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 للمرحلة المتوسطة واالبتدائية لخطة تعزيز المهاراتالمرسلة من الوزارة العشرة  األهداف
 المرحلة االبتدائية :

 الصف الرابع :
 القراءة السليمة وفهم المقروء واستيعاب جوانبه واستثمارها. -1

 ستماع.فهم النص المسموع ومراعاة لغتي المقرر الدراسي آداب اال -2

 الكتابي.والتواصل التواصل الشفهي  -3

 .مفتوحة في الكتابةالتمييز بين التاء المربوطة والتاء ال -4

 من وسطها.لف كتابة كلمات تحوي همزتي الوصل والقطع وكلمات حذفت األ -5

 تعرف أنواع الكلمة والجملة وتمييزها استعمالها. -6

 .مروتمييزه واستعمالهاأللماضي والمضارع وا تعرف الفعل- -7

 صلية.أأل الماتتعرف الفاعل وتمييزه واستعماله بالع- -8

 ابة سليمة.كتابة الجمل بخط النسخ كت -9

 سم المفرد والمثنى والجمع وتمييزه واستعمالها.األتعرف -11

 الصف الخامس :

 القراءة السليمة وفهم المقروء واستيعاب جوانبه واستثمارها. -1

 ستماع.فهم النص المسموع ومراعاة لغتي المقرر الدراسي آداب اال -2

 الكتابي.والتواصل التواصل الشفهي  -3

 دة على السطر .المفر -لياءاسم الهمزة المتوسطة على ر -4

 .رسم الهمزة المتوسطة على الواو -5

 .تعرف الجموع وتصنيفها حسب أنواعها -6

 .عرف المفعول به وتمييزه واستعمالهت -7

 .مات الفرعيةالرفع المبتدأ والخبر بالع -8

 رسم عبارات بخط النسخ وفق القواعد المدروسة. -9

 تعرف السم المقصور/ المنقوص/ الممدود. -11

 ادس :الصف الس

 القراءة السليمة وفهم المقروء واستيعاب جوانبه واستثمارها. -1

 فهم النص المسموع ومراعاة لغتي المقرر الدراسي آداب االستماع. -2

 التواصل الشفهي والتواصل الكتابي. -3

 رسما صحيحا .المتوسطة والمتطرفة  رسم الهمزة -4

 رسما صحيحا .حروف فعال والو األ سماء األاللينة في لف األرسم  -5

 . صلية والفرعيةاألمات البالععرف اسم كان وأخواتها وخبرها واستعمالهما ت -6

 وأخواتها وخبرها واستعمالهما بالعالمات األصلية والفرعية .أن تعرف اسم  -7

 (الخمسةفعال األ منخر، آلخر، معتل اآلاصحيح عه )نوتعرف رفع الفعل المضارع بحسب  -8

 . خطاء الواردة فيهااألرسم عبارات بخط النسخ بعد تصحيح -9     

 . صحيحااأل حاجاته استعم واستعماله وفقر تعرف المصد -11    



 المرحلة المتوسطة :
 األول متوسط :

 .فهم النص المقروء وتحليله ونقده -1

 . قة القرائيةالودة الطج -2

 .لهمزة بأنواعها كتابة صحيحةا كتابة -3

 ا.صحيحا ية توظيف  النحو ساليباألتوظيف  -4

 الماته .تمييز الجر وأنواعه وع -5

 . عراب الفعل المضارع -6

 .سماءاأل والمبني من معرفة المعرب -7

 .سماء الموصولةاأل الضمائر،:  تمييزالمعارف -8

 (.التنمية القرائية)التحليلية والناقدة  مهارات القراءة- -9

 .أنواع الجموع معرفة-11

 الثاني متوسط :

 وتحليله ونقده. فهم النص المقروء -1

 جودة الطالقة القرائية . -2

 .كتابة الهمزة المتوسطة والمتطرفة- -3

 .تمييز الفاعل ونائبه -4

 .تمييز الفعل الصحيح من المعتل بأزمنته -5

 .الناقدة مهارات القراءة -6

 .التحليلية القراءة مهارات -7

 .والممدود والمنقوص تمييز المقصور- -8

 .سماءاألاللينة أواخر لف لألالرسم الصحيح -9

 لتمييز بين أنواع المفاعيلا -11

 
 الثالث متوسط :

 
 فهم النص المقروء وتحليله ونقده. -1
 جودة الطالقة القرائية . -2

 .فعالاأللف اللينة في األ رسم- -3

 .عرف أسلوب الشرطت -4

 تميز الحال . -5

 .القراءة الناقدة هاراتم -6

 .مهارات القراءة التحليلية -7

 .عت وإعرابهتمييز أنواع الن- -8

 . في مواضع مختلف ستفهامية( االما)الرسم الصحيح لكلمة - -9

 المقال التعبير الكتابي -11


