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  للغة العربیة في ضوء المعاییر القومیة مصفوفة المدى والتتابع
  من الصف األول االبتدائي إلى الصف السادس االبتدائي 

  :أوًال مجال االستماع
  المعاییر والمؤشرات

  الصف السادس  الصف الخامس  الصف الرابع  الصف الثالث  الصف الثاني  الصف األول
تعرف : المعیار األول 
لمات األصوات والك

:والجمل  المسموعة   
:المؤشرات   

  یمیز األصوات العربیة.١
حدات و مقاطع یمیز و.٢

 .صوتیة تعبر عن معنى
 - فیما یسمع  -یمیز.٣

الكلمات ذات البدایات 
 .المتماثلة

للكلمات  یحدد مدلوًال.٤
   .التي یستمع إلیھا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فھم ما : المعیار الثانى 
.یستمع إلیھ   
:المؤشرات   

لمعنى یتوصل إلى ا - ١
الصحیح لكلمات 

  استمع إلیھا 

تعرف : المعیار األول 
األصوات والكلمات 
:والجمل  المسموعة   

:المؤشرات   
  یمیز األصوات  - ١

  ٠العربیة     
    حدات یمیز و - ٢
     مقاطع صوتیة و   
.تعبر عن معنى      
    فیما  - یمیز  - ٣
الكلمات ذات  - یسمع  

  .البدایات المتماثلة
فیما یسمع  - یمیز  - ٤
الكلمات ذات  - 

.النھایات المتماثلة  
یحدد مدلوال   - ٥

للكلمات التي یستمع 
.إلیھا   

 
 
 
 
 

فھم ما : المعیار الثانى 
.یستمع إلیھ   

:ت المؤشرا  
یتوصل إلى المعنى  - ١

الصحیح لكلمات استمع 
.إلیھا   

تعرف : المعیار األول 
األصوات والكلمات 

:والجمل  المسموعة   
:المؤشرات   

یمیز األصوات  - ١
٠ربیة الع  
یمیز وحدات و  - ٢

مقاطع صوتیة تعبر 
.عن معنى   

فیما یسمع  -یمیز – ٣
الكلمات ذات  - 

.البدایات المتماثلة  
فیما یسمع  -یمیز – ٤
الكلمات ذات  - 

.النھایات المتماثلة  
 
 
 
 
 
 
 
 

فھم ما : المعیار الثانى 
.یستمع إلیھ   
:المؤشرات   

یتوصل إلى المعنى - ١
الصحیح لكلمات استمع 

یھا إل  

تعرف : ار األولالمعی
األصوات والكلمات 
:والجمل  المسموعة  

:المؤشرات  
یمیز األسالیب فیما  .١

استفھام ، نداء (یسمع 
، نفي ، تعجب ، نھي 

  ).، أمر ، قسم
یحدد صیغ المتكلم  .٢

 .والمخاطب والغائب 
یتوصل إلى المعنى  .٣

الصحیح لكلمات 
 .استمع إلیھا 

یحدد عنوان  .٤
 .الموضوع المسموع

یذكر معلومات  .٥
ردت فیما استمع و

  .           إلیھ 
 
 
 
 
 

فھم : المعیار الثاني 
.ما یستمع إلیھ   

:المؤشرات   
یستنتج معنى كلمة  .١

جدیدة من سیاق 
  . مسموع 

تعرف : المعیار األول 
األصوات والكلمات 

:والجمل  المسموعة   
: المؤشرات   

یمیز األسالیب فیما  .١
استفھام ، ( یسمع 
نفي ، تعجب ،  نداء ،

  ).نھي ، أمر ، قسم 
یتوصل إلى المعنى  .٢

الصحیح لكلمات 
 .استمع إلیھا

یحدد عنوان  .٣
 .الموضوع المسموع

یذكر معلومات  .٤
وردت فیما استمع 

 . إلیھ
یتذكر التتابع الزمني  .٥

والمكاني فیما استمع 
 .          إلیھ

یحدد التفاصیل  .٦
المھمة فیما استمع 

  .إلیھ
 

م ما فھ: المعیار الثاني 
.استمع إلیھ  
:المؤشرات   

یستنتج معنى كلمة  .١
جدیدة في سیاق 

  . مسموع 

تعرف : المعیار األول 
األصوات والكلمات 

:والجمل  المسموعة   
: المؤشرات  

یمیز األسالیب فیما  .١
، استفھام(  یستمع إلیھ

نداء ، نفي ، تعجب ، 
  ).نھي ، أمر ، قسم

یتوصل إلى المعنى  .٢
الصحیح لكلمات 

 .استمع إلیھا 
یحدد عنوان الموضوع  .٣

 .المسموع
لمة الناقصة یكمل الك .٤

 من الجملة المسموعة 
یحدد التفاصیل المھمة  .٥

 .فیما استمع إلیھ 
یستنتج غرض  .٦

  .           المتحدث 
 
 
 
 

فھم ما : المعیار الثاني 
.یستمع إلیھ   
:المؤشرات   

یستنتج معنى كلمة  .١
 جدیدة من سیاق

  مسموع
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یحدد الكلمات  - ٢
 .المناسبة للسیاق 

یحدد شخصیات  - ٣
 .الحكایة المسموعة 

یمیز الكلمات  - ٤
والعبارات التى تعبر 

عن المشاعر 
 .المختلفة 

ینفذ ما یستمع  - ٥
.إلیھ من تعلیمات   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقد : المعیار الثالث 
: المسموع  وتذوقھ   

:المؤشرات   
تتابع یتذكر ال - ١

الزمنى والمكانى فیما 
.یسمع   

یفسر اإلیماءات  - ٢
واإلشارات وتعبیرات 

.الوجھ أثناء الحدیث    
یتنبأ بأحداث  - ٣

.الحكایات ونھایاتھا    
 
 
 
 
 

یحدد الكلمات المناسبة  - ٢
.للسیاق   

 یستنتج األفكار الرئیسة  - ٣ 
ینفذ ما یستمع إلیھ من  -٤  

  .تعلیمات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقد : المعیار الثالث 
: المسموع  وتذوقھ   

:المؤشرات   
یبدي رأیھ في سلوك   - ١

بعض الشخصیات في 
.استمع إلیھا قصة   

یمیز الكلمات  - ٢
التى تعبر  والعبارات

 عن المشاعر المختلفة 
یفسر اإلیماءات  - ٣

واإلشارات وتعبیرات  
.الوجھ أثناء الحدیث   

  یتنبأ بنھایة قصة ناقصة  - ٤
 
 
 

یحدد عناصر القصة  - ٢
.المسموعة   

یحدد خالصة  - ٣
.الموضوع المسموع   

ینفذ ما یستمع إلیھ من  - ٤
.تعلیمات   

یمیز الكلمات  - ٥
العبارات التي تعبر و

عن المشاعر المختلفة 
) .غضب  –سعادة (   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقد : المعیار الثالث 
: المسموع  وتذوقھ   

:المؤشرات   
    لة یقترح نھایات بدی - ١

.لقصة سمعھا      
یحدد عناصر القصة  - ٢

 –خصیات الش(المسموعة 
 –الزمان  –الحدث 
) .المكان  

    یمیز بین الحقیقة  - ٣
.والخیال فیما یسمع      
    یمیز بین الحقیقة  - ٤
.والرأي فیما یسمع      
یفسر اإلیماءات  - ٥

واإلشارات وتعبیرات  
.الوجھ اثناء الحدیث   

یحدد مرادف كلمات  .٢
 .استمع إلیھا

یستنتج األفكار  .٣
 .الرئیسة 

یحدد عناصر القصة  .٤
المسموعة 

، الشخصیات (
، الزمان، األحداث 

 ).المكان 
استمع  یسترجع ما .٥

إلیھ من أفكار أو 
أحداث وفق ترتیب 

 .عرضھا
ینفذ ما یستمع إلیھ من  .٦

  .تعلیمات 
یتذكر التتابع الزمني  .٧

والمكاني فیما استمع 
  .إلیھ 

 
نقد : المعیار الثالث 

: المسموع  وتذوقھ   
:المؤشرات   

یمیز الحقیقة من  .١
  .الخیال فیما یسمع 

یفسر اإلیماءات  .٢
واإلشارات وتعبیرات  

  .ثناء الحدیث الوجھ أ
یتنبأ بنھایة قصة  .٣

 .استمع إلیھا  
یبدي رأیھ في  .٤

شخصیات قصة 
 . استمع إلیھا 

یدرك أوجھ التناقض  .٥
 .فیما یسمع 

یكتشف األخطاء فیما .  ٦

یحدد مرادف كلمات  .٢
 .استمع إلیھا 

یستنتج األفكار  .٣
 .الرئیسة 

یحدد عناصر القصة  .٤
المسموعة 

، الشخصیات(
، الزمان، األحداث

المكان، العقدة، 
  ).الحل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقد : المعیار الثالث 
: المسموع  وتذوقھ   

:ات المؤشر  
یمیز الحقیقة من  .١

الخیال فیما استمع 
  .إلیھ

یفسر اإلیماءات  .٢
واإلشارات 

وتعبیرات الوجھ 
  .أثناء الحدیث

یمیز ما یتصل  .٣
بالموضوع وما ال 

  .یتصل بھ
یتنبأ بنھایة قصة  .٤

  .استمع إلیھا
یبدي رأیھ في  .٥

یحدد مرادف كلمات  .٢
 .استمع إلیھا 

یستنتج األفكار الرئیسة  .٣
 .فیما یستمع إلیھ

عناصر القصة  یحدد .٤
المسموعة 

، الشخصیات(
، الزمان، األحداث

 )المكان، العقدة، الحل
یسترجع ما استمع إلیھ  .٥

من أفكار أو أحداث 
 .وفق ترتیب عرضھا 

یربط بین السبب  .٦
والنتیجة فیما استمع 

  .إلیھ 
  
 
 
 

نقد : المعیار الثالث 
: المسموع  وتذوقھ   

:المؤشرات   
یمیز ما یتصل  .١

 بالموضوع مما ال
  .یتصل بھ

یسجل مالحظاتھ كتابة  .٢
حول ما استمع إلیھ 

  . بغرض التذكر
یمیز الحقیقة من  .٣

  .الخیال فیما استمع إلیھ
یمیز الحقیقة من الرأي  .٤

  .فیما استمع إلیھ
یفسر اإلیماءات  .٥

واإلشارات وتعبیرات  
  .الوجھ أثناء الحدیث
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شخصیات قصة   .یسمع 
 .استمع إلیھا

یدرك أوجھ التناقض  .٦
 .فیما استمع إلیھ

ا یكتشف األخطاء فیم .٧
  .استمع إلیھ 

  

یتنبأ بنھایة قصة استمع  .٦
  .إلیھا
یبدي رأیھ في  .٧

شخصیات قصة استمع 
 .إلیھا
یدرك أوجھ التناقض  .٨

 .فیما استمع إلیھ
یكتشف األخطاء فیما  .٩

  .استمع إلیھ
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  :مجال التحدث: ثانًیا
  المعاییر والمؤشرات

  الصف السادس  الصف الخامس  الصف الرابع  الصف الثالث  الصف الثاني  الصف األول
 

نطق : المعیار األول 
األصوات والكلمات 

:لجمل نطًقا صحیًحا وا  
:المؤشرات   

ینطق األصوات  - ١
العربیة نطًقا 

 .صحیًحا
یحاكى بدقة  - ٢

األصوات التى 
  .یستمع إلیھا

یمیز فیما ینطق بین  - ٣
الحركات القصیرة 
 .والحركات الطویلة 

ینطق كلمات ذات  - ٤
  .معنى 

 
 
 
 

 
تكییف :المعیار الثانى 

الحدیث وااللتزام بآدابھ 
:مع جمھور المستمیعن   

:رات المؤش  
.یقدم إرشادات بسیطة -١   
.یتحدث عن نفسھ  - ٢    

  
  

 
نطق : المعیار األول 

األصوات والكلمات 
:والجمل نطًقا صحیًحا   

:المؤشرات   
ینطق األصوات  - ١

  .العربیة نطقا صحیحا
ینطق الحروف  - ٢

المضعفة بحركاتھا 
  .المختلفة 

  .یتحدث فى جمل تامة - ٣
بین  - فیما ینطق -یمیز - ٤

الحركات القصیرة 
  .حركات الطویلة وال

 
 
 
 
 
 

 
تكییف :لمعیار الثانى ا

الحدیث وااللتزام بآدابھ 
:مع جمھور المستمیعن   

:المؤشرات   
یصف أشخاصا أو  - ١

.أشیاء أو أماكن  
.یسرد حكایات موجزة  - ٢  

 

 
نطق : المعیار األول 

األصوات والكلمات 
:والجمل نطًقا صحیًحا   

:المؤشرات   
ینطق األصوات  - ١

حیحا العربیة نطقا ص
متقاربة فى ( 

 - أسنانیة  –المخارج 
حركات قصیرة 

  )وطویلة 
ینطق األصوات التى  - ٢

  .تنطق والتكتب 
یسترجع جمال استمع  - ٣

  .إلیھا 
یجیب عن أسئلة  - ٤

المتحدث واستفساراتھ 
  . حین تطرح علیھ 

 
 
 

تكییف :المعیار الثانى 
الحدیث وااللتزام بآدابھ 
:مع جمھور المستمیعن   

:المؤشرات   
ب عن أسئلة یجی - ١

المتحدث واالستفسارات 
.حین تطرح علیھ   

.یتحدث بكلمات سلیمة  - ٢  

 
نطق : المعیار األول 

األصوات والكلمات 
:والجمل نطًقا صحیًحا   

:المؤشرات   
ینطق األصوات التي  .١

 .تنطق وال تكتب
 یتحدث في جمل تامة .٢
یضبط كلماتھ ضبًطا  .٣

یترجم ما ا صحیًح
 تعلمھ من قواعد اللغة

یستخدم أسالیب لغویة  .٤
متنوعة بما یتناسب 
ومواقف التواصل 

  .اللغوي 
 
 
 
 
 

 
اختیار : المعیار الثاني

األفكار وتنظیمھا تنظیمًا 
:مناسًبا   

:المؤشرات   
یرتب األفكار ترتیبا  .١

  .منطقیا 
یوضح أفكاره  .٢

  .بتفصیالت مناسبة 

 
نطق : المعیار األول 

األصوات والكلمات 
: والجمل نطًقا صحیًحا  

:المؤشرات   
ینطق الكلمات التي  .١

بھا أصوات تنطق وال 
تكتب بطریقة 

 .صحیحة
  .یتحدث في جمل تامة .٢
یضبط كلماتھ ضبًطا  .٣

یترجم ما  صحیًحا
 تعلمھ من قواعد اللغة 

یستخدم في حدیثھ  .٤
ألفاظا وتراكیب 

 .فصیحة 
یستخدم أسالیب لغویة  .٥

متنوعة بما یتناسب 
ومواقف التواصل 

  .اللغوي 
 

اختیار : لثانيالمعیار ا
األفكار وتنظیمھا تنظیًما 

:مناسًبا   
:المؤشرات   

ینتج أفكاًرا وثیقة الصلة  .١
  .بموضوع الحدیث

یرتب األفكار ترتیًبا  .٢
  .منطقًیا 

 
نطق : المعیار األول 

األصوات والكلمات 
:والجمل نطًقا صحیًحا   

:المؤشرات   
ینطق األصوات التي  .١

 .تنطق وال تكتب
  جمل تامة  یتحدث في .٢
یضبط كلماتھ ضبًطا  .٣

یترجم ما  صحیًحا
 تعلمھ من قواعد اللغة 

یستخدم أسالیب لغویة  .٤
متنوعة بما یتناسب 
ومواقف التواصل 

  .اللغوي 
 
 
 
 
 
 

اختیار : لمعیار الثاني
األفكار وتنظیمھا تنظیًما 

:مناسًبا   
:المؤشرات   

یرتب األفكار ترتیًبا  .١
  .منطقًیا 

یوضح أفكاره  .٢
  .مناسبة بتفصیالت 

ینتج أفكاًرا وثیقة  .٣
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یعرض آراء في  - ٣
.أشخاص أو في مواقف   

  

یربط الجمل ربًطا  .٣
  .سلیًما

 
 

 
اختیار : معیار الثالث ال

الكلمات والجمل والعبارات 
الصحیحة المعبرة عن 

:مضمون المواقف   
:المؤشرات  

یربط الجمل ربطا  .١
  .سلیما

یعبر عن األفكار  .٢
بتعبیرات بسیطة 

  .واضحة
یختار الكلمات التي  .٣

تناسب األفكار 
  . المطروحة 

  

یوضح أفكاره بتفصیالت  .٣
  .مناسبة 

یعبر عن األفكار بلغة  .٤
  .واضحة دقیقة 

 
 

اختیار : المعیار الثالث
الكلمات والجمل والعبارات 

معبرة عن الصحیحة ال
:مضمون المواقف   

:المؤشرات  
یختار الكلمات التي  .١

تناسب األفكار 
  . المطروحة 

یعبر عن األفكار  .٢
بتعبیرات بسیطة 

  .واضحة
یربط الجمل ربًطا  .٣

  .سلیًما
  

الصلة بموضوع 
  .الحدیث

یعبر عن األفكار بلغة  .٤
  .واضحة دقیقة 

 
اختیار : المعیار الثالث 

الكلمات والجمل والعبارات 
الصحیحة المعبرة عن 

:مضمون المواقف   
:المؤشرات   

یختار الكلمات التي  .١
تناسب األفكار 

  .المطروحة 
یعبر عن األفكار  .٢

بكلمات وجمل 
  .ةواضح

یسرد قصًصا تعبر  .٣
  .عن مواقف حیاتیة 
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:القراءةمجال : ثالًثا  

  المعاییر والمؤشرات
 الصف السادس الصف الخامس الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني الصف األول

 
معرفة : المعیار األول 

الحروف والكلمات والجمل 
العربیة ونطقھا نطًقا 

:صحیًحا   
:اتالمؤشر  

یحدد العالقات بین   - ١
األصوات والحروف 

.العربیة وأشكالھا   
حروف فى یتعرف ال - ٢

 مواضع مختلفة من الكلمة 
یتعرف نطق الحروف  - ٣
ع الحركات الثالث من م

 خالل كلمات 
یحدد معاني الكلمات  - ٤  

 
 
 

 
فھم النص : المعیار الثانى 

.المقروء فھًما جیًدا  
:المؤشرات   

ار الرئیسة حدد األفكی - ١
  في المقروء 

یحدد معاني الكلمات  - ٢
  .في المقروء 

 
معرفة : المعیار األول 

الحروف والكلمات والجمل 
العربیة ونطقھا نطًقا 

:صحیًحا   
:المؤشرات  

یمیز الحرف الممدود  - ١
.فى الكلمة   

یحدد العالقات بین  - ٢
األصوات والحروف 

.العربیة وأشكالھا   
یحدد مدلول الجمل  - ٣
.تامة ال  
 
 
 
 
 

 
فھم النص : المعیار الثانى 

.المقروء فھًما جیًدا  
:المؤشرات   

یحدد الفكرة الرئیسة  - ١
  .في الفقرة 

یحدد األفكار الفرعیة  - ١
والتفاصیل في الفقرة  

 
معرفة : المعیار األول 

الحروف والكلمات والجمل 
العربیة ونطقھا نطًقا 

:صحیًحا   
:المؤشرات  

یحدد الوظائف  - ١
للجمل المختلفة 

  .حسب النبر والتنغیم 
یحدد مدلول الجمل  - ٢

  .التامة 
 
 
 
 
 
 
 

 
فھم النص : المعیار الثانى 

.المقروء فھًما جیًدا  
:المؤشرات   

رة الرئیسة یحدد الفك - ٢
  في الفقرات المقروءة 

یحدد األفكار الفرعیة  - ٣
والتفاصیل في 

 
فھم النص : المعیار األول

.المقروء فھًما جیًدا  
:المؤشرات  

یفھم المعنى العام من  .١
 .النص 

ت الجدیدة یفھم الكلما .٢
 في السیاقات المختلفة 

یلقي األناشید إلقاء  .٣
 .ممثال للمعنى 

یحدد الفكرة الرئیسة  .٤
  .في المقروء 

یحدد األفكار الفرعیة  .٥
  .لما یقرأ 

 
 
 
 

 
القراءة : الثانىلمعیار

ة السریعة مع المحافظ
: على الفھم   
: المؤشرات   

یقرأ قراءة جھریة  .١
صحیحة في جمل 

  .تامة 

 
فھم النص : المعیار األول 

.المقروء فھًما جیًدا  
: المؤشرات  

یفھم المعنى العام من  .١
 .النص 

یفھم الكلمات الجدیدة  .٢
لمختلفة في السیاقات ا

. 
یلقي األناشید إلقاء  .٣

 .ممثال المعنى 
یحدد الفكرة الرئیسة  .٤

  .في المقروء 
یحدد األفكار الفرعیة  .٥

  .لما یقرأ 
 
 
 

 
نقد : المعیار الثاني 

: المقروء  وتذوقھ   
:المؤشرات   

یمیز الحقیقة من  .١
  ..الخیال فیما یقرأ

یمیز ما یتصل  .٢
بالموضوع المقروء 

  .مما ال یتصل بھ

 
فھم النص : المعیار األول 

.المقروء فھًما جیًدا  
: المؤشرات  

یفھم المعنى العام من  .١
 .النص 

ت الجدیدة یفھم الكلما .٢
 في السیاقات المختلفة 

یلقي األناشید إلقاء  .٣
 .ممثال للمعنى 

یحدد الفكرة الرئیسة  .٤
  .لما یقرأ 

یحدد األفكار  .٥
  .الفرعیة لما یقرأ 

یتعرف تسلسل  .٦
  .األحداث 

یقترح عنواًنا جدیًدا  .٧
لما یقرأ من 
  .النصوص 

 
نقد : لمعیار الثاني ا

: المقروء  وتذوقھ   
:المؤشرات   

یمیز الحقیقة من  .٦
  ..الخیال فیما یقرأ

یمیز ما یتصل  .٧
بالموضوع المقروء 

  .بھ مما ال یتصل
یبدي رأیھ في  .٨

شخصیات قصة 
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. 
  

 .الفقرات المقروءة 
یستنبط المعاني   - ٤

 .الضمنیة 
  

یقرأ اإلشارات  .٢
 .والالفتات بسرعة 

یقرأ العناوین الكبیرة  .٣
  في الصحف الیومیة 

في یبدي رأیھ  .٣
شخصیات قصة 

 .قرأھا
یدرك أوجھ التناقض  .٤

 .فیما یقرأ
یكتشف األخطاء في  .٥

  .نص مقروء
 
 

القراءة : المعیار الثالث 
السریعة مع المحافظة 

: على الفھم   
: المؤشرات   

یقرأ ما یشاھده في  .١
  .الوسائط اإلعالمیة 

یقرأ المصطلحات  .٢
المرتبطة بالمواد 
 .الدراسیة األخرى 

یقرأ قراءة جھریة  .٣
یحة في جمل صح
  .تامة 

یقرأ اإلشارات  .٤
 .والالفتات بسرعة 

یقرأ العناوین الكبیرة  .٥
  .في الصحف الیومیة 

  

 .قرأھا
یدرك أوجھ التناقض  .٩

 .فیما یقرأ
یكتشف األخطاء في  .١٠

 .نص مقروء
 
 
 
 
القراءة : لمعیار الثالث ا

السریعة مع المحافظة 
: على الفھم   
:المؤشرات   

یقرأ ما یشاھده في  .١
  .الوسائط اإلعالمیة 

یقرأ المصطلحات  .٢
المرتبطة بالمواد 
 .الدراسیة األخرى 

أ قراءة جھریة یقر .٣
صحیحة في جمل 

  .تامة 
یقرأ اإلشارات  .٤

 .والالفتات بسرعة 
یقرأ العناوین الكبیرة  .٥

 .في الصحف الیومیة 
یستخدم دلیل   .٦

 .التلیفونات
یستخدم الموسوعات  .٧

 .المناسبة 
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  :النصوص األدب و مجال: رابًعا
  

  المعاییر والمؤشرات
  الصف السادس  الصف الخامس  الصف الرابع  ثالصف الثال  الصف الثاني  الصف األول

قراءة : المعیار األول 
النصوص األدبیة نثرا أو 

شعرا قراءة صحیحة 
:معبرة   

:المؤشرات   
یمیز النشید  - ١

.مسموعا   
یلقي نشیدا قصیرا  - ٢

.مما یحفظ   
یعرض نًصا  - ٣

.سمعھ   
 
 
 

فھم :المعیار الثاني 
ون العمل األدبي و مضم

 تحلیلھ ونقده 
 

قراءة : معیار األول ال
النصوص األدبیة نثرا أو 

شعرا قراءة صحیحة 
:معبرة   

:المؤشرات   
یتلو سورة قصیرة  - ١

.مما یحفظ   
یمیز النشید  - ٢

.مسموعا   
یلقي نشیدا قصیرا  - ٣

.مما یحفظ   
یعرض نًصا  - ٤

.سمعھ أو قرأه   
 

فھم :المعیار الثاني 
مضمون العمل األدبي و 

:تحلیلھ ونقده   
:ت المؤشرا  

یحدد الشخصیات  - ١
الخیرة و الشریرة في 

.القصة   
یحدد األفكار  - ٢

الرئیسة في النصوص 
٠المقروءة   

 

قراءة : المعیار األول 
النصوص األدبیة نثرا أو 

شعرا قراءة صحیحة 
:معبرة   

  :المؤشرات 
یتلو سوًرا قصیرة  - ١

 .وآیات مما یحفظ 
 .یمیز النشید مسموًعا - ٢
یلقي نشیًدا قصیًرا  - ٣

 .حفظ مما ی
یعرض نًصا سمعھ  - ٤

  .أو قرأه 
 
 

فھم :المعیار الثاني 
مضمون العمل األدبي و 

:تحلیلھ ونقده   
:المؤشرات   

یعرض رأیھ في  - ١
.النصوص المقروءة   

یحدد خالصة  - ٢
.النصوص المقروءة   

یمیز بین الحقیقة  - ٣
.والخیال في النص   

یمیز بین الحقیقة  - ٤
.والرأي في النص   

یحدد معنى  - ٥
طرائف والنكات ال

.والمغزى منھا   

قراءة : المعیار األول 
النصوص األدبیة نثرا أو 

شعرا قراءة صحیحة 
:معبرة   

:المؤشرات   
یحسن تالوة القرآن  .١

  .في خشوع
یلقي نشیدا تدرب  .٢

على قراءتھ إلقاء 
  .معبرا

 
 
 
 

فھم :المعیار الثاني 
مضمون العمل األدبي و 

:تحلیلھ ونقده   
:المؤشرات   

فكار الرئیسة یحدد األ .١
  .والفرعیة للنص

یضع عنواًنا جدیًدا  .٢
  ٠للنص

 
 
 
 
 
 
 

قراءة : المعیار األول 
النصوص األدبیة نثًرا أو 

ا قراءة صحیحة شعًر
:معبرة   

:المؤشرات   
یلقي نشیًدا تدرب  .١

على قراءتھ إلقاء 
  .معبًرا

یمثل دوًرا في  .٢
مسرحیة قصیرة بعد 

  .التدریب علیھا 
 
 
 

فھم : المعیار الثاني 
مضمون العمل األدبي و 

:تحلیلھ ونقده   
:المؤشرات   

یحدد أسباب إعجابھ  .١
بنص شعري من 

  .حیث الفكرة 
یحدد أقرب األبیات  .٢

  .نى من بیت آخر مع
 
 
 
 

قراءة : المعیار األول 
النصوص األدبیة نثًرا أو 

:شعًرا قراءة صحیحة معبرة   
:المؤشرات   

یعبر عن معاني  .١
 .النصوص تعبیًرا جمیًال

یلقي الشعر إلقاء معبًرا  .٢
عن المعنى بأسلوب 

 .حواض
 
 
 
 
 
 

فھم مضمون :المعیار الثاني 
العمل األدبي و تحلیلھ ونقده 

: 
:المؤشرات   

یشرح أبیاتا شعریة  .١
بأسلوبھ محافًظا على 

  .المعنى
یذكر سبب إعجابھ بنص  .٢

 .شعري من حیث الفكرة
یحلل النص إلى أفكار  .٣

  .فرعیة 
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تذوق : المعیار الثالث

جمالیات األعمال األدبیة 
:واالستمتاع بھا  

: المؤشرات   
یحدد ما أعجبھ من  .١

  .النص 
مات الجدیدة یحدد الكل .٢

  و مرادفھا و مضادھا 
  

 
 
 
 

تذوق : المعیار الثالث
جمالیات األعمال األدبیة 

:واالستمتاع بھا  
: المؤشرات   

یحدد الكلمات  .١
الجدیدة ومرادفھا 

  . ومضادھا 
یوضح مظاھر  .٢

.                                                                                           الجمال في النص 
  

 
 
 
 
 
 
تذوق : لمعیار الثالثا

جمالیات األعمال األدبیة 
:واالستمتاع بھا  

: المؤشرات   
یحدد بعض مظاھر  .١

الجمال في النص 
التضاد ، (الشعري
  ).التشبیھ

یحدد الكلمات الجدیدة  .٢
 . ومرادفھا ومضادھا

یحدد جمال التشخیص  .٣
  .في نص أدبي 
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  :مجال البالغة :خامًسا
  

  شراتالمعاییر والمؤ
  الصف السادس  الصف الخامس  الصف الرابع  الصف الثالث  الصف الثاني  الصف األول

یستخدم :  المعیار األول د
األلفاظ والجمل الفصیحة 
فى حدیثھ ویستعین 

:بالصور البالغیة   
:المؤشرات   

یستخدم جمًال  .١
فصیحة جاءت في 

األناشید التي درسھا 
 .في مواقف مناسبة 

یحدد ما یتصل  .٢
قة والخیال من بالحقی

بین تعبیرات 
مسموعة ومقروءة 

 ومكتوبة
یستخدم كلمات على  .٣

 .وزن واحد 
یختار مضاًدا  .٤

 .لكلمات معطاة لھ 
یختار الجمل التي  .٥

تعبر عن بعض 
: ( المشاعر مثل 

 –الفرح  –الخوف 
  ) .الحزن 

یستخدم :  المعیار األول 
األلفاظ والجمل الفصیحة 

فى حدیثھ ویستعین 
:یة بالصور البالغ  

:المؤشرات   
یردد جمًال وأسالیب  - ١

فصیحة جاءت على 
لسان أبطال القصص 

 .أو في األناشید 
یعزز حدیثھ بصورة  - ٢

جمالیة من واقع حیاتھ 
. 
یمیل إلى استخدام  - ٣

  .التعبیرات البیانیة 
یأتي بكلمات على وزن  - ٤

 واحد
یأتي بمضاد لكلمات  - ٥

 معطاة لھ
یعبر عن معنى یحدد  - ٦

  .لھ في جمل بسیطة

یستخدم :  األول  المعیار
األلفاظ والجمل الفصیحة 

فى حدیثھ ویستعین 
:بالصور البالغیة   

:المؤشرات   
یردد جمًال وأسالیب  - ١

فصیحة جاءت على 
لسان أبطال القصص 

 .أو في األناشید 
یعزز حدیثھ بصورة  - ٢

 جمالیة من واقع حیاتھ
یفرق بین الحقیقة   - ٣

والخیال فیما یسمع أو 
 .یقرأ أو یكتب 

ستخدام یمیل إلى ا - ٤
 التعبیرات البیانیة

یكون جمًال من عنده  - ٥
 .تشتمل على سجع 

یعبر عن مشاعره في . - ٦
مواقف مختلفة في 

  .جمل بسیطة 
  

یستخدم :  المعیار األول 
األلفاظ والجمل الفصیحة 

فى حدیثھ ویستعین 
:بالصور البالغیة   

:المؤشرات   
یراعي في كالمھ  .١

مقتضى " وكتابتھ 
، الفرح: مثل" الحال 

، والشجاعة، حزنوال
، والزجر، واألمر
 .والدعاء

یعبر عن المعنى  .٢
  .بجمل تامة بسیطة 

یستخدم :  المعیار األول 
األلفاظ والجمل الفصیحة 

فى حدیثھ ویستعین 
:بالصور البالغیة   

:المؤشرات  
یراعي في حدیثھ  .١

وكتابتھ مقتضى 
الفرح : الحال مثل

والحزن والضیق 
  .والتعجب 

یستخدم التشبیھ في  .٢
 .ثھ وكتابتھحدی

یحدد أثر التضاد بین  .٣
  .األلفاظ في المعنى

  

یستخدم :  المعیار األول 
األلفاظ والجمل الفصیحة 

فى حدیثھ ویستعین 
:بالصور البالغیة   

:المؤشرات  
یوازن بین تعبیرین  .١

 .عن معنى واحد
یعبر عن فقرة بالدقة  .٢

 .المطلوبة
یمیز األسلوب  .٣

  .الحقیقي من الخیالي
كثر یختار الكلمات األ .٤

 .دقة من بین الكلمات
یستعین بالتشبیھ في  .٥

 .حدیثھ وكتابتھ
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  :الكتابةمجال : سادًسا

  
  المعاییر والمؤشرات

  الصف السادس  الصف الخامس  الصف الرابع  الصف الثالث  الصف الثاني  الصف األول
كتابة : المعیار األول 

الحروف والكلمات والجمل 
العربیة كتابة صحیحة 

  :واضحة 
:المؤشرات   

كتب الحروف ی - ١
 العربیة كتابة صحیحة 

یكتب جمال من  - ٢    
.كلمتین أو ثالث   

یكتب من الیمین  - ٣
. إلى الیسار   

تب الحروف یك - ٤
 مراعیا المتشابھ منھا 

لكلمات یكتب ا - ٥
 والجمل العربیة بخط جمیل 

 
 
 
 
 
 
 
 

كتابة :المعیار الثاني 
الكلمات والجمل كتابة 

.) الئیة إم( صحیحة   
:المؤشرات  

یكتب مراعیا الالم  - ١
  .الشمسیة والقمریة 

یكتب كلمات بسیطة  - ٢

كتابة : المعیار األول 
الحروف والكلمات والجمل 

العربیة كتابة صحیحة 
  :واضحة 

:المؤشرات   
ب جمال بسیطة یكت - ١

) محاكاة( بخط النسخ   
یكتب جمال  - ٢

مراعیا المسافة بین 
.الكلمات   

یكتب كلمات  - ٣
وجمال مراعیا حجم 

.الحروف   
كلمات  یكتب - ٤

مراعیا الحروف 
.المتشابھة   

یرسم الحركات  - ٥
.فوق الحرف   

 
 
 
 
 

كتابة :المعیار الثاني 
الكلمات والجمل كتابة 

.) إمالئیة ( صحیحة   
:المؤشرات  

یكتب مراعیا الالم  - ١
  .الشمسیة و القمریة 

یكتب مراعیا  - ٢

كتابة : المعیار األول 
الحروف والكلمات والجمل 

العربیة كتابة صحیحة 
:واضحة   

:المؤشرات   
یكتب جمال بخط  - ١

.النسخ   
یكتب جمال  - ٢

.مراعیا التنسیق   
یراعى النظافة في  - ٣

.الكتابة   
یكتب إعالنا  - ٤

.مراعیا جمال الخط   
الحركات  یكتب - ٥

فوق الحروف أو 
.تحتھا   

 
 
 
 
 
 
 

كتابة :المعیار الثاني 
الكلمات والجمل كتابة 

. )إمالئیة ( صحیحة   
:المؤشرات  

یكتب مراعیا المد  - ١
 .بأنواعھ 

  .یكتب مراعیا التنوین - ٢

كتابة : المعیار األول 
الحروف والكلمات والجمل 

العربیة كتابة صحیحة 
  :واضحة 

:المؤشرات   
 بخط یكتب جمال .١

  ) .ممارسة ( النسخ 
یكتب موضوعا  .٢

ثالث  جمل (بسیطا 
) أو أربع جمل

  .مراعًیا التنسیق 
یكتب في كراستھ  .٣

نموذجا كتابیا بخط 
  . النسخ الواضح

یكتب إعالنا مراعیا  .٤
  .جمال الخط 

یكتب مراعیا التنسیق  .٥
بین حجم الكلمة 
  .وحجم الحروف

یراعي النظافة في  .٦
 .الكتابة 

  
 

كتابة :المعیار الثاني 
الكلمات والجمل كتابة 

.) إمالئیة ( صحیحة   
:المؤشرات  

یكتب مراعیا التنوین  .١
مییز الحركات وت

  .الطویلة من القصیرة

كتابة : المعیار األول 
الحروف والكلمات والجمل 

بة صحیحة العربیة كتا
:واضحة   

:المؤشرات   
یكتب جمًال بخطي  .١

  .الرقعة والنسخ  
یكتب برقیة تھنئة  .٢

بخطي الرقعة 
  .والنسخ

یكتب الفتة بخطي  .٣
  .الرقعة والنسخ

  .یتعود تنظیم الكتابة  .٤
یحاكي نموذًجا  .٥

مكتوًبا بخط الرقعة 
  .أو النسخ 

یراعي في الكتابة  .٦
التنسیق في حجم 

الحروف في الكلمة 
وحجم الكلمة 

 .والجملة 
  

 
كتابة :المعیار الثاني  

الكلمات والجمل كتابة 
. )إمالئیة ( صحیحة   

:المؤشرات  
ب مراعًیا ھمزة یكت .١

  .القطع وألف الوصل
یكتب مراعًیا الھمزة  .٢

كتابة : المعیار األول 
الحروف والكلمات والجمل 

العربیة كتابة صحیحة 
  :واضحة

:المؤشرات   
یكتب جمًال بخطي  .١

  .الرقعة والنسخ
یراعي في كتابتھ  .٢

النظام والمسافات بین 
  .الفقرات والتنسیق

یكتب الفتة إرشادیة  .٣
بخطي الرقعة 

  .والنسخ
في الكتابة  یراعي .٤

التنسیق في حجم 
الحروف في الكلمة 
  .وحجم الكلمة والجملة

 
 
 
 
 
 

كتابة :المعیار الثاني 
الكلمات والجمل كتابة 

.) إمالئیة ( صحیحة   
:المؤشرات  

یكتب مراعًیا  .١
 .الھمزات ومواضعھا

یكتب مراعًیا بعض  .٢
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مراعیا الحركات 
  .الطویلة والقصیرة 

یعید كتابة جمل  - ٣
وكلمات بسیطة 

  ) . منقولة (
 
 
 
 
 
 
 
 

اختیار : المعیار الثالث 
األفكار وترتیبھا بصورة 

.صحیحة   
:المؤشرات   

یكتب بیاناتھ بشكل  - ١
  .بسیط  

  .ًال تامة یكتب جم - ٢
  یكنب كلمات أو جمًال  - ٣
یكتب حكایة موجزة  - ٤

  .من جمل معطاة 
 
 
 
 

 
استخدام : المعیار الرابع 

القواعد اللغویة و توظیفھا 
.في الكتابة   
:المؤشرات   

یكتب جمال من  - ١
كلمتین أو ثالث 

كلمات مكتملة 

الحركات الطویلة 
  .والقصیرة 

یكتب مراعیا المد  - ٣
  .بأنواعھ 

مات یكتب جمال وكل - ٤
بشكل صحیح 

إمالء ) منظورة (
  .منقوال 

 
 
 
 
 

اختیار : المعیار الثالث 
األفكار وترتیبھا بصورة 

.صحیحة   
:المؤشرات   

یكتب تعریفا موجزا  - ١
  .عن ذاتھ 

یكتب جملة تصف  - ٢
  .عمال یقوم بھ 

یكتب كلمات أو  - ٣
  .جمال 

یكتب فقرة من جمل  - ٤
  .معطاة 

 
 

 
استخدام : المعیار الرابع 
و توظیفھا  القواعد اللغویة

.في الكتابة   
:المؤشرات   

یكتب جمال بسیطة  - ١
من كلمتین أو ثالث 

كلمات مكتملة 

راعیا التاء یكتب م - ٣
المفتوحة و 
  .المربوطة

یكتب مراعیا الھمزة  - ٤
  .أول الكلمة 

یكتب مراعیا التاء  - ٥
وھاء  المربوطة
  .الضمیر 

ت بسیطة یكتب كلما - ٦
تملى علیھ كتابة 

  ) .سماعي (صحیحة 
 
 

اختیار : المعیار الثالث 
األفكار وترتیبھا بصورة 

.صحیحة   
:المؤشرات   

یكتب بیاناتھ  - ١
  .الشخصیة بدقة 

یكتب جمال تصف  - ٢
 .عمال یقوم بھ 

یكتب فقرات وصفیة  - ٣
  .بشكل مناسب 

یكتب فقرة من جمل  - ٤
 .معطاة 

یرة یكمل قصة قص - ٥
  .بسیطة 

 
استخدام : المعیار الرابع 

القواعد اللغویة و توظیفھا 
.في الكتابة   
:المؤشرات   

یكتب مستخدما الجمل  -١
  .االسمیة والفعلیة 

یكتب مستخدما بعض  -٢

مراعیا التاء یكتب  .٢
  .المفتوحة والمربوطة

یكتب مراعیا  .٣
الحروف التي تكتب 

 .وال تنطق  
یكتب جمال أو قطعة  .٤

لیھ صغیرة تملى ع
كتابة صحیحة 

 ) .اختباري (
مراعیا یكتب  .٥

الحروف التي تنطق 
  .وال تكتب 

 
اختیار : المعیار الثالث 

األفكار وترتیبھا بصورة 
.صحیحة   

:المؤشرات   
  .یكتب ملخصا لقصة .١
یكتب األفكار  .٢

  .لموضوع محدد 
یعید ترتیب بعض  .٣

  الجمل لیكون قصة
یكتب ملخصا  .٤

لموضوع مختصر 
مراعیا ترتیب 

  .األفكار 
 

 
استخدام : المعیار الرابع 

عد اللغویة و توظیفھا القوا
.في الكتابة   
:المؤشرات   

یكتب مستخدما الجمل  .١
  .االسمیة والفعلیة

یكتب مستخدما  .٢

  .المتوسطة
یكتب مراعًیا  .٣

  .عالمات الترقیم
یكتب مراعًیا الھمزة  .٤

 .المتطرفة
یكتب مراعًیا  .٥

الحروف التي تكتب 
 . وال تنطق والعكس

یكتب ما یملى علیھ  .٦
كتابة صحیحة 

  ) .اختباري (
 
 

اختیار : المعیار الثالث 
األفكار وترتیبھا بصورة 

.صحیحة   
:المؤشرات   

یرتب األفكار حسب  .١
 .أھمیتھا

یحدد أفكاره  .٢
 .بتفصیالت مناسبة

یكتب تعلیًقا على  .٣
  .صورة أو رسم 

یكمل قصة بجمل  .٤
 .مناسبة 

یلخص موضوًعا  .٥
  .بشكل مناسب

 
 

استخدام : ار الرابع المعی
القواعد اللغویة وتوظیفھا 

.في الكتابة   
:المؤشرات   

یكتب مستخدما  .١
المفرد والمثنى 

 .والجمع 

؟ ؛ ( عالمات الترقیم  
.( . !  

یكتب مراعًیا األلف  .٣
عل المقصورة في الف

  .واالسم 
یكتب ما یملى علیھ  .٤

بشكل صحیح 
  ).اختباري (

یضع عالمات الترقیم  .٥
في أماكنھا لنص 

  .مكتوب 
 
 

اختیار : المعیار الثالث 
األفكار وترتیبھا بصورة 

.صحیحة   
:المؤشرات   

یكتب موضوًعا  .١
  .مرتًبا أفكاره 

یكتب رسالة قصیرة  .٢
  .محددا األفكار 

یكتب نھایة مختصرة  .٣
 .لقصة 

واًرا بشكل یكمل ح .٤
 ).كتابة ( جید 

یكتب ملخًصا لقصة  .٥
  .أو موضوع ما 

 
استخدام : المعیار الرابع 

القواعد اللغویة و توظیفھا 
.في الكتابة   
:المؤشرات   

یكتب مستخدًما أنواع  .١
 .خبر المبتدأ

یكتب مستخدًما كان  .٢
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  .المعنى 
یكتب مستخدما  - ٢

  .نحن / الضمیرین أنا
یكتب مستخدما ھو  - ٣

  .ھي /
تخدما یاء یكتب مس - ٤

/ أمي / أبى ( الملكیة 
 ) .قلمي / فصلى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تنظیم : المعیار الخامس 
.وتنسیق الكتابة    

:المؤشرات   
یكتب من الیمین إلى  - ١

  .الیسار 
یراعى النظام  - ٢

  .والنظافة في الكتابة 
یمسك القلم بشكل  - ٣

  .صحیح 
یجلس الجلسة  - ٤

  .الصحیحة للكتابة 
ینقل جملة مراعیا  - ٥

  .مھا شكلھا وتنظی
یكتب كلمات وجمال  - ٦

  .بسیطة بخط واضح 

  .المعنى 
یكتب جمال اسمیة  - ٢

دون ( وفعلیة 
  ) .تفاصیل 

یكتب مستخدما  - ٣
  .المفرد والجمع 

یكتب مستخدما  - ٤
أسماء اإلشارة ھذا ، 

  .ھذه 
یكتب مستخدما  - ٥

ھي / ھو ( الضمائر 
 ).ھم / 

  
  
  
  
  
  
  
  

تنظیم : خامس المعیار ال
.وتنسیق الكتابة    

:المؤشرات   
ینقل فقرة مراعیا  - ١

منظور أو : شكلھا 
  .منقول 

یراعى المسافات بین  - ٢
  .الكلمات والجمل 

یكتب كلمات وجمال  - ٣
  .مراعیا حجم الحروف 

یجلس الجلسة  - ٤
  .الصحیحة للكتابة 

یكتب من الیمین إلى  - ٥
  .الیسار 

یراعى النظام  - ٦

  . حروف الجر 
یكتب إجابات عن  -٣

 .بعض األسئلة 
  
یكتب أسئلة اإلجابات  -٤

ویضع عالمة 
  .االستفھام 

یكتب مستخدما المفرد  -٥
  .والجمع  والمثنى

یكتب مستخدما  -٦
ھو ، ھي ( الضمائر 

  ).، ھما ، ھم  
 
 
 
 
 
 
 

 
تنظیم : المعیار الخامس 
.وتنسیق الكتابة    

:المؤشرات  
یكتب مستخدما بعض  - ١

  .عالمات الترقیم 
یراعى المسافات بین  - ٢

  .الكلمات والجمل 
  یكتب مراعیا الھامش  - ٣
یكتب مراعیا تنسیق  - ٤

  .الكتابة 
یراعى حجم الحروف  - ٥

ھا مع حجم وتناسق
  .الكلمة

یراعى تنسیق  - ٦
العناوین مع حجم 

  .حروف الجر
یكتب مستخدما  .٣

الواو (أدوات العطف 
  ).أو ، 

یكتب مستخدما  .٤
المفرد والمثنى 

 .والجمع 
یكتب مستخدما أسماء  .٥

 .اإلشارة كلھا 
یكتب مستخدما  .٦

الموصولة  األسماء
 ) .لتي ا، الذي (
یضع الحركات  .٧

المناسبة على 
، الضمة ( الحروف 

 ) .الفتحة ، الكسرة 
  
  
  
  

تنظیم : المعیار الخامس 
.وتنسیق الكتابة    

:المؤشرات   
یكتب فقرة مراعیا  .١

ترك مسافة (القواعد 
في بدایة الفقرة 

ووضع نقطة في 
  ) .نھایتھا 

یراعى النظام  .٢
  .والنظافة في الكتابة 

عي تناسق حجم یرا .٣
  حروف مع الكلمات ال

یكتب مراعیا  .٤
الھوامش والعناوین  
  .الرئیسة و الفرعیة

یكتب مستخدما  .٢
الفاعل بطریقة 

 .صحیحة
یكتب مستخدما  .٣

المفعول بھ بطریقة 
 .صحیحة 

یكتب مستخدما  .٤
المفعول ألجلھ 

 .بطریقة صحیحة 
یكتب مستخدما  .٥

المفعول المطلق 
 .صحیحة بطریقة 

یكتب مستخدما  .٦
المبتد أوالخبر 
 .بطریقة صحیحة

یكتب مستخدما  .٧
المضاف إلیھ بطریقة 

 .صحیحة
  
  

تنظیم : المعیار الخامس 
.وتنسیق الكتابة    

:المؤشرات   
یكتب مراعًیا  .١

استخدام عالمات 
  .الترقیم

یراعى تناسق  .٢
  .الكتابة

یكتب مراعًیا بدایة  .٣
  .الفقرة 

یكتب مراعًیا النظام  .٤
 .ةوالنظاف

  
  
  

 .وأخواتھا
یكتب مستخدًما أنواع  .٣

 .خبر كان وأخواتھا
یكتب مستخدًما إن  .٤

 .ھاوأخوات
یكتب مستخدًما أنواع  .٥

 .خبر إن وأخواتھا
یكتب مستخدًما الفعل  .٦

المضارع في حاالت 
الرفع والنصب ( 

 ). والجزم
یكتب مستخدًما  .٧

 .األفعال الخمسة
یكتب مستخدًما النعت  .٨

 .المفرد
یكتب مستخدًما الحال  .٩

 .المفردة 
یكتب مستخدًما  .١٠

 .األسماء الخمسة 
  

تنظیم : المعیار الخامس 
.كتابة وتنسیق ال  

:المؤشرات   
یكتب مستخدًما  .١

  .عالمات الترقیم  
یكتب مراعًیا  .٢

الھوامش والعناوین 
من حیث الحجم وبنط 

  .الخط 
یكتب مراعًیا النظام  .٣

  .والنظافة 
یراعى تناسق  .٤

وترتیب الجمل 
والمسافات بین 

  .الفقرات 



- ١٤ - 
 

 
 

 
 
 
 

الكتابة : المعیار السادس 
في موضوعات إبداعیة 

في موضوعات ( ووظیفیة 
تعبیرا عن ) متنوعة 

.النفس والمجتمع   
:المؤشرات   

  .یكتب اسمھ وبیاناتھ  - ١
یكون كلمات من  - ٢

  .حروف 
یكون جملة من  - ٣

  .كلمتین أو ثالث 
یكتب كلمات ذات  - ٤

  .معنى 
  .جمًال تامة  یكتب - ٥
یجیب عن أسئلة  - ٦

  .بسیطة كتابة
  
  

  .والنظافة في كتابتھ 
تخدما یكتب مس - ٧

النقطة وعالمة 
االستفھام  في جمل 

 .بسیطة 
  

الكتابة : المعیار السادس 
في موضوعات إبداعیة 

في موضوعات ( ووظیفیة 
تعبیرا عن ) متنوعة 

  .النفس والمجتمع 
:المؤشرات   

  .یكتب اسمھ وبیاناتھ - ١
یكتب كلمات ذات  - ٢

  .معنى 
من یكتب حكایات  - ٣

  .جمل معطاة
یكتب جملة تصف  - ٤

  .عمال یقوم بھ 
  .یكتب جملة وصفیة - ٥
یجیب عن أسئلة  - ٦

  .بسیطة كتابة 
  

  .الكتابة 
ینقل فقرة مراعیا  - ٧

  .التنسیق بین الفقرات 
 
 
 

الكتابة : المعیار السادس 
في موضوعات إبداعیة 

في موضوعات ( ووظیفیة 
تعبیرا عن ) متنوعة 

.النفس والمجتمع   
:المؤشرات   

  .یكتب فقرة وصفیة  - ١
یكتب حكایة من  - ٢

  .جمل معطاة 
تب بیاناتھ یك - ٣

الشخصیة بدقة عن 
  .نفسھ وأسرتھ 

یكتب جملة أو أكثر  - ٤
  .لیكمل قصة 

یكتب جمال تصف  - ٥
  .عمال یقوم بھ 

یكتب تعلیقا على  - ٦
صورة أو موقف ما 

.  
یكتب إعالنا بسیطا  - ٧

  .أو موجزا 
  

یكتب مراعیا  .٥
:  ، ( عالمات الترقیم 

. ( .  " "  
 
 
 

الكتابة : المعیار السادس 
في موضوعات إبداعیة 

في موضوعات (ووظیفیة 
تعبیرا عن ) متنوعة

.النفس والمجتمع   
:المؤشرات   

یكتب عدة جمل في  .١
  .موضوع محدد

د ترتیب جمل یعی .٢
  .لیكون قصة

یكمل قصة بجملة  .٣
  .مناسبة

یكتب كلمات أو جمل  .٤
  .جدیدة 

یكتب بیاناتھ  .٥
الشخصیة عن نفسھ 

  .وأسرتھ
یكتب تعلیقا مناسبا  .٦

 .لمنظر أو صورة 
یعبر عن مشاعره في  .٧

 .عدة جمل
یكتب قائمة ببعض  .٨

  .المشتریات 
  

  
  
 
 
 
 

الكتابة : المعیار السادس
في موضوعات إبداعیة 

في موضوعات (ووظیفیة 
تعبیًرا عن ) وعةمتن

 النفس والمجتمع 
:المؤشرات   

یكتب بیاناتھ  .١
  .الشخصیة 

  .یكتب برقیة تھنئة .٢
یكتب رسالة قصیرة  .٣

  .لزمیلھ
یكتب خبًرا لمجلة  .٤

  .الفصل 
یعبر عن مشاعره  .٥

 .في فقرة أو أكثر
 یكتب باختصار .٦

 .مذكراتھ الشخصیة 
یكتب تقریًرا عن  .٧

  .نشاط 
  

یكتب العناوین على  .٥
  األظرف بنظام 

 
 
 
 

الكتابة : المعیار السادس 
ات إبداعیة في موضوع

في موضوعات (ووظیفیة 
تعبیرا عن ) متنوعة

.النفس والمجتمع   
:المؤشرات   

یكتب مقاًال قصیًرا  .١
  .لمجلة الحائط 

یكتب بطاقة دعوة أو  .٢
  .تھنئة بشكل مختصر

یكتب تقریًرا عن  .٣
  .رحلة أو نشاط 

یكتب موضوًعا في  .٤
مناسبة ما اجتماعیة 

  .أو دینیة 
یكتب نھایة لقصة  .٥

  .قصیرة 
) كارت( اقة یكتب بط .٦

  .في مناسبة ما 
ینظم معجًما خاًصا . ٧

بھ یتضمن كلمات 
  .وحكًما وأمثاًال
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: مجال التراكیب اللغویة: سابًعا  

 
  المعاییر والمؤشرات

 الصف السادس الصف الخامس الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني الصف األول
المعیار األول تعرف  

التراكیب اللغویة والقواعد 
 و إجادة استخدامھا 

یستخدم أسماء  - ١
ھذه  –ھذا (اإلشارة 
. (......  

أنا (یستخدم الضمائر  - ٢
 .. ) .نحن  –

یمیز بین صیغ  - ٣
المتكلم والمخاطب 

  .والغائب 
  

المعیار األول تعرف  
التراكیب اللغویة والقواعد 

 و إجادة استخدامھا 
یستخدم بعض  - ١

التراكیب اللغویة 
 –شكرا ( المناسبة مثل 

صباح الخیر  –ك أشكر
  ) .مساء الخیر  –

یمیز بین الفعل  - ٢
الماضي و الفعل 

 .المضارع 
یمیز األسالیب فیما  - ٣

نداء  –استفھام ( یسمع 
نھي  –تعجب  –نفي  –
 ) .قسم  –أمر  –

یمیز بین صیغ المتكلم  - ٤
  .والمخاطب والغائب 

  
  

المعیار األول تعرف  
التراكیب اللغویة والقواعد 

 و إجادة استخدامھا 
ستخدم حروف ی - ١

  .الجر
یستخدم حروف  - ٢

 .العطف 
یمیز نوع الجملة  - ٣

اسمیة أو : المسموعة 
 .فعلیة 

یستخدم أسلوب النداء  - ٤
 .في مواقف التحدث 

یستخدم أسلوبي  - ٥
االستفھام والنفي في 

 .مواقف التحدث 
یستخدم الفعل  - ٦

المضارع في حالتي 
 .التذكیر والتأنیث 

یستخدم أسماء  - ٧
 .اإلشارة 

یستخدم صیغتي  - ٨
  .مر والنھي األ

  

المعیار األول تعرف  
التراكیب اللغویة والقواعد 

 و إجادة استخدامھا 
یستخدم أسماء  .١

  .اإلشارة 
 .یستخدم الضمائر  .٢
یستخدم الجملة  .٣

االسمیة والفعلیة وفقا 
 .لمثال

یستخدم بعض  .٤
( الظروف في جمل 

 ... ) مساء  - صباحا  
یستخدم المفرد  .٥

 .والجمع 
یعرف مكونات  .٦

یة الجملة االسم
 .والفعلیة ویمیزھما 

یطابق بین الفعل  .٧
والفاعل تذكیرا 

 .وتأنیثا 
یستخدم السؤال  .٨

 –متى ( المبدوء بـ 
 –كیف  - كم   –أین 
 ) .ما 
یتعرف أدوات النفي  .٩

 ) .ال - لن –لم ( 
  یستخدم الجملة الفعلیة  .١٠

المعیار األول: تعرف  
التراكیب اللغویة والقواعد 

 و إجادة استخدامھا 
:المؤشرات   

 .یعرب االسم المثنى  .١
 یعرب جمع التكسیر  .٢
یعرب جمع المذكر  .٣

 السالم 
یعرب جمع المؤنث  .٤

 .السالم 
یحدد عالمات إعراب  .٥

 .الفاعل 
یحدد عالمات   .٦

 .إعراب المفعول بھ 
یتعرف إعراب  .٧

 .المفعول ألجلھ
یتعرف إعراب  .٨

 .المفعول المطلق
یحدد عالمات إعراب  .٩

 .المبتدأ والخبر
 .یعرب المضاف إلیھ .١٠

  

تعرف  : لمعیار األولا
التراكیب اللغویة والقواعد 

  و إجادة استخدامھا
یتعرف 

أنواع خبر 
 .المبتدأ

 .یدرس كان وأخواتھا .١
یدرس أنواع خبر كان  .٢

 .وأخواتھا
 .یدرس إن وأخواتھا .٣
یدرس أنواع خبر إن  .٤

 .وأخواتھا
یعرب الفعل  .٥

المضارع في حاالت 
الرفع والنصب ( 

 ). والجزم
یستخدم األفعال  .٦

 .ة ویعربھاالخمس
 .یتعرف النعت المفرد .٧
 .یمیز الحال المفردة  .٨
یستخدم األسماء  .٩

  .الخمسة ویعربھا 
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