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*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   
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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                 
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* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

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

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 املهارات األساسية 

 ملادة اللغة العربية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد : رئيسة قسم اللغة العربية يف إدارة اإلشراف الرتبوي
 مىن بنت حممد بن صاحل الدوسري

هـ1441-1440للعام الدراسي   

 



 مقدمة
يت تعينهم على استخدام اللغة العربية يف املواقف ىل أمهية العناية بتمكني املتعلمني من املهارات اللغوية الإالرتبية احلديثة تؤكد  

 . املهارات اللغوية املناسبة للتعلمل متكنهم من  إال من خال  يتحققال  وهذا   ،احليوية  

وعن طريقها  ،املختلفة  املراحلللتعليم والتعلم يف    اأساس    (والكتابة  والقراءة،  التحدث،و   )االستماع،متثل املها ارت اللغوية  و 
للتعليم وللسلوك يف   األساسيةهنا متثل اللبنة  أل؛تنمية هذه املهارات   كان من الضرويولذلك  ،  تعلم ابملعرفة العلميةيتزود امل
 .احلياة املختلفة  جماالت

 الوجدانية واملهارات النفسية احلركية . وهو  واالجتاهاتتنمية املهارات اللغوية يقود اىل تنمية القدرات املعرفية والعقلية ،    ن  إ
وفق مستوى  املتعلم،منو جوانب شخصية    لتحقيق تكامل  ؛والوجداينملعريف  ما يقتضي تنويع خربات التعلم على املستوى ا

 . حلركيمرحلة منوه املعريف والنفسي وا

ل هبم والوصو   الطالبولكل مهارة دورها احملدد يف تعليم  وتتطلب املهارة تدريب ا عملي ا إضافة إىل املعرفة ابجلانب النظري ، 
وميزات ختتص هبا إال إن هذه املهارات تتكامل فيما  خصائص؛ ألن لكل مهارة   ىل املستوى املطلوب من التعلم اهلادفإ

ضروري يف عملية اللغة أمر    مهارات على أن  اكتساب  يؤكد   بينها وصوال  إىل األداء السليم يف تعلم اللغة وممارستها مما
 تعلمها وتعليمها .

كفل للمتعلم التمكن من تلك ممارسة وتدراب  وفق آليات وطرق حمددة منظمة تاللغوية  هذه املهارات  ويتطلب إتقان  
املهارات والوصول به إىل املستوى املطلوب واملنشود يف استخدام اللغة وتوظيفها يف احلياة مبا حيقق أغراضه وأهدافه ؛ وعليه 

    املتعلم   من ضعف يف ممارسة اللغة يُعد عائق ا وحتدًي  كبري ا أمام اينتج عنهاملتعلم ابملهارات اللغوية وم  فأن تدين مستوى إملام

  من حيث االستفادة من الوظائف املختلفة للغة واستخدامها ابلشكل األفضل . 

 

 

 

 

 

 

 



صطلحات مسرد ال   

 م الصطلح تعريفه
الكفاية فاستغىن   وكفى الشيء يكفي كفاية مبعىن حصل به  : جاءت من الفعل َكِفيَ الكفاية لغة   ▪

 .  :استغىن به عن غريه فهو كاف  ،وكفى الشيء فالًن  أي  عن غريه، فهو كاف   

اهات اليت توججه سلوك املتعلجم يف املواقف  " ▪ وميكن   ،املختلفةجمموعة من املعارف واملفاهيم واالجتج
 ."قياسها مبعايري متجفق عليها

 1 الكفاية

والكفاية اللغوية هي : مستوى اجلودة جلودة يف استعماهلا  هي املستوى املتقدم من إتقان اللغة وا ▪
هذا  وقراءة وكتابة وفهم ا ، وقد خيتلف لشخص ما يف استخدام مهارات اللغة استماع ا وحتدث  

 ( 1)املستوى يف ضوء مستوى التحصيل الدراسي .

الكفاية اللغوية     2 

 .حبذق وبراعةما قدرة على أداء عمل وهي ال  َمَهرَ  مصدر ▪

القدرة على األداء املنظم واملتكامل   احلديث: "تعينملهارة كما هي يف موسوعة علم النفس  او  ▪
 (2)لألعمال احلركية املعقدة، بدقة وسهولة، مع التكيف مع الظروف املتغرية احمليطة ابلعمل"

 .وهي السهولة والسرعة والدقة يف أداء عمل ما بعد تعلجمه مع اقتصاد يف اجلهد    ▪

 3 املهارة

مبهارة   والقراءة والكتابةوالفهم  والتحدجث    االستماع  وهي:  ما،القدرات الالجزمة الستخدام لغة     ▪
 وحذق.

املهارات 
 اللغوية

4 

 5 إسرتاتيجيات هي جمموعة من األساليب اليت يوظفها القارئ عن وعي وقصد لتحقيق غرض ما. ▪

ي بقواعد اللغة العربية ومعرفتها وعالعملية واعية يقوم هبا الفرد يف تعلم اللغة العربية من حيث   ▪
 ،واستخدامها والتحدث عنها .

  تعلم اللغة

 

 

 

 

 

 

 



 

___________________________________________________ ________________________ 

 املهارات األساسية ملادة اللغة العربية 
ومثة أهداف   ة " ،قراءة ،وكتاب  وحتدثعلمها وإتقان مهارهتا األساسية " استماع تتحدد أهداف تعلم اللغة العربية ابلنواتج املنشودة من ت  

،  أخرى ترتبط هبذه املهارات ، تسعى مقررات اللغة العربية إىل إكساهبا للمتعلم لتحقيق النمو املتكامل الذي ينسجم مع الواقع والدراسة 
 صيل العلوم واملعارف والقيم على اختالفها وتعدد صورها . وحت

خدام  ويقوم تعليم اللغة على التدرج يف تنمية مهاراهتا على امتداد املراحل التعليمية ؛ ليصل املتعلم بعدها إىل مستوى لُغوي ميكنه من است 
 . يف عمق ا وثراء  وتنوع ا لنمو شخصيته  من هذه املهارات يضاللغة استخدام ا ًنجح ا يف االتصال ابآلخرين ، ومتكِجنه 

لغة أم ترتبط ابحلياة والواقع االجتماعي والثقايف، ويتفرع منها أهداف خاصة  امة من مبادئ تعليمها ابعتبارها  لغة العربية العوتنطلق أهداف ال 
 بكل فن من فنوهنا ومهارة من مهاراهتا . 

ق التكامل بني فروعها ومبا يناسب  جلوانبها ومهاراهتا األدبية واللغوية واحليوية مبا حيق شاملة اللغة العربية  دريس وجاءت األهداف العامة لت
 ستهدفة وحيقق تعلم اللغة العربية .  املرحلة التعليمية امل

 :  ( 12  -1)  األهداف العامة لتعليم اللغة العربيةأوًلا :
ا وافر ا من األلفاظ والرتاكيب   ▪ شريف  واألساليب اللغوية الفصيحة ميكنه من تفهم القرآن الكرمي واحلديث الأن يكتسب الطالب رصيد 

 العصرية. والرتاث اإلسالمي ومستجدات احلياة 

من خطاب لغوي يتصف ابلدقة    وتقوميها، ومتكنهقدرة لغوية: تعينه على تفهم األحداث اللغوية اليت يتعرض هلا وحتليلها أن يكتسب   ▪
 واجلودة. والطالقة 

 تحدث والقراءة والكتابة. الو  من: االستماع   والعمليات األساسية لكلأن يتمكن من املهارات واإلسرتاتيجيات   ▪

 ة العربية الفصحى: ألفاظ ا وتراكيب ا، وضبط ا إعرابي ا، ورمس ا إمالئي ا. أن يتطابق خطابه اللغوي مع اللغ ▪

 للغة. ن يستخدم اللغة بنجاح يف الوظائف الفكرية والتواصلية املختلفة  أ ▪

 مة . الفنية السلي النصوص األدبية وحيللها وينقدها وفق األسسأن يتذوق  ▪

 . قيم مجالية، واجتماعية، وخلقية، وظروف اترخييةحبياة األدابء وتراثهم األديب، وما فيه من يتصل أن   ▪

 كن من استعمال اللغة يف نقل أفكاره لآلخرين بطريقة سهلة تيسر هلم إدراكها ومتثلها. أن يتم ▪

 . والشعرية  النثرية والفنون  النصوص، من   األدبية األحكام ستنتجأن ي ▪
 : الهارات األساسية  :  انيا اث ❖

يعيق عدم إتقاهنا تعلم الطالب معارف  هي تلك املهارات اليت  وردت يف منظومة األداء اإلشرايف واملدرسي :املهارات األساسية وفق ما  ▪
 أو مهارات جديدة يف مرحلة قادمة . 

  ضوابط حتديد الهارات األساسية الستهدفة : 

 يف مرحلة جديدة .  يعيق عدم التمكن منها تعلم الطالب ن  أ -

 لتلك املهارة . املقررات الالحقة املتضمنة   املقرر أو حتديد  -

 أن يكون عدم التمكن منها ظاهرة متكررة يف فئة معتربة من الطالب .  -

 



 
 الهارات األساسية يف مادة لغيت اجلميلة

 (لرحلة اًلبتدائية) ا
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 دائي الهارات األساسية للصف الرابع اًلبت
 اًلستماع أوًلا : 

 اًلستماع

  الفرد   يستقبل إذ  ذلك،  تستدعي مواقف  فهناك مقروء،   نص  أو سموع حديث م إل   واًلنتباه صغاء هو اإل ❖
 .ما  يف موضوع  القارئأو   التكلمن األلفاظ والعبارات اليت ينطق هبا م يسمع  ما  وراء الكامنة  واألفكار  العان 

ربات الصوت نآداب اًلستماع ومالحظة  مراعاة  السموع ،مع   وإدراك  ستماع ابإلنصات والفهمويتم اًل
  التكلم،   ومتابعة  الذهن،   وحرص اإلصغاء،   سنع تدريب على حويف اًلستما  اللفظي،  ء النبعث وطريقة األدا

 .الختلفة  احلياة يف جماًلت  بني التعلمني تدور   اليت  العادية يف الناقشات   النظمة والشاركة  الفهم،   وسعة
 فهم السموع وحتليله  الكفاية األساسية   

  منها  ويستخلصون وحيللوهنا، أفكارها ومييزون  هلا، فهمهم  ويظهرون  السموعة، صللنصو  التعلمون  يصغي ❖ تفسري الكفاية 
 .ستماع  اًل  آداب ويلتزمون موضوعية، وفق معايري  صالنصو  ويقيمون  والبادئ، القيم 

 اسية ة األسالهار مؤشرات حتقيق  الهارة   م

 فهم السموع   1

 اختيار عنوان مناسب للنص السموع .  ▪

 اإلجابة عن األسئلة اليت توجه إليه حول النص السموع .  ▪

 إعادة حكاية قصة قصرية مع مراعاة تسلل أحداثها وترابطها .  ▪

 .  والسياق والرتادف التضاد  خالل اجلديدة من  الكلمات معان  اكتشاف ▪

 دث التح  اثنياا : 

 التحدث  
  واألساليب األصوات  ابستخدام  تبادهلا  أو  األفكار تلقي   فيها  يتم مجاعية  مواقف تتطلب   لغوية  مهارة هي ❖

  وطاقاته العلمي  التحدث  مستوى على والتعبريي  مستواها الفكري ويتوقف واإلشارية،  اللغوية  التعبريية
 .احلديث موضوع   إل التعبريية إضافة 

 عن الشاهدات واألحداث   بريتعال الكفاية األساسية   

 تفسري الكفاية 
❖  واضحة   عربية  وبلغة بطالقة   مألوفة ) الشاهدات واألحداث ( موضوعات عن  احلديث  يف  التعلمون يشارك

  )اإلمياءات اللفظية  وغري  اللفظية  موظفني اللغة   لغوية، ومفاهيم أساليب   من تعلموه  ما  مستخدمني سليمة،  و
 .احلديث آداب  ملتزمني  اجلسد الناسبة( للمقام،  ة ولغ الوجه   وتعبريات

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة   م

 التحدث بطالقة عن مشاهداته وأفكاره جبمل مرتابطة.  ▪ وصف الشاهدات اليومية   1

 .   وترابطها أحداثها تسلل مراعاة مع قصرية  قصة حكاية إعادة ▪ حكاية قصص ونوادر  2



 مهارات مستهدفة يف بريلز .*

 صف الرابع اًلبتدائيألساسية للالهارات ااتبع  
 القراءة   اثلثاا : 

 القراءة  

  والتذكر  واًلختيار والوازنة والربط  الفهم)اإلدراك(   عمليات من  فيه  مبا  ميتاز  الفكري النشاط   أساليب  من  أسلوب ❖
  طوقةنم   صورة إل  لأللفاظ   الكتوبة الصورة نقل خالل من  كله  وأييت ذلك واًلبتكار،  واًلستنباط  والتنظيم 

  يف  القروء واستثمار  معها،   والتفاعل وفهمها الرموز حل على  القدرة   هي والقراءة.مسموعة غري  مسموعة أو 
 .سلوكإل القرائية   اخلربات  ترمجة طريق   عن  حياته به يف واًلنتفاع القارئ،  تعرتض اليت  الشكالت   مواجهة

 أداء الرموز الكتوبة ومتثيل العن  -1 الكفاية األساسية   

 تفسري الكفاية 
  الصويت )التحليل  التحليل  تإسرتاتيجيا مستخدمني تطبيقاا صحيحاا  ويطبقوهنا  القراءة أساسيات  التعلمون  يفهم ❖

  مفردات   حول جيداا فهماا  ويُطّورون القراءة،  يف  الطالقة  لتحقيق هذه  ويُوظّفون معرفتهم والرتكيب،  والقطعي( 
 .الرحلة  يناسب مبا )اللفظي واًلشرتاك  والرتادف )التضاد بينها الدًللية  والعالقات العربية  اللغة 

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م

 تشغيل آليات القراءة .   1
وتلوين  قراءة النصوص قراءة جهرية متسمة جبودة األداء وسالمة النطق  ▪

 ا ألساليب القروء . الصوت تبعا 
 . القررة النصوص   تظهارسا ▪   .استظهار النصوص بشكلها الذي قدمت به  2

 فهم القروء وحتليله .  -2 الكفاية األساسية   
  يف النظر  ووجهات واحلجج  األفكار  حتديد  على قدرة ويُظهرون  ويفهموهنا،  القررة الواد  التعلمون  أ  يقر ❖ تفسري الكفاية 

  يُظهر  توى سال هذا  ويف. وغرضه تنظيمه وطريقة  النص معرفتهم ببنية  مستخدمني  بينها  والربط النصوص
 .أدبيًّا  معلوماتيًّا أو  نصاا  كان  سواءالقروء  مع وتفاعلهم   للقراءة ميلهم حنو  ملحوظاا  تطوراا التعلمون 

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م

1 
الكلمات اجلديدة وإسرتاتيجيات  إدراك 

 الوصول لعانيها . 

 .  حرف  ،  فعل اسم، :  الكلمات تصنيفات حنوية ودًللية إل   وتصنيف  تعرف▪
 تعرف وتصنيف األمساء إل:  الفرد ، الثن ، اجلمع . ▪
 . خالل التضاد والرتادف والسياق  اجلديدة مناكتشاف معان الكلمات  ▪

 *  اواستنتاجهاستدعاء التفاصيل  2

 يعيد صياغة النص القروء يف أسطر معدودة .  ❖
 ص . يتذكر األمساء واألماكن واحملسوسات الواردة يف الن ❖
 يكتشف القيم الواردة يف النص .  ❖

 على مشاعر وردت يف النص .  ليستنتج مما يقرأ ما يد ❖

 * حتليل مضمون النص القروء  3
 يستخلص األفكار الرئيسة والفرعية من النص .  ❖

 يقرتح عناوين مناسبة للنص .  ❖

 حيدد مغزى النص .  ❖

 * نقد النصوص القروءة 4
 يوضح رأيه يف القيم اليت تضمنها النص  ❖

 يكون رأًيا فيما يقرأه من نصوص تعرف بنيتها .  ❖
 مييز بني تعبري حقيقي وآخر خيايل .  ❖   *تذوق النصوص القروءة  5



 
 

 الهارات األساسية للصف الرابع اًلبتدائياتبع  
 الكتابة   اثلثاا : 

  الكتابة  

  هجائية،  حروفاا سميتهات  على اللغة  علماء  اصطلح بة، تو مك رموز  يف  النطوقة   وأصواته الرء  أفكار  سجيل ت هي
  سابكإل  التعليمية  األغراض يف  جليل  أثر  ذات وهي.مرتابطة  ومجل كلمات  يف  وقوانينها اللغة   أحكام  وفق تنظم

  نقل  ويف   الناس،  بني التفاهم   صرعنا من  مهم  عنصر وهي  العلمية،  والتجارب اللغوية  الهارات التعلمني 
 .احلديث  العصر يف  التواصل أشكال  تعدد  من الرغم  على ، لألجياا  إل احلضارات

 الرسوم والنسوخ   .1 الكفاية األساسية   

ملتزمني  ، خبط واضح ومجيل مستخدمني خط النسخ ، احلروف اهلجائية والكلمات والرموز التعلمون  يكتب تفسري الكفاية
 . الكلماتمراعني السافات الناسبة بني ،  بقواعده

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية ارة  اله م

  .صحيحة كتابة  عنه والنازلة  السطر على الرتكزة احلروف   كتابة ▪    ، الكلمات، الرموز رسم احلروف اهلجائية 1

 .   النسخ  خط يف  الطموسة  الطموسة وغري  احلروف   بني  الكتابة  يف التفريق  ▪
 . الكتابة من الذاكرة البعيدة  .2 األساسية   الكفاية

  قواعد  وفق النطوقة  وغري النطوقة لألصوات اخلطي   التصوير طريق   عن العربية  يف  الكلمات التعلمون يرسم  ❖ ةالكفايتفسري  
 .السليمة العربية  الكتابة 

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م

 كتابة كلمات حتوي ظواهر إمالئية .  1

  .  وسطها  من  األلف  حذفت  كتابة كلمات ▪

 والقطع .  الوصل مهزيت  وي حت  كلمات  كتابة ▪

 . التعريف(  ال )  عليها ودخلت ابلالم  مبدوءة  كلمات  كتابة ▪

   والفاء والكاف ابلباء ( والسبوقة   أل)   بـ البدوءة   الكلمات رسم ▪

 .  التطرفة  اهلمزة  رسم ▪

  ،  التعجب عالمة ،  الفاصلة ،  النقطتني ، النقطة )  الرتقيم  عالمات توظيف ▪
    .   يكتب  اًلستفهام فيما عالمة 

 . الكتابة  يف  والبسوطة الربوطة التاء   بني  التمييز ▪

  . أبل  البدوءة  الكلمات على  الكسورة الالم  دخول حتوي   كلمات  كتابة ▪

 .   صحيحاا رمساا  الفعل  آخر يف  اللينة األلف رسم ▪

   .  صحيحاا  رمساا  واحلرف  اًلسم  آخر يف  اللينة األلف رسم ▪



  

 بتدائيالهارات األساسية للصف الرابع اًلاتبع  
 التعبري الكتاب  .3 الكفاية األساسية   

 تفسري الكفاية
هلم، حبيث   لوفة وخربات مأ أحداثمن حميطهم، وتتحدث عن ص وأشخاا تصف أشياء يكتب التعلمون نصوصا 

 الكتابة فيما يتصل   تسرتاتيجياواإلمالء يف العربية، وتوضح تطبيقهم إل ُتظهر كتاابهتم تقيدهم مبعايري النحو
 .)سّودة، والراجعة، والبحثلاب)

 األساسية  مؤشرات حتقيق الهارة الهارة   م
 . عليه تعرض صور إل   استناداا  قصرية قصة   كتابة ▪ إنتاج مجل جديدة .  1

 تفصيلية بسيطة .  رئيسيتني ومجلكتابة نص من فقرتني   ▪ إنتاج نص 2

 عددة. كتابة بطاقة / رسالة ألغراض مت ▪ كتابة الرسائل والبطاقات .   3

 األساليب واألصناف اللغوية 
 األساسيةمؤشرات حتقيق الهارة   الهارة م

 األساليب اللغوية   1

 .   النهي أسلوب  وحماكاة   تعرف ▪

 .  النفي  أسلوب  وحماكاة   تعرف ▪

 .  الثبتة   اجلمل وحماكاة   تعرف ▪

 .   األمر أسلوب  وحماكاة   تعرف ▪

     .  الدعاء  أسلوب  وحماكاة   تعرف ▪

   األصناف اللغوية 2

 ( . الضمة األصلية،   ابلعالمة  رفعها. )  واخلرب البتدأ  واستعمال ومتييز   عرفت ▪

   .  (  والفعلية  اًلمسية )   اجلمل نوع  ومتييز   تعرف ▪

  .  أمر  مضارع،   ماض،: إل األفعال   وتصنيف  تعرف ▪

 " ( .   الضمة"  األصلية  ابلعالمة )    الفاعل  واستعمال وتتميز   تعرف ▪

 .  مؤنث  ،  رمذك :   إل األمساء   وتصنيف  تعرف ▪

 .  التكسري  مجع  ومتييز   تعرف ▪

 " ( .  الفتحة "    األصلية  ابلعالمة)  به   الفعول واستعمال ومتييز   تعرف ▪

  .   السامل الؤنث  مجع  ومتييز   تعرف ▪

 .  ( لفعله   الؤكد) الطلق  الفعول ويستعمل مييز ▪

 .  النفصلة الضمائر   واستعمال  تعرف ▪

 .  الوصولة  األمساء  واستعمال  تعرف ▪

  "( . الكسرة ) األصلية  ابلعالمة اجلر  اجملرور حبرف واستعمال ز ومتيي  تعرف ▪

 ( الكسرة الفتحة،   ،  الضمة:  األصلية   ابلعالمات)   الصفة  واستعمال ومتييز  تعرف  ▪

     .  اإلشارة  أمساء  واستعمال  تعرف ▪



  

 اًلبتدائي  اخلامسالهارات األساسية للصف  
 اًلستماع أوًلا : 

 اًلستماع

  الفرد   يستقبل إذ  ذلك،  تستدعي مواقف  فهناك مقروء،   نص  أو سموع حديث م إل   واًلنتباه صغاء هو اإل ❖
 .ما  يف موضوع  القارئأو   التكلمن األلفاظ والعبارات اليت ينطق هبا م يسمع  ما  وراء الكامنة  واألفكار  العان 

وت الص  رباتنآداب اًلستماع ومالحظة  مراعاة  السموع ،مع   وإدراك  ستماع ابإلنصات والفهمويتم اًل
  التكلم،   ومتابعة  الذهن،   وحرص اإلصغاء،   سنع تدريب على حويف اًلستما  اللفظي،  ء األداالنبعث وطريقة 

 .الختلفة  احلياة يف جماًلت  بني التعلمني تدور   اليت  العادية يف الناقشات   النظمة والشاركة  الفهم،   وسعة
 فهم السموع وحتليله                                                   الكفاية األساسية   

  منها  ويستخلصون وحيللوهنا، أفكارها ومييزون  هلا، فهمهم  ويظهرون  السموعة، صللنصو  التعلمون  يصغي ❖ تفسري الكفاية 
 .ستماع  اًل  آداب ويلتزمون موضوعية، وفق معايري  صالنصو  ويقيمون  والبادئ، القيم 

 اسية مؤشرات حتقيق الهارة األس الهارة م

 فهم السموع   1
  . والرتاكيب  األفكار  حيث من  يسمع فيما  والصواب اخلطأ بني  مييز ▪

  .    . يسمع مما  ومعلومات حقائق  يستخلص  ▪
 .  (  تدليل  ،  متثيل ،  شرح )   إليها استمع  فكرة  يوسع ▪

 التحدث                                                    اثنياا : 

 التحدث  
  واألساليب األصوات  ابستخدام  تبادهلا  أو  األفكار تلقي   فيها  يتم مجاعية  مواقف تتطلب   لغوية  مهارة هي ❖

  وطاقاته العلمي  التحدث  مستوى على والتعبريي  مستواها الفكري ويتوقف واإلشارية،  اللغوية  التعبريية
 .احلديث موضوع   إل التعبريية إضافة 

   التحدث مبايناسب القام .1 الكفاية األساسية   
 . الناسبة اللغوية الوقف و يستخدم لذلك خمتلف األساليب   يناسب  مبايتحدث   . ❖ تفسري الكفاية 

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م

    .  مناسب موضوع   يف  ويناقش الرأي يبدي  ▪ إبداء الرأي  1
 تنظيم احلديث.2                                         األساسية     الكفاية

 تفسري الكفاية 

   واستخدام  والوضوح األفكار  وتنظيم والثقة  كالطالقة  احملادثة، يف  وقدراهتم فهمهم  التعلمون  يُظهر ❖

  رمسية  ضعرو يف  بفعالية   ويشاركون  ،…واإلشارات  واإلمياء،  والنرب،   التنغيم،:  مثل  من  احملاذية اللغة  عناصر
  وتبادل  األسئلة كطرح   متنوعة  ضألغرا  احملادثة مهارة  ن ويستخدمو  والناظرات، العلنية  والناقشات كاخلطب

 .مختلفة  ض  عرو وتقديم   قصة  سرد  أو  المسموع  صياغة  وإعادة المعلومات 
 الهارة األساسية مؤشرات حتقيق  ▪ الهارة م

 اكتساب صفات التحدث اجليد  2
   . التفصيلية  مث  الرئيسة األفكار  بعرض التحدث  أثناء  يبدأ  ▪
 تعلمه من أساليب . جلمل يف ضوء ما يرتب الكلمات وا  ▪
 يربط ابستخدام أدوات الربط الناسبة .  ▪



 اًلبتدائي  اخلامسالهارات األساسية للصف  اتبع  
 عن الشاهدات واألحداث   التعبري.3 الكفاية األساسية   

 تفسري الكفاية 
❖  وبلغة القة طب  مألوفة ) الشاهدات واألحداث ( موضوعات عن  احلديث  يف  التعلمون يشارك  

  اللفظية  موظفني اللغة لغوية،  ومفاهيم أساليب من تعلموه ما  مستخدمني سليمة،  واضحة و  عربية
 .احلديث آداب ملتزمني   اجلسد الناسبة( للمقام،  ولغة الوجه وتعبريات  )اإلمياءات  اللفظية وغري

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م
  . يف حدود عشرين كلمة  اليومية الشاهدات فصي ▪ وصف الشاهدات اليومية  1

 وصف أحداث عاصرها أو مسع عنها 2

 .  (قصصيااسردًيا ) شفهياا عرضاا يقدم ▪

 . واجلواب السؤال  أبسلوب علمياا  شفهياا عرضاا يقدم ▪

 . وصفياا شفهياا عرضاا يقدم ▪

   . مكتشف  أو  خمرتع   شخصية  عن  شفهياا عرضاا يقدم ▪
 القراءة                                            :   لثاااث

 القراءة  

  والوازنة والربط  الفهم)اإلدراك(   عمليات من  فيه  مبا  ميتاز  الفكري النشاط   أساليب  من  أسلوب ❖
  الكتوبة   الصورة نقل خالل  من  كله   وأييت ذلك واًلبتكار،  واًلستنباط والتنظيم والتذكر واًلختيار
  وفهمها الرموز   حل على القدرة  هي  والقراءة.مسموعة  غري مسموعة أو  منطوقة  صورة  إل   لأللفاظ

  حياته  به يف  واًلنتفاع   القارئ، تعرتض اليت  الشكالت   مواجهة يف  القروء  واستثمار  معها،   والتفاعل
 .سلوك إل  القرائية اخلربات  ترمجة  طريق  عن

 أداء الرموز الكتوبة ومتثيل العن.1 الكفاية األساسية   

 تفسري الكفاية 

  التحليل  تإسرتاتيجيا مستخدمني تطبيقاا صحيحاا  ويطبقوهنا  القراءة أساسيات  التعلمون  يفهم ❖
  القراءة، يف  الطالقة  لتحقيق  هذه ويُوظّفون معرفتهم والرتكيب، والقطعي( الصويت  )التحليل 
  ادفوالرت  )التضاد بينها الدًللية  والعالقات العربية  اللغة مفردات  حول جيداا فهماا  ويُطّورون

 .الرحلة  يناسب مبا )اللفظي   واًلشرتاك
 األساسية مؤشرات حتقيق الهارة  الهارة م

تشغيل آليات   1
 القراءة 

 . العن   ومتثيل  الوصل  وسالمة الوقف مراعاة صحة مع  انصوصا   يقرأ ▪

     . القررة النصوص   يستظهر ▪
 وحتليله . فهم القروء  . 2                                الكفاية األساسية   

 تفسري الكفاية 

  ووجهات واحلجج  األفكار  حتديد  على قدرة ويُظهرون  ويفهموهنا،  القررة الواد  التعلمون  أ  يقر ❖
  هذا ويف. وغرضه  تنظيمه   وطريقة النص   معرفتهم ببنية مستخدمني  بينها والربط النصوص يف  النظر 

  نصاا كان   سواءالقروء  مع  وتفاعلهم للقراءة  ميلهم   حنو ملحوظاا تطوراا   التعلمون  يُظهر  الستوى
 .أدبيًّا معلوماتيًّا أو

 

 



 اًلبتدائي  اخلامسالهارات األساسية للصف  اتبع  
 فهم القروء وحتليله . . 2 الكفاية األساسية   

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م

1 
 اجلديدة وإسرتاتيجيات  إدراك الكلمات  

 الوصول لعانيها 
ياق والرتادف التضاد  خالل من  اجلديدة  الكلمات  معان يكتشف   ▪   والسّ 

 . العجم واستخدام 

 *  ااستدعاء التفاصيل واستنتاجه 2

 يعيد صياغة النص القروء يف أسطر معدودة .  ❖

 جييب عن أسئلة تفصيلية حول النص .  ❖
 الواردة يف النص .  العلومات واحلقائق يتذكر  ❖
 يكتشف القيم الواردة يف النص .  ❖

 * القروء حتليل مضمون النص  3

 يستخلص األفكار الرئيسة والفرعية من النص .  ❖
 يقرتح عناوين مناسبة للنص .  ❖

 حيدد مغزى الدرس .  ❖

 .  مييز بني احلقائق واآلراء يف القروء  ❖

 يوضح رأيه يف القيم اليت تضمنها النص  ❖ * نقد النصوص القروءة 4
 يكون رأًيا فيما يقرأه من نصوص تعرف بنيتها .  ❖

   *النصوص القروءة تذوق  5
 مييز بني تعبري حقيقي وآخر خيايل .  ❖

 يستخرج بعض الصور والرتاكيب من النص .  ❖
 الكتابة                                      رابعاا : 

  الكتابة  

  تسميتها  على اللغة  علماء  اصطلح مكتوبة،  رموز  يف  النطوقة   وأصواته الرء  أفكار  تسجيل  هي ❖
  جليل أثر   ذات وهي.مرتابطة  ومجل يف كلمات وقوانينها اللغة   أحكام  وفق تنظم ية، هجائ حروفاا

  مهم  عنصر وهي  العلمية،  والتجارب اللغوية  الهارات  التعلمني إلكساب   التعليمية األغراض  يف
  أشكال  تعدد  من  الرغم على ، لاألجيا  إل الناس، ويف نقل احلضارات بني  التفاهم صر عنا من

 .احلديث  عصر لا  يف  التواصل
 الرسوم والنسوخ    . 1                          الكفاية األساسية 

 تفسري الكفاية
احلروف اهلجائية والكلمات والرموز، خبط واضح ومجيل مستخدمني خط   التعلمون  يكتب ❖

 النسخ، ملتزمني بقواعده ،مراعني السافات الناسبة بني الكلمات. 
 ارة األساسية مؤشرات حتقيق اله الهارة م
    . الدروسة  القواعد  وفق  النسخ  خبط  عبارات يكتب ▪ رسم احلروف اهلجائية، الكلمات، الرموز    1

       الكتابة من الذاكرة البعيدة     . 2                          الكفاية األساسية 

 تفسري الكفاية
  وغري النطوقة واتلألص اخلطي   التصوير طريق   عن العربية  يف  الكلمات يرسم التعلمون  ❖

 .السليمة العربية الكتابة قواعد وفق  النطوقة 
  مهارات مستهدفة في بيرلز .*



  

 

 

 
 
 
 
 

 اًلبتدائي  اخلامسالهارات األساسية للصف  اتبع  
 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م

 كتابة كلمات حتوي ظواهر إمالئية .  1

 .  ألف على  متوسطة  مهزة حتوي  كلمات  يكتب ▪

  ،  التعجب  عالمة ،  الفاصلة   ،  النقطتني ،  النقطة)   الرتقيم عالمات يفتوظ ▪
 .   يكتب فيما ( اًلستفهام   عالمة 

 .  واو  على  متوسطة  مهزة حتوي  كلمات  يكتب ▪

    .   ًيء  على  متوسطة  مهزة حتوي  كلمات  يكتب ▪

 . السطر على  مفردة متوسطة  مهزة حتوي  كلمات  يكتب ▪

   .   ووسطها تلماالك  أول يف (  آ )  المدودة  اهلمزة  يرسم ▪
 التعبري الكتاب .3 الكفاية األساسية   

 تفسري الكفاية
هلم، حبيث   لوفة وخربات مأ أحداثمن حميطهم، وتتحدث عن ص وأشخاا تصف أشياء يكتب التعلمون نصوصا 

 يتصل   الكتابة فيما  تسرتاتيجياواإلمالء يف العربية، وتوضح تطبيقهم إل ُتظهر كتاابهتم تقيدهم مبعايري النحو
 .)ابلسّودة، والراجعة، والبحث)

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م

 إنتاج نص   1

 .   متعددة فقرات  من  يتكون(    قصصي)  سردًيا  انصا  يكتب ▪

  .   اعلميا  مقاًل يكتب ▪

 . خربته حدود يف  إعالنا  يكتب ▪

    .   صحفية مقابلة يكتب ▪

     ( .  مكتشف  أو لخرتع )  غريية سرية يكتب ▪



 
 

 
 
 
 
 

 األساليب واألصناف اللغوية 
 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية الهارة م

 األساليب اللغوية   1

 .  ( ال)  فيه  ما  نداء   أسلوب ويستخدم  يتعرف  ▪

    .  التفضيل أسلوب ويستعمل يتعرف  ▪

    .  التعجب أسلوب ويستعمل يتعرف  ▪

    .   والرتجي  التمين  أسلوب ويستخدم  يتعرف  ▪

 .  ( إًل )  بـ  اًلستثناء أسلوب ويستعمل يتعرف  ▪

 .  وسوى  بغري  اًلستثناء أسلوب ويستعمل يتعرف  ▪

    .  ( مجيع  كل،)  بـ  التوكيد أسلوب  وحماكاة   تعرف ▪

 األصناف اللغوية   2

  ( . الفرعية ابلعالمة  رفعهما) واخلرب البتدأ  ويستعمل ومييز  يتعرف  ▪

 ( .   سامل مؤنث  مجع ،  سامل مذكر  مجع  ،  تكسري مجع : )  إل   اجلموع يصنف ▪

   ( .   الفرعية  ابلعالمات)  الفاعل ويستعمل يتعرف  ▪

  ( .  الفرعية   ابلعالمات) به   الفعول ويستعمل يتعرف  ▪

   ( .   الفرعية ابلعالمات )  اجلر  حبرف اجملرور  ويستعمل يتعرف  ▪

    .  والقصور النقوص اًلسم  ومتييز   تعرف ▪
 .    .   المدود  اًلسم  واستعمال  تعرف ▪

    .  اخلمسة  الاألفع ويستعمل يتعرف  ▪

    ( .   الفرعية  ابلعالمات) الصفة  ويستعمل يتعرف  ▪

   ( .  الفرعية   ابلعالمات) العطوف اًلسم  ويستعمل يتعرف  ▪



 

 اًلبتدائيالسادس  الهارات األساسية للصف  
 اًلستماع أوًلا : 

 اًلستماع

  الفرد   يستقبل إذ  ذلك،  تستدعي مواقف  فهناك مقروء،   نص  أو سموع حديث م إل   واًلنتباه صغاء هو اإل ❖
 .ما  يف موضوع  القارئأو   التكلمن األلفاظ والعبارات اليت ينطق هبا م يسمع  ما  وراء الكامنة  واألفكار  العان 

ربات الصوت نآداب اًلستماع ومالحظة  مراعاة  السموع ،مع   وإدراك  ستماع ابإلنصات والفهمويتم اًل
  التكلم،   ومتابعة  الذهن،   وحرص اإلصغاء،   سنع تدريب على حا ويف اًلستم اللفظي،  ء النبعث وطريقة األدا

 .الختلفة  احلياة يف جماًلت  بني التعلمني تدور   اليت  العادية يف الناقشات   النظمة والشاركة  الفهم،   وسعة
 فهم السموع وحتليله  الكفاية األساسية   

  منها  ويستخلصون وحيللوهنا، أفكارها ومييزون  هلا، م فهمه ويظهرون  السموعة، صللنصو  التعلمون  يصغي ❖ تفسري الكفاية 
 .ستماع  اًل  آداب ويلتزمون موضوعية، وفق معايري  صالنصو  ويقيمون  والبادئ، القيم 

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة   م

 فهم السموع   1

 . والرتاكيب  األفكار  حيث من  يسمع فيما  والصواب اخلطأ بني  مييز ▪
 . ( تدليل ،  متثيل  شرح، )  اليها ع استم فكرة  يوسع ▪
 .    . يسمع مما  ومعلومات حقائق  يستخلص  ▪
 .  والسياق والرتادف التضاد  خالل اجلديدة من  الكلمات معان  اكتشاف ▪

 التحدث  اثنياا : 

 التحدث  
  واألساليب األصوات  ابستخدام  تبادهلا  أو  األفكار تلقي   فيها  يتم مجاعية  مواقف تتطلب   لغوية  مهارة هي ❖

  وطاقاته العلمي  التحدث  مستوى على والتعبريي  مستواها الفكري ويتوقف واإلشارية،  اللغوية  يةالتعبري 
 .احلديث موضوع   إل التعبريية إضافة 

   القام   ب.التحدث مبا يناس1 الكفاية األساسية   
 . الناسبة  اللغويةالوقف و يستخدم لذلك خمتلف األساليب  يناسب يتحدث مبا  ❖ تفسري الكفاية 

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة   م

    .  مناسب موضوع   يف  ويناقش الرأي يبدي  إبداء الرأي  1

 .تنظيم احلديث 2                                                األساسية     الكفاية

 تفسري الكفاية 

   واستخدام  والوضوح األفكار  وتنظيم والثقة  كالطالقة  احملادثة، يف  وقدراهتم فهمهم  التعلمون  يُظهر ❖

  رمسية  ضعرو يف  بفعالية   ويشاركون  ،…واإلشارات  واإلمياء،  والنرب،   التنغيم،:  مثل  من  احملاذية اللغة  عناصر
  وتبادل  األسئلة كطرح   متنوعة  ضألغرا  احملادثة مهارة  ويستخدمون  والناظرات، العلنية  والناقشات كاخلطب

 .مختلفة  ض  عرو وتقديم   قصة  سرد  أو  المسموع  صياغة  وإعادة المعلومات 
 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م

 اجليد اكتساب صفات التحدث  1
   . التفصيلية  مث  الرئيسة األفكار  بعرض التحدث  أثناء  يبدأ  ▪
 يرتب الكلمات واجلمل يف ضوء ما تعلمه من أساليب .  ▪

 .  الناسبة  الربط  أدوات ابستخدام  يربط  ▪



 

 

 عن الشاهدات واألحداث   التعبري ساسية   الكفاية األ

 تفسري الكفاية 
❖  واضحة و  عربية  وبلغة بطالقة   مألوفة ) الشاهدات واألحداث ( موضوعات عن  احلديث  يف  التعلمون يشارك 

،اإلمياءات  اللفظية  وغري اللفظية  موظفني اللغة  لغوية، ومفاهيم أساليب  من تعلموه   ما مستخدمني   سليمة(  
 .احلديث آداب  ملتزمني  اجلسد الناسبة( للمقام،  ولغة  الوجه   وتعبريات

 حتقيق الهارة األساسية مؤشرات  الهارة   م

  يف حدود عشرين كلمة.   اليومية الشاهدات يصف ▪ وصف الشاهدات اليومية  1

 وصف أحداث عاصرها أو مسع عنها 2
     . غريية لسرية  شفهي عرض تقدمي ▪
 . شفهية مقابلة   إجراء ▪

  .   التعلم  حبياة يتصل إرشادي  عن نص شفهي عرض تقدمي ▪
 القراءة  :   لثاااث

 القراءة 

  والتذكر  واًلختيار والوازنة والربط  الفهم)اإلدراك(   عمليات من  فيه  مبا  ميتاز  الفكري النشاط   أساليب  من  أسلوب ❖
  منطوقة  صورة إل  لأللفاظ   الكتوبة الصورة نقل خالل من  كله  وأييت ذلك واًلبتكار،  واًلستنباط  والتنظيم 

  يف  القروء واستثمار  معها،   والتفاعل وفهمها الرموز حل على  القدرة   هي والقراءة.مسموعة غري  مسموعة أو 
 .سلوكإل القرائية   اخلربات  ترمجة طريق   عن  حياته به يف واًلنتفاع القارئ،  تعرتض اليت  الشكالت   مواجهة

 متثيل العنأداء الرموز الكتوبة و .1 الكفاية األساسية 

 تفسري الكفاية 
  الصويت )التحليل  التحليل  تإسرتاتيجيا مستخدمني تطبيقاا صحيحاا  ويطبقوهنا  القراءة أساسيات  التعلمون  يفهم

  اللغة  مفردات   حول جيداا فهماا  ويُطّورون القراءة،  يف  الطالقة  لتحقيق هذه  ويُوظّفون معرفتهم والرتكيب،  والقطعي( 
 .الرحلة  يناسب  مبا)اللفظي  واًلشرتاك والرتادف )التضاد بينها  دًللية لا  والعالقات العربية 

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م

 . القررة النصوص   يستظهر ▪ تشغيل آليات القراءة  1

 العن.   ومتثيل  الوصل  وسالمة الوقف صحة مراعاة  مع  نصوصاا  يقرأ ▪
 فهم القروء وحتليله . . 2                                 الكفاية األساسية   

 الكفاية تفسري 
  النصوص   يف النظر  ووجهات واحلجج  األفكار  حتديد  على قدرة ويُظهرون  ويفهموهنا،  القررة الواد  التعلمون  أ  يقر

  تطوراا  التعلمون يُظهر   الستوى  هذا ويف .  وغرضه  تنظيمه وطريقة   النص معرفتهم ببنية  مستخدمني بينها  والربط 
 .أدبيًّا معلوماتيًّا أو   نصاا كان   سواءالقروء  مع  وتفاعلهم للقراءة  ميلهم   حنو اوظا ملح

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م

1 
إدراك الكلمات اجلديدة وإسرتاتيجيات  

 الوصول لعانيها . 
ياق والرتادف التضاد  خالل من اجلديدة  الكلمات  معان يكتشف   واستخدام والسّ 

 . العجم 



 

  المهارات المستهدفة في بيرلز*
 

 اًلبتدائي  السادسالهارات األساسية للصف  اتبع  
 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م

 *  ااستدعاء التفاصيل واستنتاجه 2

 .   معدودة أسطر يف  القروء  النص   صياغة يعيد  ❖
 .  النص  حول تفصيلية أسئلة  عن جييب ❖

 الواردة يف النص .  العلومات واحلقائق يتذكر  ❖

 ة يف النص . اردالو يكتشف القيم  ❖

 * حتليل مضمون النص القروء  3
 

 .   النص من  والفرعية الرئيسة األفكار  يستخلص  ❖
 للنص  مناسبة  عناوين  يقرتح  ❖

 .   النصحيدد مغزى   ❖

 .  مييز بني احلقائق واآلراء يف القروء  ❖

 النص   تضمنها  اليت  القيم  يف رأيه  يوضح ▪ * نقد النصوص القروءة 4
 ف بنيتها . تعر   نصوصيكون رأًيا فيما يقرأه من   ▪

5 
   *تذوق النصوص القروءة 

 
 .  خيايل  وآخر حقيقي  تعبري  بني  مييز ▪
 يستخرج بعض الصور والرتاكيب من النص .  ▪

 الكتابة                                      رابعاا : 

  الكتابة  

  حروفاا تهاميتس  على اللغة  علماء  اصطلح مكتوبة،  رموز  يف  النطوقة   وأصواته الرء  أفكار  تسجيل  هي ❖
  األغراض  يف  جليل أثر ذات  وهي.مرتابطة ومجل  يف كلمات  وقوانينها اللغة   أحكام  وفق تنظم هجائية،
 التفاهم صرعنا  من  مهم عنصر وهي  العلمية، والتجارب  اللغوية  الهارات  التعلمني إلكساب التعليمية 

 .احلديث العصر  يف  التواصل كالشأ تعدد   من  الرغم على  ،ل األجيا إل  الناس، ويف نقل احلضارات بني
 . الرسوم والنسوخ 1                            الكفاية األساسية 

احلروف اهلجائية والكلمات والرموز، خبط واضح ومجيل مستخدمني خط النسخ،   التعلمون  يكتب ❖ تفسري الكفاية
 الكلمات. ملتزمني بقواعده ،مراعني السافات الناسبة بني 

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م
 الدروسة .   القواعد وفق  النسخ  خبط  فقرة  يكتب ▪ رسم احلروف اهلجائية، الكلمات، الرموز  1   

       . الكتابة من الذاكرة البعيدة  2                        الكفاية األساسية 

 تفسري الكفاية
  قواعد  وفق النطوقة  وغري النطوقة لألصوات اخلطي   التصوير طريق   عن العربية  يف  الكلمات يرسم التعلمون 

 .السليمة العربية  الكتابة 



 الهارة األساسية مؤشرات حتقيق  الهارة م

 كتابة كلمات حتوي ظواهر إمالئية .  1

 .  اصحيحا  ارمسا (   ابن)  ومهزة   والقطع الوصل  مهزيت يرسم ▪

 . صحيحاا رمساا الختلفة   أشكاهلا يف  التوسطة اهلمزة  يرسم ▪
 .صحيحاا رمساا التطرفة  اهلمزة  يرسم ▪

  التعجب عالمات الفاصلة،  ،  النقطتني ،  النقطة )    الرتقيم عالمات يوظف ▪
  . (اًلستفهام   عالمات،

 .  صحيحا  رمسا  واحلروف واألفعال األمساء  يف اللينة   األلف يرسم ▪

   .   منونة دة وممدو   ومنقوصة مقصورة   أمساء حتوي   كلمات  كتابة ▪
 التعبري الكتاب .3 الكفاية األساسية 

 تفسري الكفاية
هلم،    لوفةوخربات مأ  أحداث من حميطهم، وتتحدث عن  صوأشخاا تصف أشياء  يكتب التعلمون نصوصا 

الكتابة   تسرتاتيجياواإلمالء يف العربية، وتوضح تطبيقهم إل حبيث ُتظهر كتاابهتم تقيدهم مبعايري النحو
 .)ابلسّودة، والراجعة، والبحث)  فيما يتصل

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية      الهارة م

 إنتاج نص 1

  . . البنائية  خصائصه إل   استنادا شخصية  وصف  كتابة ▪

   البنائية  خصائصه  إل استنادا  حواري  نص كتابة   - ▪
   . العناصر  مكتمل صحفي  خرب كتابة ▪

 . ية نائالب خصائصه إل استنادا  إرشادي   نص  كتابة ▪

    . خمتلفة  ألغراض  تواصلية  رسائل  كتابة ▪
 



 
 

 

 

 

 

 

 اًلبتدائي  السادسالهارات األساسية للصف  اتبع  
 األساليب واألصناف اللغوية 

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية الهارة م

 األساليب اللغوية   1

  ( .   وبئس نعم،)  بـ(  والذم  الدح )    أسلوب ويستخدم  يتعرف  ▪

 ( .  واإلغراء  التحذير)    أسلوب ويستخدم  يتعرف  ▪

    الشرط   أسلوب ويستخدم  يتعرف  ▪

 . ( وعني نفس، )  بـ التوكيد   أسلوب ويستخدم  يتعرف  ▪

    . اوأتنيثا   اتذكريا  معدودها  مع (  10 -  1)   الفردة  اًلعداد أسلوب  يتعرف  ▪

 األصناف اللغوية   2

 . والفرعية  اًلصلية ابلعالمات  ويستعملهما   وخربها  وأخواهتا كان  اسم يتعرف  ▪

 . الختلفة النصوص يف  ومتييزه  الفاعل  اسم  تعرف ▪

 . الختلفة  النصوص  يف  ومتييزه   الثالثي الفعل  من  الفعول   اسم  تعرف ▪

 . اصحيحا  استعماًل احلاجة  وفق  واستعماهلما اآللة   اسم  تعرف ▪

 .   والفرعية اًلصلية ابلعالمات   ويستعملهما  وخربها  وأخواهتا إن   اسم يتعرف  ▪

 . صحيحا استعماًل احلاجة  وفق  له واستعما الصريح  الصدر   تعرف ▪

  . اخلمسة اآلخر األفعال  الصحيح )نوعه  حبسب  الضارع  الفعل  رفع  تعرف ▪

 . الختلفة  النصوص يف  ومتييزمها  اآلخر  والعتل اآلخر  الصحيح  الضارع  الفعل  تعرف ▪

 .  ( والثقل للتعذر )  والقدرة الظاهرة   الرفع عالمة تعرف ▪

  . صحيحا استعماًل اجة احل وفق  واستعماله  الصريح  الصدر   تعرف ▪

 . اصحيحا  استعماًل  احلاجة وفق واستعماهلما والكان  الزمان  امسي   تعرف ▪

  ،  الياء  أو  ابلواو اآلخر معتل،اآلخر    الصحيح) نوعه حبسب الضارع  الفعل  نصب  تعرف ▪
    (. اخلمسة   األفعال

 (. اخلمسة   األفعال اآلخر، ،معتل  اآلخر الصحيح )نوعه  حبسب الضارع  الفعل  جزم تعرف ▪

       .   ويستعملها ومييزها الفردة  احلال  يتعرف  ▪



  
 
 

  الدة الهارات األساسية يف مادة لغيت اخل
 لتوسطة(لرحلة ا) ا

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 األول التوسط الهارات األساسية للصف  
 اًلستماع أوًلا : 

 اًلستماع

  الفرد   يستقبل إذ  ذلك،  تستدعي فمواق  فهناك مقروء،   نص  أو سموع حديث م إل   واًلنتباه صغاء هو اإل ❖
  يف موضوع  القارئأو   التكلمن األلفاظ والعبارات اليت ينطق هبا م يسمع  ما  وراء الكامنة  واألفكار  العان 

ربات  نآداب اًلستماع ومالحظة   مراعاة  السموع ،مع وإدراك ستماع ابإلنصات والفهمويتم اًل .ما
  الذهن، وحرص  اإلصغاء، سنع تدريب على ح اًلستما ويف   اللفظي، ء الصوت النبعث وطريقة األدا

 يف جماًلت  بني التعلمني تدور  اليت   العادية يف الناقشات  النظمة والشاركة الفهم،  وسعة  التكلم،  ومتابعة
 .الختلفة احلياة 

 فهم السموع وحتليله  الكفاية األساسية   

  منها  ويستخلصون وحيللوهنا، أفكارها ومييزون  هلا، فهمهم  رون ويظه السموعة، صللنصو  التعلمون  يصغي ❖ تفسري الكفاية 
 .ستماع  اًل  آداب ويلتزمون موضوعية، وفق معايري  صالنصو  ويقيمون  والبادئ، القيم 

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة   م

 فهم السموع   1

 دث(. يصوغ أسئلة تعليلية فيما استمع إليه تبدأ بـ)كيف، ماذا، لاذا، لو ح ▪
 تفصيلية حول النص السموع . جييب عن أسئلة  ▪
 .    . يربط بني الشخصيات واألحداث فيما استمع إليه   ▪
 . يكشف القيم الصرحية والضمنية فيما استمع إليه   ▪

 حيدد أهداف ووجهات نظر التكلمني .  ▪
 التحدث  اثنياا : 

 التحدث  
  واألساليب األصوات  ابستخدام  تبادهلا  أو  األفكار تلقي   فيها  يتم مجاعية  مواقف تتطلب   لغوية  مهارة هي ❖

  وطاقاته العلمي  التحدث  مستوى على والتعبريي  مستواها الفكري ويتوقف واإلشارية،  اللغوية  التعبريية
 .احلديث موضوع   إل التعبريية إضافة 

 التحدث مبا يناسب القام  .1 الكفاية األساسية   

 .   الناسبة  اللغوية األساليب  خمتلف لذلك  يستخدم   و الوقف  يناسب مبا  يتحدث  الكفاية  تفسري  ❖ التحدث مبا يناسب القام 
 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م
 حيسن طرح السؤال ) دقة السؤال ، أمهية السؤال ،مناسبة السؤال ،هدف السؤال (   استخدام عبارات التعامل اليومي  1

 إبداء الرأي  2
  اسب . من موضوع   يف  ويناقش الرأي يبدي  ▪

   ينقد أفكاراا واجتاهات .  ▪

 يدير حلقة نقاش .  ▪ إدارة الندوات واًلجتماعات 3

 يتحاور جبرأة وطالقة وفق األسس الصحيحة .  ▪
 يلقي خطبة وطنية أو دينية أو اجتماعية .  ▪ الناسبات اخلطابة يف  4



 األول التوسطالهارات األساسية للصف  
 القراءة  :   لثاااث

 القراءة 

  والتذكر  واًلختيار والوازنة والربط  الفهم)اإلدراك(   عمليات من  فيه  مبا  ميتاز  الفكري النشاط   أساليب  من  أسلوب ❖
  منطوقة  صورة إل  لأللفاظ   الكتوبة الصورة نقل خالل من  كله  وأييت ذلك واًلبتكار،  واًلستنباط  والتنظيم 

  يف  القروء واستثمار  معها،   والتفاعل وفهمها الرموز حل على  القدرة   هي والقراءة.مسموعة غري  مسموعة أو 
 .سلوكإل القرائية   اخلربات  ترمجة طريق   عن  حياته به يف واًلنتفاع القارئ،  تعرتض اليت  الشكالت   مواجهة

 أداء الرموز الكتوبة ومتثيل العن.1 الكفاية األساسية 

 تفسري الكفاية 
  الصويت )التحليل  التحليل  تإسرتاتيجيا مستخدمني حاا تطبيقاا صحي ويطبقوهنا  القراءة أساسيات  التعلمون  يفهم

  اللغة  مفردات   حول جيداا فهماا  ويُطّورون القراءة،  يف  الطالقة  لتحقيق هذه  ويُوظّفون معرفتهم والرتكيب،  والقطعي( 
 .الرحلة  يناسب  مبا)اللفظي  واًلشرتاك والرتادف )التضاد بينها  الدًللية   والعالقات العربية 

 شرات حتقيق الهارة األساسية مؤ  الهارة م

 يتلو آًيت من القرآن الكرمي .  ▪ تشغيل آليات القراءة  1

   العن.  ومتثيل  الوصل  وسالمة الوقف صحة مراعاة  مع  نصوصاا  يقرأ ▪
 . القررة النصوص   يستظهر ▪ استظهار النصوص ابلشكل الذي قدمت به  

 م القروء وحتليله . فه. 2                                الكفاية األساسية   

 تفسري الكفاية 
  النصوص   يف النظر  ووجهات واحلجج  األفكار  حتديد  على قدرة ويُظهرون  ويفهموهنا،  القررة الواد  التعلمون  أ  يقر

  تطوراا  التعلمون يُظهر   الستوى  هذا ويف .  وغرضه  تنظيمه وطريقة   النص معرفتهم ببنية  مستخدمني بينها  والربط 
 .أدبيًّا معلوماتيًّا أو   نصاا كان   سواءالقروء  مع  وتفاعلهم للقراءة  م ميله  حنو ملحوظاا

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م

1 
إدراك الكلمات اجلديدة وإسرتاتيجيات  

 الوصول لعانيها . 

ياق والرتادف التضاد  خالل من اجلديدة  الكلمات  معان يكتشف ▪  .  والسّ 

 من خالل التعريف .   يوضح معان الكلمات اجلديدة ▪

 خيتار العن الناسب لكلمة متعددة العان يف القاموس .  ▪

 فهم القروء   2

 جييب عن أسئلة تفصيلية حول النص .  ▪

 يستنتج مما يقرأ ما يدل على مشاعر وردت يف النص .  ▪

 يكتشف القيم الصرحية والضمنية الواردة يف النص .  ▪

 أماكن (.   حيلل ما يقرأ ) أحداث ، وقائع ، أعالم ، ▪

 شخصية وزمان(،  شخصية ومكان وحدث ، يربط بني مكونت ما يقرأ )شخصية  ▪

 حتليل مضمون النص القروء  3

 .   النص من  والفرعية الرئيسة األفكار  يستخلص  ❖
 للنص  مناسبة  عناوين  يقرتح  ❖

 .  مييز بني احلقائق واآلراء يف القروء  ▪

 يربط بني األسباب والنتائج .  ▪



 يق الهارة األساسية مؤشرات حتق الهارة م

 ة  القروء  وصالنص نقد  3

 تضمنها النص . يوضح رأيه يف القيم اليت   ▪

 يبني موقفه من أفكار الكاتب يف النص .  ▪

 حيكم على النص من حيث ) الدقة العلمية ،صحة الدليل (.  ▪

 يكون رأًيا حول األلفاظ ، العان ، األخيلة ( الختارة يف النص .  ▪

 تذوق النص القروء  4

 خيتار أبيااتا أعجب هبا من النص .  ▪

 .   يف النص  واحلقيقي مييز بني التعبري اخليايل  ▪

 .   من النص  يستخرج بعض الصور والرتاكيب ▪

 يشرح جزءاا من النص شرحاا أدبياا .  ▪

 حيدد نوع العاطفة السائدة يف النص .  ▪

 حيدد التعبري األمجل من بني التعبريات القدمة .  ▪
 الكتابة                                       رابعاا : 

  الكتابة  

  حروفاا تسميتها  على اللغة  علماء  اصطلح مكتوبة،  رموز  يف  النطوقة   وأصواته الرء  أفكار  تسجيل  هي
  األغراض  يف  جليل أثر ذات  وهي.مرتابطة ومجل  يف كلمات  وقوانينها اللغة   أحكام  وفق تنظم هجائية،
 التفاهم صرعنا  من  مهم عنصر وهي  العلمية، والتجارب  للغوية ا  الهارات  التعلمني إلكساب التعليمية 

  العصر  يف  التواصل أشكال تعدد   من  الرغم على  ،ل األجيا إل  الناس، ويف نقل احلضارات بني
 .احلديث

 . الرسوم والنسوخ 1                            الكفاية األساسية 

 الكفايةتفسري  
،  الرقعة الكلمات والرموز، خبط واضح ومجيل مستخدمني خط  احلروف اهلجائية و  التعلمون  يكتب

 ملتزمني بقواعده ،مراعني السافات الناسبة بني الكلمات. 
 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م     

 رسم احلروف اهلجائية، الكلمات، الرموز  1
 . الوصالت وأنواع  الدروسة  القواعد  وفق الرقعة يتعرف أساسيات خط   ▪

 م بعض احلروف القائمة خبط الرقعة . رس ▪

 رسم حريف ) الراء، الزاي( خبط الرقعة .  ▪
       . الكتابة من الذاكرة البعيدة  2                        الكفاية األساسية 

 تفسري الكفاية
  وفق النطوقة  وغري النطوقة لألصوات اخلطي   التصوير طريق   عن العربية  يف  الكلمات يرسم التعلمون 

 .السليمة العربية  الكتابة  اعدقو 
 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م     

 كلمات حتوي ظواهر إمالئية . كتابة   1

 .  ومتييزها   الوصل ةمهز   تعرف ▪

 .  تعرف مهزة القطع ومتييزها وكتابتها يف مواضعها   ▪

 . متييز التاء الفتوحة من التاء الربوطة   ▪

 ذا دخلت عليها )ال( الشمسية. رسم األمساء البدوءة ابلالم إ ▪



 

 

عليها الباء،الفاء،الكاف،الالم  رسم األمساء البدوءة بـ)أل ( الشمسية إذا دخلت  ▪
 الكسورة . 

 رسم اهلمزة التوسطة على ألف .  ▪

   رسم اهلمزة التوسطة على واو .  ▪
 التعبري الكتاب .3 الكفاية األساسية 

 تفسري الكفاية
وخربات   أحداث من حميطهم، وتتحدث عن صوأشخاياء ا تصف أشيكتب التعلمون نصوصا 

واإلمالء يف العربية، وتوضح تطبيقهم   هلم، حبيث ُتظهر كتاابهتم تقيدهم مبعايري النحو  لوفة مأ
 .)ابلسّودة، والراجعة، والبحث )الكتابة فيما يتصل  تسرتاتيجياإل

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م

 إنتاج نص 1

 اية مغايرة لقصة مسعها أو قرأها . يكتب هن ▪

 حوارية . يكتب نصوصاا  ▪

 ميأل استمارات تعريفية ، معلوماتية .  ▪

يكتب رسائل إخوانية أبنواعها ) شكر، مواساة، اعتذار ، استئذان ، نصيحة ،   ▪
 تظلم ، هتنئة (. 

 األساليب واألصناف اللغوية
 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية ▪ الهارة م

 ب اللغوية  األسالي 1

  . أسلوب األمر ومتييزه واستخدامه  تعرف ت ▪

 . تعرف أسلوب اًلستفهام ومتييزه واستخدامه   ▪

 تعرف أسلوب النداء ومتييزه واستخدامه.  ▪

 ومتييزها واستخدامها .  ة تعرف اجلملة اخلربية اًلمسية الثبت ▪

 الثبتة ومتييزها واستخدامها .   تعرف اجلملة اخلربية اًلمسية ▪

 للغوية  األصناف ا 2

 تعرف األمساء من حيث التنكري والتعريف والتذكري والتأنيث .  ▪

 تعرف أحوال البتدأ واخلرب .  ▪

  تعرف الفرد والثن ومتييزمها واستخدامهما.  ▪

 تعرف األفعال الناسخة ومتييزها واستخدامها .  ▪

 تعرف اجلمع السامل بنوعيه ومجع التكسري ومتييزمها .  ▪

 وأحوال امسها وخربها .  الناسخة  تعرف معان احلروف  ▪

 تعرف البين والعرب والضمائر ومتييزها .  ▪

 تعرف أمساء اإلشارة ومتييزها واستخدامها.  ▪

  تعرف األمساء الوصولة ومتييزها واستخدامها.  ▪



 

 الثان التوسط الهارات األساسية للصف  
 اًلستماع أوًلا : 

 اًلستماع

  الفرد   يستقبل إذ  ذلك،  تستدعي مواقف  فهناك مقروء،   صن  أو سموع حديث م إل   واًلنتباه صغاء هو اإل ❖
  يف موضوع  القارئأو   التكلمن األلفاظ والعبارات اليت ينطق هبا م يسمع  ما  وراء الكامنة  واألفكار  العان 

ربات  نآداب اًلستماع ومالحظة   مراعاة  السموع ،مع وإدراك ستماع ابإلنصات والفهمويتم اًل .ما
  الذهن، وحرص  اإلصغاء، سنع تدريب على حويف اًلستما   اللفظي، ء ة األداوت النبعث وطريقالص

 يف جماًلت  بني التعلمني تدور  اليت   العادية يف الناقشات  النظمة والشاركة الفهم،  وسعة  التكلم،  ومتابعة
 .الختلفة احلياة 

 فهم السموع وحتليله  الكفاية األساسية   

  منها  ويستخلصون وحيللوهنا، أفكارها ومييزون  هلا، فهمهم  ويظهرون  السموعة، صنصو لل التعلمون  يصغي ❖ الكفاية تفسري 
 .ستماع  اًل  آداب ويلتزمون موضوعية، وفق معايري  صالنصو  ويقيمون  والبادئ، القيم 

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة   م

 فهم السموع   1

 النص السموع . يستنج فكرة ضمنية من  ▪
 لة تفصيلية حول النص السموع . جييب عن أسئ ▪
 .    يربط بني الشخصيات واألحداث فيما استمع إليه .  ▪
 . يكشف القيم الصرحية والضمنية فيما استمع إليه   ▪

يوظف العناصر غري اللغوية يف فهم السموع )نربة الصوت ،درجته ،تعبريات   ▪
 الوجه ،احلركات ،واإلشارات اجلسدية . 

 تعلق ابحملتوى القدم . طرح أسئلة وجييب عن أسئلة ت ي ▪

 حتليل السموع   2
 يلخص شفهياا ما استمع إليه ويدون مالحظات فيما استمع إليه .  ▪

 يدلل على اآلراء واحلقائق فيما استمع عليه .  ▪

 يصنف أفكار ما استمع إليه ) أفكار رئيسة ، أفكار اثنوية ( .  ▪
 دقة العلومات ومشوليتها . رأيه فيما استمع إليه من حيث )يعلل  ▪ تذوق السموع ونقده  3

 التحدث  اثنياا : 

 التحدث  
  واألساليب األصوات  ابستخدام  تبادهلا  أو  األفكار تلقي   فيها  يتم مجاعية  مواقف تتطلب   لغوية  مهارة هي ❖

  وطاقاته العلمي  التحدث  مستوى على والتعبريي  مستواها الفكري ويتوقف واإلشارية،  اللغوية  التعبريية
 .احلديث موضوع   إل التعبريية إضافة 

 التحدث مبا يناسب القام  .2 الكفاية األساسية   
 .   الناسبة  اللغوية األساليب  خمتلف لذلك  يستخدم   و الوقف  يناسب مبا  يتحدث  الكفاية  تفسري  ❖ التحدث مبا يناسب القام 



 

 األساسية مؤشرات حتقيق الهارة  الهارة م

 استخدام عبارات التعامل اليومي  1

 نظره وحيلل األحداث والوقائع ويعلق عليها . يبدي وجهة  ▪

 يتحاور مع جمموعته .  ▪

 جيري مقابلة شفهية .  ▪

 يلقي حطبة حمفلية.  ▪

  مناسب .  موضوع   يف  ويناقش الرأي يبدي  ▪ إبداء الرأي  2

   ينقد أفكاراا واجتاهات .  ▪

 .  ندوة مصغرة داخل حجرة الصفيدير  ▪ واًلجتماعاتإدارة الندوات  3

 قة وفق األسس الصحيحة . يتحاور جبرأة وطال ▪
 .   (وطنية أو دينية أو اجتماعية حمفلية ) خطبة  يلقي  ▪ اخلطابة يف الناسبات  4

 القراءة                               :   لثاااث

 القراءة 

  والتذكر  واًلختيار والوازنة والربط  الفهم)اإلدراك(   عمليات من  فيه  مبا  ميتاز  الفكري النشاط   أساليب  من  أسلوب
  منطوقة  صورة إل  لأللفاظ   الكتوبة الصورة نقل خالل من  كله  وأييت ذلك واًلبتكار،  واًلستنباط  والتنظيم 

  يف  القروء واستثمار  معها،   والتفاعل وفهمها الرموز حل على  القدرة   هي والقراءة.مسموعة غري  مسموعة أو 
 .سلوكإل القرائية   اخلربات  ترمجة ريق ط  عن  حياته به يف واًلنتفاع القارئ،  تعرتض اليت  الشكالت   مواجهة

 أداء الرموز الكتوبة ومتثيل العن .1                        الكفاية األساسية 

 تفسري الكفاية 
  الصويت )التحليل  التحليل  تإسرتاتيجيا مستخدمني تطبيقاا صحيحاا  ويطبقوهنا  القراءة أساسيات  التعلمون  يفهم

  اللغة  مفردات   حول جيداا فهماا  ويُطّورون القراءة،  يف  الطالقة  لتحقيق هذه  ظّفون معرفتهمويُو  والرتكيب،  والقطعي( 
 .الرحلة  يناسب  مبا)اللفظي  واًلشرتاك والرتادف )التضاد بينها  الدًللية   والعالقات العربية 

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م

 تشغيل آليات القراءة  1
 كرمي . يتلو آًيت من القرآن ال ▪

   العن.  ومتثيل الضبط صحة  مراعاة   معمشكولة فقرة غري    يقرأ
 . القررة النصوص   يستظهر ▪ استظهار النصوص ابلشكل الذي قدمت به  2

 فهم القروء وحتليله . . 2                                الكفاية األساسية   

 تفسري الكفاية 
  النصوص   يف النظر  ووجهات واحلجج  األفكار  حتديد  على قدرة ويُظهرون  ويفهموهنا،  القررة الواد  التعلمون  أ  يقر ❖

  تطوراا  التعلمون يُظهر   الستوى  هذا ويف .  وغرضه  تنظيمه وطريقة   النص معرفتهم ببنية  مستخدمني بينها  والربط 
 .أدبيًّا معلوماتيًّا أو   نصاا كان   سواءالقروء  مع  وتفاعلهم للقراءة  ميلهم   حنو ملحوظاا

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  ارةاله م

إدراك الكلمات اجلديدة   1
 وإسرتاتيجيات الوصول لعانيها . 

ياق والرتادف التضاد  خالل من اجلديدة  الكلمات  معان يكتشف ▪  .   وجذر الكلمة والسّ 

 يصنف الكلمات تصنيفات دًللية .  ▪

 يوضح معان الكلمات اجلديدة من خالل التعريف .  ▪

 ناسب لكلمة متعددة العان يف القاموس . خيتار العن ال



 

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة

 فهم القروء  2

 أسئلة تفصيلية حول النص . جييب عن   ▪

 يكتشف القيم الصرحية والضمنية الواردة يف النص .  ▪

 حيلل ما يقرأ ) أحداث ، وقائع ، أعالم ، أماكن (.  ▪

 دث ، شخصية ومكان شخصية وزمان(، يربط بني مكونت ما يقرأ )شخصية وح  ▪

3 
حتليل مضمون النص  

 القروء 

 .   النص من  والفرعية الرئيسة األفكار  يستخلص  ❖
 . للنص مناسبة  عناوين  يقرتح  ❖

 حيدد مغزى النص .  ❖

 .  مييز بني احلقائق واآلراء يف القروء  ▪

 يربط بني األسباب والنتائج .  ▪

 نقد النصوص القروءة   3

  تضمنها النص . يوضح رأيه يف القيم اليت ▪

 . أو رفضه هلايف النص ة فكر يعلل سبب أتييده ل ▪

 العلمية ،صحة الدليل (. حيكم على النص من حيث ) الدقة   ▪

 يكون رأًيا حول األلفاظ ، العان ، األخيلة ( الختارة يف النص .  ❖

 تذوق النص القروء  4

 من النص .  حيدد تعبرياا أعجبه ▪

 . يشري إل جوانب إعجابه ابلتعبري   ▪

 مييز بني التعبري اخليايل واحلقيقي يف النص .  ▪

 يستخرج بعض الصور والرتاكيب من النص .  ▪

 يشرح جزءاا من النص شرحاا أدبياا .  ▪

 يعيد صياغة نصاا شعرًيا أبسلوبه مضمناا ألفاظها األساسية .  ▪

 حيدد نوع العاطفة السائدة يف النص .  ▪

 حيدد التعبري األمجل من بني التعبريات القدمة .  ❖
 الكتابة                                      ▪ رابعاا : 

  الكتابة  

  حروفاا تسميتها  على اللغة  علماء  اصطلح مكتوبة،  رموز  يف  النطوقة   وأصواته الرء  أفكار  تسجيل  هي ❖
  األغراض  يف  جليل أثر ذات  وهي.مرتابطة ومجل  يف كلمات  وقوانينها اللغة   أحكام  وفق تنظم هجائية،
 التفاهم صرعنا  من  مهم عنصر وهي  العلمية، والتجارب  اللغوية  الهارات  التعلمني كسابإل  التعليمية 

  العصر  يف  التواصل أشكال تعدد   من  الرغم على  ،ل األجيا إل  الناس، ويف نقل احلضارات بني
 .احلديث

 . الرسوم والنسوخ 1                        الكفاية األساسية 

،  الرقعة احلروف اهلجائية والكلمات والرموز، خبط واضح ومجيل مستخدمني خط   علمون الت  يكتب ❖ تفسري الكفاية
 ملتزمني بقواعده ،مراعني السافات الناسبة بني الكلمات. 



 

 

 

 

 

 

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م     

 رسم احلروف اهلجائية، الكلمات، الرموز  1

 . رمساا صحيحاا رقعة خبط ال منفردين ومتصلني (  ي ، ن رسم حريف )  ▪

 رسم احلرفني )ف ،ق( خبط الرقعة رمساا صحيحاا.  ▪

 . رسم احلروف )س ،ش ،ص، ض( خبط الرقعة رمساا صحيحاا ▪

 رسم احلرفني )ط ،ظ( خبط الرقعة رمساا صحيحاا.  ▪

 رسم احلرفني )ع ،غ( خبط الرقعة رمساا صحيحاا.  ▪

 الرقعة رمساا صحيحاا. رسم احلروف )ج ،ح ، خ( خبط   ▪
       . الكتابة من الذاكرة البعيدة  2                        األساسية الكفاية  

 تفسري الكفاية
  وفق النطوقة  وغري النطوقة لألصوات اخلطي   التصوير طريق   عن العربية  يف  الكلمات يرسم التعلمون 

 .السليمة العربية  الكتابة  قواعد
 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م     

 ة كلمات حتوي ظواهر إمالئية . كتاب 1

 .    رسم اهلمزة التوسطة على ًيء ومفردة على السطر. ▪

 . رسم الكلمات النونة تنوين رمساا إمالئياا صحيحاا  ▪

 . السبوقة مبتحرك والسبوق بساكن التطرفة  اهلمزة رسم  ▪

 وسطها . المدودة يف أوهلا ويف  رسم اهلمزة  ▪

  .  األلف اللينة التطرفة يف احلروفرسم  ▪

  األمساء .   رسم األلف اللينة التطرفة يف ▪
 التعبري الكتاب .3 الكفاية األساسية 

 تفسري الكفاية
وخربات   أحداث من حميطهم، وتتحدث عن صوأشخاا تصف أشياء يكتب التعلمون نصوصا 

واإلمالء يف العربية، وتوضح تطبيقهم   هلم، حبيث ُتظهر كتاابهتم تقيدهم مبعايري النحو  لوفة مأ
 .)ابلسّودة، والراجعة، والبحث )الكتابة فيما يتصل  تسرتاتيجياإل

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م

 إنتاج نص 1

 قصة فنية قصرية . يكتب  ▪

 إل نص حواري .  سردًيا  ال نصا حيو  ▪

 حيول نصاا حوارًيا إل نص سردي .  ▪

 . ،  يكتب تقارير عن رحلة مدرسية ،زًيرة معرض  ▪



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثان التوسط الهارات األساسية للصف  ع  اتب
 األساليب واألصناف اللغوية 

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية الهارة م

 األساليب اللغوية   1

 ومتييزها واستخدامها .  ة اخلربية اًلمسية الثبتتعرف اجلملة  ▪

 الثبتة ومتييزها واستخدامها .   تعرف اجلملة اخلربية اًلمسية ▪

 ب التوكيد ومتييزه واستخدامه. تعرف أسلو  ▪

 . تعرف أسلوب التمين ومتييزه واستخدامه  ▪

  . أسلوب الرتجي ومتييزه واستخدامه   تعرف ▪

  . ييزمها واستخدامهما أسلوب الدح والذم )نعم وبئس( ومت  تعرف ▪

 األصناف اللغوية   2

 تعرف الظروف ومتييزها واستخدامها .  ▪

 تعرف الفاعل ومتييزه واستخدامه .  ▪

 األمساء اخلمسة ومتييزها واستخدامها. تعرف   ▪

 تعرف نئب الفاعل ومتييزه واستخدامه.  ▪

 تعرف الفعل الصحيح والعتل أبزمنته الثالثة ومتييزه واستخدامه.  ▪

 الفعول به ومتييزه واستخدامه. تعرف   ▪

 تعرف األفعال اخلمسة ومتييزها واستخدامها.  ▪

   تخدامهما. واس  القصور ومتييزمهاتعرف اًلسم النقوص واًلسم  ▪



 

 

 

 

 

 الثالث التوسط الهارات األساسية للصف  
 اًلستماع أوًلا : 

 اًلستماع

  الفرد   يستقبل إذ  ذلك،  تستدعي مواقف  فهناك مقروء،   نص  أو سموع حديث م إل   واًلنتباه صغاء هو اإل ❖
  يف موضوع  القارئأو   التكلم ن األلفاظ والعبارات اليت ينطق هبا م يسمع  ما  وراء الكامنة  واألفكار  العان 

ربات  نآداب اًلستماع ومالحظة   مراعاة  السموع ،مع وإدراك ستماع ابإلنصات والفهمويتم اًل .ما
  الذهن، وحرص  اإلصغاء، سنع تدريب على حويف اًلستما   اللفظي، ء األداالصوت النبعث وطريقة 

 يف جماًلت  بني التعلمني تدور  اليت   العادية شاتيف الناق  النظمة والشاركة الفهم،  وسعة  التكلم،  ومتابعة
 .الختلفة احلياة 

 فهم السموع وحتليله  الكفاية األساسية   

  منها  ويستخلصون وحيللوهنا، أفكارها ومييزون  هلا، فهمهم  ويظهرون  السموعة، صللنصو  التعلمون  يصغي ❖ تفسري الكفاية 
 .ستماع  اًل  آداب ويلتزمون وعية،موض وفق معايري  صالنصو  ويقيمون  والبادئ، القيم 

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة   م

 فهم السموع   1

 السموع . يستنج فكرة ضمنية من النص   ▪
 .    جييب عن أسئلة تفصيلية حول النص السموع .  ▪
 . يكشف القيم الصرحية والضمنية فيما استمع إليه   ▪

 .  للموضوع   يستخدم خرائط ذهنية لتسجيل األفكار الرئيسة ▪

 إصدار أحكام تتعلق ابألفكار الطروحة ودعم تلك األحكام أبدلة مقنعة.  ▪

 حتليل السموع   2

 . ما استمع إليه خاصة به تعينه على إبداء الالحظات فييوظف رموزاا  ▪

 . حيلل ما استمع إليه. ▪

 يصنف أفكار ما استمع إليه ) أفكار رئيسة ، أفكار اثنوية ( .  ▪

 اآلراء فيما استمع إليه . يدلل على احلقائق و  ▪
 .  احلجج والرباهني( يعلل رأيه فيما استمع إليه من حيث ) ▪ تذوق السموع ونقده  3

 التحدث  اثنياا : 

 التحدث  
  واألساليب األصوات  ابستخدام  تبادهلا  أو  األفكار تلقي   فيها  يتم مجاعية  مواقف تتطلب   لغوية  مهارة هي ❖

  وطاقاته العلمي  التحدث  مستوى على والتعبريي  مستواها الفكري ويتوقف واإلشارية،  اللغوية  التعبريية
 .احلديث موضوع   إل التعبريية إضافة 

 التحدث مبا يناسب القام  .3 الكفاية األساسية   
 .   الناسبة  اللغوية األساليب  خمتلف لذلك  يستخدم   و الوقف  يناسب مبا  يتحدث  الكفاية  تفسري  ❖ التحدث مبا يناسب القام 



 

 

 

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  هارةال م
 الوقف التواصلي ) اجملاملة ، اإلطراء ، الواجهة (. يستجيب لتداعيات  ▪ استخدام عبارات التعامل اليومي  1

 إبداء الرأي  2
  . وجهة نظره وحيلل األحداث والوقائع ويعلق عليها   يبدي  ▪

   ينقد أفكاراا واجتاهات .  ▪

 يدير اجتماعاا .  ▪ تإدارة الندوات واًلجتماعا 3

 يتحاور مع جمموعته .  ▪
 .  أمام الطالب   حمفلية )وطنية أو دينية أو اجتماعية(خطبة  يلقي  ▪ اخلطابة يف الناسبات  4

 القراءة                               :   لثاااث

 القراءة 

  والتذكر  واًلختيار الوازنةو  والربط  الفهم)اإلدراك(   عمليات من  فيه  مبا  ميتاز  الفكري النشاط   أساليب  من  أسلوب
  منطوقة  صورة إل  لأللفاظ   الكتوبة الصورة نقل خالل من  كله  وأييت ذلك واًلبتكار،  واًلستنباط  والتنظيم 

  يف  القروء واستثمار  معها،   والتفاعل وفهمها الرموز حل على  القدرة   هي والقراءة.مسموعة غري  مسموعة أو 
 .سلوكإل القرائية   اخلربات  ترمجة طريق   عن  حياته به يف واًلنتفاع القارئ،  تعرتض اليت  الشكالت   مواجهة

 أداء الرموز الكتوبة ومتثيل العن .1                        الكفاية األساسية 

 تفسري الكفاية 
  يتالصو  )التحليل  التحليل  تإسرتاتيجيا مستخدمني تطبيقاا صحيحاا  ويطبقوهنا  القراءة أساسيات  التعلمون  يفهم

  اللغة  مفردات   حول جيداا فهماا  ويُطّورون القراءة،  يف  الطالقة  لتحقيق هذه  ويُوظّفون معرفتهم والرتكيب،  والقطعي( 
 .الرحلة  يناسب  مبا)اللفظي  واًلشرتاك والرتادف )التضاد بينها  الدًللية   والعالقات العربية 

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م

 يتلو آًيت من القرآن الكرمي .  ▪ راءة تشغيل آليات الق 1

   العن.  ومتثيل الضبط صحة  مراعاة   معفقرة غري مشكولة   يقرأ
 . القررة النصوص   يستظهر ▪ استظهار النصوص ابلشكل الذي قدمت به  2

 فهم القروء وحتليله . . 2                                الكفاية األساسية   

 تفسري الكفاية 
  النصوص   يف النظر  ووجهات واحلجج  األفكار  حتديد  على قدرة ويُظهرون  ويفهموهنا،  القررة الواد  نالتعلمو   أ  يقر ❖

  تطوراا  التعلمون يُظهر   الستوى  هذا ويف .  وغرضه  تنظيمه وطريقة   النص معرفتهم ببنية  مستخدمني بينها  والربط 
 .أدبيًّا ماتيًّا أو معلو   نصاا كان   سواءالقروء  مع  وتفاعلهم للقراءة  ميلهم   حنو ملحوظاا

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م

إدراك الكلمات اجلديدة   1
 وإسرتاتيجيات الوصول لعانيها . 

ياق والرتادف التضاد  خالل من اجلديدة  الكلمات  معان يكتشف ▪ واإلفراد والتثنية   والسّ 
 .  واجلمع وجذر الكلمة 

 يصنف الكلمات تصنيفات دًللية .  ▪

 اجلديدة من خالل التعريف . ن الكلمات يوضح معا ▪

 خيتار العن الناسب لكلمة متعددة العان يف القاموس . 



 

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة

 فهم القروء  2

 جييب عن أسئلة تفصيلية حول النص .  ▪

 يكتشف القيم الصرحية والضمنية الواردة يف النص .  ▪

 أعالم ، أماكن (. ع ،  حيلل ما يقرأ ) أحداث ، وقائ ▪

 يربط بني مكونت ما يقرأ )شخصية وحدث ، شخصية ومكان شخصية وزمان(.  ▪

 حتديد أسلوب الكاتب وطريقته يف الكتابة .  ▪

3 
حتليل مضمون  
 النص القروء 

 .   النص من  والفرعية الرئيسة األفكار  يستخلص  ❖
 . للنص مناسبة  عناوين  يقرتح  ❖

 حيدد مغزى النص .  ❖

 .  اآلراء يف القروء احلقائق و مييز بني  ▪

 يربط بني األسباب والنتائج .  ▪

3 
نقد النصوص  

 القروءة  

 يوضح رأيه يف القيم اليت تضمنها النص .  ▪

 يكون رأًيا يف ضعف/ قوة احلجج يف نص حجاجي.  ▪

 حيكم على النص من حيث ) الدقة العلمية ،صحة الدليل (.  ▪

 أفكار. حيدد ماله صلة وما ليس له صلة ابلنص من  ▪

 ًيا حول األلفاظ ، العان ، األخيلة ( الختارة يف النص . يكون رأ ❖

4 
تذوق النص  

 القروء 

 يقارن بني صورتني أحدمها يف النص .  ▪

 حيدد تعبرياا أعجبه من النص .  ▪

 يشري إل جوانب إعجابه ابلتعبري .  ▪

 مييز بني التعبري اخليايل واحلقيقي يف النص .  ▪

 والرتاكيب من النص . يستخرج بعض الصور  ▪

 شرح جزءاا من النص شرحاا أدبياا . ي ▪

 يعيد صياغة نصاا شعرًيا أبسلوبه مضمناا ألفاظها األساسية .  ▪

 حيدد نوع العاطفة السائدة يف النص .  ▪

 حيدد التعبري األمجل من بني التعبريات القدمة .  ▪
 الكتابة                                      رابعاا : 

  الكتابة  

  حروفاا تسميتها  على اللغة  علماء  اصطلح مكتوبة،  رموز  يف  النطوقة   وأصواته ء الر  أفكار  تسجيل  هي ❖
  األغراض  يف  جليل أثر ذات  وهي.مرتابطة ومجل  يف كلمات  وقوانينها اللغة   أحكام  وفق تنظم هجائية،
 التفاهم صرعنا  من  مهم عنصر وهي  العلمية، والتجارب  اللغوية  الهارات  التعلمني إلكساب التعليمية 

 .احلديث العصر  يف  التواصل أشكال تعدد   من  الرغم على  ،ل األجيا إل  الناس، ويف نقل احلضارات نيب

،  الرقعة احلروف اهلجائية والكلمات والرموز، خبط واضح ومجيل مستخدمني خط   التعلمون  يكتب ❖ تفسري الكفاية
 ملتزمني بقواعده ،مراعني السافات الناسبة بني الكلمات. 



 . الرسوم والنسوخ 1                      ساسية الكفاية األ

 تفسري الكفاية
،  الرقعة احلروف اهلجائية والكلمات والرموز، خبط واضح ومجيل مستخدمني خط   التعلمون  يكتب

 ملتزمني بقواعده ،مراعني السافات الناسبة بني الكلمات. 
 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية  الهارة م     

 ف اهلجائية، الكلمات، الرموز رسم احلرو  1

 خبط الرقعة رمساا صحيحاا.  ة ومتصل ة( منفردًل، ك، ل)  احلروف  رسم  ▪

 خبط الرقعة رمساا صحيحاا. منفرداا ومتصالا   (  م )  حرفرسم  ▪

 الرقعة رمساا صحيحاا.   منفرداا ومتصالا خبط (  ه ) حرف رسم ا ▪

 خبط الرقعة.   كتابة عبارات ومجل ▪

 الرقعة.   شعرية خبط كتابة آية أو حديث أو أبيات  ▪

 خبط الرقعة.  كتابة لوحات إرشادية وإعالنت وًلفتات ▪
       . الكتابة من الذاكرة البعيدة  2                        الكفاية األساسية 

 تفسري الكفاية
  وفق النطوقة  وغري النطوقة لألصوات اخلطي   التصوير طريق   عن العربية  يف  الكلمات يرسم التعلمون 

 .السليمة العربية  الكتابة  قواعد
 حتقيق الهارة األساسية مؤشرات  الهارة م     

 كتابة كلمات حتوي ظواهر إمالئية .  1

 فعال الثالثية . رسم األلف اللينة التطرفة يف األ ▪

 .  األفعال الثالثية  رسم األلف اللينة التطرفة يف غري  ▪

 النطق . رسم الكلمات موصولة خطاا مما ًل يصح اًلبتداء به يف  ▪

  بعدها وعَما قبلها . رسم الكلمات مفصولة منقطعة عَما  ▪

 رسم بعض الكلمات الزيد بعض أحرفها كالواو واأللف واهلاء.  ▪

رسم بعض الكلمات احملذوف بعض أحرفها كهمزة الوصل ،األلف اللينة   ▪
 التوسطة والتطرفة ،الواو، الياء، النون. 

 التعبري الكتاب .3 الكفاية األساسية 

 فسري الكفايةت
وخربات   أحداث من حميطهم، وتتحدث عن صوأشخاا تصف أشياء يكتب التعلمون نصوصا 

واإلمالء يف العربية، وتوضح تطبيقهم   هلم، حبيث ُتظهر كتاابهتم تقيدهم مبعايري النحو  لوفة مأ
 .)ابلسّودة، والراجعة، والبحث )الكتابة فيما يتصل  تسرتاتيجياإل

 حتقيق الهارة األساسية مؤشرات  الهارة م

 إنتاج نص 1

 مقالة . يكتب  ▪

 يكتب خطبة حمفلية .  ▪

 .  يبسط الوجز  ▪

 يومياته  يكتب  ▪

 يكتب سرية غريية .  ▪

 يكتب حماضر اجتماع  ▪



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 الثالث التوسط الهارات األساسية للصف  اتبع  
 األساليب واألصناف اللغوية 

 مؤشرات حتقيق الهارة األساسية الهارة م

 ليب اللغوية  األسا 1

 تعرف أسلوب القسم ومتييزه واستخدامه.  ▪

 . تعرف أسلوب الشرط ومتييزه واستخدامه  ▪

  . أسلوب التفضيل ومتييزه واستخدامه   تعرف ▪

  . أسلوب التعجب ومتييزه واستخدامه   تعرف ▪

  . أسلوب اًلستثناء ومتييزه واستخدامه   تعرف ▪

 أسلوب العدد ومتييزه واستخدامه   تعرف ▪

 غوية  األصناف الل 2

 تعرف اسم الفاعل ومتييزه واستخدامه .  ▪

 تعرف اسم الفعول ومتييزه واستخدامه .  ▪

 تعرف صيغ البالغة ومتييزها واستخدامها.  ▪

 تعرف امسا الزمان والكان ومتييزمها واستخدامهما.  ▪

 تعرف اسم اآللة ومتييزه واستخدامه.  ▪

 تعرف الصدر ومتييزه واستخدامه.  ▪



 
 
 

    اللغة العربية ساسية يف مادة الهارات األ 
 الثانوية( لرحلة ) ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 للمرحلة الثانوية   الهارات األساسية للصف 
   ( 1الكفاًيت اللغوية ) 

 شرات حتقيق الهارة األساسية مؤ  الهارة م

 الكفاية النحوية   1

 . الكلمة ونوع ، التبوع حالة حبسب الناسبة اإلعرابية ابلعالمة التوابع ضبطي  ▪

 .  الرفع عالمة تستحق اليت  واألنواع ، النصب عالمة تستحق اليت النادى أنواع بني يزمي ▪

 . اًلستثناء لوبأس يف ، إعرابه  وعالمة وأداته ، اًلستثناء نوع ددحي ▪

 .ا صحيحا  اضبطا  التعجب أسلوب ضبطي ▪

 . وإعراابا  اتركيبا  ، سليمة بصورة  وتنطقا عدد على احملتوية اجلمل كتبي ▪

 . النحوية واألساليب ابلتوابع يتعلق فيما األساسية النحوية العلومات لخصي ▪

 . النحوي اخلطأ من خالية جهرية قراءة وفقرات انصوصا  قرأي ▪

 الئية  الكفاية اإلم 2

 معطاة  كلمات  يف العينة الصورة على التطرفة األلف كتابة  سبب بنيي ▪

 . الكلمات من يفصل  وما يوصل وما ، منها حتذف واليت ، الكلمة يف تزاد اليت احلروف ددحي ▪

 . فصلها أو الكلمات ووصل ، الكلمة من حذفها أو احلروف زًيدة عللي ▪

 .  الوصولة الكلمات أنواع بني يزمي ▪

  . صحيح بشكل متطرفة ألف  هبا اليت الكلمات من اعددا  كتبي ▪

 . إمالئية بسالمة والفصل والوصل واحلذف ابلزًيدة الكلمات من عدداا كتبي ▪

   .والفصل والوصل واحلذف الزًيدة ذوات الكلمات رسم ويف ، التطرفة األلف يف خطا أي صححي ▪

 .صحيح بشكل وحذف زًيدة فيها كلماتو  ، متطرفة ألف على مشتملة ما موضوع يف كاملة  فقرات كتبي ▪

 الكفاية القرائية  3

 . القراءة  لعملية الكونة العناصر ددحي ▪

 .  العرفية وبناها الختلفة اجملاًلت لغة للحي ▪

 .  النص يف  الواردة واألفكار احلرفية العان ددحي ▪

 .  النص يف هبا الصرح  غري واألهداف والتخمينات التلميحات فسري ▪

 . هبا يصرح  ومل ، النص تضمنها اومواقفا  اوأوصافا  اما أحكا ستنتجي ▪

 .واستنتاجات وبراهني وآراء حقائق من فيه ما على كمحي نقدًيا  حتليال النص للحي ▪

 . والنقدية والتفسريية احلرفية معانيه ددحي القروء للنص حتليلية دراسة كتبي ▪

 . ةالعطا النصوص من ابًلستفادةإبداعية  اوأفكارا  انصوصا  تجين ▪

4 
 كفاية  

  الكتابالتواصل 

 . حبث أو موضوع كتابة  عند الناسبة اخلطوات تبعي ▪
 . بتهكتا  قبل موضوعلل جيداا خمططاا صممي ▪
 .  الوضع لبناء األساسية الهارات تقني ▪

 كفاية   5
  الشفهي التواصل

    .  اللغوي اًلتصال عملية أركان ددحي ▪
 . اًلستماع آبداب لتزمي ▪
 . وتوجهاته  ومراميه النص أهداف يزمت ▪
 . عليه ملحوظاتك وتدوين ، تسمع ما لتخليص الرسوم خدمتست  ▪
 . التعليم يف فضلال أسلوبك نطور ▪



 

 

 

 للمرحلة الثانوية   الهارات األساسية للصف 
   ( 2الكفاًيت اللغوية ) 

 شرات حتقيق الهارة األساسية مؤ  الهارة م

 الكفاية النحوية   1

 . الناسبة اإلعرابية ابلعالمات النصوبة واألمساء اجملرورة األمساء ضبطي  ▪
 .  الناسبة اجلر بعالمة  الصرف من المنوعة األمساء رجي ▪
 (.  والنصوبة اجملرورة والتممات ، للجملة األساسية الكونت)  حدود يف النحوية األخطاء من خالية ونصوصاا فقرات كتبي ▪
 . تعلمت ما حدود يف النحوي اخلطاب من خالية جهرية قراءة وفقرات نصوصاا قرأي ▪
 . النصوبة والتممات اجملرورة ابلتممات يتعلق فيما األساسية النحوية العلومات لخصي ▪

 الئية  الكفاية اإلم 2

 . وكتابة نطقاا ، والقطع الوصل مهزيت بني يزمي ▪
 . معينة  كلمات  يف العطاة ابلصورة اهلمزات كتابة  أسباب بنيي ▪
 .خطأ دون والتطرفة التوسطة اهلمزة كتبي ▪
 . التوسطة اهلمزة رسم يف خطأ أي صلحي ▪

 الكفاية القرائية  3

 .  العلمي والنص األدب النص بني يزمي ▪
 . نوعه حبسب األدب للنص الفنية البنية للحي ▪
 . األدب النص يف والعميقة الظاهرة العان كتشفي ▪
 . وبيئته األديب ثقافة على الدالة والصور والعان األلفاظ ددحي ▪
 .  األدب للنص البالغية البنية للحي ▪
 .  والبالغية والثقافية والعنوية الفنية بناء توضح األدب للنص حتليلية دراسة كتبي ▪
 .الواحد الوضوع ذات النصوص بني نواز ي ▪

4 
 كفاية  

  الكتابالتواصل 

   العلمي والنص األدب النص بني يزمي ▪
  نوعه حبسب األدب للنص الفنية البنية للحي ▪
  األدب النص يف والعميقة الظاهرة العان كتشفي ▪
 وبيئته  األديب ثقافة على الدالة والصور والعان األلفاظ ددحي ▪
   األدب للنص البالغية البنية للحي ▪
  والبالغية والثقافية والعنوية الفنية بناء توضح األدب للنص حتليلية دراسة كتبي ▪
 .الواحد الوضوع ذات النصوص بني وازني ▪

 كفاية   5
  الشفهي التواصل

  . أكرب بصورةه ذات كتشفيل :  التواصلية هقدرات للحي ▪
 .  معهم هتواصل يف وظفهايل ، وتفضيالهتم  اآلخرين مسات على تعرفي ▪
 .  البالغية هدراتق من مستفيدا ، مباشرة وغري مباشرة أبساليب هوحاجات هومشاعر  هأفكار  عن عربي ▪
  اآلخرين مع نجحة وحماداثت حوارات لفتح  جيدة إجرائية خطوات تبعيت ▪
 .  أحاديثهم يف هبا الصرح  غري وأهدافهم اآلخرين نواًي كتشفي ▪
 .  منوعة تواصلية موضوعات يف وطالقة جبرأة أمامه حدثيت و  ، اجلمهور واجهي ▪
 . الصفية هحاديث أو  هحوارات مجيع يف الفصحى العربية اللغة ستخدمي ▪
 . وخارجها الدرسة داخل جيدة اجتماعية عالقات كوني ▪



 للمرحلة الثانوية   الهارات األساسية للصف 
   ( 3الكفاًيت اللغوية ) 

 شرات حتقيق الهارة األساسية مؤ  الهارة م

الكفاية   1
 النحوية  

 . الكلمة ونوع ، التبوع حالة حبسب الناسبة اإلعرابية ابلعالمة التوابع ضبطي  ▪
 .  الرفع عالمة تستحق اليت  واألنواع ، النصب عالمة تستحق اليت النادى أنواع بني يزمي ▪
 . اًلستثناء أسلوب يف ، إعرابه  وعالمة وأداته ، اًلستثناء نوع ددحي ▪
 .ا صحيحا  اضبطا  التعجب أسلوب ضبطي ▪
 . وإعراابا  اتركيبا  ، سليمة بصورة وتنطق عدد على احملتوية اجلمل كتبي ▪
  . النحوية واألساليب ابلتوابع يتعلق فيما األساسية النحوية العلومات لخصي ▪
 . النحوي اخلطأ من خالية جهرية قراءة وفقرات انصوصا  قرأي ▪

الكفاية   2
 الئية  اإلم

 .  معطاة كلمات  يف العينة الصورة على التطرفة األلف كتابة  سبب بنيي ▪
 . الكلمات من يفصل  وما يوصل وما ، منها حتذف واليت ، الكلمة يف تزاد اليت احلروف ددحي ▪
 . فصلها أو الكلمات ووصل ، الكلمة من حذفها أو احلروف زًيدة عللي ▪
 . الوصولة الكلمات أنواع بني يزمي ▪
 . صحيح بشكل متطرفة ألف  هبا اليت الكلمات من عددا كتبي ▪
 . إمالئية بسالمة والفصل والوصل واحلذف ابلزًيدة الكلمات من عدداا كتبي ▪
 .  والفصل والوصل واحلذف الزًيدة ذوات الكلمات رسم ويف ، التطرفة األلف يف خطا أي صححي ▪
 .صحيح بشكل وحذف زًيدة فيها وكلمات ، متطرفة ألف على مشتملة ما موضوع يف كاملة  فقرات كتبي ▪

الكفاية   3
 القرائية 

 . القراءة  لعملية الكونة العناصر ددحي ▪

 .  العرفية وبناها الختلفة اجملاًلت لغة للحي ▪

 .  النص يف  الواردة واألفكار احلرفية العان ددحي ▪

 .  النص يف هبا الصرح  غري واألهداف والتخمينات التلميحات فسري ▪

 . هبا يصرح  ومل ، النص تضمنها اومواقفا  اوأوصافا  اما أحكا ستنتجي ▪

 .واستنتاجات وبراهني وآراء حقائق من فيه ما على كمحي نقدًيا  حتليال النص للحي ▪

 . والنقدية والتفسريية احلرفية معانيه ددحي القروء للنص حتليلية دراسة كتبي ▪

 . ةالعطا النصوص من ابًلستفادةإبداعية  اوأفكارا  انصوصا  تجين ▪

4 
كفاية  
 التواصل
  الكتاب

  . علمي نص لكتابة الناسبة واتطاخل تبعي ▪
 . ادقيقا  اعلميا  اوصفا .. العلمية والتجارب ، والبيولوجية الطبيعية والظواهر ، األشياء ونظام ، العلوم صفي ▪
 . الوضوع حبسب اًلدعاء أو الفكرة أو القضية إلثبات الناسب الربهان ستخدمي ▪
 .  واإلثبات الربهنة. احلكم إصدار ، التعريف:  النطقية اخلطوات وفق اًلستدًليل النص بيني ▪
 . والماثلة القياس ،منهج اًلستنتاج  منهج. اًلستقراء منهج: النطقي الربهان لبناء مناسبة منهجية تبعي ▪

5 

  كفاية
التواصل 
 الشفهي

  

  . والتواصل اًلتصال مواقف من وغريها ، اإلقناعية التواصلية الواقف بني يزمي ▪
 .  الرسالة موضوع حبسب(  ابلقياس ، ابلقارنة ،ابلتجزيء، ابلتعميم ، ابلتعليل اإلثبات) النطقي اإلثبات من متنوعة أساليب ستخدمي ▪
 . هبا اآلخرين اقتناع يضمن مبا هاتبناي اليت واألفكار ، طرحهاي اليت القضاًي على دللي ▪
 .   وإقناعه معه التواصل يف التحليل نتائج وظفبو (  شعوري ، مسعي ، بصري)  للمستمع اإلدراكية األمناط للحي ▪
 . واجتاهاته وجنسه الستمع  كفاءة  اإلقناعي هتواصل يف راعيي ▪
 اإلقناعي التواصل على قدرة أكثر لتكون وتطويرها الذاتية مساتك على تتعرف ▪



 للمرحلة الثانوية   الهارات األساسية للصف 
   ( 4الكفاًيت اللغوية ) 

 شرات حتقيق الهارة األساسية مؤ  الهارة م

الكفاية   1
 النحوية  

 . لفهمها تسهيال ، العرب للنحو األساسية العلومات يلخص ▪
 . خطأ أي دون ابلشكل القروءة النصوص يضبط ▪
 .  النحوية األخطاء من وخالية ، ابلشكل مضبوطة وفقرات نصوصاا يكتب ▪
 . النحوية األخطاء من خالية فصيحة ،بلغة ويقرأ ويلقي يتحدث ▪
 . جديدة وسياقات تراكيب يف – درسها اليت – للمفردات النحوية الوظائف يطبق ▪
 .  السموع أو الكتوب يف حنوي خطا أي يصحح ▪

الكفاية   2
 الئية  اإلم

   .الكتابة أبعراف اوملتزما  الرتقيم عالمات اموظفا  ، مالئيإ خطأ أي  يف الوقوع دون اونصوصا  فقرات نشئي ▪
  .التنغيم وسالمة الوقف مواطن امراعيا  انصوصا  لقيي ▪
   ه.علي يعرض نص أو مجلة أي  يف والرتقيمية اإلمالئية األخطاء صلحي ▪
 .  وكتابة نطقا والقطع الوصل مهزيت بني يزمي ▪
  .تفصل أو توصل اليت والكلمات ، الكلمة من حتذف أو تزاد اليت احلروف ددحي ▪
 أم ، والزًيدة ابحلذ أم ، التطرفة ابأللف أم ، ابهلمزة تتعلق كانت  ، معينة كلمات  يف العطاة ابلصورة الكلمات بعض رسم عللي ▪

 . والفصل ابلوصل

الكفاية   3
 القرائية 

 .  عالية بكفاءة إلنرتنت(الشبكة العنكبوتية ) او  ، والقاًلت ، الكتب تصفحي ▪
 . القروء ونوع القراءة من اهلدف حبسب(  السرعة  فائقة ، سريعة ، بطيئة ، متأنية)  خمتلفة بسرعة قرأي ▪
 . القراءة سرعة من حتد اليت الست الشكالت من تخلصي ▪
 . بنجاح (  القفز+  الرتكيز=  الذكية القراءة)  سرتاتيجيةإ ستخدمي ▪
 .  القراءة سرعة من للزًيدة القراءة منظم ستخدمي ▪
 .  عالوضو  تفصيالت فهم مع(  د/ ك 350) تفوق بسرعة قرأي ▪
 . القرائية هسرعت لزًيدة الكتابة أعراف من ستفيدي ▪
 . واًلستيعاب الفهم لزًيدة التذكر ورسوم ، والتلخيصات ، التعليقات ستخدمي ▪

4 
كفاية  
 التواصل
  الكتاب

 . عصر كل  وحمتوًيت الرئيسة وعناصرها ،( خصائصها) وأسلوهبا ، وأعرفها ، الوظيفية الكتابة فنون وظفي ▪
  . عناصره امستوفيا  اوظيفيا  موضوعاا كتبي ▪
 . ما لناسبة ختامية أو افتتاحية كلمات  لقيي ▪
  . الرئيسة العناصر استيفاء على نساعده، الكتابية هلوضوعات  خمططات صممي ▪
 .( الشكل)  عليه التعارف اخلارجي هبيكلة اوظيفيا  افنا  ةكتاب   عند لتزمي ▪
 .. الكتابة وأعراف والرتقيم مالءواإل النحو مهارات من عليه تدرب ما هكتابت   يف وظف ▪

5 

  كفاية
التواصل 
 الشفهي

  

 .  واإللقاء اخلطابة مفهوم ددحي ▪
 ه. لوضوع جيدة مقدمة عد  ي ▪
 .  الفهم وتضمن اًلنتباه تثري عرض أساليب ستخدمي ▪
   ه.حديث على واجلاذبية التعة ضفيي ▪
  ه .رسالت ألداء بليغة أساليب ستخدمي ▪
 .  الصوت وتلوين والتنغيم الوقفات وسالمة بطالض وسالمة والطالقة اجلرأة:  اإللقاء مهارات من تمكني ▪
 . الوضوع بروح  ودجمهم الستمعني لتفعيل مناسبة إسرتاتيجيات تبعي ▪



 

 

 
 يف القرائية الستهدفة الهارات

 بيزا( )بريلز، الدولية  اًلختبارات 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الهارات الستهدفة يف الدراسة الدولية لقياس مدى التقدم يف القراءة )بريلز(

 

لتقييم التحصيل الرتبوي  اجلمعية لقياس مدى تقدم القراءة يف العامل هي دراسة دولية تشرف عليه الدراسة الدولية
وتقوم الدراسة على أساس القارنة بني الدول الشاركة يف تقييم قدرة   مستقلة،ومقرها يف هولندا . وهي هيئة دولية 

هامة يف طالب الصف الرابع يف مهارات القراءة بلغتهم األم . وقد مت اختيار هذا الستوى الدراسي ألنه نقطة حتول  
وقد بدؤوا يقرؤون ليتعلموا . وهكذا   يقرؤون،ي هذه الرحلة يكون األطفال قد تعلموا كيف  منو الطفل كقارئ . فف

قد يكون لقصور فهمهم للنصوص التحريرية يف هذه الرحلة أتثري سليب على أدائهم يف معظم الواد الدراسية 
النصوص التنوعة  من  وتستند بريلز على إطار شامل يستدعي التأكد من مدى فهم الطالب لعدد كبري. األخرى

  :  وذلك هلدفني أساسيني
:   

 .اكتساب العلومات واستخدامها ▪  

  . كتساب اخلربة األدبيةا  ▪

وتركز بريلز تركيزاا شديداا على التحليل النقدي وليس على تكرار حقائق سبق تعلمها أو قراءهتا . فمن  ▪
 : على الهارات واًلسرتاتيجيات اليت تشملممارسة نطاق كامل من   خالل قراءة الطالب يطلب منهم

 اسرتجاع العلومات بشكل صريح ▪

  . القيام ابستدًلل واضح ومباشر ▪

  .التفسري ودمج األفكار  ▪

     . فحص احملتوى وتقييمه وكذلك فحص اللغة والعناصر النصية ▪

 :الهارات القرائية الستهدفة يف بريلز   ▪

  .وعات العامةضعرب النص لفهم الو   واألدلة  األفكاربط  ر  -

 خاللوالشاعر والسمات الشخصية، من    عوالدواف  األسبابلتقدمي    األشخاصالقصة وتصرفات    ثتفسري أحدا -
 .النص الكامل

 .من داخل النص الالزم  اًلستدًللمن أجزاء خمتلفة وتقدمي   نةمتييز وتفسري العلومات العقدة والكو  -

  .األنشطةوتسلسل    األمهية  حيضتفسريات وتو    إلجياد  ربط العلومات عرب النص  -

  .وظائفها حتقييم اليزات البصرية والنصية وشر   -
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 ( زا)بيطالب الدويل لتقييم الالربنمج الهارات الستهدفة يف  
 :  بيزااًلختبار الدويل   ▪

ملا حتققه من أهداف سامية يف قياس حتصيل الطلبة يف مراحل  PISA ليةتشارك اململكة يف االختبارات الدو   
التعليم العام للمهارات واملعارف األساسية، ودراسة أوجه االختالف والتباين بني نظام التعليم يف اململكة والنظم  

كة. كما أن نتائج مثل التعليمية املختلفة للدول األخرى املشاركة من أجل حتسني عملية التعليم والتعلجم يف اململ
 .2030هذه االختبارات تعد إحدى مؤشرات رؤية اململكة 

 أهداف الدراسة الدولية لتقييم الطالب )بيزا(  ▪
 .قومي املعرفة، واملهارات، واالجتاهات اليت تعكس التغريات احلالية يف املقررات التعليميةت ▪

 .عرفة يف املواقف احلياتية اليومية اليت يتعرض هلا يف املدرسة والبيت واجملتمع قياس قدرة الطالب لتوظيف امل ▪

 .مقارنة مستوًيت الطلبة والنظام التعليمي يف اململكة أبداء وإجنازات الدول األخرى املشاركة يف الدراسة ▪

 .دراسة يف الدورة السابقةقياس مستوى البيئة التعليمية احلالية، وقياس أثر الربامج التطويرية مقارنة بنتائج ال ▪

  .دعم صناع القرار والنظم التعليمية يف تشخيص جماالت القوة والضعف لتحسني البيئة التعليمية ▪
 :  الستهدفةالهارات     ▪
 (.روالتذك  )الفهم  واسرتجاعها  املعلومة  إىل الوصول ▪

 .الصلة  ذات  النصوص  من  جمموعة وبني  نفسه،  النص  يف  الروابط  وتفسري  الدمج ▪

 .وأتملها  النصوص  تقييم ▪
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 يف  الستهدفة الهارات
 (اجلزء اللفظي) قدراتال اختبارات

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 ) اجلزء اللفظي( اختبار القدراتالهارات الستهدفة يف  

 :  ختبار القدراتا ▪

هو قياس موحد جلميع طالب السنتني األخريتني من املرحلة الثانوية؛ ليكون معيار ا عادال  ودقيق ا للجميع حبيث يساعد  -
ملتابعة وتلبية متطلبات الدراسة يف تلك  اجلهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطالب األكثر قدرة

 .اجلهات

 اخلاصة  الرباعة  عن  النظر  بغض  للتعلجم  القابلية  معرفة  على يركز  إنه  أي  واالستداللية،  التحليلية  القدرات  االختبار  سقيي -
 .العربية  ابللغة  ويقدم. معنيج   موضوع يف
 : اًلختبار  هدف ▪
 :قياس  خالل من وذلك للتعلم،  الطالب  قابلية  ومعرفة  الطالب،  لدى  واالستداللية  التحليلية  القدرة  قياس -
 .املقروء  فهم  ىعل  القدرة -
 .املنطقية  العالقات  إدراك على  القدرة -
 .أساسية  رًيضية مفاهيم  على مبنية مسائل حل على  القدرة -
 .االستنتاج  على  القدرة -
 .القياس  على  القدرة -

 :اللفظي  جلزءا ▪
 هذه مبضمون   متعلقة  أسئلة  على  اإلجابة  خالل  من  حتليلها، على والقدرة  القراءة  نصوص  فهم  وهو:  املقروء  استيعاب -

 .النصوص
 تتمات  من  إليه  حتتاج ما  واستنباط  فهمها  على  وتعتمد   ًنقصة،  قصرية  نصوص  ذات  أسئلة  وهي:  اجلمل  إكمال -

 .مفيدة مجل  لتكوين
 يف  معطاة  نظائر  على  وقياسها  السؤال،  مطلع  يف الكلمات  من زوج  بني  العالقة  إبدراك  أسئلته  وتتعلق:  اللفظي  التناظر -

 . السؤال  مطلع   يف  جاء ما مياثل  منها  واحد  االختيارات،
 مع مدلوهلا  يتفق  ال اليت  الكلمة  حتديد  ث  للجملة،  العام  املعىن  فهم  على يركز  طابع   ذات  أسئلة  وهي:  السياقي  اخلطأ -

 .العام  املعىن  سياق
. عنها  املختلف  االختيار  وحتديد  ببعضها  اختيارات  ثالثة  تربط  اليت  العالقة  إبدراك  هتتم وأسئلته:  واالختالف  االرتباط -

 .السؤال  صدر  يف جاء  مبا  وربطها االختيارات،  بني  من ارتباط ا  األكثر  العالقة  متييز  أو


