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رقم 

 املعيار
 رقم الصفحة الكتاب املكون  اسم املعيار

 أنشطة الكتابة في كتاب النشاط يرسم كلمات مهموزة في أولها ووسطها وآخرها 1

 من خالل النصوص يوزع النظر على املستمعين 2

3 
يرسم عالمات الترقيم )النقطتين، الفاصلة املنقوطة، عالمة 

 مواضعها الصحيحةالتعجب( في 
 أنشطة الكتابة في كتاب النشاط

 يرفع الصوت بما يناسب الحضور  4
 من خالل النصوص

 يتجنب مقاطعة املتحدث 5

6 
 عدد كلماته )

ً
( كلمة مع مراعاة صحة 150-100يقرأ نًصا مشكوال

 الوقف وسالمة الوصل

 .)عادل في الطائرة(1

 .)عام دراس ي جديد (2

 .)إذاعة الفصل(3

 

 الطالب

1(.14+15) 

2(.23+24) 

3(.32+33+34) 

 (13) الطالب نشيد آداب الحديث يستظهر األناشيد املقررة 7

 ينسخ نصوًصا قصيرة في حدود سطرين إلى ثالثة أسطر مشكولة 8
عادل في الطائرة )إمالء 

 منسوخ(
 (8) النشاط

ا وشخصيات فيما استمع إليه 9
ً
 يتذكر أحداث

شكًرا يا جاري )أستمع 

 وأجيب(
 (12+11) الطالب

10 
(كلمة من الذاكرة 30-20يكتب نصوًصا قصيرة في حدود )

 القريبة
 (24+23) الطالب عام دراس ي جديد

11 
(كلمة من الذاكرة 30-20يكتب نصوًصا قصيرة في حدود )

 البعيدة
 (34+33+32) الطالب إذاعة الفصل

 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب و النشاط يصنف الكلمات وفق الحقول الداللية 12

 (13) النشاط  يعيد ترتيب مفردات الجملة 13

 يجيب عن أسئلة تعليلية )كيف ، ملاذا ، ماذا لو حدث ( 14

 .عادل في الطائرة)أجيب(1

.عام دراس ي جديد 2

 )أجيب(

 أجيب ()  .إذاعة الفصل 3

 

 

 الطالب

1(.16) 

2(.25) 

 

3(.35) 

 أنشطة الكتابة في كتاب النشاط    قصيرة بكلمات من مكتسباته حسب السياقيكمل عبارات  15

ا ووقائعيلتقط تواريخ  16
ً
 وأعالًما وأماكن من املادة املسموعة وأحداث

 شكًرا يا جاري 

 )أستمع وأجيب(
 (12+11) الطالب

 والنشاطأنشطة الكتابة في كتاب الطالب  يكتب أحداث قصة قصيرة مع مراعاة ترتيب األحداث 17

  يرسم خارطة معرفية لنصوص تنطوي على أحداث 18

 (12) الطالب شكًرا يا جاري  يصوغ أسئلة حول موضوع قصير 19

 قصيرة لبناء نص مترابط 20
ً

 (22) الطالب عادل في الطائرة يرتب جمال

 (31) الطالب عام دراس ي جديد )أعبر( يغني نًصا بجملة جديدة 21

 (10) النشاط عادل في الطائرة ثم(،الفاء،يربط بين الكلمات والجمل بحروف العطف )الواو 22

 من خالل النصوص يلون الصوت وفق مقتضيات املعنى 23

 يعرض أفكار النص الذي استمع إليه 24
 شكًرا يا جاري 

 )أستمع وأجيب(
 (11) الطالب

 والنشاطأنشطة الكتابة في كتاب الطالب  تسلسل أحداثهايسرد حكاية قصيرة مع مراعاة  25

 يعبر شفهًيا عن أحداث قصة مصورة 26
 شكًرا يا جاري 

 )أالحظ وأستنتج(
 (10+9) الطالب

 )التعامل مع اآلخرين(الوحدة األولى 
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رقم 

 املعيار
 رقم الصفحة الكتاب املكون  اسم املعيار

 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط وآخرهايرسم كلمات مهموزة في أولها ووسطها  1

 من خالل النصوص يوزع النظر على املستمعين 2

 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط يرسم عالمات الترقيم ) النقطتين ، الفاصلة املنقوطة ، عالمة التعجب ( 3

 يرفع الصوت بما يناسب الحضور  4
 من خالل النصوص

 املتحدثيتجنب مقاطعة  5

6 
 عدد كلماته )

ً
(كلمة مع  مراعاة صحة الوقف 150-100يقرأ نًصا مشكوال

 وسالمة الوصل

 .)مدينة الرياض(1

 .)شواطئ من بالدي(2

 .)مصايفنا(3

 

 الطالب

1(.50+51) 

2(.58+59) 

3(.66+67+

68) 

 ( 49) الطالب نشيد يا بالدي يستظهر األناشيد املقررة 7

 حدود سطرين إلى ثالثة أسطر مشكولةينسخ نصوًصا قصيرة في  8
مدينة الرياض )إمالء 

 منسوخ(

 (22) النشاط

ا وشخصيات فيما استمع إليه 9
ً
 يتذكر أحداث

من معالم بالدي 

 )أستمع وأجيب(

 (48) الطالب

 (59+58) الطالب شواطئ من بالدي (كلمة من الذاكرة القريبة30-20يكتب نصوًصا قصيرة في حدود ) 10

 (68+67+66 الطالب مصايفنا (كلمة من الذاكرة البعيدة30-20نصوًصا قصيرة في حدود )يكتب  11

 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط يصنف الكلمات وفق الحقول الداللية 12

 (57) الطالب مدينة الرياض يعيد ترتيب مفردات الجملة 13

 ملاذا ، ماذا لو حدث ( يجيب عن أسئلة تعليلية )كيف ، 14

.مدينة الرياض 1

 )أجيب(

.شواطئ من بالدي 2

 )أجيب(

 (52.)1 الطالب

 

2(.60) 

 

 (27) النشاط شواطئ من بالدي يكمل عبارات قصيرة بكلمات من مكتسباته حسب السياق 15

ا ووقائع وأعالًما وأماكن من املادة املسموعة 16
ً
 يلتقط تواريخ و أحداث

من معالم بالدي 

 )أستمع وأجيب(

 (48) الطالب

 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط يكتب أحداث قصة قصيرة مع مراعاة ترتيب األحداث 17

  يرسم خارطة معرفية لنصوص تنطوي على أحداث 18

 يصوغ أسئلة حول موضوع قصير 19

.نص االستماع من 1

 معالم بالدي

 .مدينة الرياض2

 .الطالب1

 

 .النشاط2

1(.48) 

 

2(.24) 

 قصيرة لبناء نص مترابط 20
ً

 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط يرتب جمال

 (65) الطالب شواطئ من بالدي يغني نًصا بجملة جديدة 21

 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط يربط بين الكلمات والجمل بحروف العطف )الواو،الفاء،ثم( 22

 من خالل النصوص املعنى يلون الصوت وفق مقتضيات 23

 يعرض أفكار النص الذي استمع إليه 24
من معالم بالدي 

 )أستمع وأجيب(

 (48) الطالب

 يسرد حكاية قصيرة مع مراعاة تسلسل أحداثها 25
 .نشاطات التهيئة1

 .مصايفنا2

 . الطالب1

 

1(.44) 

 

 الوحدة الثانية ) من ربوع بالدي (
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 (30.)2 .النشاط2

 يعبر شفهًيا عن أحداث قصة مصورة 26
 من معالم بالدي

 )أالحظ وأستنتج (

 

 الطالب

(46+47) 

رقم 

 املعيار
 رقم الصفحة الكتاب املكون  اسم املعيار

 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط يرسم كلمات مهموزة في أولها ووسطها وآخرها 1

 من خالل النصوص يوزع النظر على املستمعين 2

3 
يرسم عالمات الترقيم ) النقطتين ، الفاصلة املنقوطة ، 

 عالمة التعجب ( في مواضعها الصحيحة
 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط

 يرفع الصوت بما يناسب الحضور  4
 من خالل النصوص

 يتجنب مقاطعة املتحدث 5

6 
 عدد كلماته )

ً
مع   (كلمة150-100يقرأ نًصا مشكوال

 مراعاة صحة الوقف وسالمة الوصل

 .)التعاون(1

 .)األمانة(2

 .)اإليثار(3

 الطالب

1(.83+84) 

2(.92+93) 

3(.101+102) 

 (82) الطالب نشيد املسلم الصغير يستظهر األناشيد املقررة 7

8 
ينسخ نصوًصا قصيرة في حدود سطرين إلى ثالثة أسطر 

 مشكولة
 (36) النشاط التعاون )إمالء منسوخ(

ا وشخصيات فيما استمع إليه 9
ً
 (80) الطالب ال تكن غيوًرا )أستمع وأجيب( يتذكر أحداث

10 
(كلمة من 30-20يكتب نصوًصا قصيرة في حدود )

 الذاكرة القريبة
 (93+92) الطالب األمانة

11 
(كلمة من 30-20يكتب نصوًصا قصيرة في حدود )

 الذاكرة البعيدة
 (102+101) الطالب اإليثار

    يصنف الكلمات وفق الحقول الداللية 12

 (38) النشاط التعاون  يعيد ترتيب مفردات الجملة 13

 يجيب عن أسئلة تعليلية )كيف ، ملاذا ، ماذا لو حدث ( 14

 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط
15 

يكمل عبارات قصيرة بكلمات من مكتسباته حسب 

 السياق

16 
ا ووقائع وأعالًما وأماكن من املادة يلتقط تواريخ و 

ً
أحداث

 املسموعة
 (12+11) الطالب ال تكن غيوًرا )أستمع وأجيب(

 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط يكتب أحداث قصة قصيرة مع مراعاة ترتيب األحداث 17

  يرسم خارطة معرفية لنصوص تنطوي على أحداث 18

 (81) الطالب تكن غيوًرا ال يصوغ أسئلة حول موضوع قصير 19

 قصيرة لبناء نص مترابط 20
ً

 يرتب جمال

 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط
 يغني نًصا بجملة جديدة 21

22 
الواو، يربط بين الكلمات والجمل بحروف العطف )

 (مالفاء، ث

 من خالل النصوص يلون الصوت وفق مقتضيات املعنى 23

 (12+11) الطالب ال تكن غيوًرا )أستمع وأجيب( الذي استمع إليهيعرض أفكار النص  24

 (45) النشاط اإليثار يسرد حكاية قصيرة مع مراعاة تسلسل أحداثها 25

 الوحدة الثالثة ) املسلم الصغير (
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 يعبر شفهًيا عن أحداث قصة مصورة 26
.ال تكن غيوًرا)أالحظ وأستنتج ( 1

 .األمانة2

 .الطالب1

 .النشاط2

1(.79) 

2(.41) 

رقم 

 املعيار
 رقم الصفحة الكتاب املكون  اسم املعيار

 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط يرسم كلمات مهموزة في أولها ووسطها وآخرها 1

 من خالل النصوص يوزع النظر على املستمعين 2

3 
، الفاصلة املنقوطة ، عالمة  يرسم عالمات الترقيم ) النقطتين

 التعجب(في مواضعها الصحيحة
 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط

 يرفع الصوت بما يناسب الحضور  4
 من خالل النصوص

 يتجنب مقاطعة املتحدث 5

6 
 عدد كلماته )

ً
(كلمة مع  مراعاة صحة الوقف 150-100يقرأ نًصا مشكوال

 وسالمة النطق

االتصال .)أجهزة 1

 الحديثة(

 .)الهاتف املحمول(2

 .)األقمار الصناعية(3

 الطالب

1(.117+118) 

 

2(.125+126) 

3(.134+135) 

 يستظهر األناشيد املقررة 7
نشيد صديق 

 الحاسوب
 (116) الطالب

 ينسخ نصوًصا قصيرة في حدود سطرين إلى ثالثة أسطر مشكولة 8

أجهزة االتصال 

الحديثة )إمالء 

 منسوخ(

 (50) النشاط

ا وشخصيات فيما استمع إليه 9
ً
 يتذكر أحداث

شبكة املعلومات 

)اإلنترنت( )أستمع 

 وأجيب(

 (115) الطالب

 (126+125) الطالب الهاتف املحمول  (كلمة من الذاكرة القريبة30-20يكتب نصوًصا قصيرة في حدود ) 10

 (135+134) الطالب األقمار الصناعية من الذاكرة البعيدة (كلمة30-20يكتب نصوًصا قصيرة في حدود ) 11

 (56) النشاط األقمار الصناعية يصنف الكلمات وفق الحقول الداللية 12

 يعيد ترتيب مفردات الجملة 13

 يجيب عن أسئلة تعليلية )كيف ، ملاذا ، ماذا لو حدث ( 14 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط

 عبارات قصيرة بكلمات من مكتسباته حسب السياقيكمل  15

ا ووقائع وأعالًما وأماكن من املادة املسموعة 16
ً
 يلتقط تواريخ و أحداث

شبكة املعلومات 

)اإلنترنت ( )أستمع 

 وأجيب(

 

 الطالب
(115) 

 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط يكتب أحداث قصة قصيرة مع مراعاة ترتيب األحداث 17

  يرسم خارطة معرفية لنصوص تنطوي على أحداث 18

 يصوغ أسئلة حول موضوع قصير 19
شبكة املعلومات 

 )اإلنترنت(

 

 الطالب
(115) 

 قصيرة لبناء نص مترابط 20
ً

 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط يرتب جمال

 يغني نًصا بجملة جديدة 21
 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط

 يربط بين الكلمات والجمل بحروف العطف )الواو،الفاء،ثم( 22

 من خالل النص يلون الصوت وفق مقتضيات املعنى 23

 يعرض أفكار النص الذي استمع إليه 24
شبكة املعلومات 

)اإلنترنت( )أستمع 

 

 الطالب
(115) 

 اتصاالت (الوحدة الرابعة ) 
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 وأجيب(

 كتاب الطالب والنشاطأنشطة الكتابة في  يسرد حكاية قصيرة مع مراعاة تسلسل أحداثها 25

 يعبر شفهًيا عن أحداث قصة مصورة 26

شبكة املعلومات 

)اإلنترنت( )أالحظ 

 وأستنتج(

 

 الطالب

 

(114) 

رقم 

 املعيار
 رقم الصفحة الكتاب املكون  اسم املعيار

 في كتاب الطالب والنشاط أنشطة الكتابة يرسم كلمات مهموزة في أولها ووسطها وآخرها 1

 من خالل النصوص يوزع النظر على املستمعين 2

3 
يرسم عالمات الترقيم ) النقطتين ، الفاصلة املنقوطة ، عالمة التعجب 

 ( في مواضعها الصحيحة
 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط

 يرفع الصوت بما يناسب الحضور  4
 من خالل النصوص

 املتحدثيتجنب مقاطعة  5

6 
 عدد كلماته )

ً
(كلمة مع مراعاة صحة 150-100يقرأ نًصا مشكوال

 الوقف وسالمة الوصل

 .)الحياء من هللا(1

.)عمر رض ي هللا عنه 2

 واألسرة الفقيرة(

 .)كل درهم بعشرة(3

 

 

 

 

 الطالب

1(.16+17+18) 

 

2(.28+29+30) 

 

 

 

3(.42+43+44) 

 (15) الطالب هللا أحيانانشيد كتاب  يستظهر األناشيد املقررة 7

 ينسخ نصوًصا قصيرة في حدود سطرين إلى ثالثة أسطر مشكولة 8
الحياء من هللا )إمالء 

 منسوخ(
 (10) النشاط

ا وشخصيات فيما استمع إليه 9
ً
 يتذكر أحداث

نص االستماع )أستمع 

 وأجيب(
 (14+13+12) الطالب

 من الذاكرة القريبة (كلمة30-20يكتب نصوًصا قصيرة في حدود ) 10
عمر رض ي هللا عنه 

 واألسرة الفقيرة
 (30+29+28) الطالب

 (44+43+42) الطالب كل درهم بعشرة (كلمة من الذاكرة البعيدة30-20يكتب نصوًصا قصيرة في حدود ) 11

 يصنف الكلمات وفق الحقول الداللية 12
 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط

 مفردات الجملةيعيد ترتيب  13

 يجيب عن أسئلة تعليلية )كيف ، ملاذا ، ماذا لو حدث ( 14

.الحياء من هللا 1

 )أجيب(

.عمر رض ي هللا عنه 2

واألسرة 

 الفقيرة)أجيب(

.كل درهم بعشرة 3

 )أجيب(

 

 

 

 الطالب

1(.19) 

 

2(.31) 

 

 

 

3(.45) 

 الكتابة في كتاب الطالب والنشاطأنشطة  يكمل عبارات قصيرة بكلمات من مكتسباته حسب السياق 15

ا ووقائع وأعالًما وأماكن من املادة املسموعة 16
ً
 يلتقط تواريخ و أحداث

نص االستماع )أستمع 

 وأجيب(
 (14+13+12) الطالب

 الوحدة الخامسة ) مكارم األخالق (
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 (18) النشاط كل درهم بعشرة يكتب أحداث قصة قصيرة مع مراعاة ترتيب األحداث 17

  أحداث يرسم خارطة معرفية لنصوص تنطوي على 18

 (13) الطالب نص االستماع يصوغ أسئلة حول موضوع قصير 19

 قصيرة لبناء نص مترابط 20
ً

 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط يرتب جمال

 يغني نًصا بجملة جديدة 21
عمر رض ي هللا عنه 

 واألسرة الفقيرة)أعبر(

 

 الطالب

 

(41) 

 أنشطة الكتابة في كتاب الطالب والنشاط الواو،الفاء،ثم(يربط بين الكلمات والجمل بحروف العطف ) 22

 من خالل النصوص يلون الصوت وفق مقتضيات املعنى 23

 يعرض أفكار النص الذي استمع إليه 24
نص االستماع )أستمع 

 وأجيب(
 (14+13+12) الطالب

 والنشاطأنشطة الكتابة في كتاب الطالب  يسرد حكاية قصيرة مع مراعاة تسلسل أحداثها 25

 يعبر شفهًيا عن أحداث قصة مصورة 26

.نص االستماع 1

 )أالحظ وأستنتج(

 .الحياء من هللا2

 

 .الطالب1

 

 .النشاط2

 

1(.11) 

 

2(.12) 

رقم 

 املعيار
 رقم الصفحة الكتاب املكون  اسم املعيار

 أنشطة الكتابة في كتاب النشاط يرسم كلمات مهموزة في أولها ووسطها وآخرها 1

 من خالل النصوص يوزع النظر على املستمعين 2

3 
يرسم عالمات الترقيم ) النقطتين ، الفاصلة املنقوطة ، عالمة التعجب (في 

 مواضعها الصحيحة
 أنشطة الكتابة في كتاب النشاط

 يرفع الصوت بما يناسب الحضور  4
 من خالل النصوص

 املتحدثيتجنب مقاطعة  5

6 
 عدد كلماته )

ً
( كلمة مع مراعاة صحة الوقف 150-100يقرأ نًصا مشكوال

 وسالمة الوصل

 .)العمل عبادة(1

 .)ما أجمل العمل !(2

 .)عامل النظافة (3

 الطالب

1(.64+65) 

 

2(.74+75) 

 

3(.86+87+88) 

 (63) الطالب نشيد العمال يستظهر األناشيد املقررة 7

 في حدود سطرين إلى ثالثة أسطر مشكولة ينسخ نصوًصا قصيرة 8
العمل عبادة )إمالء 

 منسوخ(
 (24) النشاط

ا وشخصيات فيما استمع إليه 9
ً
 يتذكر أحداث

نص االستماع 

 )أستمع وأجيب(
 (62+61+60) الطالب

 (75+74) الطالب ما أجمل العمل (كلمة من الذاكرة القريبة30-20يكتب نصوًصا قصيرة في حدود ) 10

 (88+87+86) الطالب عامل النظافة (كلمة من الذاكرة البعيدة30-20يكتب نصوًصا قصيرة في حدود ) 11

 أنشطة الكتابة في كتاب النشاط يصنف الكلمات وفق الحقول الداللية 12

 يعيد ترتيب مفردات الجملة 13
ما أجمل العمل! ) 

 أعبر (
 (85+84) الطالب

 ملاذا ، ماذا لو حدث ( يجيب عن أسئلة تعليلية )كيف ، 14

.العمل عبادة ) 1

 أجيب (

.ما أجمل 2

 

 

 الطالب

1(.66) 

 

2(.76) 

 الوحدة السادسة ) أحب العمل (
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 العمل!)أجيب(

.عامل النظافة 3

 )أجيب(

 

3(.89) 

 أنشطة الكتابة في كتاب النشاط يكمل عبارات قصيرة بكلمات من مكتسباته حسب السياق 15

ا 16
ً
 ووقائع وأعالًما وأماكن من املادة املسموعة يلتقط تواريخ و أحداث

نص االستماع 

 )أستمع وأجيب(

 

 الطالب
(60+61+62) 

 يكتب أحداث قصة قصيرة مع مراعاة ترتيب األحداث 17
عامل النظافة  ) 

 أعبر(
 (96) الطالب

  يرسم خارطة معرفية لنصوص تنطوي على أحداث 18

  الكتابة في كتاب النشاطأنشطة  يصوغ أسئلة حول موضوع قصير 19

 قصيرة لبناء نص مترابط 20
ً

 أنشطة الكتابة في كتاب النشاط يرتب جمال

 (28) النشاط ما أجمل العمل يغني نًصا بجملة جديدة 21

 أنشطة الكتابة في كتاب النشاط يربط بين الكلمات والجمل بحروف العطف )الواو،الفاء،ثم( 22

 من خالل النصوص املعنىيلون الصوت وفق مقتضيات  23

 يعرض أفكار النص الذي استمع إليه 24
نص االستماع 

 )أستمع وأجيب(

 

 الطالب
(60+61+62) 

 أنشطة الكتابة في كتاب النشاط يسرد حكاية قصيرة مع مراعاة تسلسل أحداثها 25

 يعبر شفهًيا عن أحداث قصة مصورة 26
نص االستماع 

 )أالحظ وأستنتج(

 

 الطالب

 

(59) 

رقم 

 املعيار
 رقم الصفحة الكتاب املكون  اسم املعيار

 أنشطة الكتابة في كتاب النشاط يرسم كلمات مهموزة في أولها ووسطها وآخرها 1

 من خالل النصوص يوزع النظر على املستمعين 2

3 
، الفاصلة املنقوطة ، عالمة التعجب  يرسم عالمات الترقيم ) النقطتين

 (في مواضعها الصحيحة
 أنشطة الكتابة في كتاب النشاط

 يرفع الصوت بما يناسب الحضور  4
 من خالل النصوص

 يتجنب مقاطعة املتحدث 5

6 
 عدد كلماته )

ً
( كلمة مع مراعاة صحة 150-100يقرأ نًصا مشكوال

 الوقف وسالمة الوصل

.)أسد البحر ابن 1

 ماجد(

.)أبو الكيمياء جابر بن 2

 حيان(

.)أمير األطباء أبو بكر 3

 الرازي (

 

 

 الطالب

1(.105+106) 

2(.115+116+117

) 

3(.127+128+129

) 

 (104) الطالب نشيد العلم والعلماء يستظهر األناشيد املقررة 7

 ينسخ نصوًصا قصيرة في حدود سطرين إلى ثالثة أسطر مشكولة 8
ماجد أسد البحر ابن 

 )إمالء منسوخ(
 (36) النشاط

ا وشخصيات فيما استمع إليه 9
ً
 يتذكر أحداث

نص االستماع )أستمع 

 وأجيب(
 (103) الطالب

 (كلمة من الذاكرة القريبة30-20يكتب نصوًصا قصيرة في حدود ) 10
أبو الكيمياء جابر ابن 

 حيان
 (117+116+115) الطالب

 (129+128+127) الطالبأمير األطباء أبو بكر  (كلمة من الذاكرة البعيدة30-20يكتب نصوًصا قصيرة في حدود ) 11
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 الرازي 

 يصنف الكلمات وفق الحقول الداللية 12
 أنشطة الكتابة في كتاب النشاط

 يعيد ترتيب مفردات الجملة 13

 يجيب عن أسئلة تعليلية )كيف ، ملاذا ، ماذا لو حدث ( 14

.أسد البحر ابن 1

 ماجد)أجيب (

.أبو الكيمياء جابر ابن 2

 حيان)أجيب(

.أمير األطباء أبو بكر 3

 الرازي )أجيب(

 

 

 الطالب

1(.107) 

 

 

2(.118) 

 

 

3(.130) 

 أنشطة الكتابة في كتاب النشاط يكمل عبارات قصيرة بكلمات من مكتسباته حسب السياق 15

ا 16
ً
 ووقائع وأعالًما وأماكن من املادة املسموعة يلتقط تواريخ و أحداث

نص االستماع )أستمع 

 وأجيب(

 

 الطالب
(103) 

 يكتب أحداث قصة قصيرة مع مراعاة ترتيب األحداث 17
أمير األطباء أبو بكر 

 الرازي 
 (43) النشاط

 يرسم خارطة معرفية لنصوص تنطوي على أحداث 18
أبو الكيمياء جابر بن 

 حيان
 (40) النشاط

 يصوغ أسئلة حول موضوع قصير 19

  أنشطة الكتابة في كتاب النشاط
 قصيرة لبناء نص مترابط 20

ً
 يرتب جمال

 يغني نًصا بجملة جديدة 21

 يربط بين الكلمات والجمل بحروف العطف )الواو،الفاء،ثم( 22

 من خالل النصوص يلون الصوت وفق مقتضيات املعنى 23

 استمع إليهيعرض أفكار النص الذي  24
نص االستماع )أستمع 

 وأجيب(
 (103) الطالب

 لكتابة في كتاب النشاطالتحدث و اأنشطة  يسرد حكاية قصيرة مع مراعاة تسلسل أحداثها 25

 يعبر شفهًيا عن أحداث قصة مصورة 26
نص االستماع )أالحظ 

 وأستنتج(
 الطالب

 

(102) 

رقم 

 املعيار
 رقم الصفحة الكتاب املكون  اسم املعيار

  أنشطة الكتابة في كتاب النشاط يرسم كلمات مهموزة في أولها ووسطها وآخرها 1

 من خالل النصوص يوزع النظر على املستمعين 2

3 
يرسم عالمات الترقيم ) النقطتين ، الفاصلة املنقوطة ، عالمة التعجب (في 

 مواضعها الصحيحة

نظافة البحار و 

 املحيطات
 (57) النشاط

 يرفع الصوت بما يناسب الحضور  4
 من خالل النصوص

 يتجنب مقاطعة املتحدث 5

6 
 عدد كلماته )

ً
( كلمة مع مراعاة صحة الوقف 150-100يقرأ نًصا مشكوال

 وسالمة الوصل

 .)فوائد البحار(1

.)األحياء 2

 البحرية(

.)نظافة البحار 3

 واملحيطات (

 

 

 الطالب

1(.64+65) 

 

2(.74+75) 

 

3(.86+87+88) 

 واملحيطات( )البحارالوحدة الثامنة 
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 (146) الطالب نشيد أمام البحر يستظهر األناشيد املقررة 7

 ينسخ نصوًصا قصيرة في حدود سطرين إلى ثالثة أسطر مشكولة 8
فوائد البحار 

 )إمالء منسوخ(
 (50) النشاط

ا وشخصيات فيما استمع إليه 9
ً
 يتذكر أحداث

نص االستماع 

 وأجيب()أستمع 
 (145) الطالب

 (160+159) الطالب األحياء البحرية (كلمة من الذاكرة القريبة30-20يكتب نصوًصا قصيرة في حدود ) 10

 (كلمة من الذاكرة البعيدة30-20يكتب نصوًصا قصيرة في حدود ) 11
نظافة البحار و 

 املحيطات
 الطالب

(172+173+

174) 

 يصنف الكلمات وفق الحقول الداللية 12
  أنشطة الكتابة في كتاب النشاط

 يعيد ترتيب مفردات الجملة 13

 يجيب عن أسئلة تعليلية )كيف ، ملاذا ، ماذا لو حدث ( 14

.فوائد البحار ) 1

 أجيب (

.األحياء 2

 البحرية)أجيب(

.نظافة البحار 3

واملحيطات 

 )أجيب(

 

 

 الطالب

1(.147+148+

149) 

2(.159+160) 

3(.172+173+

174) 

  أنشطة الكتابة في كتاب النشاط يكمل عبارات قصيرة بكلمات من مكتسباته حسب السياق 15

ا ووقائع وأعالًما وأماكن من املادة املسموعة 16
ً
 يلتقط تواريخ و أحداث

نص االستماع 

 )أستمع وأجيب(

 

 الطالب
(145) 

  كتاب النشاطأنشطة الكتابة في  يكتب أحداث قصة قصيرة مع مراعاة ترتيب األحداث 17

    يرسم خارطة معرفية لنصوص تنطوي على أحداث 18

 يصوغ أسئلة حول موضوع قصير 19
نظافة البحار 

 واملحيطات

 الطالب

 
(186) 

 قصيرة لبناء نص مترابط 20
ً

 يرتب جمال
نظافة البحار 

 واملحيطات
 (185) الطالب

 (54) النشاط األحياء البحرية يغني نًصا بجملة جديدة 21

  أنشطة الكتابة في كتاب النشاط يربط بين الكلمات والجمل بحروف العطف )الواو،الفاء،ثم( 22

 من خالل النصوص يلون الصوت وفق مقتضيات املعنى 23

24 

 
 يعرض أفكار النص الذي استمع إليه

نص االستماع 

 )أستمع وأجيب(

 

 الطالب
(145) 

  الكتابة في كتاب النشاطالتحدث و أنشطة  يسرد حكاية قصيرة مع مراعاة تسلسل أحداثها 25

 يعبر شفهًيا عن أحداث قصة مصورة 26
نص االستماع 

 )أالحظ وأستنتج(

 

 الطالب

 

(144) 
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