
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/30                   

* للحصول على جميع أوراق مرحلة ابتدائية في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/30arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                  

  

                  https://www.almanahj.com/sa/30arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ مرحلة ابتدائية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade30                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 قائوة املعايري ملادة

 هـ1441لغتي اجلويلة للعام الدراسي  

 اإلاملكت العزبُت الطعىدًت

 وسارة الخعلُم

 امت للخعلُم بمدافظت ظدةؤلادارة الع

 إدارة ؤلاشزاف التربىي  –الشؤون الخعلُمُت 

 كطم اللغت العزبُت



 هـ 0441 ت                                                                                         كطم اللغت العزبُ                                                                       

   هذه املعايري مطابقة ملا يف نظام نور .

 

 
 

 الصف الرابع االبتدائي
 
 

 
 



 هـ 0441 ت                                                                                         كطم اللغت العزبُ                                                                       

   هذه املعايري مطابقة ملا يف نظام نور .

 
 هعايري لغتي اجلويلة الصف الرابع

 هعايري الفرتة األوىل م

ركم 
 اإلاعُار

 

 هعايري الفرتة الثانية م

ركم 
 اإلاعُار

 2 حعزف ومداكاة الجمل اإلاشبخت .. 0 0 حعزف وجطيُف الكلماث إلى: اضم، فعل ، خزف . 0

ت مدطمت بجىدة ألاداء وضالمت الىطم وجلىًٍ الطىث جبعا ألضالُب اإلالزوء . 2 2 ل اإلاشبخت ..حعزف ومداكاة الجم 2  4 كزاءة الىطىص كزاءة ظهٍز

 6 حعزف ومداكاة أضلىب الىهي . 3 3 وعزف وجمُيز واضخعمال اإلابخدأ والخبر . )رفعها بالعالمت ألاضلُت، الػمت( .. 3

ت مدطمت 4  8 حعزف ومداكاة أضلىب الىفي .. 4 4 بجىدة ألاداء وضالمت الىطم وجلىًٍ الطىث جبعا ألضالُب اإلالزوء . كزاءة الىطىص كزاءة ظهٍز

 9 حعزف وجخميز واضخعمال الفاعل  ) بالعالمت ألاضلُت " الػمت " ( .. 5 5 حعزف وجطيُف ألاضماء إلى:  اإلافزد ، اإلاشنى ، الجمع . 5

 01 حعزف وجطيُف ألاضماء إلى:  مذكز ، مؤهض .. 6 6 حعزف ومداكاة أضلىب الىهي . 6

 00 كزاءة فلزاث أو هطىص  كزاءة ضامخه بطزعت مىاضبت مع الفهم . 7 7 حعزف وجطيُف ألافعال إلى: ماع، مػارع، أمز . 7

 01 حعزف ومداكاة أضلىب ألامز .. 8 8 حعزف ومداكاة أضلىب الىفي .. 8

 01 حعزف وجمُيز واضخعمال اإلافعىل به ) بالعالمت ألاضلُت " الفخدت " ( ... 9 00 مخه بطزعت مىاضبت مع الفهم .كزاءة فلزاث أو هطىص  كزاءة ضا 9

 06 ؤلاظابت عً ألاضئلت التي  جىظه إلُه خىل الىظ اإلاطمىع . 01 06 ؤلاظابت عً ألاضئلت التي  جىظه إلُه خىل الىظ اإلاطمىع . 01

 21 إعادة خكاًت كطت كطيرة مع مزاعاة حطلل أخداثها وجزابطها . 00 21 مزاعاة حطلل أخداثها وجزابطها .إعادة خكاًت كطت كطيرة مع  00

 24 اكدشاف معاوي الكلماث الجدًدة  مً خالل الخػاد والترادف والطُاق ... 02 24 اكدشاف معاوي الكلماث الجدًدة  مً خالل الخػاد والترادف والطُاق ... 02

 21 الخددر بطالكت عً مشاهداجه وأفكاره  بجمل مترابطت .. 03 25 الكت عً مشاهداجه وأفكاره  بجمل مترابطت ..الخددر بط 03

 22 حعزف واضخعمال أضماء ؤلاشارة .. 04 28 كخابت ما ًملى علُه كخابت صحُدت  مزاعُا الظىاهز ؤلامالئُت التي درضها . 04

 28 كخابت ما ًملى علُه كخابت صحُدت  مزاعُا الظىاهز ؤلامالئُت التي درضها . 05 31 اخخُار عىىان مىاضب للىظ اإلاطمىع . 05

 11 اخخُار عىىان مىاضب للىظ اإلاطمىع . 06 30 اضخخدام اإلاعجم اإلادرس ي  )الفبائي( للىضىل إلى معاوي الكلماث .. 06

 10 اضخخدام اإلاعجم اإلادرس ي  )الفبائي( للىضىل إلى معاوي الكلماث .. 07 32 عجب ، عالمت الاضخفهام  فُما ًكخب .جىظُف عالماث التركُم ) الىلطت ، الىلطخين ، الفاضلت ، عالمت الخ 07

 12 ام  فُما ًكخب.جىظُف عالماث التركُم ) الىلطت ، الىلطخين ، الفاضلت ، عالمت الخعجب ، عالمت الاضخفه 08 33 كخابت الحزوف اإلازجكشة على الططز والىاسلت عىه كخابت صحُدت 08

م في الكخابت بين الحزوف اإلاطمىضت  وغير اإلاطمىضت في خط اليسخ . 09  11 كخابت الحزوف اإلازجكشة على الططز والىاسلت عىه كخابت صحُدت 09 34 الخفٍز

م في الكخابت بين الحزوف اإلاطمىضت  وغير اإلاطمىض 21 35 اضخخالص ألافكار الزئِطُت والفزعُت . 21  14 ت في خط اليسخ .الخفٍز

 11 اضخخالص ألافكار الزئِطُت والفزعُت . 20 36 كخابت كطت كطيرة اضدىادا إلى  ضىر حعزع علُه 20

 16 كخابت كطت كطيرة اضدىادا إلى  ضىر حعزع علُه 22 37 كخابت هظ مً فلزجين رئِطِخين  وظمل جفطُلُت بطُطت . 22

 19 كخابت بطاكت / رضالت ألغزاع مخعددة ... 23 41 إكمال خارطت معزفُت لىطىص كطيرة. 23

 41 إكمال خارطت معزفُت لىطىص كطيرة. 24 40 اضخظهار الىطىص اإلالزرة. 24

 40 اضخظهار الىطىص اإلالزرة. 25 44 حعزف وجمُيز هىع الجمل ) الاضمُت والفعلُت ( 25

 44 هىع الجمل ) الاضمُت والفعلُت (حعزف وجمُيز  26 45 كخابت  كلماث خذفذ ألالف مً وضطها . 26

 48 كخابت كلماث جدىي دخىل الالم اإلاكطىرة على الكلماث اإلابدوءة بأل 27 46 كخابت كلماث جدىي همشحي الىضل واللطع  . 27

ف 28  49 بتالخمُيز بين الخاء اإلازبىطت واإلابطىطت في الكخا 28 47 كخابت كلماث مبدوءة بالالم ودخلذ عليها )ال( الخعٍز

 



 هـ 0441 ت                                                                                         كطم اللغت العزبُ                                                                       

   هذه املعايري مطابقة ملا يف نظام نور .

 
 هعايري لغتي اجلويلة الصف الرابع

 هعايري الفرتة الثالثة م

ركم 
 اإلاعُار

 

 هعايري الفرتة الرابعة م

ركم 
 اإلاعُار

ً الطىث جبعا ألضالُب اإلالزوء . 0 ت مدطمت بجىدة ألاداء وضالمت الىطم وجلٍى ت مدطمت بجىدة ألاد 0 4 كزاءة الىطىص كزاءة ظهٍز  4 اء وضالمت الىطم وجلىًٍ الطىث جبعا ألضالُب اإلالزوء .كزاءة الىطىص كزاءة ظهٍز

 6 حعزف ومداكاة أضلىب الىهي . 2 6 حعزف ومداكاة أضلىب الىهي . 2

 8 حعزف ومداكاة أضلىب الىفي .. 3 8 حعزف ومداكاة أضلىب الىفي .. 3

 00 فلزاث أو هطىص  كزاءة ضامخه بطزعت مىاضبت مع الفهم .كزاءة  4 00 كزاءة فلزاث أو هطىص  كزاءة ضامخه بطزعت مىاضبت مع الفهم . 4

 02 رضم الكلماث اإلابدوءة بـ ) أل (  واإلاطبىكت بالباء والكاف والفاء ... 5 04 حعزف وجمُيز ظمع الخكطير 5

 06 ىل الىظ اإلاطمىع .ؤلاظابت عً ألاضئلت التي  جىظه إلُه خ 6 06 ؤلاظابت عً ألاضئلت التي  جىظه إلُه خىل الىظ اإلاطمىع . 6

 07 حعزف ومداكاة أضلىب الاضخفهام . 7 08 حعزف واضخعمال الػمائز اإلاىفطلت .. 7

 09 حعزف واضخعمال ألاضماء اإلاىضىلت .. 8 21 إعادة خكاًت كطت كطيرة مع مزاعاة حطلل أخداثها وجزابطها . 8

 21 رة مع مزاعاة حطلل أخداثها وجزابطها .إعادة خكاًت كطت كطي 9 20 حعزف ومداكاة أضلىب الدعاء . 9

 23 حعزف وجمُيز واضخعمال الطفت )بالعالماث ألاضلُت : الػمت ، الفخدت، الكطزة( ... 01 22 حعزف وجمُيز واضخعمال اإلاجزور  بدزف الجز بالعالمت ألاضلُت)الكطزة"( .. 01

 24 اكدشاف معاوي الكلماث الجدًدة  مً خالل الخػاد والترادف والطُاق ... 00 24 والطُاق ... اكدشاف معاوي الكلماث الجدًدة  مً خالل الخػاد والترادف 00

 25 الخددر بطالكت عً مشاهداجه وأفكاره  بجمل مترابطت .. 02 25 الخددر بطالكت عً مشاهداجه وأفكاره  بجمل مترابطت .. 02

 28 ه كخابت صحُدت  مزاعُا الظىاهز ؤلامالئُت التي درضها .كخابت ما ًملى علُ 03 26 رضم الهمشة اإلاخطزفت .. 03

 29 حعزف وجمُيز واضخعمال الاضم اإلاعطىف )بالعالماث ألاضلُت : الػمت ، والفخدت ،والكطزة( .. 04 28 كخابت ما ًملى علُه كخابت صحُدت  مزاعُا الظىاهز ؤلامالئُت التي درضها . 04

 31 اخخُار عىىان مىاضب للىظ اإلاطمىع . 05 31 طمىع .اخخُار عىىان مىاضب للىظ اإلا 05

 30 اضخخدام اإلاعجم اإلادرس ي  )الفبائي( للىضىل إلى معاوي الكلماث .. 06 30 اضخخدام اإلاعجم اإلادرس ي  )الفبائي( للىضىل إلى معاوي الكلماث .. 06

 32 جىظُف عالماث التركُم ) الىلطت ، الىلطخين ، الفاضلت ، عالمت الخعجب ، عالمت الاضخفهام  فُما ًكخب .. 07 32 جب ، عالمت الاضخفهام  فُما ًكخب ..جىظُف عالماث التركُم ) الىلطت ، الىلطخين ، الفاضلت ، عالمت الخع 07

 33 كخابت صحُدتكخابت الحزوف اإلازجكشة على الططز والىاسلت عىه  08 33 كخابت الحزوف اإلازجكشة على الططز والىاسلت عىه كخابت صحُدت 08

م في الكخابت بين الحزوف اإلاطمىضت  وغير اإلاطمىضت في خط اليسخ . 09 م في الكخابت بين الحزوف اإلاطمىضت  وغير اإلاطمىضت في خط اليسخ . 09 34 الخفٍز  34 الخفٍز

 35 اضخخالص ألافكار الزئِطُت والفزعُت . 21 35 اضخخالص ألافكار الزئِطُت والفزعُت . 21

 36 كخابت كطت كطيرة اضدىادا إلى  ضىر حعزع علُه 20 36 خابت كطت كطيرة اضدىادا إلى  ضىر حعزع علُهك 20

 38 ملء اضخمارة حسجُل الاهػمام إلى  ظماعت مدرضُت .. 22 41 إكمال خارطت معزفُت لىطىص كطيرة. 22

 41 إكمال خارطت معزفُت لىطىص كطيرة. 23 40 اضخظهار الىطىص اإلالزرة. 23

 40 اضخظهار الىطىص اإلالزرة. 24 44 حعزف وجمُيز هىع الجمل ) الاضمُت والفعلُت ( 24

طخعمل اإلافعىل اإلاطلم)اإلاؤكد لفعله( 25  42 حعزف وجمُيز ظمع اإلاؤهض الطالم . 25 51 ًميز َو

 43 حعزف وجمُيز ظمع اإلاذكز الطالم .. 26  

 44 فعلُت (حعزف وجمُيز هىع الجمل ) الاضمُت وال 27

 50 رضم ألالف اللُىت في آخز الفعل رضًما صحًُدا 28

 52 رضم ألالف اللُىت في آخز الاضم والحزف رضًما صحًُدا . 29 
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   هذه املعايري مطابقة ملا يف نظام نور .

 
 

 االبتدائي اخلاهسالصف 
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   هذه املعايري مطابقة ملا يف نظام نور .

 اخلاهسهعايري لغتي اجلويلة الصف 
 هعايري الفرتة األوىل م

رقن 
 املعيار

 

 هعايري الفرتة الثانية م

رقن 
 املعيار

طخعمل اإلابخدأ والخبر) رفعهما بالعالمت الفزعُت( . 0 ميز َو  1 ٌكتشف عن  معانً الكلمات من خالل سٌاق النص المسموع . 1 0 ًخعزف ٍو

 4 ٌصنف الجموع إلى : ) جمع تكسٌر ، جمع مذكر سالم ، جمع مؤنث سالم ( . 4 3 ًكدشف عً  معاوي الكلماث مً خالل ضُاق الىظ اإلاطمىع . 2

 6 ٌقرأ نصوصا مع مراعاة  صحة الوقف وسالمة الوصل وتمثٌل المعنى 6 4 ًطىف الجمىع إلى : ) ظمع جكطير ، ظمع مذكز ضالم ، ظمع مؤهض ضالم ( . 3

طخخدم أضلىب هداء ما فُه )ال( 4  2 ٌكتب عبارات بخط النسخ وفق القواعد المدروسة 2 5 ًخعزف َو

 8 ٌتعرف وٌستعمل الفاعل )بالعالمات الفرعٌة ( . 8 6 ف وضالمت الىضل وجمشُل اإلاعنىًلزأ هطىضا مع مزاعاة  صحت الىك 5

 9 ٌبدي الرأي وٌناقش فً موضوع مناسب 9 7 ًكخب عباراث بخط اليسخ وفم اللىاعد اإلادروضت 6

طخعمل الفاعل )بالعالماث الفزعُت ( . 7  01 لفرعٌة ( .ٌتعرف وٌستعمل المفعول به )بالعالمات ا 01 8 ًخعزف َو

ىاكش في مىغىع مىاضب 8  00 ٌبدأ أثناء التحدث بعرض األفكار الرئٌسة ثم التفصٌلٌة 00 9 ًبدي الزأي ٍو

 02 ٌكتب كلمات تحوي همزة متوسطة على ألف 02 00 ًبدأ أزىاء الخددر بعزع ألافكار الزئِطت زم الخفطُلُت 9

 01 ٌكتب كلمات تحوي همزة متوسطة على واو .. 01 06 ًجُب عً أضئلت خىل ما اضخمع إلُه. 01

 06 ٌجٌب عن أسئلة حول ما استمع إلٌه. 06 21 ًطف اإلاشاهداث الُىمُت 00

 02 ٌتعرف وٌستعمل أسلوب التعجب . 02 25 ًىضع فكزة اضخمع إليها ) شزح ، جمشُل ، جدلُل ( 02

 21 ٌصف المشاهدات الٌومٌة 21 26 ٌطخظهز الىطىص اإلالزرة. 03

ا .. 04 ًُ ا كطط ًُ  21 ٌوسع فكرة استمع إلٌها ) شرح ، تمثٌل ، تدلٌل ( 21 27 ًلدم عزًغا شفه

ُاق واضخخدام اإلاعجم 05 ِّ  26 ٌستظهر النصوص المقررة. 26 34 ًكدشف معاوي الكلماث الجدًدة مً خالل الخػاد والترادف والط 

ًٌاعن مشكلة بٌئٌة 28 37 ًجُب عً أضئلت جفطُلُت خىل هطىص الكخاب اإلالزر  06  28 ٌقدم عرًضا شفه

ا بأسلوب السؤال والجواب 29 41 ًميز بين الحلائم وآلاراء 07 ًٌ ا علم ًٌ  29 ٌقدم عرًضا شفه

ٌاق واستخدام المعجم 14 43 ٌطخخلظ ألافكار الزئِطت والفزعُت 08  14 ٌكتشف معانً الكلمات الجدٌدة من خالل التضاد والترادف والسِّ

ً مىاضبت للىظ .ا 09  12 ٌجٌب عن أسئلة تفصٌلٌة حول نصوص الكتاب المقرر 12 44 كتراح عىاٍو

 41 ٌمٌز بٌن الحقائق واآلراء 41 46 ًىظف عالماث التركُم : الىلطت، الىلطخين ، الفاضلت ،عالماث الخعجب ،عالماث الاضخفهام 21

 42 ٌكتب مقاال علمٌا 42 47 ًكخب هطا ضزدًا )كطص ي ( ًخكىن مً فلزاث مخعددة . 20

طت معزفُت لىطىص جىطىي على ضماث هظ كطص ي. 22  41 ٌستخلص األفكار الرئٌسة والفرعٌة 41 49 ًزضم خٍز

ت 23  44 اقتراح عناوٌن مناسبة للنص . 44 56 ٌطخخزط بعؼ الطىر والتراكُب مً الىطىص الشعٍز

ً الفطىل لخعُين م 24  41 ٌكتب إعالنا فً حدود خبرته 41 57 كان اإلاعلىمتٌطخخدم العىىان والفهزص وعىاٍو

 46 ٌوظف عالمات الترقٌم : النقطة، النقطتٌن ، الفاصلة ،عالمات التعجب ،عالمات االستفهام 46 58 ٌطخخدم اإلاعجم للىضىل إلاعاوي الكلماث 25

 48 ٌكتب النص بطرٌقة الفقرات . 26 

 11 سمات نص إعالنً. ٌرسم خرٌطة معرفٌة لنصوص تنطوي على 27

 10 ٌرسم خرٌطة معرفٌة لنصوص تنطوي على سمات المقال العلمً. 28

 11 ٌنفذ خطوات القراءة المتعمقة . 29

 16 ٌستخرج بعض الصور والتراكٌب من النصوص الشعرٌة 31 

 12 ٌستخدم العنوان والفهرس وعناوٌن الفصول لتعٌٌن مكان المعلومة 30 

 18 المعجم للوصول لمعانً الكلمات ٌستخدم 32 

 61 تعرف و استعمال االسم الممدود .. 33 
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 اخلاهسهعايري لغتي اجلويلة الصف 
 هعايري الفرتة الثالثة م

رقن 
 املعيار

 

 هعايري الفرتة الرابعة م

رقن 
 املعيار

طخخدم أض 2 3 ًكدشف عً  معاوي الكلماث مً خالل ضُاق الىظ اإلاطمىع . 0  2 لىبي الخمني والترجي .ًخعزف َو

 1 ًكدشف عً  معاوي الكلماث مً خالل ضُاق الىظ اإلاطمىع . 3 6 ًلزأ هطىضا مع مزاعاة  صحت الىكف وضالمت الىضل وجمشُل اإلاعنى 2

 6 ًلزأ هطىضا مع مزاعاة  صحت الىكف وضالمت الىضل وجمشُل اإلاعنى 6 7 ًكخب عباراث بخط اليسخ وفم اللىاعد اإلادروضت 3

ىاكش في مىغىع مىاضب 4  2 ًكخب عباراث بخط اليسخ وفم اللىاعد اإلادروضت 7 9 ًبدي الزأي ٍو

ىاكش في مىغىع مىاضب 9 00 ًبدأ أزىاء الخددر بعزع ألافكار الزئِطت زم الخفطُلُت 5  9 ًبدي الزأي ٍو

 00 ألافكار الزئِطت زم الخفطُلُتًبدأ أزىاء الخددر بعزع  00 04 ًكخب كلماث جدىي همشة مخىضطت على ًاء ... 6

 01 ًكخب كلماث جدىي همشة مخىضطت مفزدة على الططز ... 05 06 ًجُب عً أضئلت خىل ما اضخمع إلُه. 7

طخعمل أضلىب الاضخصىاء بـ ) إال( 8  06 ًجُب عً أضئلت خىل ما اضخمع إلُه. 06 08 ًخعزف َو

 09 مل ألافعال الخمطت ..ًخعزف و ٌطخع 09 21 ًطف اإلاشاهداث الُىمُت 9

طخعمل اإلاجزور بدزف الجز ) بالعالماث الفزعُت ( . 01  21 ًطف اإلاشاهداث الُىمُت 21 20 ًخعزف َو

طخعمل أضلىب الخفػُل . 00 طخعمل الطفت )بالعالماث الفزعُت ( . 23 22 ًخعزف َو  21 ًخعزف َو

طخعمل الاضم الىكزة واإلاعزفت . 24 25 ًىضع فكزة اضخمع إليها ) شزح ، جمشُل ، جدلُل ( 02  24 ًخعزف َو

 21 ًىضع فكزة اضخمع إليها ) شزح ، جمشُل ، جدلُل ( 25 26 ٌطخظهز الىطىص اإلالزرة. 03

ا 04 ًُ ا وضف ًُ  26 ٌطخظهز الىطىص اإلالزرة. 26 31 ًلدم عزًغا شفه

ُاق  05 ِّ ا عً شخطُت مخترع أو مكدشف 30 34 واضخخدام اإلاعجمًكدشف معاوي الكلماث الجدًدة مً خالل الخػاد والترادف والط  ًُ  10 ًلدم عزًغا شفه

 12 حعزف ومداكاة أضلىب الخىكُد بـ )كل ، ظمُع( 32 36 ًكخب هطا وضفُا مً فلزاث مخعددة .. 06

طخعمل الاضم اإلاعطىف )بالعالماث الف 33 37 ًجُب عً أضئلت جفطُلُت خىل هطىص الكخاب اإلالزر  07  11 زعُت ( ..ًخعزف َو

ُاق واضخخدام اإلاعجم 34 38 ًكخب ملابلت صحفُت . 08 ِّ  14 ًكدشف معاوي الكلماث الجدًدة مً خالل الخػاد والترادف والط 

 11 ًزضم الهمشة اإلامدودة ) آ ( في أول الكلماث و وضطها . 35 41 ًميز بين الحلائم وآلاراء 09

 12 ًجُب عً أضئلت جفطُلُت خىل هطىص الكخاب اإلالزر  37 43 ٌطخخلظ ألافكار الزئِطت والفزعُت 21

ً مىاضبت للىظ . 20  18 ًكخب ملابلت صحفُت . 38 44 اكتراح عىاٍو

 19 ًجزي ملابلت شفهُت .. 39 46 ًىظف عالماث التركُم : الىلطت، الىلطخين ، الفاضلت ،عالماث الخعجب ،عالماث الاضخفهام 22

طت معزفُت لىطى  23  41 ًميز بين الحلائم وآلاراء 41 52 ص جىطىي على هظ وضفيًزضم خٍز

ت )إلاخترع أو مكدشف ( .. 40 55 ًىفذ خطىاث اللزاءة اإلاخعملت . 24  40 ًكخب ضيرة غيًر

ت 25  41 ٌطخخلظ ألافكار الزئِطت والفزعُت 43 56 ٌطخخزط بعؼ الطىر والتراكُب مً الىطىص الشعٍز

ً الفطىل لخعُين مكان اإلاعلىمتٌطخخدم العىىان والفهزص و  26 ً مىاضبت للىظ . 26 57 عىاٍو  44 اكتراح عىاٍو

 46 ًىظف عالماث التركُم : الىلطت، الىلطخين ، الفاضلت ،عالماث الخعجب ،عالماث الاضخفهام 27 58 ٌطخخدم اإلاعجم للىضىل إلاعاوي الكلماث 27

طت معزفُت لىطىص جىطىي على هظ خىاري.ًزض 28 59 حعزف وجمُيز الاضم اإلاىلىص واإلالطىر . 28  11 م خٍز

ت 29  طت معزفُت لىطىص جىطىي على هظ ضيرة غيًر  14 ًزضم خٍز

 11 ًىفذ خطىاث اللزاءة اإلاخعملت . 31 

ت 30   16 ٌطخخزط بعؼ الطىر والتراكُب مً الىطىص الشعٍز

ً الفطىل لخعُين مكان اإلاعلى  32   12 متٌطخخدم العىىان والفهزص وعىاٍو

 18 ٌطخخدم اإلاعجم للىضىل إلاعاوي الكلماث 33 
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 السادسهعايري لغتي اجلويلة الصف 
 رقن املعيار هعايري الفرتة األوىل م

 

 رقن املعيار هعايري الفرتة الثانية م

 2 وص المقرر قراءة صامته فً الزمن المحدد مع الفهم واالستٌعابٌقرأ نص 0 0 ٌتعرف وٌستخدم أسلوب االستثناء بـ )غٌر وسوي ( 0

 4 ٌكتب فقرة بخط النسخ وفق القواعد المدروسة 2 2 ٌقرأ نصوص المقرر قراءة صامته فً الزمن المحدد مع الفهم واالستٌعاب 2

 1 ف وٌستخدم أسلوب ) التحذٌر واإلغراء ( ..ٌتعر 1 1 ٌتعرف اسم كان وأخواتها وخبرها وٌستعملهما بالعالمات االصلٌة والفرعٌة 1

 6 ٌرسم همزتً الوصل والقطع وهمزة )ابن ( رسما صحٌحا 4 4 ٌكتب فقرة بخط النسخ وفق القواعد المدروسة 4

 2 ٌمٌز بٌن الخطأ والصواب فٌما ٌسمع من حٌث األفكار والتراكٌب 1 6 ٌرسم همزتً الوصل والقطع وهمزة )ابن ( رسما صحٌحا 1

 8 تعرف اسم الفاعل وتمٌٌزه فً النصوص المختلفة. 6 2 ٌمٌز بٌن الخطأ والصواب فٌما ٌسمع من حٌث األفكار والتراكٌب 6

 9 تعرف اسم المفعول من الفعل الثالثً وتمٌٌزه فً النصوص المختلفة. 2 8 تعرف اسم الفاعل وتمٌٌزه فً النصوص المختلفة. 2

 01 ٌتعرف اسم إن وأخواتها وخبرها وٌستعملهما بالعالمات االصلٌة والفرعٌة .. 8 04 اة صحة الوقف وسالمة الوصل وتمثٌل المعنىٌقرأ نصوص المقرر مع مراع 8

 04 ٌقرأ نصوص المقرر مع مراعاة صحة الوقف وسالمة الوصل وتمثٌل المعنى 9 01 ٌربط بٌن األسباب والنتائج فً النص المسموع 9

 01 ٌربط بٌن األسباب والنتائج فً النص المسموع 01 21 ارع الصحٌح اآلخر والمعتل اآلخر وتمٌٌزهما فً النصوص المختلفة.تعرف الفعل المض 01

 06 ٌرسم الهمزة المتوسطة فً أشكالها المختلفة رسما صحٌحا 00 20 ٌصف المشاهدات الٌومٌة 00

 02 بحسب نوعه)الصحٌح اآلخر،األفعال الخمسة تعرف رفع الفعل المضارع 02 24 ٌستظهر النصوص المقررة 02

 20 ٌصف المشاهدات الٌومٌة 01 21 ٌجري مقابلة شفهٌة . 01

 22 ٌتعرف وٌستخدم أسلوبً ) المدح والذم( بـ )نعم ، وبئس ( . 04 26 ٌوسع فكرة استمع الٌها )شرح ، تمثٌل ، تدلٌل( 04

 21 ٌرسم الهمزة المتطرفة رسما صحٌحا 01 29 د والترادف والسٌاق واستخدام المعجم .ٌكتشف معانً الكلمات الجدٌدة من خالل التضا 01

 24 ٌستظهر النصوص المقررة 06 11 ٌمٌز الحقائق واآلراء. 06

 21 ٌجري مقابلة شفهٌة . 02 14 تقدٌم عرض شفهً لسٌرة غٌرٌة. 02

 26 ٌوسع فكرة استمع الٌها )شرح ، تمثٌل ، تدلٌل( 08 41 كتابة وصف شخصٌة استنادا إلى خصائصه البنائٌة. . 08

 29 ٌكتشف معانً الكلمات الجدٌدة من خالل التضاد والترادف والسٌاق واستخدام المعجم . 09 41 ٌجٌب عن أسئلة تفصٌلٌة حول نصوص الكتاب المقرر 09

 11 ٌمٌز الحقائق واآلراء. 21 46 ٌستخلص حقائق ومعلومات مما ٌسمع 21

 11 إجراء مقابلة شفهٌة. 20 42 ٌستخلص االفكار الرئٌسٌة والفرعٌة 20

 16 تعرٌف شفهً بكتاب أو قصة أو مجلة أو دٌوان شعري لألطفال. 22 48 ٌوظف عالمات الترقٌم ) النقطة ، النقطتٌن ، الفاصلة ، عالمات التعجب ، عالمات االستفهام( 22

 40 كتابة نص حواري استنادا إلى خصائصه البنائٌة - 21 12 ٌرسم خارطة معرفٌة لنص وصف شخصٌة 21

 42 كتابة خبر صحفً مكتمل العناصر. 24 14 ٌتعرف على إستراتٌجٌة التصفح، وقراءة التمشٌط 24

 41 ٌجٌب عن أسئلة تفصٌلٌة حول نصوص الكتاب المقرر 21 18 اكتساب صفات المتحدث الجٌد 21

 46 ٌستخلص حقائق ومعلومات مما ٌسمع 26 19 وضوع ٌناسب سنه فً جمل مفٌدة. ...إبداء الرأي والمناقشة فً م 26

 42 ٌستخلص االفكار الرئٌسٌة والفرعٌة 22 60 ٌشرح أبٌاتا من النصوص الشعرٌة وبٌان الصور فٌها. 22

 48 ن ، الفاصلة ، عالمات التعجب ، عالمات االستفهام(ٌوظف عالمات الترقٌم ) النقطة ، النقطتٌ 28 62 ٌستخدم المعجم للوصول لمعانً الكلمات . 28

  

 11 ٌرسم خارطة معرفٌة لنص حواري. 29 

 11 ٌرسم خارطة معرفٌة لخبر صحفً 11 

 11 ٌتعرف على إستراتٌجٌة الجدول الذاتً. 10 

 18 اكتساب صفات المتحدث الجٌد 12 

 19 جمل مفٌدة. ... إبداء الرأي والمناقشة فً موضوع ٌناسب سنه فً 11 

 60 ٌشرح أبٌاتا من النصوص الشعرٌة وبٌان الصور فٌها. 14 

 62 ٌستخدم المعجم للوصول لمعانً الكلمات . 11 
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 السادسهعايري لغتي اجلويلة الصف 

 رقن املعيار الثالثة هعايري الفرتة  م

 

 رقن املعيار الرابعةهعايري الفرتة  م

 2 ًلزأ هطىص اإلالزر كزاءة ضامخه في الشمً اإلاددد مع الفهم والاضدُعاب 0 2 ضامخه في الشمً اإلاددد مع الفهم والاضدُعاب ًلزأ هطىص اإلالزر كزاءة 0

 4 ًكخب فلزة بخط اليسخ وفم اللىاعد اإلادروضت 2 4 ًكخب فلزة بخط اليسخ وفم اللىاعد اإلادروضت 2

طخخدم أضلىب ) الخدذًز وؤلاغزاء ( .. 3  7 ًميز بين الخطأ والطىاب فُما ٌطمع مً خُض ألافكار والتراكُب 3 5 ًخعزف َو

ذ واضخعماله وفم الحاظت اضخعماال صحُدا. 4 6 ًزضم همشحي الىضل واللطع وهمشة )ابً ( رضما صحُدا 4  01 حعزف اإلاطدر الطٍز

لت واضخعمالهما وفم الحاظت اضخعماال صحُداحعزف اضم آلا - 5 7 ًميز بين الخطأ والطىاب فُما ٌطمع مً خُض ألافكار والتراكُب 5 . 02 

 04 ًلزأ هطىص اإلالزر مع مزاعاة صحت الىكف وضالمت الىضل وجمشُل اإلاعنى 6 8 حعزف اضم الفاعل وجمُيزه في الىطىص اإلاخخلفت. 6

 05 ىخائج في الىظ اإلاطمىعًزبط بين ألاضباب وال 7 9 حعزف اضم اإلافعىل مً الفعل الشالسي وجمُيزه في الىطىص اإلاخخلفت. 7

طخعملهما بالعالماث الاضلُت والفزعُت .. 8  09 معخل آلاخز، ألافعال الخمطت(. حعزف ظشم الفعل اإلاػارع بدطب هىعه)الصحُذ آلاخز، 8 03 ًخعزف اضم إن وأخىاتها وخبرها َو

 20 طف اإلاشاهداث الُىمُتً 9 04 ًلزأ هطىص اإلالزر مع مزاعاة صحت الىكف وضالمت الىضل وجمشُل اإلاعنى 9

 24 ٌطخظهز الىطىص اإلالزرة 01 05 ًزبط بين ألاضباب والىخائج في الىظ اإلاطمىع 01

 25 ًجزي ملابلت شفهُت . 00 06 ًزضم الهمشة اإلاخىضطت في أشكالها اإلاخخلفت رضما صحُدا 00

 26 ًىضع فكزة اضخمع اليها )شزح ، جمشُل ، جدلُل( 02 07 ألافعال الخمطت حعزف رفع الفعل اإلاػارع بدطب هىعه)الصحُذ آلاخز، 02

 29 ًكدشف معاوي الكلماث الجدًدة مً خالل الخػاد والترادف والطُاق واضخخدام اإلاعجم . 03 20 ًطف اإلاشاهداث الُىمُت 03

طخخدم أضلىبي ) اإلادح والذم( بـ )وعم ، وبئظ ( . 04 ت )لكً..()عم...()ممً...( ..ًخعزف رضم بعؼ الكلماث الب 04 22 ًخعزف َو  31 طٍز

 30 (مع معدودها جذكيرا وجأهِشا 01 - 0ًخعزف أضلىب الاعداد اإلافزدة )  05 23 ًزضم الهمشة اإلاخطزفت رضما صحُدا 05

طخعملها .. 06 24 ٌطخظهز الىطىص اإلالزرة 06 ميزها َو  32 ًخعزف الحال اإلافزدة ٍو

 33 الحلائم وآلاراء. ًميز  07 25 ًجزي ملابلت شفهُت . 07

 38 جلدًم عزع شفهي عً أضزة مشالُت في جىاضلها. 08 26 ًىضع فكزة اضخمع اليها )شزح ، جمشُل ، جدلُل( 08

 39 . جلدًم عزع شفهي معلىماحي عً أخد ألاظهشة الحدًشت 09 29 ًكدشف معاوي الكلماث الجدًدة مً خالل الخػاد والترادف والطُاق واضخخدام اإلاعجم . 09

 44 كخابت رضائل جىاضلُت ألغزاع مخخلفت. 21 33 ًميز الحلائم وآلاراء. 21

 45 ًجُب عً أضئلت جفطُلُت خىل هطىص الكخاب اإلالزر  20 35 إظزاء ملابلت شفهُت. 20

 46 ٌطخخلظ خلائم ومعلىماث مما ٌطمع 22 36 حعٍزف شفهي بكخاب أو كطت أو مجلت أو دًىان شعزي لألطفال. 22

 47 ٌطخخلظ الافكار الزئِطُت والفزعُت 23 40 كخابت هظ خىاري اضدىادا إلى خطائطه البىائُت - 23

 48 ًىظف عالماث التركُم ) الىلطت ، الىلطخين ، الفاضلت ، عالماث الخعجب ، عالماث الاضخفهام( 24 42 كخابت خبر صحفي مكخمل العىاضز. 24

 49 ًلخظ هطىضا وفم خطائظ الخلخُظ الجُد .. 25 45 الكخاب اإلالزر  ًجُب عً أضئلت جفطُلُت خىل هطىص 25

ً اإلاالخظاث 26 46 ٌطخخلظ خلائم ومعلىماث مما ٌطمع 26  57 ًخعزف على إضتراجُجُت جدٍو

 58 اكدطاب ضفاث اإلاخددر الجُد 27 47 ٌطخخلظ الافكار الزئِطُت والفزعُت 27

 59 إبداء الزأي واإلاىاكشت في مىغىع ًىاضب ضىه في ظمل مفُدة. ... 28 48 لطخين ، الفاضلت ، عالماث الخعجب ، عالماث الاضخفهام(ًىظف عالماث التركُم ) الىلطت ، الى 28

 61 كخابت كلماث جدىي أضماء ملطىرة ومىلىضت وممدودة مىىهت 29  51 ًزضم خارطت معزفُت لىظ خىاري. 29

ت وبُان الطىر فيها.ٌ 31  53 ًزضم خارطت معزفُت لخبر صحفي 31  60 شزح أبُاجا مً الىطىص الشعٍز

 62 ٌطخخدم اإلاعجم للىضىل إلاعاوي الكلماث . 30  55 ًخعزف على إضتراجُجُت الجدول الذاحي. 30
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   هذه املعايري مطابقة ملا يف نظام نور .

     
 :إغاءاث      

 معُاَرا ( . 52) ع الابخدائي عدد معاًير الطف الزاب -

 معُاًرا ( . 61عدد معاًير الطف الخامظ الابخدائي )  -

 معُاًرا ( . 62عدد معاًير الطف الطادص )  -

 غلب اإلاعاًير جخكزر في ظمُع الفتراث . أ -

 

 
 جم بدمد هللا 

 
 


