وصف الرسومات يف النص.
 -تعرف محتويات كتاب من شكله الخارجي.املعلوماتية
 -وصف تفاصيل مهمة يف صورة.تكامل - -ذكر سبب حدث يف النص.
املعرفة مع - -تشكيل مجسم باستخدام مواد محددة.
املهارات

روضة ثانية
 -طرح أسئلة حول معلومات ورسومات واإلجابة عنها. -ذكر الفكرة املحورية يف النص. -وصف العالقة بني حدثني أو فكرتني. -التعبري عن معلومات بتسلسل منطقي -طرح أسئلة حول كلامت غري مألوفة. -تسمية املؤلف والرسام وتحديد دورهام. -ذكر العالقات بني الصور والنص. -إبداء الرأي يف دعم الكاتب موضو ًعا ما. --ذكر السبب والنتيجة لحدث يف النص. -املقارنة بني نصني.- -تشكيل مجسم باستخدام مواد مختلفة.

311

احللقة الأولى من التعليم الأ�سا�سي
املجال

املحور

الصفوف
الثاين

الثالث

الرابع

الخامس

 -ط������رح أس��ئ��ل��ةح��ول ال��رس��وم��ات
واألحداث.
 -ذكر تفاصيل النص.معرفة الفكر - -وص��ف العالقات
بني الفكر الرئيسة
الرئيسة
والتفاصيل.
والتفاصيل

 -ط��رح أسئلة حولمعلومات النص
 -ذكر الفكر الرئيسةلكل فقرة يف النص.
 -استنتاج العالقةالزمنية بني حدثني
أو أكرث.

 -ط������رح أس��ئ��ل��ةح���ول معلومات
النص باالستعانة
ب���ال���رس���وم���ات
ال��ت��وض��ي��ح��ي��ة
واملخططات.
 -رشح كيفية دعمالتفاصيل الرئيسة
للفكرة املحورية.
 -اس��ت��ن��ت��اج عالقةالسبب والنتيجة
بني األحداث.

 -االس�������ت�������داللبالتفاصيل لدعم
أفكار النص.
 -ت��ل��خ��ي��ص ف��ك��رال��ن��ص برسومات
ومخططات.
 -استنتاج العالقةالزمنية والسببية.

 -االس�������ت�������داللباملخططات لدعم
أفكار النص.
 -بيان مدى التامسكبني الفكرة املحورية
والتفاصيل.
 -رشح العالقات بنيأفكار نصني.

 -ت���ع���رف م��ع��اينال�����ك�����ل��م��ات
واملصطلحات غري
القراءة
املألوفة.
 -وص���ف ال��س�ماتاملعلوماتية
تحليل النص النصية.
 -مطابقة معلوماتالنص برسوماته.

 -ت���ع���رف م��ع��اينال�����ك�����ل��م��ات
واملصطلحات غري
املألوفة.
 -استخدام السامتالنصية لتحديد
املعلومات.
- -تحديد غاية النص.

 -ت���ع���رف م��ع��اينال�����ك�����ل��م��ات
واملصطلحات غري
املألوفة.
 -امل����ق����ارن����ة ب�ينمعلومات النص
والخربات السابقة.
 -استخدام السامتالنصية لتحديد
املعلومات.

 -استخدام مصادرلتفسري الكلامت
واملصطلحات غري
املألوفة.
 -ت��ح��دي��د ال��ب��ن��اءامل����س����ت����خ����دم
لتقديم األح��داث
واملعلومات.
 -املقارنة بني كيفيةتقديم وجهة النظر
يف نصني.

 -املقارنة بني كيفيةت��ق��دي��م وج��ه��ات
ال��ن��ظ��ر يف ع��دة
نصوص.
 -ت��ح��دي��د ال��ب��ن��اءاملستخدم لتقديم
األح���داث والفكر
واملفاهيم.
 -املقارنة بني نصوصمعلوماتية (قدمية
وحديثة).

 -اس��ت��خ��دام الصورلرشح الفكر.
 -ذك�����ر ال��س��ب��بتكامل
والنتيجة للفكرة مع
املعرفة مع إبداء الرأي .
املهارات - -ت���رت���ي���ب ص���ور
ل��خ��ط��وات وف��ق
تسلسل زمني.

 -رشح دور الصور يففهم النص.
 -ذك�����ر ال��س��ب��بوالنتيجة للفكرة
وإب���داء ال��رأي مع
التعليل
 -ترتيب ص��ور وفقتسلسل زمني.

 -توظيف الرسوماتالتوضيحية يف فهم
النص.
 -وص��ف العالقاتامل��ن��ط��ق��ي��ة ب�ين
الجمل.
 -ملء مخطط مفرغمب��ع��ل��وم��ات من
النص.

 -وصف دور األدلة يفدعم نقاط معينة.
 -ت��ص��م��ي��م ج���دوللتفريع معلومات
النص.
 -تفسري املعلوماتاملقدمة يف النص
بوسائل مختلفة.

 -مييز الفكر املدعومةباألدلة من غريها.
 -االع����ت��م�اد ع�لىمعلومات النص
لحل مشكلة.
 -ت��ن��ف��ي��ذ م�ش�روعمصغر.
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األول

احللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي
املجال

املحور

الصفوف
السادس

السابع

الثامن

التاسع

 -ت��ح��ل��ي��ل امل��ع��ل��وم��اتال�صري��ح��ة والضمنية
معرفة الفكر لتحديد فكر النص.
الرئيسة - -تحليل كيفية تطور الفكر
والتفاصيل الرئيسة.
 -تحديد العالقات التيتربط فكر النص.

 -االستشهاد بأدلة لدعم - -تلخيص النص مبوضوعية - -تحليل كيفية تطور الفكرةاملحورية إىل فكر رئيسة.
لنقل غاية الكاتب.
تحليله ألفكار النص.
 -االس��ت��دالل ع�لى ارتباط - -وص���ف ك��ي��ف��ي��ة ع��رض - -تحليل كيفية تأثر الفكرفكرتني رئيسيتني يف النص .وتفاعلها.
فكرتني يف النص.
 -وصف كيفية ربط الفكربالتفاصيل.

 -تفسري املعاين الدالليةللكلامت.
 -وص���ف م���دى انسجامفقرات ورسومات النص.
القراءة تحليل النص - -املقارنة بني أسلوب كاتبني
يف عرض موضوع ما.
املعلوماتية

 -تحديد ال��ع�لاق��ات بني - -املقارنة ب�ين نصني منحيث دور الكلامت يف
مفردات النص.
 -تقييم دور الرتاكيب يف تطوير الفكر.  -تقييم دور الرتاكيب يفتطوير الفكر.
 -تحليل أسلويب كاتبني يف اإلقناع.عرض وجهة نظريهام- - .تقييم مدى دقة أسلوب
الكاتب يف عرض وجهة
نظره.

 -املقارنة بني تقريرين منحيث التفاصيل.
تكامل - -التمييز ب�ين الحقائق
املعرفة مع واآلراء.
 -تصميم خريطة مفاهيميةاملهارات
لتفريع معلومات النص.

 -تفسري املعاين املجازيةللكلامت.
 -ت��ح��دي��د دور كلامتمحددة يف فهم الفكر.
 -وص��ف م��دى مساهمةالفقرات والرسومات يف
تطوير الفكر.
 -تحليل أسلوب الكاتب يفعرض وجهة نظره.

 -املقارنة بني نص مطبوع - -املقارنة بني نص مطبوع - -فهم املعلومات املقدمةوآخ��ر رقمي من حيث وآخ��ر رقمي من حيث بوسائل مختلفة.
 -تقييم دقة األدلة وصحتها.تقديم املعلومات.
النربة.
 -توظيف رسم بياين لتقديم -اق�تراح بدائل آلراء غريمعلومات النص.
مقنعة يف النص.
 -إض��اف��ة معلومات منخ��ارج النص يف خريطة
مفاهيمية.
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التعليم الثانوي
املجال

املحور

الصفوف
العارش

الحادي عرش

الثاين عرش

 -قراءة املوضوع من مصادر مختلفة - -استعراض األدل��ة التي يؤيد بها - -تقييم مدى قدرة نصني عىل اإلقناع.الكاتب فكرته ويدحض بها أفكار - -تحليل فلسفة الكاتب يف نص.
معرفة الفكر وتلخيصه.
 -املقارنة بني نصني من حيث العمق.غريه.
الرئيسة
 -تحليل األفكار املتضاربة يف النص.والتفاصيل
 -امل��ق��ارن��ة ب�ين فقرتني م��ن حيثالعمق.
 -املقارنة بني نصني من حيث دور - -تفسري كيفية تطور كلمة متكررة يف - -تفسري كيفية تطور مصطلح يف نصطويل.
النص.
النربة يف توصيل املعنى.
القراءة
 -تقييم مدى منطقية أدلة كتّاب يفتحليل النص - -تقييم مدى كفاية أسلوب الكاتب - -تقييم مدى متاسك بناء النص.
املعلوماتية
 -تقييم مدى منطقية أدلة كاتبني يف عرض وجهات النظر.يف عرض وجهة نظره.
عرض وجهتي نظريهام.
تكامل
املعرفة مع
املهارات
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 -تحديد االستنتاجات غري الدقيقة.- -عرض تجربة عملية.

 -املقارنة بني تحقيقات صحفية من - -املقارنة بني تحقيقات صحفية منحيث العمق يف التناول.
حيث البناء.
 -توظيف وسائل مختلفة لإلجابة عن - -توظيف املعلومات املقدمة بوسائلمختلفة لحل مشكلة.
سؤال.
 -عرض طريقة صنع آلة أو جهاز- - .ع��رض تقارير ح��ول موضوعاتعلمية.

خريطة املو�ضوعات واملهارات (الكتابة)
ريا�ض الأطفال
املجال

املحور

الصفوف
روضة أوىل

البحث عن - -البحث عن معلومات يف كتب صفية.
املعلومات - -طرح أسئلة عن موضوعات محببة.
 -عرض معلومات محببة أمام الزمالء.الكتابة

إنتاج
األعامل
الكتابية
ونرشها

روضة ثانية
 -جمع املعلومات من مصادر متنوعة.  -اإلجابة عن أسئلة حول موضوع محبب. - -عرض نتائج البحث.

 -توليد فكر قصصية باستخدام املواد الصفية ونرشها من -رسد قصة عىل املعلم ليكتبها له. -إنتاج أعامل كتابية (رسم الخطوط تصميم بطاقة – خالل الرسم واملواد الفنية. -التعبري عن الرسومات بكلامت بسيطة.كتابة الحروف الهجائية).
 -محاكاة منط لكتابة الحروف الهجائية. -رسم أحداث قصة.  -متييز شكل الحرف يف مواقعه املختلفة من الكلمة. -عصف ذهني لتطوير األفكار القصصية. -تطوير الفكر باستخدام الوسائط الرقمية. -استخدام الوسائط املختلفة لتطوير األفكار. -استخدام الكتب واملجالت لتطوير األفكار القصصية. -استخدام املواد الفنية لرسد قصة.- -استخدام املواد الفنية لرسد قصة.
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احللقة الأولى من التعليم الأ�سا�سي
املجال

املحور

الثاين

الثالث

الرابع

الخامس

 -م��ع��رف��ة أش��ك��الم���ت���ن���وع���ة م��ن
املصادر.
 -ال����ب����ح����ث ع��نالبحث عن م���ع���ل���وم���ات أو
املعلومات صور للمشاركة يف
مرشوعات بحثية.

 -البحث يف املصادرلإلجابة عن أسئلة.
 -كتابة معلومات منعدة مصادر.
 -املشاركة يف إعدادمرشوعات بحثية.

 -ج��م��ع معلوماتمن مصادر رقمية
وورقية ،وتوثيقها.
 -املشاركة يف إعدادمرشوعات بحثية.
 -تلخيص النصوصوعرض نتائجها.

 -م��ع��رف��ة البنيةالتنظمية للصحف
واملجالت.
 -ج��م��ع معلوماتمن ع��دة مصادر:
(املقابالت – الشبكة
املعلوماتية)
 -تنفيذ مرشوعاتبحثية ،وعرضها.

 -ج��م��ع معلوماتمن ع��دة مصادر:
(امل����ق����اب��ل�ات –
الشبكة املعلوماتية
– امل���ع���اج���م
املوسوعات)
 -تنفيذ مرشوعاتبحثية ،وعرضها.
  -إعداد تقرير بحثيوع����رض نتائجه
بوسائط عدة.

 -كتابة ن��ص رسديموجز (يوميات،
ق���ص���ة ق���ص�ي�رة
مصورة).
 -استكامل بياناتبطاقته الشخصية.
 -كتابة نص تفسريي(إيضاحي) موجز
باستخدام املعاجم
الرقمية والورقية
املبسطة.
 -استخدام الربامجالرقمية يف إنتاج
كتاباته ونرشها
فرديًّا وجمع ًّيا.

 -كتابة ن��ص رسديم���وج���ز (ق��ص��ة
قصرية).
 -ك���ت���اب���ة رس���ال���ةشخصية.
 -كتابة بطاقة تهنئةودعوة وإرشادات،
ب����اس����ت����خ����دام
ال�����رس�����وم�����ات
التوضيحية الرقمية
للتخطيط.
 -استخدام الربامجالرقمية يف إنتاج
كتاباته ونرشها
فرديًّا وجمع ًّيا.

 -كتابة ن��ص رسديموجز (قصة قصرية
مع مراعاة الحبكة).
 -كتابة نص وصفيموجز.
 -ك���ت���اب���ة رس���ال���ةشخصية.
 -كتابة رسالة شكرودعوات ،مستخد ًما
الوسائط الرقمية يف
اإلنتاج والنرش.

 -كتابة ن��ص رسديم���وج���ز (ق��ص��ة
قصرية).
 -كتابة استجاباتشخصية لنصوص
أدبية
 -ك��ت��اب��ة ن��ص��وصمعلوماتية ،ونرشها
عرب وسائط وقنوات
متعددة( .املواقع
اإلل���ك�ت�رون���ي���ة ،
املجالت).
- -التلخيص.

 -كتابة ن��ص رسديم���وج���ز (ق��ص��ة
قصرية).
 -ك���ت���اب���ة رس���ال���ةشخصية
 -مكتملة العنارص. -كتابة استجاباتشخصية لنصوص
أدبية.
 -ك��ت��اب��ة ن��ص��وصمعلوماتية.
 -ك��ت��اب��ة ن��ص��وصإقناعية ونرشها
م���س���ت���خ���د ًم���ا
التكنولوجيا.

الكتابة

إنتاج
األعامل
الكتابية
ونرشها
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الصفوف
األول

احللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي
املجال

املحور

الصفوف
السابع

الثامن

التاسع

 -ج��م��ع م��ع��ل��وم��ات منمصادر مطبوعة ورقمية.
 -دمج االقتباسات والبياناتوتوثيقها.
البحث عن - -التخطيط مل�شروع��ات
املعلومات بحثية وتنفيذها.
 -إع����داد ت��ق��ري��ر بحثيوعرضه بوسائط متعددة.

 -ج��م��ع م��ع��ل��وم��ات منمصادر مطبوعة ورقمية.
  -دم����ج االق��ت��ب��اس��اتوالبيانات وتوثيقها.
 -التخطيط مل�شروع��اتبحثية وتنفيذها.
 -إع����داد ت��ق��ري��ر بحثيوعرضه بوسائط متعددة.

 -التخطيط مل�شروع��اتبحثية ذات صلة باملقرر
الدرايس.
إسرتاتيجيات
 -تطبيقالبحث والتعليق عىل
النتائج.
 -ج��م��ع م��ع��ل��وم��ات منمصادر مطبوعة ورقمية
وتوثيقها.
 -إع����داد ت��ق��ري��ر بحثيوعرضه بوسائط متعددة.

 -التخطيط لكتابة ورقةبحثية.
إسرتاتيجيات
 -تطبيقالبحث والتعليق عىل
النتائج.
 -ج��م��ع م��ع��ل��وم��ات منمصادر مطبوعة ورقمية
وتوثيقها.
 -ع��رض النتائج بوسائطمتعددة.

  -النصوص الرسدية. (-تتضمن تقنيات الرسدوالوصف والحوار).
 -الرسالة الشخصية. -االستجابات الشخصيةلنصوص أدبية (التفسري
والتحليل والتأمل)
 -النصوص التفسريية. -ال��ن��ص��وص اإلق��ن��اع��ي��ةباستخدام التكنولوجيا.
  -الورقة البحثية باستخدامالتكنولوجيا.

 -السرية الذاتية والنصوصالرسدية تتضمن تقنيات
الرسد والوصف والحوار.
 -االستجابات الشخصيةلنصوص أدبية (التفسري
والتحليل والتأمل)
 -النصوص التفسريية. -ال��ن��ص��وص اإلق��ن��اع��ي��ةباستخدام التكنولوجيا.
 -الورقة البحثية باستخدامالتكنولوجيا.
- -امللخصات.

 -السرية الذاتية أو الغريية. -االستجابات الشخصيةلنصوص أدبية (التفسري
والتحليل والتأمل)
  -النصوص التفسريية. -ال��ن��ص��وص اإلق��ن��اع��ي��ةباستخدام التكنولوجيا.
 -الورقة البحثية باستخدامالتكنولوجيا.
 -الوثائق الرسمية (الرسائلالطلبية).

  -السرية الذاتية أو الغريية. -االستجابات الشخصيةلنصوص أدبية (التفسري
والتحليل والتأمل).
 -املقال التحلييل. -ال��ن��ص��وص اإلق��ن��اع��ي��ةباستخدام التكنولوجيا.
 -الورقة البحثية باستخدامالتكنولوجيا.
 -الوثائق الرسمية (تقاريرالرسائل الطلبية).

الكتابة

إنتاج
األعامل
الكتابية
ونرشها

السادس
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التعليم الثانوي
املجال

املحور

الصفوف
العارش

الحادي عرش

الثاين عرش

 -كتابة ورقة بحثية. -كتابة ورقة بحثية. -التخطيط للبحث. -توظيف األدلة الداعمة (التعريفات - -إسرتاتيجيات البحث( :التجارب – - -إسرتاتيجيات البحث( :التجارب –املقابالت – دراسة الحالة).
– الفرضيات – التجارب – أقول املقابالت – دراسة الحالة).
 -صياغة أسئلة ال��ورق��ة البحثية- - .صياغة أسئلة ال��ورق��ة البحثية.ذوي االختصاص).
البحث عن - -التأليف بني املعلومات ومالحظة كتابة البحث باستخدام الحاسوب ،كتابة البحث باستخدام الحاسوب،
وتوثيق املصادر واملراجع ،مراع ًيا
وتوثيق املصادر واملراجع.
املعلومات االختالف يف وجهات النظر.
مصداقيتها.
 -دمج االقتباسات. -كتابة البحث باستخدام الحاسوب،وتوثيق املصادر واملراجع.
الكتابة
إنتاج
األعامل
الكتابية
ونرشها
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 -السرية الذاتية أو الغريية و القصصالقصرية.
 -االستجابات شخصية لنصوص أدبية. -املقال التحلييل.  -النرشة باستخدام الحاسوب. -ال���ورق���ة البحثية ب��اس��ت��خ��دامالتكنولوجيا.
 -الوثائق الرسمية (س�يرة ذاتية -رسائل رسمية).

 -السرية ذاتية أو غريية وقصصقصرية.
 -االستجابات الشخصية لنصوص أدبية. -املقال التحلييل. -التقرير ال��ت��اري��خ��ي باستخدامالحاسوب.
 -ال���ورق���ة البحثية ب��اس��ت��خ��دامالتكنولوجيا.
 -الوثائق الرسمية (محرض اجتامع –دعوة لحضور اجتامع).

 -السرية ذاتية أو غريية -القصص قصرية. -االستجابات شخصية لنصوص أدبية. -املقال التأميل. -ال���ورق���ة البحثية ب��اس��ت��خ��دامالتكنولوجيا.
- -السرية ذاتية مرفقة مبلف اإلنجاز.

خريطة املو�ضوعات واملهارات (اال�ستماع واملحادثة)
ريا�ض الأطفال
املجال

االستامع
واملحادثة

املحور

الصفوف
روضة أوىل

روضة ثانية

 -االستمرار بالحوار والتواصل مع شخص أو مجموعة -تنفيذ توجيهات بسيطة مكونة من خطوتني. -التعبري عن أفكاره ومشاعره ووجهة نظره حول موضوع أفراد. -تنفيذ توجيهات بسيطة مكونة من ثالث خطوات.محدد مع مراعاة آداب املحادثة.
استيعاب - -اإلصغاء إىل بعض اآليات القرآنية القصرية ،واألناشيد- - .التعبري عن أفكاره ومشاعره ووجهة نظره حول
موضوعات متعددة مع مراعاة آداب املحادثة.
 -وصف األشخاص واألماكن مستخد ًما اللغة العربية.املعرفة - -توظيف إمياءات الجسد عند استجابته لبعض التعليامت - - -رسد محتوى قصة بعد االستامع إليها وربطها بقصة
وتقدميها
حقيقية.
املسموعة.
 -اإلجابة عن أسئلة للتوضيح.  -تقديم عرض باستخدام رسومات أو وسائط مرئية. -تقديم عرض مستخد ًما الرسومات أو املمتلكات الخاصة. -استيعاب املادة من خالل وسائط متعددة.- -االستفسار عن معلومات للتحقق من املعنى.
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احللقة الأولى من التعليم الأ�سا�سي
املجال

االستامع
واملحادثة

320

املحور

الصفوف
األول

 -وص��ف األش��خ��اصواألماكن واألشياء.
 -التنبؤ مبضمونالنص املسموع.
 -ال��رب��ط ب�ين امل��ادةاملسموعة والخربات
السابقة.
 -ات��ب��اع توجيهاتبسيطة مكونة من
خطوات عدة بعد
االستامع للنص.
  -استخدام اإلمياءاتول���غ���ة ال��ج��س��د
للتعبري عن األفكار
استيعاب واملشاعر.
املعرفة - -تسميع ترنيمة
ألنشودة.
وتقدميها - -ال���ت���واص���ل م��ع
اآلخرين بالتناوب.
 -التعبري عن تجربةش��خ��ص��ي��ة بلغة
سليمة.
 -رسد قصة. -ت��وض��ي��ح ال��ف��ك��رووج��ه��ات النظر
باستخدام الرسوم
والعروض املرئية.
 -ع�������رض ف���ك���رةب����اس����ت����خ����دام
العروض البرصية
وال��ت��س��ج��ي�لات
الصوتية.

الثاين

الثالث

الرابع

الخامس

 -وص��ف األش��خ��اصواألماكن واألشياء
بتفاصيلها.
 -اس��ت��ي��ع��اب النصاملعلومايت املسموع.
 -اس��ت��ي��ع��اب النصالرسدي املسموع.
 -ات��ب��اع توجيهاتمكونة من خطوات
عدة بعد االستامع
للنص.
 -مناقشة قضية أوظاهرة مع القدرة
عىل تنظيم األفكار.
 -اإلج�����اب�����ة ع��نامل�������داخ���ل���ات
وال��ت��ع��ل��ي��ق��ات
املرتبطة باملوضوع.
 -التعبري عن تجربةشخصية مع مراعاة
التسلسل املنطقي
بلغة سليمة.
 -ع����رض ت��ق��دمي��يباستخدام الوسائط
ال���رق���م���ي���ة ع��ن
موضوع مألوف.
 -توضيح أف��ك��ار أوأح��داث باستخدام
امل���خ���ط���ط���ات
والجداول.
 -إع���ادة رسد قصةحقيقية أو خيالية.

 -اق��ت�راح خ��وات��ي��مبديلة لنص رسدي.
 -امل��وازن��ة ب�ين آراءامل��ت��ح��دث�ين ح��ول
قضية اجتامعية/
إنسانية.
 -املوازنة بني أقوالومواقف شخصيتني
يف قصة واقعية.
 -عرض تقدميي حولخربات شخصية.
 -طرح أسئلة متعلقةبسياق أو مبهمة
محددة.
 -ع����رض ت��ق��دمي��يمعلومايت متسلسل
األفكار.
  -ت��وظ��ي��ف أدل���ةإقناعية يف عرض
تقدميي
 -ت��ح��دي��د األف��ك��ارالرئيسة والتفاصيل
امل��س��ان��دة لنص
مسموع.
 -عرض تقدميي لقصةدرسها.
 -إن��ش��اء تسجيالتصوتية أو مرئية
ملرسحية أو قصيدة.

 -اس��ت��ي��ع��اب نصرسدي(امل����غ����زى
العام)
 -ي��ع��رض مقدماتوخواتيم بديلة.
 -إعادة صياغة املادةاملسموعة (ملخصاً)
 -عرض تقدميي حولشخصية.
 -إظهار تفاعل معالجمهور.
 -عرض تقدميي حولالبيئة الصحراوية.
 -إن��ش��اء تسجيالتصوتية وتسجيالت
فيديو لقصص أو
قصائد.
 -إع��������داد ق��ص��ةوعرضها.
 -ت���ق���دي���م ع���رضمعلومايت

 -ت��أوي��ل ال��رس��ائ��لالشفوية.
 -رب��ط املعلوماتالشفوية للمتحدث
ب����ال����رس����ائ����ل
غ�ي�ر ال��ش��ف��وي��ة
(اإلمياءات).
 -طرح أسئلة لتوجيهالنقاش.
 -عرض تقدميي حولالبيئة البحرية.
 -ت��ط��وي��ر أف��ك��ارباستخدام الوسائل
الرقمية.
 -ع������رض ش��ف��ويمل��ع��ل��وم��ات أو
مواقف.
 -عرض تقدميي حولم��وض��وع (ظاهرة
اجتامعية – مشكلة
بيئية) بأساليب
مقنعة للجمهور.
 -ت��ل��خ��ي��ص ش��ف��ويملشهد درامي.

احللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي
املجال

االستامع
واملحادثة

املحور

الصفوف
السادس

 --تحديد االنفعال السائديف النص.
 -ن���دوة إذاع��ي��ة ،ح��وار،م��ن��اظ��رة ..ح��ول قضية
اجتامعية وطنية..
 --ع���رض تقدميي لعملاستيعاب مرسحي.
املعرفة - -توضيح األفكار.
وتقدميها - -عرض تقدميي معلومايت.
- -إعداد قصة وعرضها.

السابع

الثامن

التاسع

 -تخمني معاين الكلامت. -تحليل م��ق��ال ت��رب��وي"قضية اجتامعية".
 -مناقشة حادثة تاريخية. -تقييم تقرير معلومايت. -عرض تقدميي حول وجهةنظر.
 -عرض تقدميي "تعاوين"حول تطور األحداث.

 -استيعاب امل��ادة (قصةو ا قعية  ،خيا لية  ،و جهة
ن��ظ��ر ،م��ق��االً) وتقويم
مصداقية الشخصيات.
 -ع���رض ت��ق��دمي��ي ح��ولمشكلة أو ظاهرة.
 -تلخيص شفوي ملقال أوكتيب أو إعالن.
 -تحليل نص معلومايت. -تقديم ع��رض معلومايتح��ول ظاهرة اجتامعية
(ب���اس���ت���خ���دام ال��ل��غ��ة
املجازية).
- -التعبري عن وجهة نظر.

 -تحليل حجج املتحدث. -تنظيم مادة الحديث.  -ت��ح��دي��د ال��ع�لاق��اتواألدوات البالغية.
 -تقديم ورقة بحثية حولموضوع أديب.
 -تحليل اإلسرتاتيجياتامل��س��ت��خ��دم��ة يف م��ادة
مسموعة أو مكتوبة.
 -عرض تقدميي مطول حولظاهرة أو مشكلة.
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التعليم الثانوي
املجال

االستامع
واملحادثة
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املحور

الصفوف
العارش

الحادي عرش

 -تحلييل اإلشارات الضمنية.نص أديب مسموع.
 -تحليل ّ -عرض تقدميي لشخصية أسطورية. -إجراء مقابلة حول قضية عامة. -تقديم ورق��ة بحثية ح��ول تأثري - -عرض معلومايت إقناعي. -عرض تقدميي تأميل لشخصية أوالتكنولوجيا يف الناشئة.
استيعاب - -ع��رض تقدميي معلومايت حول موقف.
 -تحليل اإلسرتاتيجيات املستخدمة يفشخضية أدبية.
تقديم مادة علمية مرئية.
املعرفة - -عرض تقدميي إقناعي.
وتقدميها - -تلخيص ت��ع��اوين للملحوظات - -طرح قضية تربوية.
 -تلخيص ت��ع��اوين للملحوظاتواالدعاءات.
واالدعاءات.

الثاين عرش
 -االستامع لنقد نص أديب وتحديدغرض الناقد.
 -تقديم ورق��ة بحثية ح��ول تاثريالتكنولوجيا الحالية.
 -عرض تقدميي لقضية باستخدامالقواعد البيانية واملصادر الرقمية.
 -طرح تجربة شخصية ،وإبداء الرأي. -تحليل اإلسرتاتيجيات املستخدمة يفتقديم مادة أدبية مرئية (بوسيلة
إعالمية).
 -تلخيص ملحوظات وادع���اءاتاملشاركني يف النقاش.

خريطة املو�ضوعات واملهارات (اللغة)
ريا�ض الأطفال
املجال

املحور

الصفوف
روضة أوىل

 -تسمية األشياء واألفعال باالستعانة بالصور. -تصنيف املفردات وفق تصنيفات محددة.اكتساب - -تسمية أفراد األرسة.
املفردات - -تفسري كلامت من خالل املثريات البرصية والحركية.
واستخدامها
اللغة

روضة ثانية
 -مطابقة املفردات وما تعرب عنه من صور. -تعرف كلامت جديدة تتعلق باملشاعر والصفات(مرادفات ،أضداد).
 -ذكر أفراد أرسته وأقاربه وطالب صفه. -تسمية حيه وما فيه من مرافق. -تفسري كلامت باستخدام الصور والبيئة واملجتمع.- -تفسري الكلامت من خالل السياق واألضداد.

 -محاكاة جملة اسمية تبدأ بضمري املتكلم (أنا ،نحن) - -محاكاة جملة اسمية شفويًّا باسم إشارة (هذا ،هذه).(أنتِ ،
 -محاكاة جملة اسمية تبدأ بضمري الغائب (هو ،هي،أنت).
والغائب (هو ،هي) واملخاطب َ
(أنتِ ،
أنت ،أنتم).
بنية اللغة - -محاكاة جملة اسمية شفويًّا باسم إشارة (هذا ،هذه)
هم) واملخاطب َ
 -توظيف بعض حروف الجر (يف ،من ،إىل ،عن ،عىل).العربية- - :توظيف بعض حروف الجر (يف ،من ،إىل).
 -توظيف أسلوب النفي لإلجابة عن سؤال (ما ،ال ،مل).(النحو)
 -محاكاة جملٍ فعلية تتضمن ظرف الزمان وظرف املكان. -محاكاة جملة اسمية بسيطة يتطابق فيها االسم معموصوفه.
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احللقة الأولى من التعليم الأ�سا�سي
املجال

املحور

الصفوف
األول

 -استخدام األفعالامل��ع�برة م��ن خالل
الصور.
 -نطق أسامء األرسةواألقارب وأصحاب
املهن.
 -ت��س��م��ي��ة م �راف��قالحي.
 -االستعانة بالبيئةلتفسري الكلامت.
 -تفسري الكلامتمن خالل سياقها،
اكتساب
ومحيطها اللغوي.
وم���رادف���ات���ه���ا
املفردات
واستخدامها وأضدادها.

الثاين

الثالث

الرابع

الخامس

 -جمع كلامت منمحيط محدد.
 -ت��ح��دي��د ع�لاق��اتالتضاد وال�ت�رادف
بني الكلامت.
 -تفسري الكلامتمن خ�لال املعجم
املصور.
 -استبدال باألسامءواألف��ع��ال العامية
ك��ل�مات فصيحة
شفويًا.
 -تفسري الكلامتب���االس���ت���ع���ان���ة
مب����رادف����ات����ه����ا
وأضدادها وسياقها.

 -توضيح الفرق يفدالل��ة كلامت من
محيط لغوي واحد.
 -ت��ول��ي��د ك��ل�ماتج��دي��دة م��ن جذر
لغوي واحد.
 -استبدال باألسامءواألف��ع��ال العامية
ك��ل�مات فصيحة
شفويًا.
 -عالقات التدرج بنياملفردات.
 -تفسري امل��ف��رداتمن خالل السياق
وامل������رادف������ات
واألض��داد واملعجم
املصور.
 -ت��ح��دي��د املعنىاملناسب لكلامت
متعددة املعاين من
خالل السياق.

 -استبدال بكلامتع��ام�� ّي��ة ك��ل�مات
فصيحة.
 -ت��وظ��ي��ف كلامتجديدة يف سياقات
تفرس معناها.
 -تفسري معاين الكلمةمن خالل السياق
والرتادف واألضداد
واملعجم ال��ورق��ي
والرقمي.
 -ت��ول��ي��د ك��ل�ماتج��دي��دة م��ن جذر
لغوي واحد.
 -تصنيف كلامتوف����ق محيطها
اللغوي.
 -عالقات التدرج بنياملفردات.
 -توضيح العالقاتب�ي�ن امل���ف���ردات
الشائعة.
 -ت��ح��دي��د املعنىاملناسب لكلامت
م��ت��ع��ددة امل��ع��اين
من خالل السياق
والجذر.

 -استخدام الكلامتذات امل��ح��ي��ط
اللغوي الواحد.
 -تحديد عالقا التضادوال����ت���رادف بني
الكلامت.
 -تصنيف الكلامتوف����ق محيطها
اللغوي.
 -اس��ت��ب��دال بتعابريع��ام��يّ��ة ت��ع��اب�ير
فصيحة.
 -تفسري الكلامتمب����رادف����ات����ه����ا
وأضدادها وجذرها
وسياقها.
 -تفسري الكلامتمن خالل سياقات
متعددة.
 -تفسري الكلامتمن خ�لال املعجم
الورقي والرقمي.

 -الجملة االسميةالبسيطة ،واملمتدة.
 -الجملة الفعليةالبسيطة ،واملمتدة.
 -جملة النداء (يا). -جملة كان وأخواتها. -جملة إن وأخواتها. -ت���وظ���ي���ف ح����روفالعطف (و ،أو ،ثم).
 -أسلوب االستفهام (هل،متى ،ماذا ،ملاذا).
 -االسم املوصول (املفرد،املثنى ،الجمع).

 -أرك�����ان الجملةاالسمية والفعلية:
البسيطة واملركبة.
 -ض���ب���ط أرك������انا ل ُجملة ا ال سميّة
والفعليّة.
 -ت�صري��ف الفعلم��ع ضامئر الرفع
املنفصلة.
 -ت���وظ���ي���ف ح����روفالعطف (و ،أو ،ثم،
ف).
 -الظُّروف الشائعة. -متييز الفعل املايضواملضارع واألمر.
 -إنشاء جمل فعليةوفق أزمانٍ مختلفة.
 -شبه الجملة.- -جمع التكسري.

اللغة
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 -الجملة االسميةالبسيطة التي تبدأ
بـ :اسم ،اسم إشارة،
ضمري منفصل.
 -ت��وظ��ي��ف ح��روفالجر (يف ،من ،إىل،
عن ،عىل).
النفي.
 -أسلوب ّ -الجملة الفعليةالبسيطة متضمنة
ظ����رف ال���زم���ان
بنية اللغة واملكان.
العربية- - :مطابقة االسم مع
موصوفه يف جملة
(النحو)
اسمية بسيطة.
 -مطابقة الجنسوال��ع��دد يف حالة
اإلف����راد يف جملة
النهي.
 -ت��وظ��ي��ف ح��رفالعطف (و).
 -أقسام الكالم. -أسلوب االستفهام. -إسناد الفعل املايضإىل الضامئر.

 -ال��ج��م��ل��ة الفعليةال��ب��س��ي��ط��ة (امل���ايض
واملضارع).
 -أسلوب اإلثبات والنفي. -متييز األسامء واألفعالوالحروف.
 -ال��ج��م��ل��ة الفعليةالبسيطة متضمنة
ظرف الزمان واملكان.
 -مطابقة االس���م معم��وص��وف��ه يف جملة
اسمية بسيطة (املفرد
واملثنى والجمع).
 -مطابقة الجنس والعدديف جملة النهي.
 -األس��م�اء امل��وص��ول��ة:(الذي – التي).
 -ال��ج��م��ل��ة الفعليةواالسمية املسندة إىل
املثنى والجمع.
 -توظيف حرفا العطف(و ،أو).
 -تحويل الجملة املثبتةإىل ج��م��ل��ة منفية
وبالعكس.

 -ض�م�ائ���ر ال���رف���عاملتصلة.
 -ج��م��ل��ة (ك�����ان)وأخواتها.
 -ج���م���ل���ة (إنّ)وأخواتها.
 -إع��راب الجملتني:االسمية والفعلية
البسيطتني.
 -أن�����واع ال��خ�بر يفالجملة االسمية.

تابع ..احللقة الأولى من التعليم الأ�سا�سي

اللغة

 -الحروف املتشابهةرسماً ونطقًا.
 -ال�����ح�����روف م��عالحركات القصرية
والحركات الطويلة
(امل����دود الثالثة)
والحروف املضعفة.
 -كتابة كلامت مألوفةمؤلفة من حرفني
بنية اللغة إىل س��ت��ة ح��روف
يف ح���دود ()100
العربية:
كلمة مستخدمة يف
(اإلمالء)
املحيط اللغوي.
 -كتابة جمل مؤلفةمن كلمتني إىل ثالث
ك��ل م���ات (إم�ل�اء
منظور).
 -كتابة جمل قصريةمؤلفة من كلمتني
إىل أرب���ع كلامت
(إمالء منقول).

 -كتابة الحروف معالحركات القصرية
والحركات طويلة
(امل����دود الثالثة)
والحروف املضعفة.
 -الكلامت املبدوءةب��ال�لام الشمسية
والالم القمرية.
 -التنوين. -التاء املفتوحة والتاءاملربوطة والهاء.
 -ع�لام��ات الرتقيم(عالمة االستفهام،
ال��ن��ق��ط��ة ،عالمة
التعجب).
 -ك��ت��اب��ة ك��ل�ماتم��أل��وف��ة مؤلفة
من ثالثة إىل ستة
حروف.

 -تتبع رسم الحروفالعربية وفق قواعد
خط النسخ.
 -كتابة حروف اللغةبنية اللغة العربية يف مواقعها
امل��خ��ت��ل��ف��ة بخط
العربية:
النسخ.
(الخط)
 -كتابة كلامت وجمل(م��ن كلمتني إىل
أربع كلامت) بخط
النسخ محاكيًا منطًا.

 -كتابة كلامت وجمل - -كتابة سطر بخط - -ك��ت��اب��ة ال��ح��روفاملتجانسة شكالً
مؤلفة من ( )6 - 2النسخ.
بخط الرقعة.
كلامت محاكيًا منطًا
 -ك��ت��اب��ة ك��ل�ماتبخط النسخ.
وجمل وفق قواعد
خط الرقعة.

بنية اللغة
العربية:
(البالغة)

 -كتابة كلامت مألوفةمن ثالثة إىل ستة
حروف مكتسبة من
املحيط اللغوي
 -همزة الوصل. -همزة القطع. -وص���ل ال��ك��ل�ماتبالحروف (الباء،
الكاف ،الالم ،الفاء)
 -ع�لام��ات الرتقيم(إش��ارة االستفهام،
ال��ن��ق��ط��ة ،عالمة
التعجب ،النقطتان
ال����رأس����ي����ت����ان،
الفاصلة).

 -الكلامت البرصيّةالتي تحتوي عىل
ح��روف تُلفظ وال
ت ُكتب ،وتُكتب وال
ت ُلفظ.
 -ألف تنوين النصب. -األل���ف اللّينة يفنهاية األسامء.
 -ع�لام��ات الرتقيم( عالمة ا الستفها م ،
ال��ن��ق��ط��ة ،عالمة
التعجب ،الفاصلة،
النقطتان الرأسيتان،
القوسان).

 -الهمزة املتوسطةواملنفردة.
 -ه��م��زة ال��وص��ل يفاألسامء.
 -الهمزة املتوسطة يفالكلامت البرصية.
 -ع�لام��ات الرتقيم( عالمة ا الستفها م ،
ال��ن��ق��ط��ة ،عالمة
التعجب ،الفاصلة،
النقطتان الرأسيتان،
ال��ق��وس��ان ،عالمتا
التنصيص " ").

 -ك��ت��اب��ة ال��ح��روفاملتجانسة شكالً
بخط الرقعة.
 -ك��ت��اب��ة ك��ل�ماتوجمل وفق قواعد
خط الرقعة.

 -اإلي��ق��اع اللفظي- - .التشبيه. -األغ���راض البالغية(السجع).
لالستفهام.
 -اإليحاء اللفظي. -أس���ل���وب األم���ر - -م��ف��ه��وم ال��ب��ي��تالشعري.
والنهي.
- -الحقول الداللية.
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احللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي
املجال

املحور

الصفوف
السادس

 -امل���ع���ج���م ال����ورق����يواإللكرتوين.
 -إس�ترات��ي��ج��ي��ات رشحاملفردات بضد املرادف،
التفسري ،توظيف السياق.
بنية اللغة - -االشتقاق (جذر الكلمة -
العربية:
النحت)
(اكتساب - -املعنى املعجمي واملعنى
االصطالحي.
املفردات
واستخدامها)

اللغة
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 -عالمات اإلعراب الفرعيةواألص��ل��ي��ة يف الجمل
االسمية والفعلية.
 -إع���راب املثنى وجمعالساملني.
املذكر واملؤنث ّ
بنية اللغة - -إع���راب ضامئر النصب
املتصلة.
العربية- - :الفعل املبني والفعل
(النحو)
املعرب.
 -إع���راب أرك���ان جملتي(كان) و(إنّ).
 -امل��ع��ط��وف واملعطوفعليه.

السابع

الثامن

التاسع

 -امل���ع���ج���م ال����ورق����يواإللكرتوين.
 -اس��ت��ب��دال امل���ف���رداتالفصحيحة بالعامية.
 -إس�ترات��ي��ج��ي��ات رشحالكلامت بالسياق ،اإليقاع
الصويت.
 -التطور الداليل. -املصطلحات (العلمية -السياسية.)...

 -امل���ع���ج���م ال����ورق����يواإللكرتوين.
 -املعنى املعجمي واملعنىاالصطالحي.
 -ال���ك���ل�م�ات امل��ع��رب��ةوال��دخ��ي��ل��ة( .ف���ردوس،
رسوال ،تلفاز.)..
 -إس�ترات��ي��ج��ي��ات رشحاملفردات بالجذر ،الضد،
املرادف ،التفسري ،توظيف
السياق.
 -الكلامت املنحوتة واملركبةتركي ًبا مزج ًّيا.
(العلوم
 -املصطلحاتاإلنسانية).

 -امل���ع���ج���م ال����ورق����يواإللكرتوين.
 -املصطلحات العلمية(الطب  -الترشيح)
 -إس�ترات��ي��ج��ي��ات رشحاملفردات بالجذر ،الضد،
املرادف ،التفسري ،توظيف
السياق.
 -الكلامت املنحوتة واملركبةتركي ًبا مزج ًّيا.
 -املصطلحات العلميةيف س��ي��اق��ات النصوص
املعلومات ّية.

 -الفعل املبني للمعلوم،واملبني للمجهول ،ونائب
الفاعل.
 -أحوال العدد مع املعدودمن ( )10 – 1وتوظيفه.
 -ال َّنعت واملنعوت. -األف���ع���ال الصحيحةواألفعال املعتلة.
 -إعراب الفعل املضارع. -املفعول املطلق.- -املفعول فيه.

 -اسم الفاعل من الفعل -املفعول له.الثاليث.
 -الحال مفردة وجملة. -اسم املفعول. -األسامء الخمسة. -التَّوكيد. -األفعال الخمسة. -املمنوع من الرصف. -اإلضافة. -أحكام العدد. -املجرد واملزيد. -ص��وغ ال��ع��دد ع�لى وزن -الجامد واملشتق. -امل��ص��ادر الثالثية وغري فاعل. -األف��ع��ال ال��ت��ي تنصبالثالثية.
مفعولني أصلهام مبتدأ
 -امليزان الرصيف.وخرب.
 -األف��ع��ال ال��ت��ي تنصبمفعولني ليس أصلهام
مبتدأ وخرب.

تابع ..احللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي

اللغة

 -الهمزة املتطرفة. -ال��ه��م��زة املتطرفة معتنوين الفتح.
 -رس���م ك��ل�مات برصيةت��ح��ت��وي ع�ل�ى ه��م��زة
متطرفة ب��واق��ع ()10
بنية اللغة كلامت من كل نوع.
العربية- - :سقوط الهمزة (ابن ،اسم،
اثنان ،امرؤ.)...
(اإلمالء) - -عالمات الرتقيم( .عالمة
االستفهام ،النقطة ،عالمة
ال��ت��ع��ج��ب ،النقطتان
ال��رأس��ي��ت��ان ،الفاصلة،
القوسان ،عالمتا التنصيص
" " ،عالمة االعرتاض )- -
استخدا ًما صحي ًحا.

 -األل��ف اللينة يف نهايةاألسامء الثالثية.
 -األل��ف اللينة يف نهايةاألفعال الثالثية.
 -أل��ف االثنني يف األفعالاملنتهية بهمزة متطرفة.
 -همزة املد. -عالمات الرتقيم (عالمةاالستفهام ،النقطة ،عالمة
ال��ت��ع��ج��ب ،النقطتان
ال��رأس��ي��ت��ان ،الفاصلة،
القوسان ،عالمتا التنصيص
" " ،عالمة االع�ت�راض -
 ،الفاصلة املنقوطة)استخدا ًما صحي ًحا.

 -الهمزة املتوسطة الشَّ اذة. -األلف الفارقة. -دخ��ول همزة االستفهام - -الهمزة املتطرفة.ع�ل�ى ه���م���زة ال��وص��ل - -األلف اللينة يف األسامء
واألفعال غري الثالثية.
والقطع.
 -عالمات الرتقيم (عالمةاالس��ت��ف��ه��ام ،النقطة،
الفاصلة ،عالمة التعجب،
الرأسيتان،
النقطتان
القوسان ،عالمتا التنصيص
" " ،عالمة االعرتاض ،- -
الفاصلة املنقوطة ،النقاط
األفقية( ...ثالث نقاط).
 -ما االستفهامية املتصلةبحروف الجر.

بنية اللغة - -خ��ط الرقعة (محاكاة
النمط).
العربية:
(الخط) - -خط النسخ والرقعة.
 -موقع القافية يف البيت- - .التشبيه املرسل واملؤكد - -التقديم والتأخري. -أركان التشبيه. -التشبيه البليغ. -إنتاج ع��ب��ارات تتضمن - -األغراض البالغية لألسلوب - -التضمني واالقتباس.بنية اللغة
 -التشبيه املفصل ،واملجمل- - .االستعارة.الخربي.
جناسا.
ً
العربية- - :إنتاج ع��ب��ارات تتضمن - -األغراض البالغية لألسلوب
اإلنشايئ (األم��ر ،النهي،
(البالغة) طباقًا.
االستفهام).
 -موقع القافية يف البيت.- -التشبيه التام.
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التعليم الثانوي
املجال

املحور
بنية اللغة
العربية:
(اكتساب
املفردات
واستخدامها)

اللغة
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الصفوف
العارش

الحادي عرش

الثاين عرش

 -املعجم الورقي واإللكرتوين. -املعجم الورقي واإللكرتوين. -املعجم الورقي واإللكرتوين. -املصطلحات العلمية -املصطلحات العلمية (العلوم - -املصطلحات العلميةالتطبيقة-اإلنسانية)
 (-العلوم التطبيقة-اإلنسانية)التطبيقة-اإلنسانية).
 -إسرتاتيجيات رشح املفردات بالجذر- - ،إسرتاتيجيات رشح املفردات بالجذر- - ،إسرتاتيجيات رشح املفردات بالجذر،الضد ،امل �رادف ،التفسري ،توظيف الضد ،امل �رادف ،التفسري ،توظيف الضد ،امل �رادف ،التفسري ،توظيف
السياق.
السياق.
السياق.
  -الكلامت املعربة والدخيلة.  -الكلامت املعربة والدخيلة.  -الكلامت املعربة والدخيلة. -املصطلحات العلمية -املصطلحات العلمية -املصطلحات العلمية.(العلوم

 --البدل،  -صيغ مبالغة اسم الفاعل --اسم اآللة. -الصفة املشبهة -اسم التفضيل، -املنقوص واملقصور واملمدود -اسام ال َّزمان واملكان.بنية اللغة - -أسلوب االستثناء
 -أفعال املقاربة والرجاء والرشوع -أسلوب اإلغراء والتحذيرالعربية- - :ضامئر الرفع والنصب والجر املتصلة - -أسامء األفعال.
(النحو)
 -جملة النداء.واملنفصلة
الساكنة - -داللة كم االستفهامية والخربية
 -اسناد األفعال إىل الضَّ امئر ّواملتحركة.

 -عمل املصدر، -عمل اسم الفاعل. -اسم املفعول  -أسلوب املدح والذم -أسلوب القسم عنارصه وأحكامه -أسلوب الرشط الجازم -أسلوب الرشط غريالجازم -جملة جواب الرشط املقرتنة وغريامل ُ ْقترَ نة بالفاء.
- -صيغتا أسلوب التعجب

 -ن��وع االستعارة باعتبار الطرف - -أنواع الجناس، -التشبيه التمثييل.بنية اللغة املحذوف.
العربية- - :الغرض البالغي للتقديم والتأخري- - .التشبيه الضمني.
 -حسن التقسيم، -الطباق واملقابلة.(البالغة)
- -الكناية.

 -التورية. -اإليجاز واإلطناب واملساواة. -املجاز العقيل واملرسل. -الجناس ،الطباق ،السجع ،املقابلة،حسن التقسيم (تعزيز).
- -التشبيه ،االستعارة ،الكناية (تعزيز).

 -م��ف��ه��وم :ال��ص��در – ال��ع��ج��ز – - -بحر الرمل. -البحر الوافر.التفعيالت.
بنية اللغة - -أجزاء البيت الشعري( :العروض- - ،البحر الخفيف.
والرضب ،الحشو ،القافية).
العربية- - :الكتابة العروض ّية (التقطيع،
الغروض
التفعيالت).
 -البحر املتقارب.- -بحر الرجز.

 -البحر البسيط. -البحر الطويل.- -البحر الكامل.

هياكل الدرو�س
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هيكل درو�س ريا�ض املتعلمني:
 .1الرتكيز على الف�صل كام ًال  -احللقة الدرا�سية –مييز ال�صوت الأول من الكلمة – م�ستوى رو�ضة �أولى

•نشاط يشارك فيه جميع املتعلمني يف بداية الفرتة التعليمية بشكل مركز ،وتقوم فيه املعلمة بتنشيط ذاكرة املتعلمني يف الخربات السابقة التي
م ّروا بها ،وتكون مرتبطة بالهدف التعليمي للحلقة الدراسية ،فإذا كان الهدف التّعلّمي للحلقة الدراسية تعلم حرف جديد تعرض املعلمة
مجموعة من البطاقات املصورة كتب تحتها اسم الصورة من  4-3بطاقات تبدأ بصوت الحرف الذي هو هدف الحلقة.
•تحفز املعلمة املتعلمني عىل التفكري والربط بني الكلامت املعروضة مع نطق الصوت األول من الكلمة بصوت واضح ومميز؛ ليستنتج املتعلمون
الحرف الذي سيتعلمونه.
•تطلب املعلمة إىل املتعلمني ذكر كلامت أخرى من خرباتهم السابقة وثروتهم اللغوية ،فيها صوت الحرف.
•تعرض املعلمة لوحة كتب عليها الحرف املستهدف ،وتوزع عىل املتعلمني بطاقات مصورة ألشياء وكائنات تبدأ بصوت ذلك الحرف.
•تتيح املعلمة للمتعلمني فرصة للتحدث ومناقشة الصور التي يشاهدونها مبشاركة الزمالء.
•تطلب املعلمة إىل املتعلمني إلصاق البطاقات املصورة التي يف اسمها صوت الحرف وتعليقها عىل اللوحة املعروضة .أو توظف املعلمة أسلوب
التّعلّم التعاوين من خالل توزيع املتعلمني يف مجموعات وتصنيف البطاقات املصورة وفق الهدف يف الحلقة الدراسية ،ومن ثم يعرض املتعلمون
إنجازهم ،ويقدم لهم التحفيز والتغذية الراجعة.
•تؤكد املعلمة عىل صوت الحرف الذي تعلموه يف الحلقة قبل إنهائها وتنتقل إىل الفرتة التعليمية التي تليها.

� .2أن�شطة �أركان التّعلّم:

•يتم التخطيط والتجهيز ألنشطة األركان وفق هدف الحلقة الدراسية ،وأحيانًا وفق أهداف الوحدة الدراسية ،ويتم توزيع املتعلمني عىل األركان
التعليمية حيث تكون األنشطة جامعيّة وأحيانًا فرديّة.
•ركن التخطيط :وضع بطاقات لـ :كتابة ،نسخ ،شف ،تحويط ،رسم دائرة حول الصور املناسبة للحرف الذي تعلمه املتعلمون يف الحلقة الدراسية،
وتحدد املعلمة ذلك وفق مستويات املتعلمني.
•ركن الفن :يلون ،يرسم ،يشكل ،يصمم املتعلمون مجسامت ألشياء مرتبطة بالحرف.
قصصا أو كتبًا مصورة مناسبة للذي تعلموه؛ لتعزيز عملية التّعلّم أو يشاهدون بطاقات مصورة ،يستمعون
•ركن املطالعة :يتصفح املتعلمون ً
إىل قصة ،حوار ،كلامت تحتوي عىل صوت الحرف.
•ركن األلعاب اإلدراكية :يجمع املتعلم بعض البطاقات املصورة التي تناسب الحرف  /يركب أحجية  /يصنف األشياء واملجسامت وفق صوت
الحرف.
•ركن الحاسوب :يقوم الطفل بتمييز الصور التي تحوي صوت الحرف من خالل برنامج إلكرتوين مناسب تختاره املعلمة أو عرض تقدميي من
إعداد املعلمة.
•تعزز املعلمة تعلم املتعلمني من خالل تحفيزهم وتقديم التحفيز املعنوي لهم ،وعرض إنجازاتهم يف املكان املخصص لذلك.

� .3أن�شطة اللقاء الأخري:

•يستمع املتعلمون إىل قصة ،أنشودة ،أو ميارسون لعبة األصابع من املعلمة لتعزيز الحرف الذي تعلموه.
•تتيح املعلمة الفرص للمتعلمني لعرض أعاملهم وإنجازاتهم أمام أقرانهم والتحدث عنها خالل اليوم الدرايس.

*ملحوظات:

1 .1إذا كان املتعلمون يف املستوى الثاين من الرياض تعرض املعلمة الصور والكلامت.
2 .2تعرض املعلمة شكل الحرف مجر ًدا ورسمه يف بداية الكلمة.
3 .3تطلب إىل املتعلمني متييز الكلامت التي تبدأ بالحرف املستهدف.
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التخطيط للتدري�س يف ظل منحى املعايري ونواجت ال ّتع ّلم
ميثل التخطيط للتدريس يف إط��ار منحى املعايري أهمية كبرية وه��و كفاية هامة ال بد أن ميتلكها املعلم أثناء مامرسة عمله
وخ�لال ال�برام��ج التدريبية بهدف صقل م��ه��ارات��ه وتطوير أدائ���ه ،ومتنح املعايري دو ًرا ف � ّع��االً للمعلمني يف تخطيط التدريس
وإدارت���ه وق��ي��اس وتقويم نتائجه ،ومتكنهم م��ن متابعة التّعلّم وال��وص��ول إىل اإلب���داع يف أساليب تقويم النتائج واملخرجات.
كام تنعكس نتائج توافر املعايري عىل األنشطة التعليمية التّعلّمية داخل الفصل ،فتزداد مساحة التّعلّم النشط ،وتكرث األساليب اإلبداعية يف العملية
التعليمية.

معايري التخطيط لتعلم اللغة العربية وتعليمها يف �إطار منحى املعايري ونواجت التّع ّلم:

تقوم معايري التخطيط مبستوياته كلها عىل:
1 .1إملام املعلم املرجعي واملعريف باملعايري الوطنية ملادة اللغة العربية ونواتجها ،وفهمه العميق ملضامينها وإدراكه الواعي لسياقاتها املتنوعة.
2 .2الربط بني معايري اللغة العربية ونواتج تعلمها.
3 .3الربط الوظيفي بني معارف اللغة العربية ومهاراتها.
4 .4التكامل بني فنون اللغة العربية (االستامع والتحدث والقراءة والكتابة).
5 .5توظيف اإلسرتاتيجيات واملنهجيات التعليمية التي متنح املتعلم دو ًرا معرف ًّيا فاعالً وواع ًيا يف التعامل مع اللغة متجن ًبا االعتامد املطلق عىل
التلقني والحفظ واالستظهار.،
6 .6التكامل بني األنشطة الصفية والالصفية باعتبارهام رافدين للتعلم.
7 .7اإلفادة من املواد املصاحبة للمقررات الدراسية.
8 .8الربط بني نواتج تعلم اللغة العربية وأدوات تقوميها.
9 .9تعزيز السبل املنهجية والعمل عىل إثرائها.
1010الرتكيز عىل تفعيل أدوار املتعلم من خالل البحث واالكتشاف وتطوير مهارات التّعلّم الذايت وإنتاج املعرفة.
1111توظيف مهارات التفكري مثل :حل املشكالت واتخاذ القرارات ...وذلك من خالل توظيف املعرفة وتطبيقها يف املواقف الحياتية.
1212االهتامم باملوهوبني يف اللغة العربية ورعايتهم واحتضان نتاجاتهم املتنوعة.
1313االهتامم باملتعلمني من ذوي االحتياجات الخاصة من خالل أنشطة لغوية تتناسب مع قدراتهم مام يوفر لهم الرعاية النفسية املطلوبة.
1414إيالء تكنولوجبا التعليم اهتام ًما كب ًريا ،وتوظيفها من أجل تحقيق النواتج.
القيمي األهمية املطلوبة ،وربط الدروس واألنشطة املعدة من قبل معلم اللغة العربية بالقيم املركزية والفرعية الواردة يف رؤية
1515إعطاء الجانب
ّ
اإلمارات 2021م.
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مناذج تخطيط مقرتحة
الصف :األول األسايس
املجال :أساسيات القراءة
املحور املعرفة بالكتب واملطبوعات
املعيار :أن يظهر املتعلم فهام بغاية املطبوعات وتنظيمها وسامتها األساس ّية.
الناتج:يتعرف املتعلم السامت الرئيسة للجملة املقدمة عىل شكل مطبوع مثل :الكلمة األوىل ودرجات كتابة الحرف ،وعالمات التشكيل ،وعالمة
الرتقيم يف نهاية الجملة.

خطوات التنفيذ املقرتحة:

1 .1الرتحيب باملتعلمني ،وتهيئة أجواء نفسية محفزة عىل التّعلّم ،ومثرية لدافعيتهم.
2 .2توزيع املتعلمني إىل مجموعات.
3 .3عرض مناذج من قصص املتعلمني وكتبهم ،ومن املفيد أن يوظف املعلم جهاز العرض لعرض مناذج من املطبوعات لتشويق املتعلمني ،وإثارة
دافعيتهم نحو الكتب واملطبوعات الورقية واإللكرتونية.
4 .4تعميم القصص والكتب عىل املجموعات.
5 .5يقلّب املتعلمون القصص واملطبوعات لتعرف املكونات العامة لها من غالف وصور وجمل وكلامت.
6 .6يدرب املعلم املجموعات عىل الطريقة املثىل إلمساك الكتاب واملحافظة عليه.
7 .7يكتشف املتعلمون الكلمة األوىل التي وردت يف الكتاب أو القصة.
8 .8مييز املتعلمون بني الكلامت من حيث حجم الخط ،وتوظيف كلمتي( :صغرية – كبرية).
9 .9مييز املتعلمون بني بداية الجملة ونهايتها مع توظيف كلمتي( :بداية – نهاية)
1010يتعرف املتعلمون وجود عالمة ترقيم تأيت يف نهايات الجمل ،وهي النقطة.
1111يعرب املتعلمون عن القصص ،وما تتضمنه من صور تعب ًريا ح ًّرا ،مع البدء يف تدريب املتعلمني عىل التحدث باللغة العربية الفصيحة املبسطة.
1212يعزز املعلم محبة املتعلمني للقصص وكتب املتعلمني ،ويع ُّد رك ًنا يف الصف للكتب أو يجهز مكتبة صفية.
القيمي من خالل أغلفة الكتب ،وما يتصل بها من قيم.
1313يعالج املعلم الجانب
ّ
1414يجمع املتعلمون القصص والكتب بطريقة منظمة ،وتعاد للركن املخصص لها.
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تخطيط در�س
الصف :الثالث األسايس
املجال :أساسيات القراءة
املحور :الوعي بالسمع ّيات والصوت ّيات
املعيار :أن يظهر املتعلم فهماً بالكلامت واملقاطع الصوتية والرموز املطبوعة التي متثله
الناتج:
•يقرأ املتعلم مكونات كلامت جديدة ذات معنى بإضافة أو حذف أو تغيري األصوات يف الكلامت.
•يستثمر املتعلم معرفته بقواعد الصوتيات يف التحليل والرتكيب صوت ًّيا.

خطوات التنفيذ املقرتحة:

1 .1يناقش املعلم املتعلمني يف الخربات السابقة التي تع ُّد متطلبات سابقة لإلنجاز ،وهي :أصوات الحروف القصرية والطويلة ،ويقيم املعلم مدى
إتقان املتعلمني لها ،ومن املفيد أن يعرض املعلم بطاقات الحروف ،أو يعرضها إلكرتون ًّيا ،ويطلب إىل املتعلمني القراءة والنطق الصحيح.
2 .2أنشطة مقرتحة لتحقيق الناتج:
كل منها مع املقطع كلمة ذات معنى ،ويطلب إىل املتعلمني قراءة الكلامت.
أ  -يقدم املعلم مقط ًعا من كلمة ،ومجموعة أحرف ميكن أن يك ّون ُّ
مثال:
د..................... :
صا
م..................... :
صا
ر..................... :
صا
ويط ّور التدريب إىل مقطعني ،مثل:
لح..................... :
		
بر...................... :
صا
ئد..................... :
		
ب –يعرض املعلم مجموعة من الحروف ويطلب إىل املجموعات تكوين أكرب عدد من الكلامت ذوات املعنى ،وكتابتها عىل لوحة ،ثم قراءتها
جه ًرا ،كام يف النموذج اآليت:

ح–ص–ر–ب–ا–و–ي
ج – يقدم املعلم كلامت ويطلب إىل املتعلمني تركيب كلمة أخرى من أحرف الكلمة ذاتها ،ثم يقرأ املتعلمون الكلامت الجديدة ،مثل:
َع َق َد........................:
لَ َم َس.......................:
َعتَ َب........................:
َح َس َب......................:
د –يحلل املتعلمون صوت ًّيا مجموعة من الكلامت إىل مقاطع وحروف ،ويد ّرب املعلم عىل النطق الصحيح ،والتمييز النطقي بني الصوت القصري
والصوت الطويل.
القيمي من خالل الكلامت والصور املعززة للقيم املركزية والفرعية.
3 .3تتم معالجة الجانب
ّ
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موجهات عامة

تعريف التخطيط الدر�سي:

عملية إجرائية لتصور مسبق لعنارص وفعاليات عملية تعليمية تعلمية ،وتنظيمها بصورة تؤدي إىل تحقيق النواتج التعليمية املستهدفة يف مدة زمنية
محددة (حصة درسية).
يُع َّرف التخطيط الدريس أيضً ا بأنه عملية إجرائية ،يتم فيها وضع إطار شامل للخطوات واإلجراءات والفعاليات واإلسرتاتيجيات التعليمية التّعلّمية
واألدوات واألساليب التقوميية التي من شأنها تحقيق نواتج محددة والتحقق من بلوغها يف مدة زمنية محددة.

�أهميته:

ترجع أهمية التخطيط الدريس إىل أنه:
1.1خريطة تنفيذية ضابطة تضع املعلم أمام مهام وإجراءات منهجية مدروسة ،يتوقع بعد تنفيذها تحقيق النواتج املستهدفة .فهي بهذا تضمن
صحة املسار وحدوده الزمنية ،حيث متكن املعلم من القيام باإلسرتاتيجيات التعليمية التّعلّمية التي رسمها ،وتنفيذ أدوات التقويم الالزمة،
واستخدام الوسائط املساعدة ،وتجعله أقوى ثقة بنفسه ملا قام به من اطالع عىل محتوى املوضوع املطروق مبا يتضمنه من الخربات واملهارات
الواجب إكسابها للمتعلم.
2.2ضامنة لتحديد الحاجات التّعلّمية للمتعلمني تب ًعا لتصنيفهم حسب مستوياتهم ،مام يحقق مراعاة الفروق الفردية.
3.3إفادة من التغذية الراجعة التي توفرها إجراءات التقويم البنائية والوقفات التأملية لتطوير املسار.
4.4تنمية مهنية مستمرة ،حيث يقف املعلم عىل أهم املستجدات يف املوضوع الذي يخطط له مام يجعله أكرث إملا ًما باملادة العلمية.
5.5مساهمة من قبل املعلم يف تطوير املناهج؛ ذلك أن التخطيط الدريس يسبقه تحليل املنهج بصورة كلية ،وتحديد اإلسرتاتيجيات الكفيلة
بتنفيذه ،وتع ُّرف للمواد والوسائل الالزمة لذلك.

�إر�شادات تنفيذية للتخطيط الدر�سي:

ضمت وثيقة معايري املنهج الوطني ملادة اللغة العربية مجاالت ستة هي :أساسيات القراءة ،قراءة النصوص األدبية ،قراءة النصوص املعلوماتية،
الكتابة ،االستامع واملحادثة ،اللغة.
وهذه املجاالت ،وإن اختلفت من حيث محتواها املعريف واملفاهيمي ،وتباينت يف مهاراتها وسبل اكتسابها ،وطرائق تدريسها ،وأدوات تقوميها وآلياته،
إال أن مثة قواسم مشرتكة تجمعها يف عملية كتابة التخطيط الدريس ،والتي تيل بطبيعة الحال عملية التخطيط الذهني للموضوع املطروق ،وميكن
اإلشارة إليها فيام ييل:
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منوذج التخطيط الدر�سي
التخطيط الدريس ملادة اللغة العربية

منطقة  ................................التعليمية
العام الدرايس ................ :عدد الحصص ................ :الصف والشعبة............. :

 1اليوم والتاريخ................................................... :

 2التهيئة الحافزة...................................................................................................................................................................................:
الوحدة ......................... :عنوان الوحدة .......................................................... :موضوع الدرس........................................................ :

 3نواتج التّعلّم

 4األنشطة املقررة
دور املعلم

دور املتعلم

 5التقويم

 6ملسات املعلم اإلبداعية

 7األنشطة الالصفية:
من الوسائل التعليمية:
□ السبورة الذكية □ البطاقات
		
□ الوسائل اليدوية
□ الوسائط الرقمية املتعددة □ أوراق العمل/أوراق األنشطة
من طرائق التعليم و التّعلّم املقرتحة:
□ التّعلّم الفردي □ املناقشة
□ التّعلّم الثنايئ □ التّعلّم التعاوين
		
□ االستكشاف واالستقصاء
□ مخطط (مفاهيمي)
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□ األلعاب التعليمية
□ امللصقات
□ ...................................

حل املشكالت □ ...................................
□ ّ
□ النمذجة
□ ...................................
□ املرشوعات □ األنشطة العملية□ األنشطة الصورية
□ إسرتاتيج ّية (أ-أ-ت-س)
		
□ األلعاب الرتبوية □ التّعلّم الذايت □ متثيل األدوار
□ ...................................
□ الخرائط الذهنية
□ العصف الذهني □ األبحاث

خطوات كتابة التخطيط الدر�سي
تختلف طبيعة التخطيط الدريس شكالً ومضمونًا تب ًعا لنوع التخطيط املراد إنشاؤه (سنوي – فصيل – وحدة دراسية – موضوع – حصة درسية) ،وما
سنتناوله هنا هو تخطيط الحصة الدرسية .وجدير بالذكر أن التخطيط الدريس وثيقة تصور نظري مخترص ملا يراد تنفيذه ،وباعتامد النموذج الوارد
أعاله من املفيد للزميل املعلم مراعاة الخطوات واملوجهات اآلتية عند كتابة التخطيط الدريس:
1 .1هويّة التخطيط الدريس هي بياناته التعريفية املحددة؛ لذا فإن تدوينها هام ج ًدا ،لتتبع مسار ما أنجزه املعلم واملتعلم.
2 .2التهيئة الحافزة:
•هي املدخل األساس لولوج أي حصة درسية ،ومن املفيد التفريق بينها وبني تقويم التّعلّم القبيل ،فتدوينه وتنفيذه يكون مجديًّا ومندر ًجا
تحت التهيئة الحافزة إذا كان بناء الخربة الجديدة يرتكز وبقوة عىل استدعاء الخربة السابقة لدى املتعلمني ،وغال ًبا ما يكون هذا وار ًدا
يف بناء املفاهيم النحوية والبالغية ،ويف حاالت ارتباط ناتجني ببعضهام ،أو عدم إمتام إنجاز املرسوم تحقيقه يف الحصة السابقة ،إذ ليس
بالرضورة  -عىل الدوام  -وجود صلة وثيقة بني موضوعني متتاليني.
•وليس املجال هنا الحديث عن مواصفات التهيئة الحافزة الفاعلة ،ولكن من الرضوري أن تكون جاذبة ،وثيقة الصلة باملوضوع املطروق،
ويستحسن أن يكون املتعلم طرفًا فاعالً فيها ،تد ّون  -بكلامت مخترصة –يف الحيز املخصص لها .مثال :قيام املتعلمني بتمثيل أدوار مرسحية
حوارية ،مشهد (مقطع من فلم) ،استثامر املثري املريئ يف الكتاب املدريس ،مثل الصور والعبارات.
3 .3نواتج التّعلّم:
•محور التخطيط الدريس وجوهره املستهدف من املوقف التعليمي التّعلّمي ،ويد ّون الناتج كام ورد يف رأس املوضوع من الكتاب املدريس املقرر.
4 .4األنشطة املقررة:
أ( -دور املعلم)
•يد ّون يف هذا الحقل – باختصار  -التعليامت والتوجيهات واملبادرات والفعاليات التي سيكلف بها املعلم املتعلمني أو سيقوم بها.
ب( -دور املتعلم)
•يدون يف هذا الحقل – باختصار – كل ما سيقوم به املتعلم من استجابات وفعاليات ومبادرات .ويتم اختيار اإلسرتاتيجيات التعليمية
التّعلّمية من (طرائق التدريس) املشار إليها أسفل التخطيط الدريس.
5 .5التقويم:
•يدون يف هذا الحقل – باختصار -آليات التقويم وأدواته.
6 .6ملسات إبداعية:
•ويد ّون يف حقلها أنشطة تعزيزية وعالجية – مطالعات وآراء للمناقشة – مبادرات خاصة تصب يف خدمة تحقيق النواتج.
7 .7األنشطة اللاّ صفية:
ِ
•ويدون يف حقلها الواجبات والتكليفات الخاصة والعامة ،مثال :طبْ َق ما جاء يف وثيقة معايري املنهج الوطني .الصف الرابع .أساسيات القراءة.
 4األنشطة املقررة
 6ملسات املعلم اإلبداعية
 5التقويم
 3نواتج التّعلّم
دور املتعلم
دور املعلم
 -ال��ت��ص��وي��ب امل��ش�ترك -يستخدم املتعلم السياق - -قراءة وعرض العبارات - -قراءة العبارات.لألخطاء القرائية.
مب��ا يف ذل���ك ال��رس��وم وال��رس��وم التوضيحية - -تحليل الرسوم.
 -اإلج��اب��ة ع��ن األسئلة - -ال��ت��ص��وي��ب امل��ش�تركالتوضيحية ليفك ترمي ًزا ذات الصلة.
إلج����اب����ات األس��ئ��ل��ة
املطروحة.
أو يؤكد ع�لى تحديد - -التكليف بالقراءة.
 -ط��رح أسئلة من شأنها - -م��ن��اق��ش��ة ال��س��ي��اق��ات املطروحة.وفهم الكلامت.
 -مناقشة األسئلة املوازيةتقديم إض��اءات تساعد املطروحة والبديلة.
والتعامل معها فرديًّا
عىل فك ال��رم��وز وفهم - -محاكاة أمناط سياقية
الكلامت (مواقف ،تقاليب - -التعامل م��ع النشاط وزمريًّا.
 -توظيف كلامت موضوعرقم.....
الكلامت وأضدادها)..
ّ
 -عرض سياقات مامثلة- - .تحديد م��ا ت��م تعلمه ال �تّ��ع �ل��م يف سياقاتجديدة.
 -إحالة املتعلم إىل النشاط وتلخيصه. -إنتاج ع��ب��ارات ورس��ومتعلمي رقم.....
توضيحية.
 -تعزيز مبادرات املتعلم.337

الإ�سرتاتيج ّيات احلديثة لتدري�س اللغة العرب ّية وفق املعايري
 .1مفهوم الإ�سرتاتيج ّية:

الحرب ،فضالً عىل أ ّن املفهوم يشري
يعود أصل كلمة إسرتاتيج ّية ( )strategyإىل الكلمة اليونانية ( ،)strategiaوالتي تعني الرباعة العسكريّة أو ف ّن
ِّ
إىل فن توزيع وسائل الجيش واستخدام أدواته من أجل الوصول إىل هدف ُمح َّد ٍد ،أوعند االلتحام املبارش مع العدو ،فينتقل الرتكيز هنا إىل التكتيكات
والطرائق املتبعة يف تنفيذ كل عنرص من عنارص الخطة ،وطريقة توظيف املصادر واإلمكانات جميعها مبا فيها الجيوش يف املعركة.
ويُشار هنا إىل أ ّن مثة فرقًا واض ًحا بني اإلسرتاتيج ّية والطريقة ،إذ إ ّن اإلسرتاتيج ّية– كام ذكرنا سابقًا  -هي خطة تبينِّ كيفية الوصول إىل هدف مح ّدد،
وتشري يف الوقت نفسه إىل شبكة معقدة من الفكر والتجارب والتوقعات واألهداف والخربة التي متثل هذه الخطة بحيث تقدم إطا ًرا عا ًّما ملجموعة
من األفعال التي توصل إىل هدف مح َّد ٍد.
أ ّما الطريقة فهي اآللية والكيف ّية الالزمة لتنفيذ كل فعل من األفعال املطلوبة لتطبيق اإلسرتاتيج َّية باالعتامد عىل مجموعة من املصادر واألدوات.

� .2إ�سرتاتيج ّيات التّعليم والتّعلم وطرائقه:

التبوية ،وهذه املصطلحات هي:
نصت عليها املعاجم رَّ
ال بد من التّفريق هنا بني ثالثة مصطلحات ّ
•إسرتاتيجيات التّعليم :وهي مجموع األساليب والخطط التي يتّبعها املدرس للوصول إىل أهداف التَّعلُّم.
•إسرتاتجيات التّعلم :وهي مجموعة من األفعال املحددة التي يقوم بها املتعلم لجعل عملية التّعلّم أسهل وأرسع وأكرث متعة وفاعلية ،والتي
تجعله متعلّماً ذات ًّيا وقاد ًرا عىل توظيف ما تعلمه يف حاالت جديدة.
•طرائق التّعليم والتّعلّم ،وت ُستخدم عادة من قبل املد ّرس ،وهي التي تح ّدد آلية خلق البيئة املناسبة للتّعلم ،وتحدد طبيعة ال َّنشاط الذي يتض َّم ُن
دور امل ُعلِّم ،ودور املتعلم خالل الدرس.

� .3أهداف �إ�سرتاتيج ّيات عمليات التّعلم ،و�أثرها يف مهارات التّوا�صل ال ّلغوي:

إ َّن إسرتاتيج ّيات عمليات التّعلّم هي مجموعة من العمليات العقل َّية األساس َّية والتكامل َّية التي تساعد املتعلّم عىل الوصول إىل املعارف ،وتنمي قدرته
واس
عىل املثابرة ،و التّعلّم الذايتِّ ،
وحل املشكالت عن طريق املالحظة ،وجمع البيانات ،وقياس العالقات ،وتفسريها بطريقة علمية باستخدام ال َح ِّ
العلمي.
والتَّفكري
ِّ
وتشتمل عمليات العلم األساسية عىل مثاين عمليات هي :املالحظة ،التصنيف ،االتصال ،عالقات املكان والزمن ،االستنتاج ،عالقات العد (األرقام)،
القياس ،التنبؤ أو التوقع ،أما عمليات العلم التَّكامل َّية فتشتمل عىل خمس عمليات هي :التَحكُّم يف املتغريات ،تفسري البيانات ،فرض الفروض،
التعريف اإلجرايئ ،التجريب ،وعىل ذلك فإن مجموع هذه العمليات تخدم مهارات التواصل اللغوي :قراء ًة وكتاب ًة واستام ًعا وتح ُّدث ًا ،وذلك من خالل:
1.1مساعدة املتعلم عىل الوصول إىل املعلومات بنفسه بدالً من تقدميها له من قبل املعلم.
2.2تأكيد اعتبار التّعلّم عملية للبحث واالستقصاء واالكتشاف ،وليس عملية لتلقني املعرفة.
3.3تنمية بعض االتجاهات العلمية لدى املتعلمني مثل حب االستطالع ،والبحث عن مسببات الظواهر.
4.4تنمية التفكري الناقد والتفكري االبتكاري لدى امل ُتعلِّمني.
5.5تنمية قدرة املتعلِّم عىل املثابرة والتَّعلُّم الذا ّيت.
6.6إكساب املتعلم اتجاهات إيجابية نحو البيئة واملحافظة عليها ،األمر الذي يساعده عىل حل املشكالت التي تواجهه داخل املدرسة وخارجها.
7.7انتقال أثر اكتساب املتعلم ملهارات عمليات العلم إىل مواقف تعليمية وحياتية أخرى.

� .4إجراءات تنفيذ �إ�سرتاتيجيات عمليات التّع ّلم يف املوقف اللغوي:

توفر إسرتاتيج ّية عمليات التّعلّم للدرس اللغوي تقنيات تدريبية متنوعة تتطلب الدراسة الفردية ،والدراسة يف مجموعات؛ ملامرسة التّعلّم التعاوين،
أواملناقشة مع املعلم ،أوالعصف الذهني  ،ويَت ُّم تنفيذ ال إسرتاتيج ّية بالقيام ببعض املهام ،ومنها تخطيط أنشطة تدريبية تقوم عىل عمليات العلم
األساسية ،أو التَّكامل ّية ،ويقوم املعلم من خاللها بتوجيه عمل املتعلمني ،ومتابعته ،وتقديم أنشطة متنوعة ،وتغذية راجعة؛ إلعامل العقل يف إتقان
عمليات العلم؛ مام يؤدي إىل االبتكار ،وعمق التفكري ،ومن أهم هذه اإلسرتاتيجيات التي يُشار إليها هنا:
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◈ �إ�سرتاتيج ّية اال�ستق�صاء والتدريب على الت�سا�ؤل:

وهي إسرتاتيجيّة تدريسيّة يتعامل املتعلمون من خاللها مع خطوات املنهج العلمي املتكامل ،إذ يوضع الطّالب يف مواجهة إحدى املشكالت ،فيخطط
ويبحث ويعمل بنفسه عىل َحلِّها عن طريق توليد الفرضيّات واختبارها.
ّغوي ثالث صو ٍر متنوعة ،هي:
ولالستقصاء يف الدرس الل ّ
•االستقصاء الحر :يقوم فيه املتعلم باختيار الطريقة واألسئلة واملواد واألدوات الالزمة؛ للوصول إىل حل املشكلة التي تواجهه.
•االستقصاء املو ّجه :يعمل امل ُتعلِّم تحت إرشاف املعلم وتوجيهه ،أو ضمن خطة بحثية أع ّدت مق ّد ًما.
كل مجموعة وجهة نظر مختلفة تجاه املوضوع أو القضية
•االستقصاء العادل :ومير مبراحل تبدأ بتقسيم متعلمي الصف إىل مجموعتني ،تتبنى ُّ
املطروحة يف محتوى الدرس ،باإلضافة إىل مجموعة ثالثة تقوم مقام هيئة امل ُحكّمني.
وتتلخّص أهداف هذه اإلسرتاتيجيّة مبا يأيت:
1.1مساعدة املتعلم عىل بناء الهيكل اإلدرايكّ ،والبناء العقيل الذي تنتظم فيه الحقائق اللغوية واألدبية واملعلوماتيّة.
2.2تنمية مهارات التفكري ،والعمل املستقل لدى املتعلمني ،والوصول إىل املعرفة بأنفسهم.
3.3تنمية مهارات (عمليات) العلم أثناء التّعلّم باالستقصاء.
4.4تنمية مهارات التّعلّم الذايت لدى املتعلمني.
5.5مامرسة عملية البحث العلمي وفق الخطوات املنهجية املعروفة.
إكساب املتعلّم الثقة بال ّنفس والقدرة عىل إبداء الرأي ،وتقبّل الرأي اآلخر.
6.6
ُ

◈ �إ�سرتاتيج ّية التّعلّم التعاوينّ:

يعمل املتعلمون من خالل هذه اإلسرتاتيجيّة بشكل مجموعات مختلفة ،وتتك ّون كل مجموعة من أربعة إىل ستة متعلمني ،ومن مختلف املستويات،
التعليمي املشرتك الذي رسمه املعلم ،بحيث يتم التنافس بني املجموعات،
يقومون بالعمل م ًعا ،ويتعلمون من بعضهم البعض لتحقيق الهدف
ّ
والتعاون بني أفراد املجموعة الواحدة ،ويقترص دور املعلم يف هذه الطريقة عىل التوجيه ،والتنظيم ،وإعطاء التَّغذية ال ّراجعة عند الحاجة ،وتقديم
جامعي.
بشكل
ٍّ
التَّعزيز
ّ
◈ �إ�سرتاتيج ّية التّعلّم من خالل النّ�شاطات:

وهو التّعلّم الذي يقوم من خالل تنفيذ املتعلم لنشاط مقصود ،وهادف ،ومخطط له ،مثل :الزيارات امليدانية ،و التّعلّم من خالل املرشوعات،
واأللعاب ،وغريها من األنشطة الرتبويّة املختلفة ،ويَتميَّ ُز التَّعلُّم بهذه اإلسرتاتيجيّة بتوفري الفرص الحياتيّة الحقيقيّة للمتعلمني من خالل التّعلّم
الذايتّ ،باإلضافة إىل تعزيز االستقاللية ،و التّعلّم التعاو ّين ،وعىل ذلك ميكن لهذا النمط من التعليم أن يش ّجع املتعلمني عىل تحمل مسؤوليّة تعلّمهم،
ومن أمثلة تطبيقات هذه اإلسرتاتيجيّة( :املناظرة ،ال ّزيارةامليدانيّة ،التّعلّم عن طريق اللّعب ،تقديم العروض الشّ فوية ،التَّعلُّم من خالل املرشوعات،
إعداد الخطط والتّقارير).
◈ �إ�سرتاتيج ّية التّفكري النّاقد:

الصحيحة واملناسبة عن العامل الذي نعيش فيه ،وميكن توصيفه عىل أنه تفكري مربر ،ومسؤول،
الصحيح حول املعرفة َّ
يع ّرف التفكري الناقد بأنه التَّفكري َّ
ومهاري يركِّز عىل اتخاذ قرار حول ما نقوم به ،ومن تطبيقات هذه اإلسرتاتيجيّة:
ٌّ
•مهارات ما وراء املعرفة ،وهنا يراجع املتعلمون طرائق تفكريهم ،ويراقبون تعلمهم ،ويراجعون أنفسهم ،ويطورون مهارات املناقشة واالستامع
الفاعل ،و التّعلّم التشاريك ،والقراءة الناقدة ،ومهارات التفكري ،ويتقبلون آراء اآلخرين وأفكارهم ،ويتقبلون النقد البناء ،ويحرتمون اآلخرين،
ويتواصلون معهم مستفيدين من التطور الهائل للمعرفة الرقمية.
•املنظّامت البرصيّة؛ إذ يبتكر املتعلمون هنا صو ًرا ألمناط تفكريهم ،كالخرائط املفاهيمية ،والشبكات ،والرسوم البيانية والخرائط والجداول
البيانية واملنظامت البرصية.
•التّحليل؛ إذ يحلّل املتعلمون هنا وسائل اإلعالم واإلحصائيات والجداول ،ويقرؤون ال ّنصوص املعلوماتيّة بجدارة.
الفردي بوضوح وثقة،
•امتالك املتعلمني ملهارات الحياة االجتامعية،ے مثل :احرتام اآلخرين ،واالستفادة منها يف املناقشات ،والتعبري عن الفكر
ّ
ودعم آراء اآلخرين بدالئل منطقية ،وتحسني مهارات القيادة وتطويرها.
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 .5الإ�سرتاتيج ّيات اخلم�س للتّدري�س والتّع ّلم القائم على املعايري:

يتح َّمل املعلّم مسؤولية كبرية يف تشجيع التّعلّم وتعزيزه وتوجيهه وتيسريه وتحقيق إنجازاته ،ومن أجل أن يتقدم املتعلّم عرب نظام التعليم ليصبح
يف نهاية املطاف مواط ًنا متعلِّماً  ،ومثقفًا ،يجب عىل املعلِّم أن يستويف الشرّ وط املنصوص عليها يف املعايري التَّعليمية التي وضعتها اإلمارات العربية
املتحدة ،والتي تقدم وصفًا كاف ًيا حول ما يجب عىل املتعلِّ ُم معرفته ،والقيام به ضمن كل مجال ومحور من املنهاج الدرايس يف كل مرحل ٍة دراس ّية.
وفيام ييل اإلسرتاتيجيات الخمس املوىص بها لضامن أن املوقف التعليمي /التّعلّمي الذي يع ّده املعلم ،وينفذه أمام طلبته يساعد عىل تحقيق املعايري
ونواتج التّعلّم املتوقعة منهم:
1.1قراءة وثيقة املعايري بدقة ،إذ من املفرتض يف املعلم أن يركِّز هنا بشكل خاص عىل الصف واملادة التي يدرسها ،ومن املهم أيضً ا أن يكون عىل
دراية مبعايري الصف الذي يسبق الصف الذي يدرسه ،والصف الذي يليه حتى يتع َّرف طبيعة املحتوى ،واملهارات التي ينبغي عىل متعلميه
الصف الذي يليه.
إتقانها ،وما التّوقعات الواجب عليهم تلبيتها لالنتقال إىل َّ
2.2التفكري يف األنشطة الستيفاء املعايري ،وذلك من خالل أنشطة العصف الذهني التي ميكن للمعلِّم القيام بها ،والتي من شأنها أن تساعدهم عىل
تحقيق نواتج التّعلّم املحددة لكل معيار ،وكُلَّام كان املعلِّ ُم أكرث تحدي ًدا وتوضي ًحا ،كلام كان ذلك أفضل.
3.3التأكُّد من أن الخطط التَّدريس ّية تتامىش مع املعايري ،وذلك من خالل مراجعة خطط الدروس لألسبوع القادم ومقارنتها بوثيقة املعايري.
كل درس شكالً من أشكال التقييم التي ميكن من خاللها تحديد ما إذا كان
4.4مواءمة التقييم مع املعايري ونواتج التّعلّم؛ إذ ينبغي أن يتضمن ّ
املتعلمني قد أتقنوا نواتج التّعلّم التي استهدفها الدرس أم ال ،ويف حال إخفاقهم يف ذلك ،يجب عىل املعلّم مراجعة إضافية لل ّدرس مع متعلميه،
ومحاولة إعادة تدريس املوضوع بأسلوب تعليمي مختلف ،أو إجراء أنشطة مساندة كتوزيع أوراق عمل ،والجمع بني املتعلم األقوى واملتعلم
األضعف ضمن مجموعة واحدة ،وما إىل ذلك.
الصالت بني مختلف املعايري وتحديدها ،وذلك من خالل وضع الخطط املناسبة ملختلف ال ّدروس.
5.5بناء ّ
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�أ�ساليب تقومي تعلم املتعلمني:
يع ُّد التقويم وسيلة مهمة يُحكم بها عىل مدى النجاح الذي تحقق من وراء العملية التعليمية كلها :املنهج ومحتواه وأهدافه ،والطريقة واألساليب
التي اختارها املعلم لتنفيذ مفردات املنهج ،والتلميذ ومدى ما حصل من معارف ومهارات واتجاهات نتيجة مروره باملواقف التعليمية .والتقويم
يشمل أطراف العملية التعليمية جميعها ،ويالزم هذه العملية يف كل خطوة من خطواتها ،ويعكس اآلثار اإليجابية والسلبية للظروف واألحوال التي
تحدث فيها عملية التّعلّم ،وبذلك يزود هذه األطراف باألدوات التي يُحكم بها عىل النجاح أو اإلخفاق؛ ليصار إىل إعادة النظر يف مسرية أطراف عملية
التّعلّم ،بغية تحقيق النواتج املنشودة من هذه العملية .وللتقويم أنواع أهمها:
1.1التقويم القبيل :يهدف التقويم القبيل إىل تحديد مستوى املتعلم متهي ًدا للحكم عىل صالحيته يف مجال من املجاالت.
2.2التقويم البنايئ أو التكويني :وهو الذي يطلق عليه أحيانًا التقويم املستمر ،ويعرف بأنه العملية التقوميية التي يقوم بها املعلم أثناء عملية
التّعلّم ،وهو يبدأ مع بداية التّعلّم ويواكبه أثناء سري الحصة الدراسية .والتقويم البنايئ هو أيضً ا استخدام التقويم املنظم يف عملية بناء املنهج،
يف التدريس ويف التّعلّم بهدف تحسني تلك النواحي الثالث.
3.3التقويم التشخييص :يهدف التقويم التشخييص إىل اكتشاف نواحي القوة والضعف يف تحصيل املتعلم ،ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقويم البنايئ
من ناحية وبالتقويم الختامي من ناحية أخرىن حيث إن التقويم البنايئ يفيدنا يف تتبع النمو عن طريق الحصول عىل تغذية راجعة من نتائج
التقويم والقيام بعمليات تصحيحية وفقًا لها ،وهو بذلك يطلع املعلم واملتعلم عىل الدرجة التي أمكن بها تحقيق مخرجات التّعلّم الخاصة
بالوحدات املتتابعة للمقرر.
4.4التقويم الختامي أو النهايئ :يفيدنا التقويم الختامي يف تقويم املحصلة النهائية للتعلم متهي ًدا إلعطاء تقديرات نهائية للمتعلمني لنقلهم لصفوف
أعىل .وكذلك يفيدنا يف مراجعة طرائق التدريس بشكل عام.
وهناك عدد من أساليب التقويم الشائعة يف تقويم تعلم املتعلمني ،منها:
االختبارات :وهي أشهر هذه األساليب ،وتنقسم من حيث األداء واإلجراء إىل قسمني :شفوية ،وتحريرية.
وتنقسم أسئلة االختبارات التحريرية إىل نوعني ،هام:
•األسئلة املقالية :وهي نوع من األسئلة التي تعتمد عىل اإلجابة الحرة للمتعلم ،تلك اإلجابة التي ينشئها بطريقته الخاصة استجابة للسؤال
املطروح.
•األسئلة املوضوعية :األسئلة املوضوعية كثرية ،ومتنوعة ،ومن أنواعها:
1.1الصواب والخطأ :مجموعة من الجمل ،أو العبارات بعضها متضمن معلومات صحيحة مام درس املتعلم يف مادة ما ،وبعضها اآلخر متضمن
معلومات خطأ ،ثم يطلب إىل املتعلم املخترب الحكم عىل تلك العبارات فيام إذا كانت صحيحة ،أو خطأ.
2.2التكميل أو ملء الفراغ :هذا النوع من األسئلة سهل االستعامل ،وهو يقوم عىل كتابة عبارات يرتك فيها جزء ناقص يتطلب إىل املختربين
تكملته باإلجابات الصحيحة ،وقد يعطى املختربون مجموعة من البدائل يختار من بينها الكلمة ،أو العبارة الناقصة.
3.3املزاوجة :يتكون سؤال املزاوجة من قامئتني :تعرف األوىل باملقدمات ،والثانية باإلجابات ،حيث يطلب إىل املتعلم أن يجري مقابلة بني كل
عنرص من عنارص املقدمات بالعنرص الذي يالمئه يف اإلجابات وفق قاعدة توضح له يف التوجيهات ،غري أن وضع الكلامت أو الجمل أو األرقام
يف املقدمة يتطلب من املتعلم إعامل الفكر وكد الذهن ،بحيث يختار من قامئة اإلجابات ما يتناسب مع ما يف القامئة األوىل من معلومات
حسب الرتتيب املطلوب.
4.4التصنيف :عبارة عن طرح بعض الكلامت التي يوجد بينها عالقة تشابه ،ثم يُض ِّمن بينها كلمة ال عالقة لها بها جمي ًعا ،ويطلب إىل املتعلم أن
يحددها ،إما بوضع إشارة خطأ أمامها ،أو وضعها يف دائرة ،أو وضع خط تحتها ،وما إىل ذلك.
5.5االختيار من متعدد :يتألف سؤال االختيار من متعدد من جزءين :الجذر أو املقدمة أو املنت الذي يطرح املطلوب من السؤال ،ثم قامئة
اإلجابات ،أو البدائل املمكنة لإلجابة ،والقاعدة العامة أن يكون هناك بديل واحد صحيح ،أو يعد أفضل اإلجابات ،والبدائل األخرى خطأ).
•الورقة البحثية أو التقرير :يعدها املتعلم إعدا ًدا فرديًّا عن موضوع له صلة باملنهج ،متب ًعا املنهجية العلمية يف إعدادها.
قيمي عىل
•املالحظة املنظمة لسلوك املتعلمني :أسلوب منظم يلجأ إليه املعلم لقياس سلوك أو أداء يقوم به املتعلم ،يتضمن إصدار حكم ّ
السلوك ،أو األداء.
•األسئلة الشفوية (الحوار واملناقشة) :أسلوب يوظف لقياس مدى تحقق النواتج خالل املوقف التعليمي.
•التقويم الذايت من قبل التالميذ :التقويم الذايت يستخدم ألنه ميكن أن يزيد دافعية املتعلم ،وثقته بنفسه ،وإحساسه بامتالك مقدرات تعلمه
دون تدخل خارجي ،ويوفر الوقت الذي يستغرقه املعلم يف تقويم طلبته وتقرير النتائج ،كام ميكن أن يرثي املناهج وبخاصة يف الجوانب
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الوجدانية ،وييرس التّعلّم املستقل.
•الواجبات (التكليفات) :الواجب املنزيل أو الواجب املحدد هو عبارة عن مجموعة من املهام املحددة للمتعلمني من قبل مدرسيهم إلنهائها
خارج الفصول أو يف املنزل .وتشتمل الواجبات املنزلية الشائعة عىل مقدار أو مدة محددة من القراءة أو الكتابة أو النسخ التي يتم أداؤها ،أو
املشاكل التي يتم حلّها ،أو تشتمل عىل بناء مرشوع مدريس ،أو بعض املهارات األخرى.
•املرشوعات :تتيح املرشوعات لجميع املتعلمني إظهار ما تعلموه بأساليب تربز اهتامماتهم وإبداعهم ونواحي القوة لديهم.كام ميكنها من خالل
التصميم والتنظيم والرشح الدقيق أن تلبي احتياجات املتعلمني املوهوبني يف فصل متغاير العنارص.
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الو�سائل وامل�صادر
تركز الرتبية الحديثة عىل املتعلم باعتباره من أهم محاور العملية الرتبوية ،وهو الهدف النهايئ لها ،ولهذا ظهرت طرائق وأساليب حديثة ىف التدريس؛
وبالتايل ظهرت مفاهيم تربوية حديثة مثل التّعلّم الذايت ،و التّعلّم املستمر والتعليم التعاوىن ،والتعليم املوجه ،وغريها من املفاهيم التي تعتمد
عىل اكتساب املتعلم املهارات التي متكنه من التّعلّم الذايت بعي ًدا عن أساليب التّعلّم التقليدية التى تعتمد عىل التلقني واالستظهار والحفظ ،والتى
أصبحت ال تجدى ىف ظل تنامي املعارف وتشابك العلوم واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا املعلوماتية ىف االتصاالت ونقل املعلومات ىف كل مناحي
الحياة ،وبطبيعة الحال فإن املفاهيم الرتبوية الحديثة أصبحت تعتمد عىل تعلم املتعلم بنفسه وتحقيق االستقاللية ،واالعتامد عىل الذات ىف التّعلّم
والبحث والحصول عىل املعلومات ومواصلة الدراسة ،ولهذا أصبح من الرضوري تنويع مصادر التّعلّم ،وإتاحة الفرصة أمام املتعلمني للوصول إليها
واإلفادة منها بيرس وسهولة ،ومن أهم املصادر التي ميكن االعتامد عليها:

الكتاب املدر�سي:

هو أداة تعليمية فردية مقدمة يف إطار العالقات التقليدية بني املعلم وتالميذه عىل شكل كتاب يحتل مكانا يف الهيكلية الرسمية للتعليم.

مركز م�صادر التّع ّلم:

هو مرفق مدريس ،يديره اختصايص مؤهل ،يحتوي أنوا ًعا وأشكاالً متعددة من املصادر التعليمية والتعلُّ ّمية ،والتقنيات املعلوماتية والتعليمية ،يتعامل
معها املتعلم بشكل مبارش الكتساب مهارات البحث عن املعلومات وتحليلها وتقوميها ،بغرض بناء معارفه وخرباته وتنميتها ،باستخدام أنشطة قامئة
عىل أساليب التّعلّم املختلفة ،ويقدم خدمات تسهل عىل املتعلم واملعلم االستفادة من إمكاناته.

املكتبة الرقمية:

املكتبة الرقمية أو املكتبة االلكرتونية هي مجموعة من املواد (نصوص وصور وفيديو وغريها) مخزنة بصورة رقمية ،وميكن الوصول إليهاعرب عدة
وسائط ،وأهم وسائل الوصول إىل محتواهها ،هي الشبكات الحاسوبية ،وبصفة خاصة (اإلنرتنت).

ال�سبورة الذكية (التفاعلية):

تع ُّد السبورة التفاعلية من أحدث اإلكتشافات التعليمية ،ويتم استخدامها لعرض عمل ما عىل شاشة جهاز الكمبيوتر ،ولها استخدامات وتطبيقات
متعددة ،فهي تخدم املعلم يف طريقة التدريس ،وتستخدم داخل قاعات االجتامعات واملؤمترات وورش العمل.

ال�صف الإلكرتوين:

يستخدم الصف اإللكرتوين وسائل التّعلّم الرقمي مبا فيها :الحاسب اآليل الشخيص ،والطاوالت اإللكرتونية التفاعلية ،والسبورات الرقمية .وهذه
الوسائل جميعها تساعد املعلم عىل توصيل املعلومة بطريقة سلسة وجاذبة للمتعلم ،تناسب جميع أمناط تعلم املتعلمني عىل اختالف فئاتهم؛ مبا
يف ذلك ذوي االحتياجات الخاصة.

غرفة امل�صادر:

هي فصل درايس يقوم فيها معلم الرتبية الخاصة بتدريس املتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة ومساعدتهم .ويساعده أحيانًا بعض الفنيني ،ويختلف
عدد املتعلمني املتواجدين يف غرفة املصادر ،لكن نصاب املعلم خمسة متعلمني كحد أقىص.

الو�سائط املتعددة:

هي عبارة عن دمج بني الحاسوب والوسائل التعليمية إلنتاج بيئة تشعبية تفاعلية تحتوي عىل برمجيات الصوت والصورة و(الفيديو) ،ترتبط فيام
بينها بشكل تشعبي من خالل الرسومات املستخدمة يف الربامج.
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التطوير املهني:
تع ُّد جهود التطوير املهني كربنامج ،من أنجح التدابري الحداث تطوير يف مهارات ومعارف املعلمني ،مام له أثر يف تغيري مامرسات املعلم التقليدية
التي تنعكس يف نهاية املطاف عىل التحصيل العلمي للمتعلمني ،والبد أن تكون هذه الجهود منهجية؛ إلحداث تطور يف املامرسات الصفية للمعلمني
يف مواقفهم ومعتقداتهم ،ونتائج التّعلّم لدى املتعلمني.

خ�صائ�ص و�إجراءات التطوير املهني للمعلمني:

•مساعدة املعلمني عىل فهم أكرث عمقا ملحتوى املادة والطرائق التي يعلمون بها ،وعدم االقتصار يف تدريبهم فقط عىل التقنيات والسلوكيات
الحديثة ،بل يجب الرتكيز أيضا عىل املحتوى الذي يتم تدريسه؛ وذلك من خالل تصميم برامج تدريبية تخصصية وتربوية.
•توفري الوقت الكايف واملوارد والجهود التي تساعد املعلمني عىل املشاركة يف الدورات التدريبية املخصصة للتطوير املهني بشكل مستمر.
•تعزيز الزمالة والتبادل التعاوين بني املعلمني إلبراز قدراتهم (التخطيط ،التحليل ،التعليم ،التقويم) واالستفادة منها يف تطوير زمالئهم.
•إيجاد مراكز تقييم محايدة لتحديد مجاالت القصور يف املامرسات التعليمية ونتائج تعلم املتعلمني والعمل عىل تغيريها.
•املواءمة عالية الجودة يف التطوير املهني مع املعايري والتقييامت الوطنية للتعليم و التّعلّم من خالل تدريب املعلمني عىل كيفية اختيار برامج
تدريبية تتالءم مع معايري املناهج والتقويم.
•إيجاد مراكز تطوير مهني يف املدارس تقدم التوجيه واإلرشاد والتدريب مبشاركة مدربني تربويني ومعلمني مؤهلني.

�أهمية دليل املعلم:

•توفري التعليامت ،واألمثلة ،الواضحة والخطط الدرسية للمعلمني ملتابعة التعليم و التّعلّم يف الفصول الدراسية ،وهي أدلة يستخدمها املعلم يف
تنفيذ املعايري ،إذ توفر مفاتيح إلطالق معنى املعايري والنواتج وكيفية تنفيذها..
•يعمل دليل املعلم كوسيط بني وثيقة املعايريواملعلم ،وله دور فاعل كونه يساعد املعلم عىل تفسري محتوى الوثيقة ومضامينها بطريقة ذات
معنى.
•تقديم أفكار محددة واقرتاحات حول كيفية تنفيذ املعايري وفق أسس منهجية علمية ودمجها يف الخطط الدرسية واألنشطة والتقييامت.

يوفر دليل املعلم إجابات عن األسئلة التي تطرح عن كيفية تطبيق املعايري بشكل واضح وموجز ومنظم ،وكيف ميكن للمعلمني من استخدامها
بسهولة كموارد للتطبيق.
ويتصف دليل املعلم بالصفات اآلتية ،وهي أن:
1.1يكون واض ًحا وموج ًزا.
2.2يقدم ملحة عامة عن الغرض من املعايري (ما هي؟ وملاذا؟ أهميتها ،توظيفها.)...
3.3يقدم أفكا ًرا محددة لتنفيذ املعايري يف الفصول الدراسية (لكل وحدة دراسية أو حصة درسية).
4.4يقدم للمعلمني مناذج من الخطط الدرسية املستندة إىل منحى املعايري ،ويعرض أنشطة متنوعة وتقييامت.
5.5يتضمن الدليل وصفًا ألنواع مختلفة من التقييامت لقياس تحصيل املتعلمني ومدى تقدمهم.
6.6يقرتح األساليب العالجية التيتمكن املدرسني من استخدامها عندما تواجه املتعلمني صعوبات يف استيعاب املعارف واملهارات.
7.7يذكّر املعلمني باملصادر واملوارد األخرى التي ميكن أن يُعتم َد عليها يف اإلجابة عن التساؤالت.
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�إر�شادات عامة للمعلم:
توفري املناخ التعليمي املناسب للقيام بعملية التعليم و التّعلّم ،حيث يشري املناخ التعليمي إىل الجو العام أو الحالة العامة التي تسود غرفة الصف،
وال يقترص هذا الجو عىل املناخ املادي املتمثل يف تنظيم وترتيب غرفة الصف مبا تحتويها من مقاعد وأدوات وأثاث أو توفري درجة حرارة مناسبة
وإضاءة جيدة ،وغريها؛ بل يتعدى ذلك إىل توفري املناخ النفيس واالجتامعي الذي يسود غرفة الصف ،ويتسم باملودة والرتاحم والعطف الذي يتمثل
يف العالقات الناشئة بني املعلم واملتعلمني وبني املتعلمني أنفسهم ،وبهذا املناخ ينمو لدى املتعلمني االنتامء االجتامعي.

تنظيم البيئة الفيزيقية:

تشكل البيئة الفيزيقية اإلطار الذي تتم فيه عملية التّعلّم ،وتعد عملية تنظيم البيئة الفيزيقية من املهامت األساسية يف عملية التعليم و التّعلّم،
وتحتاج عملية تنظيم البيئة من املعلم إىل فهم ٍ
كاف لطبيعة املتعلمني واحتياجاتهم باإلضافة ملهارة التخطيط بحيث ميكن االستفادة من كل جزء
من أجزاء غرفة الصف ولتوزيع األدوات واألثاث والتجهيزات والوسائل التعليمية مبا يتناسب مع طبيعة األنشطة ،ومبا يسهل حركة املعلم واملتعلمني
فيؤدون أنشطةهم بطريقة تعاونية فاعلة ،ويفضل أن يكون للمتعلمني دور يف عملية التخطيط والتنظيم للبيئة الفيزيقية مام يزيد من تفاعلهم يف
عملية التعليم و التّعلّم واملحافظة عىل مقتنيات البيئة التي يتعلمون فيها.

توفري اخلربات التعليمية التعليمة:

يع ُّد توفري خربات تعليمية تعلم ّية متنوعة مهمة أساسية للمعلم يتم من خاللها مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني ،حيث يعطي كل متعلم فرصة
للمشاركة يف تحقيق أهداف التّعلّم ،وال ترتك مجاال ملتعلم بعدم املشاركة كام إنها توفر الفرصة للمتعلم الذي ينهي أنشطةه وأعامله املطلوبة من
بالقيام بأنشطة أخرى تناسب قدراته وإمكاناته كيال يكون عامالً من العوامل التي تؤثر سل ًبا يف عملية ضبط اإلدارة الصفية.

و�ضع خطة عملية لتقومي مدى تقدم املتعلمني نحو حتقيق الأهداف:

إن عملية تقويم مدى تقدم املتعلمني من املهامت األساسية لتحقيق األهداف املخطط لها ،وهو ما يسمى بالتقويم التكويني أو التقويم البنايئ،
وتتطلب عملية التقويم وضع خطة واضحة من قبل املعلم؛ لتسهل عمليه تقويم املتعلمني وتزوده مبعلومات دقيقة عن سري عملية التّعلّم ،ويتطلب
ذلك استخدام أساليب متعددة مثل املالحظة واالختبارات القصرية أو متابعة األعامل الكتابية واألنشطة املتنوعة التي يقوم بها املتعلمون بتوجيه
وإرشادات من املعلم ،ويجب أن تهتم خطة التقويم بتقويم جميع املتعلمني وعدم االكتفاء بتقويم أداء فئة قليلة منهم.
وتتطلب عملية التقويم استخدام السجالت الصفية ،حيث يدون املعلم اإلنجازات واملعوقات واملالحظات من تغريات سلبية أو إيجابية.

�إدارة غرفة ال�صف:

الصف الفاعل يحتاج إىل معلم يديره بفاعلية واقتدار ،وميتلك مجموعة من الخصائص كالذكاء واملرح واإلخالص والنضج العاطفي والنضج الفكري
والصرب واملرونة واملوضوعية ،وعىل املعلم أن يتقن العديد من املهارات ،ليكون فاعالً يف إدارة غرفة الصف مثل:
•التحضري للتدريس الصفي حيث تحتوي الخطط التحضريية عىل املعلومات والحقائق وعىل إجراءات صفية تنسيقية لتنظيم العالقات االجتامعية يف
الصف ،كام تتبع الخطط التحضريية اليومية خطط املقرر الدرايس ووحداته التدريسية ،وكذلك تشتمل عىل األنشطة والوسائل التعليمية والتحفيزية.
•املحافظة عىل الهدوء والوقار الشخيص أثناء األزمات واملشاكل الصفية الحادة.
•تجنب الوقوع مع املتعلمني يف مواقف محرجة واالنتباه التام ملا يجري يف الصف.
•متابعة وتوجيه أكرث من متعلم يف آن واحد واالنتقال السلس من نقطة إىل أخرى أثناء الرشح.
•وضوح التعليامت والتوجيهات.
•مثابرة املعلم يف تطبيق التعليامت واألحكام الصفية.
•املحافظة عىل انتباه املتعلمني ،ويكون من خالل إعطاء وصف مخترص عن أهداف الدرس ،وعرض التعليامت واإلشارات بشكل واضح ومحدد،
والتوزيع العادل والعشوايئ لألسئلة والتنقل التام واملستمر من مكان إىل آخر ،وتحفيز املتعلمني للمثابرة عىل القيام مبا يكلفون به من أنشطة
وواجبات.
•تأسيس مجلس إلدارة الصف من عدد مختار من املتعلمني وقد يكون للصف الواحد أكرث من مجلس كمجلس الثقافة ومجلس النظام ومجلس
األنشطة الرتفيهية مثل :الرحالت واملباريات الرتبوية الرياضية.
•التنويع يف إسرتاتيجيات التدريس ووسائلها.
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من األسس التي يعتمد عليها املعلم يف اختيار طريقة التدريس األهداف الرتبوية ،املرحلة الدراسية ،ﻃﺒﻴﻌﺔ ونوع املادة ﺍﻠﻌﻠﻣﻴﺔ ،طبيعة الخطة
الدراسية ،مدى توافر الوسائل التعليمية ،ﻣﻴﻭل املتعلم واستعداداته ،عدد املتعلمني ﻲﻓ الفصل الواحد ،اختالف املرحلة العمرية للمتعلم ،النمو
العقيل ،النمو البدين.
ﻭﻗد ﻻ يقترص الدرس الواحد عىل طريقة واحدة ،بل قد يحتاج الدرس الواحد إىل استخدام عدة طرائق ،ﻭﻻ يتعارض استخدام طريقتني أو أكرث يف
درس واحد ،فالحوار قد يكون مع االستقراء وقد يكون مع البيان العميل وقد يكون مع اإللقاء ،ﻭﻗد يبدأ الدرس بطريقة الدرس بطريقة وينتهي
بطريقة أخرى.

ومن �إ�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة:

•التعليم املتاميز :وهو تعليم يهدف إىل رفع مستوى املتعلمني.
•االستقصاء:واملقصود به أن يقوم املتعلم ببذل جهد يف الحصول عىل معلومات تفرس له املشكلة التي يواجهها قد تكون سؤاالً مح ًريا أو موقفًا
غامضً ا أو مشكلة تحتاج إىل حل.
•التّعلّم التعاوين :أن يعمل املتعلم يف مجموعات أو أزواج لتحقيق أهداف التّعلّم.
•حل املشكالت :وضع املتعلمني أمام مشكلة واقعية حياتية.
•التعليم املجازي:يستخدمها املعلم للربط بني الخربات السابقة للمتعلمني والخربات الجديدة ،وهو عبارة عن محاولة إيجاد عالقة بني موضوعني
غري متشابهني.
•التدريس باإلثارة العشوائية:هي إحدى آليات إنتاج أفكار إبداعية جديدة وتستند هذه اإلسرتاتيج ّية إىل رضورة تحريك الدماغ واستثارته
للخروج عن قوالب سابقة.
•القبعات الست :التدريس وفق القبعات الست هو أحد أشكال ومهارات تعليم التفكري.
•التّعلّم املدمج:وتستند هذه اإلسرتاتيج ّية عىل ربط املواقف التعليمية بحياة املتعلمني الواقعية وجعلهم يعيشون الخربة التعليمية يف مواقعها
الحقيقية.
•إسرتاتيج ّية التخيل :واملقصود به توجيه املتعلم إىل التخيل الذي يقود إىل اإلبداع مثل :كتابة قصيدة أو قصة أو نص أديب أو حل مسألة.
•العصف الذهني:يتم ﻓيه تقسيم املتعلمني إىل مجموعات ،كل ﻣﺠﻣﻭﻋﺔ ﺗﻀﻡ  10-5متعلمني .ثم يطرح السؤال عليهم ويقوم املتعلمون بتقديم
األفكرت واإلجابات دون تقييم أو نقد من أي شخص.
•البيان العميل:يقوم املعلم ﻲﻓ طريقة البيان باألداء الفعلي لعملية أو عمل ما ،ﺣﻴﺙ يعرض ما يجب القيام به وكيفية القيام به ،ﻭﻋﺎدﺓ ﻣﺎ يتوقع
ﻣﻥ املتعلم أن يكون قاد ًرا عىل إعادة العملية ﺃﻭ العمل بعد قيام املعلم بالبيان العميل.
•التعليم البرصي:ويعتمد عىل التعليم اللغوي – اللفظي مثل الصور الشاعرية يف القصائد التي تطوع الفكر واأللفاظ والكلامت لتقديم وصف
حيس ليشء ما.
•الخرائط املعرفية والخرائط الذهنية :وهي تقديم معلومات منظمة للمتعلمني ،وتربز الفكر واألحداث بوضوح.
•طريقة ﺗﻣﺜﻴل ﺍﻷدﻭﺍﺭ :طريقة متثيل األدوار هي طريقة تتضمن التمثيل التلقايئ ملوقف بواسطة فردين ﺃﻭ أكرث بتوجيه من املعلم.
•طريقة االكتشاف :يقصد باالكتشاف ﻫﻨﺎ ﺃﻥ يصل املتعلم إىل املعلومات بنفسه ،معتم ًدا ﻋﻠﻰ جهده ﻭﻋﻣﻠﻪ وتفكريه.
•األسئلة الصفية :ويعتمد نجاح التدريس عىل نجاح املعلم يف طرح األسئلة.
•التدريس وفق الذكاءات املتعددة :وتعتمد عىل أن كل متعلم قادر عىل التّعلّم بثامنية طرائق مختلفة.
•الواجبات املنزلية :وتهدف إىل تعزيز التّعلّم املدريس وتحميل املتعلمني مسئولية تعلمهم وتدريبهم عىل التّعلّم الذايت.

التنويع يف الو�سائل التعليمية:

يع ّد استخدام الوسائل التعليمية من العوامل التي تساعد عىل إرشاك جميع الحواس يف تحقيق التّعلّم الفعال ،ومن أهم املعايري يف اختيار الوسيلة التعليمية:
1.1مدى صلتها باألهداف وموضوع الدرس.
2.2مناسبتها ألعامر املتعلمني وخصائصهم.
3.3توافقها مع طريقة التدريس.
4.4بسيطة وغري معقدة.
5.5يتوافر فيها عنرص التشويق واإلثارة واألمان.
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م�سرد املفاهيم وامل�صطلحات:
1 .1املجال:

األفكار الكبرية الشاملة التي تربط املوضوعات بعضها ببعض عرب الصفوف واملوضوع أو العنوان الرئييس.
املجاالت :هي العنارص الرئيسة للموضوعات املستهدفة وتتضمن ستة مجاالت هي:
 .أأساسيات القراءة
 .بقراءة النصوص األدبية
 .جقراءة النصوص املعلوماتية
 .دالكتابة
 .هاالستامع واملحادثة
 .واللغة

2 .2املحور:

يحدد مكونات التسلسل الهرمي لإلطار املوحد ،أي أن املحاور تجتمع مع املجاالت ،بحيث يرتبط كل محور مبجال ومجموعة من املعايري القياسية،
واملحاور هي :املوضوعات الرئيسة التي تتشكل منها املجاالت ،وتغطي املحاور الصفوف جميعها.

3 .3املعيار:

هي بيانات محتوى مع تدرجات تتزايد يف التعقيد بني صف وآخر.

4 .4معايري املحتوى:

عبارات وصفية تحدد ما ينبغي أن يتعلمه املتعلمني من معارف وما ينبغي أن يكتسبوه من مهارات وقيم.

5 .5معايري الأداء:

عبارات تصف أداء املتعلمني من حيث تحقيقهم ملعايري املحتوى.
6 .6معايري املناهج:

عبارات وصفية تحدد ما ينبغي أن يتعلمه املتعلم من معارف ،وما ينبغي أن يكتسبه من مهارات ،وقيم (القدر الرضوري من املعارف والقيم
واالتجاهات واملهارات التي يجب أن يتعلمها كل متعلم).

7 .7ناجت التّعلّم:

يحدد بوضوح ما ينبغي أن يكون املتعلم قاد ًرا عىل فعله بعد إتقانه معايري املحتوى أو املقرر عىل مستوى صف معني.

8 .8موا�صفات املتعلم بح�سب احللقة:

مجموعة السامت األخالقية والشخصية واالجتامعية املقرتنة باألهداف األكادميية الواسعة التي يجب عىل املتعلمني تطويرها؛ ليصبحوا قادرين عىل
املساهمة يف مجتمع سليم وحيوي ،وهي متوافرة يف كل حلقة من حلقات النظام الرتبوي.
9 .9املنهج:

خطة شاملة تتسم بالتكامل ،وتتضمن جميع األنشطة والخربات التي يقوم بها املتعلمون حسب األهداف املرسومة ،ومدى تتابع املحتوى ،باإلضافة
إىل أساليب وإسرتاتيجيات التعليم والتّعلّم ،وأساليب تعزيز الدافعية ،وطرائق التقويم.
1010الكفايةالتعليمية:

مجموعة املعارف واملفاهيم واملهارات واالتجاهات التي يكتسبها املتعلم نتيجة إعداده يف برنامج تعليمي معني توجه سلوكه ،وترتقي يف أدائه إىل
مستوى من التمكن ،ميكنه من مامرسة مهنته بسهولة ويرس.
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1111النطاق والت�سل�سل:

طريقة توضح للمعلم املهارات واملعارف التي ينبغي أن يحققها املتعلمون عند البدء يف صف جديد ،واملعارف واملهارات التي يجب أن يحققوها
عند االنتهاء من هذا الصف.

1212الأ�صوات ال�صامتة وال�صائتة:

الصامتة :هي جميع الحروف الهجائية ،أما الصائتة فاملقصود بها األصوات الطويلة ،وهي حروف املد (األلف والواو والياء) ،والصوائت القصرية هي:
الحركات اإلعرابية (الضمة والفتحة والكرسة).

1313الكلمات الب�صرية:

كلامت ال ميكن يف الغالب تعليمها للطفل بواسطة الصور ،ومعظمها ال يصح تحليلها إىل مقاطع؛ ألنها تضمن أصواتًا تنطق وال تكتب ،ولذلك يعتمد
عىل معرفتها بالنظر إليها كوحدة واحدة ال تتجزأ ،مثل :أسامء اإلشارة واألسامء املوصولة والضامئر املنفصلة ،وهناك من يعرف الكلامت البرصية عىل
أنها أكرث الكلامت تكرا ًرا يف النصوص ،وتك ّون ما نسبته .% 70-50
1414التجان�س ال�صوتي:

تكرار صوت أو أكرث يف الكلامت املتوالية ،وهو مظهر من مظاهر موسيقا الكالم.

ُ
1515امل�صاحبات اللغوية �أو املُ
تالزمات:

ألفاظ متيل إىل اصطحاب ألفاظ أخرى الرتباط بعضها ببعض ،أو ألنها من محيط لغوي واحد.

1616القرائن:

ارتباط الكلامت بعضها ببعض سواء أكان يف الجملة أم كان يف السياق ،ويوضِّ ح هذا املعنى أو ذاك وجود قرينة دالة عىل املعنى املقصود لفظًا أو
معنى.

1717ال�سياق:

هو التعبري عام يكتنف الكلمة من معان من خالل عالقتها مبا قبلها وما بعدها من الكلامت.

1818التنا�ص:

تعالق النصوص استدعاء أو تأث ًرا أو توارد خواطر ،أي هو حضور تأثريات النصوص املقروءة يف النص املكتوب يف سبيل إنتاج دالالته.

1919الأدوات البالغية:

أدوات تستخدم يف النص لتعزيز املعنى وتأكيده ،والتأثري يف املتلقي وإقناعه.
2020اجلملة الب�سيطة:

جملة اسمية أو فعلية تحتوي عىل عالقة إسناد واحدة تربط بني املسند واملسند إليه (املبتدأ والخرب يف الجملة اإلسمية والفعل والفاعل يف الجملة
الفعلية).

2121اجلملة املركبة:

جملة اسمية أو فعلية تحتوي عىل أكرث من عالقة إسناد.
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2222الطالقة اللفظية:

قدرة املتعلم الشفوية عىل إنتاج أكرب عدد من األلفاظ أو الكلامت لبعض املواقف أو املشكالت والتساؤالت.
2323املهارة:

هي مجموعة استجابات محددة تنمو ب التّعلّم واملامرسة حتى تصل إىل درجة عالية من اإلتقان ،وقد تكون استجابة محددة لعمل معني ،أو تكون
مجموعة استجابات مستمرة تنمو بنمو التّعلّم
2424املهارات اللغوية:

•االستامع :هو اإلصغاء واالنتباه إىل حديث مسموع أو نص مقروء ،وإدراك املعاين واألفكار الكامنة فيه
•املحادثة:التواصل وتبادالألفكار باستخدام األصوات واألساليب التعبريية اللغوية واإلشارية ،ويتوقف مستواها الفكري والتعبريي عىل مستوى
املتحدث العلمي وطاقاته التعبريية إضافة إىل موضوع الحديث.
حل الرموز وفهمها والتفاعل معها ،واستثامر املقروء يف مواجهة املشكالت التي تعرتض القارئ ،واالنتفاع به يف حياته عن
•القراءة:القدرة عىل ّ
طريق ترجمة الخربات القرائية إىل سلوك.
•الكتابة:هي تسجيل أفكار املرء وأصواته املنطوقة يف رموز مكتوبة ،وفق أحكام اللغة وقوانينها يف كلامت وجمل مرتابطة ،وهي عنرص مهم
من عنارص التفاهم بني الناس ،ونقل الحضارات إىل األجيال.

2525مهارات التفكري:

•العصف الذهني :هو عملية استمطار األفكار املتعددة وتوليدها ،وهي مهارة رضورية والزمة ملامرسة بقية مهارات التفكري.
•التوقع:مهارة عقلية يستخدم فيها الباحث معلوماته السابقة يف التنبؤ أو التوقع بحدوث ظاهرة أو حادثة ما يف املستقبل ،وذلك بعد تحليل
املعلومات واألحداث الجزئية املرتبطة بالظاهرة ،والبحث عن االحتامالت املتوقّع حدوثها يف املستقبل ليحكم عىل أهمية وجود قيمة ما.
•املقارنة:تعرف أوجه الشبه واالختالف بني شيئني أو أكرث عن طريق تفحص العالقات بينها ،والبحث عن نقاط االتفاق ونقاط االختالف ،ث ّم
الخروج بنتيجة أو تفسري تحدده عملية املقارنة.
•حل املشكالت:عملية تفكري مركبة يتم من خاللها مامرسة مهارات تحديد املشكلة وصوغها ،ث ّم طرح الحلول والبدائل ،وفحصها من حيث
اإليجابيات والسلبيات ،ومن ث ّم الوصول إىل الحل األمثل لها ،باستخدام املعارف السابقة.
•اتخاذ القرار:مهارة تهدف إىل اختيار القرار األمثل بعد فحص الحلول البديلة من حيث إيجابياتها وسلبياتها ،وهي عملية ديناميكيّة تهدف
إىل إحداث تغيريات جوهرية يف النظام التقليدي ،والوصول إىل نتائج إيجابية حول قضية أو موقف ما باالعتامد عىل معلومات
وبيانات صحيحة.
•عالقة األجزاء بالكل :تهدف هذه املهارة إىل الوصول إىل العالقة التي تربط بني أجزاء اليشء وعالقتها بالكل ،ومدى أهميتها يف تكوينه.
السببي:تهدف هذه املهارة إىل تحديد األسباب لظاهرة ما أو حدث ما ،والبحث عن األدلة التي تر ّجح السبب الحقيقي لها ،والتأكد
•التعليل
ّ
من مصداقية هذه األدلة بوضع االحتامالت ،ثم البحث عن األدلة التي تؤكدها أو تنفيها.
•السبب والنتيجة :تهدف هذه املهارة إىل تحديد األسباب والنتائج ،بغرض الحكم عىل فكرة أو سلوك يف ضوء النتائج املرتتبة عىل حدوثه.
•التصنيف :تهدف هذه املهارة إىل إقدار املتعلم عىل تنظيم مجموعة من األشياء أو األحداث وفقا ملعيار محدد.
•التنبؤ:تهدف هذه املهارة إىل البحث عن االحتامالت املتوقع حدوثها يف املستقبل نتيجة حدث ما ،والبحث عن األدلة التي تؤكد هذه
االحتامالت.
•التخطيط:عملية إجرائية يتم فيها تحديد األهداف والخطوات واإلجراءات والفعاليات واإلسرتاتيجيات التعليمية واألساليب التقوميية؛
للتحقق من تحقيق األهداف يف مدة زمنية محددة.

2626الن�ص املعلوماتي:

رشا مقصو ًدا ويرشحها .ويتضمن يف الغالب ،إضافة إىل الكلامت والجمل والفقرات ،صو ًرا ورسومات
النص الذي يُق ّدم معلومات للقارئ تقدميًا مبا ً
توضيحية وجداول وخرائط.
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2727الن�ص ال�سردي:

النص الذي يحيك حكاية ،ويصف سلسلة من األحداث الحقيقية أو الخيالية ،ويتضمن شخصيات وإطا ًرا زمان ًيا ومكان ًيا.

2828الن�ص الو�صفي:

نص يهدف إىل إيجاد صورة واضحة لشخص أو مكان أو يشء أو فكرة باستخدام التفاصيل الحس ّية والكلامت قوية اإليحاء ،دقيقة التعبري ،وتوظيف
التصوير واالستعارات؛ملساعدة القارئ عىل رؤية األشياء واإلحساس بها والتفاعل معها .والنص الوصفي قد يكون مضم ًنا يف النصوص املعلوماتية
والرسدية واإلقناعية.

2929الن�ص الإقناعي:

نص يهدف إىل إقناع القارئ بفعل أمر ما أو عدم فعله ،أو يهدف إىل تغيري وجهة نظر القارئ أو رأيه يف أمر ما ،وتصنف اإلعالنات التجارية عىل أنها
نصوص إقناعية باإلضافة إىل الرسائل والخطابات السياسية واملقاالت ،وللنصوص اإلقناعية خصائص لغوية تركيبية محددة.

3030مهارات القرن 21على ال�صعيد الدويل:

•طرائق التفكري :اإلبداع ،التفكري النقدي ،حل املشكالت ،اتخاذ القرار.
•طرائق العمل :التواصل والتعاون.
•أدوات العمل :تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإلملام بشؤون املعلومات.
•مهارات العيش يف العامل :املواطنة والحياة واملهنة واملسؤولية الشخصية واالجتامعية.

3131م�صطلحات التكنولوجيا:

•الوسائط الرقمية:أدوات إلكرتونية (الشبكات واألجهزة الرقمية) تستخدم يف تخزين املعلومات وإرسالها ،وتختلف من حيث نوعها وصنفها
وامتدادات ملفاتها ووظيفتها.
•معالج الكلامت:هو برنامج حاسويب يُستخدم إلنتاج -مبا يف ذلك التحرير ،التنسيق والطباعة -أي شكل من أشكال املواد القابلة للطباعة.
•املثريات البرصية:هي مايصل إىل املتعلم عن طريق حاسة البرص من صور ورسوم ورموز وأشكال تؤثر يف مدركاته بحيث يستطيع فهمها
وتفسريها برصيًا ،فتساعده يف جوانب تعلمه وإتقانه للمهارات وتعديل االتجاهات والتواصل مع اآلخرين.
•الجهاز اللوحي:حاسوب محمول صغري ،يعمل بواحد من عدة تقنيات تسمح باللمس عىل الشاشة ،أو باستعامل قلم رقمي أو باالثنني م ًعا.
ويأيت ذلك بدالً عن الفأرة ولوحة املفاتيح التقليدية يف الحواسيب.
•تكنولوجيا املعلومات:هي استخدام تطبيقات الحاسوب ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية لتخزين واسرتجاع ونقل ومعالجة البيانات.
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