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 المملكة العربٌة السعودٌة

 التعلٌم 

 
 

 

 

 الخامس االبتدائً
 

 

 الصف :
 

   

      

        

 

 اللغة العربٌة
 

 

 المادة :
 

    

         

     

 كشف بالمهارات 
 

   

         

 

 

  

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 عرف وٌمٌز وٌستعمل المبتدأ والخبر) رفعهما بالعالمة الفرعٌة( .ٌت الفترة األولى

 3 ٌكتشف عن  معانً الكلمات من خالل سٌاق النص المسموع . الفترة األولى

 4 ٌصنف الجموع إلى : ) جمع تكسٌر ، جمع مذكر سالم ، جمع مؤنث سالم ( . الفترة األولى

 5 ( ال ا فٌه )ٌتعرف وٌستخدم أسلوب نداء م الفترة األولى

 6 ٌقرأ نصوصا مع مراعاة  صحة الوقف وسالمة الوصل وتمثٌل المعنى الفترة األولى

 7 ٌكتب عبارات بخط النسخ وفق القواعد المدروسة الفترة األولى

 9 ٌبدي الرأي وٌناقش فً موضوع مناسب الفترة األولى

 11 م التفصٌلٌةٌبدأ أثناء التحدث بعرض األفكار الرئٌسة ث الفترة األولى

 11 ٌكتب كلمات تحوي همزة متوسطة على ألف الفترة األولى

 16 ٌجٌب عن أسئلة حول ما استمع إلٌه. الفترة األولى

 12 ٌصف المشاهدات الٌومٌة الفترة األولى

 15 ٌوسع فكرة استمع إلٌها ) شرح ، تمثٌل ، تدلٌل ( الفترة األولى

 16 قررة.ٌستظهر النصوص الم الفترة األولى

ا .. الفترة األولى ًٌ ا قصص ًٌ  17 ٌقدم عرًضا شفه

ٌاق واستخدام المعجم الفترة األولى  34 ٌكتشف معانً الكلمات الجدٌدة من خالل التضاد والترادف والسِّ

 37 ٌجٌب عن أسئلة تفصٌلٌة حول نصوص الكتاب المقرر الفترة األولى

 43 رعٌةٌستخلص األفكار الرئٌسة والف الفترة األولى

 44 اقتراح عناوٌن مناسبة للنص . الفترة األولى

ٌوظف عالمات الترقٌم : النقطة، النقطتٌن ، الفاصلة ،عالمات التعجب ،عالمات  الفترة األولى
 االستفهام

46 

 47 ٌكتب نصا سردٌا )قصصً ( ٌتكون من فقرات متعددة . الفترة األولى

 49 ص تنطوي على سمات نص قصصً.ٌرسم خرٌطة معرفٌة لنصو الفترة األولى

 56 ٌستخرج بعض الصور والتراكٌب من النصوص الشعرٌة الفترة األولى

 57 ٌستخدم العنوان والفهرس وعناوٌن الفصول لتعٌٌن مكان المعلومة الفترة األولى

 55 ٌستخدم المعجم للوصول لمعانً الكلمات الفترة األولى

 3 لكلمات من خالل سٌاق النص المسموع .ٌكتشف عن  معانً ا الفترة الثانٌة

 4 ٌصنف الجموع إلى : ) جمع تكسٌر ، جمع مذكر سالم ، جمع مؤنث سالم ( . الفترة الثانٌة

 6 ٌقرأ نصوصا مع مراعاة  صحة الوقف وسالمة الوصل وتمثٌل المعنى الفترة الثانٌة

 7 ٌكتب عبارات بخط النسخ وفق القواعد المدروسة الفترة الثانٌة

 5 ٌتعرف وٌستعمل الفاعل )بالعالمات الفرعٌة ( . الفترة الثانٌة

 9 ٌبدي الرأي وٌناقش فً موضوع مناسب الفترة الثانٌة

 12 ٌتعرف وٌستعمل المفعول به )بالعالمات الفرعٌة ( . الفترة الثانٌة

 11 ٌبدأ أثناء التحدث بعرض األفكار الرئٌسة ثم التفصٌلٌة الفترة الثانٌة
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 11 ٌكتب كلمات تحوي همزة متوسطة على ألف لفترة الثانٌةا

 13 ٌكتب كلمات تحوي همزة متوسطة على واو .. الفترة الثانٌة

 16 ٌجٌب عن أسئلة حول ما استمع إلٌه. الفترة الثانٌة

 17 ٌتعرف وٌستعمل أسلوب التعجب . الفترة الثانٌة

 12 ٌصف المشاهدات الٌومٌة الفترة الثانٌة

 15 ٌوسع فكرة استمع إلٌها ) شرح ، تمثٌل ، تدلٌل ( ترة الثانٌةالف

 16 ٌستظهر النصوص المقررة. الفترة الثانٌة

ًٌاعن مشكلة بٌئٌة الفترة الثانٌة  15 ٌقدم عرًضا شفه

ٌاق واستخدام المعجم الفترة الثانٌة  34 ٌكتشف معانً الكلمات الجدٌدة من خالل التضاد والترادف والسِّ

 37 ٌجٌب عن أسئلة تفصٌلٌة حول نصوص الكتاب المقرر رة الثانٌةالفت

 41 ٌكتب مقاال علمٌا الفترة الثانٌة

 43 ٌستخلص األفكار الرئٌسة والفرعٌة الفترة الثانٌة

 44 اقتراح عناوٌن مناسبة للنص . الفترة الثانٌة

 45 ٌكتب إعالنا فً حدود خبرته الفترة الثانٌة

ظف عالمات الترقٌم : النقطة، النقطتٌن ، الفاصلة ،عالمات التعجب ،عالمات ٌو الفترة الثانٌة
 االستفهام

46 

 45 ٌكتب النص بطرٌقة الفقرات . الفترة الثانٌة

 52 ٌرسم خرٌطة معرفٌة لنصوص تنطوي على سمات نص إعالنً. الفترة الثانٌة

 55 ٌنفذ خطوات القراءة المتعمقة . الفترة الثانٌة

 56 ٌستخرج بعض الصور والتراكٌب من النصوص الشعرٌة لثانٌةالفترة ا

 57 ٌستخدم العنوان والفهرس وعناوٌن الفصول لتعٌٌن مكان المعلومة الفترة الثانٌة

 55 ٌستخدم المعجم للوصول لمعانً الكلمات الفترة الثانٌة
 

 


