معايير اللغة العربية
وعالمات ّ
ثقدمهاومؤشرات أدائها لصفوف الروضة – الثاني عشر
للناطقين باللغة العربية

كتببة د .هنبدا طه

وضعنا للؽة العربٌة وفنونها المختلفة عشرة معاٌٌر وهً األطر العامة التً توضح ما على الطالب
معرفته .وتحت ك ّل معٌار هنالك عدة عالمات تق ّدم تكون هً ما تقٌّم لؽة الطالب على أساسه من
خالل امتحانات حكومٌة شاملة وموحّ دة فً مراحل معٌنة من حٌاته الدراسٌة .وٌكون التقٌٌم لقٌاس
تمكن الطالب من المعاٌٌر وعالمات التق ّدم فً المراحل التالٌة :فً آخر الصؾ الثالث والثامن
والثانً عشر .أمّا مؤشرات األداء المفصّلة لك ّل مرحلة صفٌة فهً توضّح ما على الطالب عمله
وتحقٌقه من مهارات وكفاٌات فً ك ّل صؾّ للوصول إلى التم ّكن من المعاٌٌر .فللتم ّكن مثال من
معٌار الوعً الصوتً وتمٌٌز الكلمات فً الصؾ االبتدابً األول ال ب ّد للطالب من أن ٌتم ّكن من
مؤشرات األداء التالٌة:
أٌ -مٌّز بٌن الحروؾ والكلمات والجمل.
بٌ -ح ّدد الصوت الذي تبدأ أوتنتهً به الكلمة.
جٌ -ثبت معرفته للعالقة بٌن الحروؾ وأصواتها المختلفة األصوات بالحركات القصٌرة والمدود
الطوٌلة وبتنوٌن الفتح والكسر والض ّم الالم القمرٌة والشمسٌة.
دٌ -هجا الكلمات باستعمال أصوات الحروؾ.
هٌ -مٌز بٌن الكلمات المتشابهة.
وٌ -كوّ ن كلمات تتألّؾ ك ّل منها من ثالثة إلى أربعةحروؾ.
زٌ -ضٌؾ أو ٌحذؾ حروفا من الكلمة لٌستخرج كلمات جدٌدة منها.
حٌ -كتسب عددا أكبر من الكلمات البصرٌة ( 011كلمة).
طٌ -قرأ مستخدما استراتٌجٌات التقطٌع الصوتً.
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يٌ -قرأ قراءة جهرٌة مع ّبرة مع مراعاة عالمات الترقٌم التً تساعده ومستمعٌه على فهم المعنى.
كٌ -صؽً إلى القراءة الجهرٌة (تلك التً تقرأها المدرّ سة) وٌشارك فً القراءة المشتركة.
مصطلحات:
المعاٌٌر :وهً األطر العامة التً توضح ما على الطالب معرفته.
عالمات التقدّ م :تقٌّم لؽة الطالب على أساسها من خالل امتحانات حكومٌة شاملة وموحّ دة فً مراحل
معٌنة من حٌاته الدراسٌة.
مؤ ّ
شرات األداء :ما على الطالب عمله وتحقٌقه من مهارات وكفاٌات فً ك ّل صؾّ للوصول إلى
التم ّكن من المعاٌٌر.
مثال:
المعٌار :معٌار الوعً الصوتٌوتمٌٌز الكلماتوالطالقة
عالمات التق ّدم:
مع نهاٌة برنامج اللؽة العربٌة للصفوؾ :8-4
ٌقرأ الطالب بطالقة مستخدما معرفته بالكلمات البصرٌة ومهارات التحلٌل والفهم واالستٌعاب.
وتكون قراءته معبرة ومالبمة لمعانً ال ّنص المقروء وأهدافه.
مؤشرات األداء لهذا المعٌار للصؾ االبتدابً الرابع:
 ٌتقن عددا كبٌرا من الكلمات البصرٌة ( 052كلمة).بٌ -قرأ مستخدما مهارات القراءة اآللٌة.
جٌ -قرأ بطالقة وبصوت معبّر ٌعكس فهمه للنص.
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إضافة للمعاٌٌر وعالمات التق ّدم ومؤشرات األداء فانّ هناك لك ّل معٌار أسبلة مهمة ومفاهٌم أساسٌة
ٌحتاج المدرّ س إلى التف ّكر بها ووضعها فً االعتبار عند كتابة وتصمٌم منهاج اللؽة العربٌة .كما
أنّ على وزارات التربٌة والتعلٌم والمختصٌن بشؤون تعلّم اللؽة العربٌة فً أرجاء الوطن العربً
االتفاق على المفاهٌم األساسٌة فٌما ٌخصّ تعلّم اللؽة.

وتعتمد المفاهٌم األساسٌة على اتفاق

المختصٌن على طرق التعلّم المثلى وعلى تبنً تطبٌق نظرٌات تعلّم اللؽة األكثر تأثٌرا وفعالٌة فً
عصرنا هذا .كما تعتمد أٌضا على أبعاد إنسانٌة وفلسفٌة وعقابدٌة وسٌاسٌة واقتصادٌة ترسم صورة
ّ
اإلنسان العربً المعاصر
وتخط شكالا معٌنا ا للمواطن واإلنسان والعامل واألم واألب والمهنًّ
العربً .وعلٌه فانّ تلك المفاهٌم األساسٌة تكون عمادا للتعلّم ولرسم سٌاسات التعلّم عامة وتعلّم
اللؽة العربٌة خاصة فً العالم العربً.
تجدون أدناه المعاٌٌر العشرة وعالمات التقدم المرافقة لها والمفاهٌم األساسٌة واألسبلة المهمة والتً
تكون األسس لتصمٌم أيّ منهاج للؽة العربٌة:
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 -1معٌار الوعً الصوتً وتمٌٌز الكلمات والطالقة:
ٌتعلم الطالب فً الصفوف االبتدائٌة تمٌٌز الكلمات المطبوعة (المكتوبة) وتهجئتها باالضافة إلى مهارات
تكون عماد القراءة المستقلة .كما ٌكتشفون االرتباط بٌن صوت الحروف وأسمائها مما ٌساعدهم على تهجئة
الكلمات غٌر المألوفة .باالضافة إلى هذا فانهم فً هذه المرحلة ٌبنون رصٌدا جٌدا من الكلمات البصرٌة
التً تساعدهم على القراءة الواعٌة والسرٌعة والدقٌقة فً الوقت نفسه .ومع نهاٌة الصف االبتدائً السادس
ٌكون باستطاعة الطالب أن ٌقرؤوا بطالقة وبتعبٌر وبصوت ٌناسبان النص المقروء.

مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة لصفوف الروضة:3-
أٌ -ستخدم الطالب معرفته بالنحو (ترابط الكلمات وعالقتها ببعضها) لٌحلّلها وٌقرأها قراءة صحٌحة وفاهمة
مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة للصفوف :8-4
بٌ -قرأ الطالب بطالقة مستخدما معرفته بالكلمات البصرٌة ومهارات التحلٌل والفهم واالستٌعاب .وتكون
قراءته معبرة ومالبمة لمعانً النص المقروء وأهدافه
مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة للصفوف :11-9
هذا المعٌار لصفوؾ الروضة –  8فقط
المفاهٌم األساسٌة
 هناك ارتباط بٌن صوت الحرؾ ورسمه. الكلمات مؤلّفة من مقاطع صوتٌة. معرفة األصوات الطوٌلة والقصٌرة تساعد الطالب على القراءة الصحٌحة. -النماذج المتكرّ رة تساعد الطالب على تفكٌك الكلمات الجدٌدة وقراءتها
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األسئلة المهمة:
 كٌؾ تتكوّ ن الحروؾ والكلمات والجمل؟ كٌؾ ندرك أنّ للحروؾ والكلمات والجمل معنى؟ أٌن تظهر الحروؾ واألصوات التً تكوّ ن أسماءنا فً الكتابات التً نصادفها حولنا؟ ما ال ّسجع وما القافٌة؟ أيّ األصوات تتطابق مع أيّ الحروؾ؟ كٌؾ تساعد الصوتٌات والفونولوجٌا فً تسهٌل عملٌتً القراءة والكتابة؟صعبة والجدٌدة؟
 -كٌؾ تساعد الصوتٌات والفونولوجٌا فً تهجبة الكلمات ال ّ

 -1معٌار اكتساب المفردات
ٌكتسب الطالب مفرداتهم من خالل احتكاكهم بمواقؾ ؼنٌة لؽوٌا كقراءة الكتب والنصوص ومن خالل تواصلهم
مع أصدقابهم ومع الكبار حٌث ٌستخدمون مفاتٌح النص والشروح المق ّدمة من اآلخرٌن الكتساب المفردات
الجدٌدة .وٌتعلّم الطالب كذلك استخدام استراتٌجٌات تساعدهم على اكتشاؾ معانً المفردات الجدٌدة وتحلٌلها
إلى أن ٌصبحوا أكثر مهارة فً تحلٌل اشتقاقات الكلمات ومصادرها وجذورها واشتقاقاتها ومعانٌها مما ٌسهّل
علٌهم عملٌة الفهم.

مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة لصفوف الروضة:3-
أٌ -ستخدم الطالب مفاتٌح النص لفهم معانً المفردات الجدٌدة.
بٌ -قرأ الكلمات البصرٌة بأقل ما ٌمكن من األخطاء.
ك معانً مفردات النص الجدٌدة.
جٌ -ستخدم استراتٌجٌات القراءة لف ّ
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مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة للصفوف :8-4
أٌ -ستخدم الطالب مفاتٌح النص وتراكٌب الجمل فٌه لفهم معانً المفردات الجدٌدة.
بٌ -ستخلص الطالب معانً المفردات الجدٌدة عبر تحلٌل سٌاق الجمل فً النص.
جٌ -حلل الطالب جذور الكلمات واشتقاقاتها ومصادرها للوصول إلى مقاربة المعنى.
دٌ -ستخدم الطالب استراتٌجٌات القراءة لتحلٌل معانً المفردات الجدٌدة.
هٌ -درك أهمٌة التعبٌر األدبً فً اللؽة العربٌة.
مع نهاٌة برنامج اللؽة العربٌة للصفوؾ :20-9
أٌ -ستخدم الطالب مفاتٌح النص وتراكٌب الجمل والسٌاق فٌه لفهم معانً المفردات الجدٌدة.
بٌ -تأكد من معانً الكلمات الصعبة بالرجوع إلى صٌاؼة الكاتب للجمل والتعابٌر واألمثلة والمقارنات.
جٌ -شرح العوامل التارٌخٌة والسٌاسٌة والثقافٌة التً ّأثرت وطرأت على اللؽة العربٌة.
دٌ -حلل الطالب جذور الكلمات واشتقاقاتها ومصادرها للوصول إلى مقاربة المعنى.
هٌ -ستخدم الطالب استراتٌجٌات القراءة لتحلٌل معانً المفردات الجدٌدة.
وٌ -درك أهمٌة اللؽة األدبٌة والبالؼٌة.
زٌ -شرح تأثٌر اللؽة الثقافة العربٌتٌن على اللؽات والثقافات األخرى
المفاهٌم األساسٌة:
 زٌادة حصٌلة الطالب من المفردات مرتبطة بقراءة أنواع أدبٌة مختلفة. قد تكون هناك معان متع ّددة للكلمة الواحدة. استخدام السٌاق فً القراءة ٌساعد على معرفة معانً الكلمات الجدٌدة. معرفة األضداد والمترادفات والجناس (اللفظة المتجانسة فً اللفظ والمختلفة فً المعنى) تزٌد حصٌلة الطالباللؽوٌة
.
.
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 -3معٌار مفهوم النص واستراتٌجٌات القراءة والفهم والتقٌٌم الذات

ٌكتسب الطالب استراتٌجٌات قرائٌة تساعدهم على فهم وتحلٌل أنواع مختلفة من النصوص ذلك
أن عملٌة القراءة وتعلمها تتطلب استخدام مهارات تفتح معانً النص أمام القارئ .فٌتعلم القارئ
المبتدئ مثال أن للكالم المكتوب معنى وطرٌقة تنظٌم معٌنة .وٌتعلم الطالب بالمراس أن القدرة
على تحلٌل النصوص وتقٌٌمها جزء ال ٌتجزأ من فهمه لها .كما ٌتعلم الطالب أن ٌراقب وٌالحظ
مدى فهمه واستٌعابه للنصوص من خالل سؤاله لألسئلة المناسبة ومن خالل التصحٌح الذاتً
وتقٌٌم مدى فهمه لما قرأ .وتطبق االستراتٌجٌات هذه على كل النصوص المقروءة داخل أو
خارج الصف.

مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة لصفوف الروضة:3-
أٌ -جد الطالب هدفا من القراءة وٌستخدم استراتٌجٌات قرابٌة تساعده على فهم النصوص على
أنواعها.
بٌ -فهم الطالب خالصة النص المقروء.
جٌ -لخص الطالب ما قرأ وٌقارن بٌن النص الذي بٌن ٌدٌه والنصوص األخرى التً قد قرأها.
دٌ -جٌب الطالب أسبلة فً الفهم واالستٌعاب.
هٌ -ستخدم استراتٌجٌات التصحٌح الذاتً التً تعلّمها وٌقٌّم مدى فهمه للنص.
مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة للصفوف :8-4
أٌ -ح ّدد الطالب هدفه من القراءة وٌستخدم استراتٌجٌات قرابٌة تساعده على فهم النص الذي ٌقرأه.
بٌ -ستخدم الطالب استراتٌجٌات قرابٌة فعّالة كالتلخٌص والتنبؤ معتمدا على ما جاء من أحداث
ومعلومات فً النص الذي بٌن ٌدٌه ،ومستخدما استراتٌجٌات أخرى كمقارنة النص الحالً
بنصوص أخرى كان قد قرأها فً مادة اللؽة العربٌة أو فً موا ّد أخرى وبلؽات أخرى.
جٌ -ولّد الطالب المعانً من خالل قدرته على طرح أسبلة متعلّقة بالنصّ وإجابتها.
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مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة للصفوف :11-9
أٌ -ح ّدد الطالب هدفه من القراءة وٌستخدم استراتٌجٌات قرابٌة تساعده على فهم النص الذي ٌقرأه.
بٌ -برهن على فهمه للنصوص المطبوعة وااللكترونٌة من خالل اإلجابة عن أسبلة تتعلق
بالجوانب األدبٌة والبالؼٌة واإلنسانٌة والنفسٌة والنقدٌة لتلك النصوص.
جٌ -ستخدم استراتٌجٌات الرقابة الذاتٌة والتف ّكر لتوسٌع فهمه للنصوص
المفاهٌم األساسٌة:
 ٌستخدم القرّ اء استراتٌجٌات عدٌدة لفهم النص والستخالص المعانً (السٌاق واألسبلة والتو ّقعوالتنبؤ والتلخٌص).
 تساعدنا عالمات الترقٌم على القراءة السلسة وعلى الفهم.ك طالسم المفردات الجدٌدة.
 معرفة الكلمات البصرٌة بشكل آلً تساعدنا على فهم المعنى وف ّ القراءة هً عملٌة استخالص المعانً من نص معٌن. القراءة عملٌة أساسٌة للمعرفة ولفهم عالمنا وأنفسنا. القراءة مهارة تخدمنا العمر كلّه وتمتعنا وتزٌدنا معرفةاألسئلة المهمة:
 ماذا ٌفعل القراء الجٌّدون؟ لم نحتاج الحروؾ؟ ما استراتٌجٌات القراءة؟ ماذا ٌفعل القراء الجٌدون والف ّعالون عندما ال ٌفهمون المفردات الجدٌدة والصعبة؟ لماذا نقرأ أنواعا أدبٌة مختلفة؟ ما أهمٌة أسبلة الفهم وعالقتها بما نقرأ؟ لماذا وكٌؾ ٌتنبأ القارئ وٌستخلص المعانً؟ ماذا أعرؾ عن نفسً كقارئ؟ -ما االستراتٌجٌات التً أستخدمها لفك مفاتٌح ال ّنص الذي أمامً وما مدى فعالٌتها؟
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 ماذا أفعل عندما تصعب علًّ األمور أثناء القراءة؟ -هل بإمكانً استخدام أكثر من استراتٌجٌة الكتشاؾ معنى ما أقرأ؟

 -4معٌار قراءة النصوص االقناعٌة والتقنٌة والمعرفٌة
ٌقرأ الطالب عادة ألهداف مع ٌّنة منها مثال القراءة لمعرفة المزٌد عن موضوع ما ،أو لمعرفة
الخطوات الالزمة لصنع أو تركٌب شًء ما ،أو (فٌما ندر)إلتمام عمل ما أو للمتعة الخالصة.
وبالتالً فانّ الطالب ٌط ّبق العملٌة القرائٌة على نصوص من أنواع أدبٌة مختلفة نحو المقالة
والمدونات
األدبٌة والعلمٌة والصحفٌة واألكادٌمٌة ونحو الكتابة الصحفٌة واإلعالنات والمنتدٌات
ّ
وتنوعها تصقل فٌه مهارات عدّة
تعرض الطالب لهذه األنواع األدبٌة على كثرتها
ّ
االلكترونٌة .ٳنّ ّ
صور مما ٌساعده على فهم
منها
التعرف إلى مزاٌا النصوص من العناوٌن الرئٌسة والثانوٌة وال ّ
ّ
بعض جوانب تلك النصوص .كما ٌتعلّم الطالب أن ٌنظر إلى الخرائط والرسوم البٌانٌة والجداول
على أنها مصادر ٳضافٌة للمعلومات .وٌعطً مجموع هذه المعارف الطالب قدرة على تنظٌم أفكار
النصوص وتلخٌصها وتحلٌلها والخلوص إلى استنتاجات متعلّقة بها .إضافة إلى ذلك فإنّ
ّ
الغث والسمٌن وبٌن الكتابة
المتمرسٌن بعملٌة القراءة ٌكتسبون قدرة التمٌٌز بٌن
الطالب
ّ
الموضوعٌة وتلك المنحازة إلى طرف دون آخر.

مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة لصفوف الروضة:3-
أٌ -ستخدم مزاٌا النصوص (العناوٌن ،تنظٌم الفقرات ،الخ) لفهم مضمون النصوص المعرفٌة
واستخالص المعانً واألفكار.
بٌ -ح ّدد األفكار الربٌسة والثانوٌة فً النصوص المعرفٌة.
جٌ -ستعٌن بالصور الستخالص معلومات إضافٌة من وعن النص.
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مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة للصفوف :8-4
أٌ -ستخدم مزاٌا النصوص (العناوٌن ،تنظٌم الفقرات ،الخ) لفهم مضمون النصوص المعرفٌة
وتحلٌلها واستخالص معانٌها وأفكارها.
بٌ -الحظ الفروقات بٌن السبب والنتٌجة وبٌن الرأي الشخصً والحقٌقة العلمٌة أثناء تحلٌله
للنصوص المعرفٌة.
جٌ -وضّح كٌفٌة ترابط األفكار الربٌسة والثانوٌة فً النص نفسه.
دٌ -ح ّدد وسابل اإلقناع والتعلٌل التً استخدمها الكاتب فً النص.
هٌ -قارن طرق تنظٌم النص واألفكار من عدة نصوص تنتمً جمٌعها إلى نوع أدبً واحد.
وّ -
ٌلخص أه ّم األفكار المطروحة فً النص وٌقٌّم ما كتبه زمالؤه فً تالخٌصهم كذلك.
زٌ -شرح كٌفٌة استخدام الكتاب المختلفٌن أسالٌب اإلقناع.
مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة للصفوف :11-9
أٌ -ستخدم مزاٌا النصوص (العناوٌن ،تنظٌم الفقرات ،الخ) لفهم مضمون النصوص المعرفٌة
وتحلٌلها واستخالص معانٌها وأفكارها.
بٌ -الحظ الفروقات بٌن السبب والنتٌجة وبٌن الرأي الشخصً والحقٌقة العلمٌة أثناء تحلٌله
للنصوص المعرفٌة.
جٌ -الحظ وٌحلل األسلوب واألدوات البالؼٌة المستخدمة وٌقٌم مدى فعالٌتها.
دٌ -ح ّدد وسابل اإلقناع والتعلٌل التً استخدمها الكاتب فً النص وٌعطً رأٌه بمدى فعالٌتها
وأهمٌتها.
هٌ -قارن طرق تنظٌم النص واألفكار من عدة نصوص تنتمً جمٌعها إلى نوع أدبً واحد.
وٌ -ولّؾ أهم األفكار الواردة فً عدة نصوص لٌبرهن وٌدعم رأٌا ٌؤمن به.
زٌ -حلّل مواقؾ الكاتب الفلسفٌة من الموضوع المطروح
المفاهٌم األساسٌة:
 طرٌقة تنظٌم النصوص تساعدنا على فهمها. -لكل نوع أدبً أهدافه الخاصة وشكله األدبً الممٌز.
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 نحن نقرأ ألجل فهم المعانً. ٌتعزز الفهم عندنا بالرجوع إلى نوع النص وطرٌقة تنظٌمه وخصابصه وبالرجوع إلىالمراجع كالمعاجم والشروحات.
 ٌستخدم القراء الجٌدون استراتٌجٌات متعددة لفهم معانً النصوصاألسئلة المهمة:
 كٌؾ نفهم النصوص المقروءة؟ كٌؾ ٌختار القراء اإلستراتٌجٌة المناسبة لفك مفاتٌح النص؟ كٌؾ ٌساعد نوع النص األدبً وطرٌقة تنظٌمه الطالب على فهم المعنى؟ ما األنواع األدبٌة المختلفة وما خصابص ك ّل منها؟ ما هدؾ ك ّل نوع أدبً؟ ما وجهة نظر الكاتب؟ كٌؾ ٌقارن القارئ الجٌد نصٌن مختلفٌن؟ كٌؾ ٌختلؾ أسلوب النصوص والكتاب بحسب الجمهور؟ كٌؾ تساعد المعارؾ السابقة الطالب على فهم النصوص؟ -كٌؾ تختلؾ النصوص؟
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 -5معٌار قراءة النصوص األدبٌة

ٌكتسب الطالب فهمهم للنفس البشرٌة من خالل قراءاتهم للنصوص األدبٌة الكالسٌكٌة والحدٌثة
ٌتعرض
والتً تم ّثل ك ّتابا على اختالف أسالٌبهم كما تم ّثل ثقافات وشعوبا وأزمنة متباٌنة ومنها
ّ
الطالب لألنواع األدبٌة المختلفة من القصص القصٌرة

إلى

الرواٌات فالشعر واألساطٌر

والقصص األخالقً والمسرحٌات .وٌعبر الطالب عن فهمهم لتلك النصوص من خالل :وصف
وتحلٌل العناصر األدبٌة الموجودة فً النص نحو الحبكة والشخصٌات والزمان والمكان ،ومن
خالل تحلٌل النص على المستوى اللغوي من حٌث اختٌار الكلمات والتعابٌر والبالغة ،ومن خالل
مقارنة النص بنصوص أخرى ،واستخدام عملٌتً االستدالل واالستنتاج لسبر غور المعانً بشكل
ناقد وخالق فً الوقت عٌنه.
مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة لصفوف الروضة:3-
أٌ -جد الطالب أوجه الشبه واالختالؾ بٌن ع ّدة نصوص أدبٌة.
بٌ -ستخدم تفاصٌل النص لٌح ّدد أفكار النصّ الربٌسة وشخصٌاته ومكان وزمان حدوثه.
جٌ -شرح كٌؾ ّ
ٌتأثر القارئ باختٌار المؤلّؾ للكلمات.
دٌ -الحظ المزاٌا المختلفة لألنواع األدبٌة المختلفة.
مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة للصفوف :8-4
أٌ -صؾ وٌحلّل شخصٌات النص األدبً.
بٌ -حلّل أهمٌة زمان ومكان النص.
جٌ -مٌّز اآلراء والمواقؾ المختلفة فً النص.
دٌ -بدي فهما لمعانً النصّ المبطنة وللرموز.
هٌ -علّق على المزاٌا المختلفة لألنواع األدبٌة المختلفة.
وٌ -وضّح أهمٌة استخدام اللؽة البالؼٌة والمحسّنات اللفظٌة فً النصّ األدبً.
زٌ -عطً رأٌه بأسلوب الكاتب.
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مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة للصفوف :11-9
أٌ -صؾ وٌحلّل شخصٌات النص األدبً وتفاعلها مع بعضها بعضا وطرٌقة تصرفها إزاء األحداث
المعروضة.
بٌ -حدد المواضٌع واألفكار المتكررة فً أعمال أدبٌة مختلفة.
جٌ -مٌّز اآلراء والمواقؾ المختلفة فً النص.
دٌ -بدي فهما لمعانً النصّ المبطنة وللرموز.
هٌ -حلّل استخدام نوع أدبً معٌن للتعبٌر عن الموضوع الذي اختاره الكاتب.
وٌ -وضّح أهمٌة استخدام اللؽة البالؼٌة والمحسّنات اللفظٌة لتشكٌل الحبكة وإضفاء صوت معٌّن
على النص.
زٌ -حلل وٌنقد أسلوب الكاتب
المفاهٌم األساسٌة:
 طرٌقة تنظٌم النصوص تساعدنا على فهمها. لكل نوع أدبً أهدافه الخاصة وشكله األدبً الممٌز. نحن نقرأ ألجل فهم المعانً. ٌتعزز الفهم عندنا بالرجوع إلى نوع النص وطرٌقة تنظٌمه وخصابصه وبالرجوع إلىالمراجع كالمعاجم والشروحات.
 ٌستخدم القراء الجٌدون استراتٌجٌات متعددة لفهم معانً النصوصاألسئلة المهمة:
 كٌؾ نفهم النصوص المقروءة؟ كٌؾ ٌختار القراء اإلستراتٌجٌة المناسبة لفك مفاتٌح النص؟ كٌؾ ٌساعد نوع النص األدبً وطرٌقة تنظٌمه الطالب على فهم المعنى؟ ما األنواع األدبٌة المختلفة وما خصابص ك ّل منها؟ -ما هدؾ ك ّل نوع أدبً؟
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 ما وجهة نظر الكاتب؟ كٌؾ ٌقارن القارئ الجٌد نصٌن مختلفٌن؟ كٌؾ ٌختلؾ أسلوب النصوص والكتاب بحسب الجمهور؟ كٌؾ تساعد المعارؾ السابقة الطالب على فهم النصوص؟ كٌؾ تختلؾ النصوص؟ -6معٌار العملٌة الكتابٌة

تمر على المراحل المختلفة
غالبا ما
تتطور ملكة الكتابة عند الطالب عندما ٌعملون بشكل مس ّ
ّ
المسودة
للعملٌة الكتابٌة .تلك المراحل تض ّم حتما مرحلة ما قبل الكتابة ومن ث ّم التخطٌط فكتابة
ّ
األولى فالمراجعة فالتنقٌح فالنشرٌ .تعلّم الطالب أن الكتابة ال ب ّد لها من غرض وأن تلك
األغراض تتغٌر وتتبدّل بحسب القارئ وبحسب الرسالة التً ٌودّ الكاتب توصٌلها .كما ٌتعلّم
الطالب أن ٌكتب بعناٌة فٌختار الكلمات والعبارات المؤ ّثرة وٌكتبها بلغة سلٌمة قواعدٌا وٌراجع ما
كتب لغرض تحسٌن مضمون وشكل وتنظٌم ما كتب
مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة لصفوف الروضة:3-
أٌ -ولّد أفكارا لمواضٌع اإلنشاء.
بٌ -ح ّدد الهدؾ من العمل الكتابً اإلبداعً كما ٌح ّدد متل ّقٌه.
جٌ -ستخدم أسالٌب التخطٌط المختلفة من خرابط وجداول وتولٌد ّ
لٌنظم أفكاره على الورق.
دٌ -ستخدم أسالٌب المراجعة المختلفة لتطوٌر محتوى ما ٌكتب وتنظٌمه.
هٌ -نقّح ما كتب من أجل تحسٌن سالسة الجمل وجرسها والتأ ّكد من سالمة اللؽة.
وّ -
ٌوظؾ استمارات تقٌٌم العمل الكتابً للتح ّقق من جودة عمله.
زٌ -نشر ما كتب مستخدما الوسابط االلكترونٌة وٌعرضه على زمالبه.
مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة للصفوف :8-4
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أٌ -ح ّدد موضوعا وهدفا مالبمٌن لمتلقً العمل الكتابً اإلبداعً.
بٌ -ح ّدد الجمهور الذي سٌقرأ كتاباته.
جٌ -وضّح كتاباته باستخدام أدوات التنظٌم كالجداول والخرابط.
دٌ -ستخدم أسالٌب المراجعة المختلفة لتطوٌر محتوى ما ٌكتب وتنظٌمه فً فقرات مترابطة
ومنطقٌة وللتأ ّكد من استخدام أكثر التعابٌر تأثٌرا وجزالة.
هٌ -رجع إلى المعاجم ولوابح التعابٌر المتوفرة داخل ؼرفة الصؾ و إلى المصادر األخرى
لٌستقً منها أفضل التعابٌر وأكثرها أداء للمعنى المطلوب.
وٌ -ن ّقح ما كتب من أجل تحسٌن سالسة الجمل وجرسها والتأ ّكد من سالمة اللؽة.
زٌ -كتب موضوعه آخذاا باالعتبار المعاٌٌر العالمٌة للتألٌؾ من حٌث الشكل واألمانة العلمٌة (إن
كان المكتوب أو بعضا ا منه منقوالا عن مصادر أخرى) وٌنشر ما كتب مستخدما ا الوسابط االلكترونٌة
وٌعرضه على زمالبه
مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة للصفوف :11-9
أٌ -ح ّدد موضوعا ا وهدفا ا مالبمٌن لمتلقً العمل الكتابً اإلبداعً.
بٌ -ح ّدد الجمهور الذي سٌقرأ كتاباته.
جٌ -وضّح كتاباته باستخدام أدوات التنظٌم كالجداول والخرابط.
دٌ -ستخدم أسالٌب المراجعة المختلفة لتطوٌر محتوى ما ٌكتب وتنظٌمه فً فقرات مترابطة
ومنطقٌة وللتأ ّكد من استخدام أكثر التعابٌر تأثٌراا وجزالة.
هٌ -رجع إلى المعاجم ولوابح التعابٌر المتوفرة داخل ؼرفة الصؾ و إلى المصادر األخرى
لٌستقً منها أفضل التعابٌر وأكثرها أداء للمعنى المطلوب.
وٌ -ن ّقح ما كتب من أجل تحسٌن سالسة الجمل وجرسها والتأ ّكد من سالمة اللؽة.
زٌ -كتب موضوعه آخذاا باالعتبار المعاٌٌر العالمٌة للتألٌؾ من حٌث الشكل واألمانة العلمٌة (إن
كان المكتوب أو بعضا ا منه منقوالا عن مصادر أخرى) وٌنشر ما كتب مستخدما ا الوسابط االلكترونٌة
وٌعرضه على زمالبه
المفاهٌم األساسٌة:
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 تستخدم الكتابة لتأدٌة معنى ما. ٌستخدم الكتاب الجٌدون استراتٌجٌات معٌنة لتوصٌل المعنى الذي ٌبتؽونه. حٌاتنا الٌومٌة مألى بالقصص التً نشرك اآلخرٌن بها. دراسة ما ٌمٌز الكاتب الجٌد عن سواه تساعدنا فً تحسٌن كتاباتنا. من الممكن أن نطوّ ر كتاباتنا من خالل مناقشة ما نكتب واالستماع إلى آراء اآلخرٌن بها. انّ عملٌة تطوٌر أسلوبنا الكتابً عملٌة مستمرة وطوٌلة األمداألسئلة المهمة:
 ما الممٌزات التً تجعل بعض الكتابات جدٌرة بالقراءة؟ من سٌقرأ كتاباتً؟ كٌؾ أطوّ ر سؤاال لٌصبح بحثا أكادٌمٌا؟ متى تكون كتاباتً جاهزة وصالحة للنشر والعرض:؟ كٌؾ تساعدنا قواعد الصرؾ والنحو واإلمالء فً عملٌة الكتابة؟ ما أهمٌة اللؽة العربٌة الفصٌحة؟ كٌؾ أستطٌع أن أخلق قصة من تفاصٌل صؽٌرة فً حٌاتً؟ كٌؾ أستطٌع تطوٌر كتاباتً من خالل قراءتً لكتاب مشهورٌن. كٌؾ أستطٌع اإلتٌان بأفكار جٌدة للكتابة؟ كٌؾ ٌصبح ك ّل تفصٌل وتفاصٌل حٌاتً جدٌرا بالكتابة عنه؟ كٌؾ أستطٌع تنقٌح وتطوٌر كتاباتً؟ ما االستراتٌجٌات الواجب استخدامها لتنقٌح كتاباتً؟ -ما االستراتٌجٌات التً ٌجب أن أستخدمها لتولٌد األفكار وتنظٌمها؟

 -7معٌار "لكل" مقام مقال" فً العملٌة الكتابٌة
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ٌنبغً للطالب أن ٌدرك أهمٌة القول العربً المأثور":لكل ّ مقام مقال" فً العملٌة الكتابٌة .ذلك أنّ
النص والنتقاء التعابٌر ستتغ ٌّر بتغ ٌّر الهدف من الكتابة وبتغ ٌّر
اختٌاراته للغة المستخدمة ولتنظٌم
ّ
النوع األدبً المكتوب .فللكتابة أهداف ش ّتى وأنواع وألوان عدّ ة كالرسالة والقصٌدة واألرجوزة
والقصة القصٌرة والمقالة العلمٌة واألدبٌة والسٌاسٌة وغٌرها والتً ال بدّ للطالب المتم ّكن من أن
ٌعرفها معرفة ج ٌّدة وٌحلّل ما ٌناسب كل ّ موقف وكل ّ مقام .كما ال بدّ للطالب المتم ّكن من اكتساب
حرفٌة فً انتقاء المفردات والتعابٌر والشكل الذي ٌخرج به النص بما ٌخدم هدفه من الكتابة
فعال.
بشكل ّ

مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة لصفوف الروضة:3-
أ -تظهر فً كتاباته فكرة واضحة ومدعمة بتفاصٌل وشروحات ضرورٌة.
بٌ -جٌب كتابٌا أسبلة تتعلّق بفهم نصوص أدبٌة قد قرأها.
جٌ -كتب ما فهمه من حبكة لنصوص أدبٌة قد قرأها.
دٌ -كتب رسابل ألصدقابه وٌوجّ ه دعوات مكتوبة ٌراعً فٌها أسس أدب الرسالة من بسملة وتأرٌخ
للٌوم والشهر والسنة وتحٌة ومن ث ّم المق ّدمة فالموضوع فالخاتمة فالتوقٌع.
مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة للصفوف :8-4
أٌ -كتب مواضٌع نثرٌة تشتمل على حبكة وشخصٌات وزمان ومكان.
بٌ -جٌب كتابٌا أسبلة تتعلّق بفهم نصوص أدبٌة قد قرأها كما ٌكتب تالخٌص لتلك النصوص تشتمل
على أهم أفكارها وعلى تعلٌله لبعض أحداثها كما تشتمل على رأٌه فٌها كذلك.
جٌ -كتب رسابل ذات صبؽة رسمٌة (رسابل عمل ،رسالة لمكتب القبول فً الجامعة ،رسالة إلى
محرّ ر جرٌدة محلٌّة ،الخ) ٌراعً فٌها أسس أدب الرسالة.
تقارٌر ومقاالت عن أفكار ٌجدها مهمّة كالسٌارات الخضراء كوسٌلة لحماٌة البٌبة مثال.
دٌ -كتب
َ
ٌجب أن تشتمل تلك التقارٌر والمقاالت على بعض اإلحصاءات والمعلومات واألمثلة التً توضّح
فكرته ككاتب.
هٌ -ستخدم الوسابل االقناعٌة لٌكتب دفاعا عن موقؾ معٌّن ٌتب ّناه وٌدافع عنه بالحجة والمنطق
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والدلٌل.
مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة للصفوف :11-9
أٌ -كتب مواضٌع نثرٌة تشتمل على حبكة وشخصٌات وزمان ومكان مستخدما تفاصٌل حسٌة ولؽة
واضحة.
بٌ -جٌب كتابٌا أسبلة تتعلّق بفهم نصوص أدبٌة قد قرأها كما ٌكتب تالخٌص لتلك النصوص تشتمل
على أهم أفكارها وعلى تعلٌله لبعض أحداثها كما تشتمل على رأٌه فٌها كذلك.
جٌ -كتب رسابل ذات صبؽة رسمٌة (رسابل عمل ،رسالة إلى محرّ ر جرٌدة محلٌّة ،الخ) ٌراعً
فٌها أسس أدب الرسالة وٌر ّكز فٌها على أسلوب الكتابة الواقعً وؼٌر المؽرق فً التفاصٌل
الثانوٌة.
تقارٌر ومقاالت عن أفكار ٌجدها مهمّة كالسٌارات الخضراء كوسٌلة لحماٌة البٌبة مثال.
دٌ -كتب
َ
ٌجب أن تشتمل تلك التقارٌر والمقاالت على بعض اإلحصاءات والمعلومات واألمثلة التً توضّح
فكرته ككاتب.
هٌ -ستخدم الوسابل االقناعٌة لٌكتب دفاعا عن موقؾ معٌّن ٌتب ّناه وٌدافع عنه بالحجة والمنطق
والدلٌل.

المفاهٌم األساسٌة:
 ٌستخدم الكتاب المتمكنون أنواعا أدبٌة مختلفة تالبم هدفهم من الكتابة. حٌاتنا مألى بالقصص الجدٌرة بأن نكتب عنها ونشرك اآلخرٌن فٌها. من الممكن أن نتعلّم الكثٌر عن حرفة الكتابة بالرجوع إلى كتابات األدباء المتمكنٌن. ٌستخدم الكتاب كمّا كبٌرا من استراتٌجٌات الكتابة.ٌ -ستطٌع الكتاب تطوٌر أسلوبهم من خالل مناقشة ما ٌكتبون مع اآلخرٌن

األسئلة المهمة:
 -ماذا ٌفعل الكتاب المتمكنون؟
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 من الجمهور؟ كٌؾ ومتى تكتمل كتابة نص ما؟ كٌؾ نبنً قصصا ونستقٌها من محٌطنا؟ ما الذي أستطٌع إتباعه ألطور كتاباتً؟ ما االستراتٌجٌات التً تساعدنً على تولٌد األفكار وتنظٌم كتاباتً؟ -ما ممٌزات الكتابة المتمكنة والجٌدة؟
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 -8معٌار السالمة اللغوٌة فً الكتابة

تعرض الطالب للكثٌر من النماذج الكتابٌة ذات المستوى الرفٌع باالضافة إلى تدرٌبه على
انّ ّ
ضبط الكلمات بالشكل الصحٌح ورسمها رسما صحٌحا من شأنها كلّها أن تكسبه سالمة لغوٌة ال
بدّ منها لعملٌة الكتابة .ومن معاٌٌر السالمة اللغوٌة معرفة القواعد النحوٌة وأهمٌتها فً التواصل
الكتابً ومعرفة القواعد اإلمالئٌة وبخاصة األصوات الطوٌلة والقصٌرة وكتابة التاءات والهمزات
على اختالف مواقعها فً الكلمة ومن معاٌٌر السالمة اللغوٌة اإللمام باستخدامات عالمات الوقف
وأنواع الخطوط العربٌة كذلك.
مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة لصفوف الروضة:3-
ّ
بخط واضح مستخدما فراؼات مناسبة الحجم بٌن الكلمة واألخرى.
أٌ -كتب
بٌ -هجّ ا الكلمات المطلوب معرفتها فً ص ّفه تهجبة صحٌحة.
جٌ -ستخدم التراكٌب القواعدٌة األساسٌة فً عمله الكتابً .مثالٌ :عرؾ أن ترتٌب الجملة الفعلٌة
فً اللؽة العربٌة عادة ما ٌبدأ بالفعل وٌلٌه الفاعل فالمفعول به نحو:كتب الطالب القصة.
مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة للصفوف :8-4
ّ
بخط واضح وأنٌق.
أٌ -كتب
بٌ -هجّ ا الكلمات تهجبة صحٌحة.
جٌ -ستخدم التراكٌب القواعدٌة األساسٌة فً عمله الكتابً .مثالٌ :عرؾ أنّ الصفة تتبع الموصوؾ
فً التأنٌث والتذكٌر واإلفراد والتثنٌة والجمع وهكذا.
مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة للصفوف :11-9
ّ
بخط واضح وأنٌق.
أٌ -كتب
بٌ -هجّ ا الكلمات تهجبة صحٌحة.
جٌ -بدي فهما وقدرة على توظٌؾ قواعد اللؽة النحوٌة والصرفٌة لؽرض الكتابة السلٌمة الخالٌة من
األخطاء.
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المفاهٌم األساسٌة:
 إنّ فًّ إتقان قواعد النحو والصرؾ واإلمالء واستخدامها فً عملٌة الكتابة احترام للقارئ. ٌتأتى المعنى من الطرٌقة التً بها تصاغ الكلمات والجملاألسئلة المهمة:
 كٌؾ تساعد القواعد القارئ؟ -ما أهمٌة اللؽة العربٌة الفصٌحة؟

 -9معٌار البحث األكادٌمً

ٌتع ٌّن على الطالب اختٌار موضوع أو قضٌة تتعلّق بمضمون ما ٌدرسونه فً الصف ومن ث ّم
والتعرف إلى أسماء
بلورة ذلك الموضوع بما فً ذلك من بحث عن أهم المعلومات المتع ّلقة به
ّ
وأعمال المهت ّمٌن به مستخدمٌن فً هذا مصادر موسوعٌة (الموسوعات والمعاجم) وإعالمٌة
(التلفاز والصحف) ومصادر تكنولوجٌة (االنترنت والحاسوب) .بعد تجمٌع وتحلٌل تلك المعلومات
ٌكتب الطالب موضوعهم على ضوء تلك األبحاث .ومن األهمٌة القصوى أن ٌتعلّم الطالب مبدأ
األمانة العلمٌة منذ نعومة أظافرهم بحٌث ال ٌنسبون ألنفسهم كتابات وأفكار وأقوال اآلخرٌن.

مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة لصفوف الروضة:3-
أٌ -ختار الطالب قضٌة أو سؤاال أكادٌمٌا فٌتقصّى وٌبحث فً مصادر مختلفة عن معلومات متعلّقة
به.
بٌ -دلً الطالب بالنتابج التً وجدها من خالل بحثه.
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مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة للصفوف :8-4
أٌ -ختار الطالب قضٌة لبحثها وٌصٌػ أسبلة متعلّقة بها وٌبحث فً مصادر مختلفة عن معلومات
متعلّقة به.
بّ -
ٌلخص أهم المعلومات التً وجدها والمتعلّقة بموضوع بحثه.
جّ -
ٌنظم المعلومات التً ٌجدها بشكل منطقً ٌسهم فً توضٌح فكرته وإجابة األسبلة التً ٌطرحها.
دٌ -كتب البحة بالمصادر المكتوبة والمسموعة والمربٌة التً استعان بها وٌثبت أسماء وألقاب
الباحثٌن الذٌن استعان بهم.
هٌ -عرض الطالب نتابج أبحاثهم شفهٌا وكتابٌا وصورٌا ومن خالل استخدام العرض االلكترونً
المصوّ ر (باور بوٌنت) وخالفه من أدوات التكنولوجٌا الحدٌثة.
مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة للصفوف :11-9
أٌ -ختار الطالب قضٌة لبحثها وٌصٌػ أسبلة متعلّقة بها وٌبحث فً مصادر مختلفة عن معلومات
متعلّقة به.
بٌ -قٌّم مدى نفع ومصداقٌة المصادر التً ٌجدها.
جّ -
ٌنظم المعلومات التً ٌجدها بشكل منطقً ٌسهم فً توضٌح فكرته وإجابة األسبلة التً ٌطرحها.
دٌ -كتب البحة بالمصادر المكتوبة والمسموعة والمربٌة التً استعان بها وٌثبت أسماء وألقاب
الباحثٌن الذٌن استعان بهم.
هٌ -عرض الطالب نتابج أبحاثهم شفهٌا وكتابٌا وصورٌا ومن خالل استخدام العرض االلكترونً
المصوّ ر (باور بوٌنت) وخالفه من أدوات التكنولوجٌا الحدٌثة
المفاهٌم األساسٌة:
 البحث هو عملٌة تجمٌع واكتساب المعلومات من مصادر متعددة وقد ٌكون كتابٌا أو شفهٌا. قد نجد المعلومات فً الكتب العلمٌة وؼٌر العلمٌة على السواء. استخدام المصادر المختلفة والتكنولوجٌا ٌعمّق من معارفنااألسئلة المهمة:
 كٌؾ أجد المعلومات التً أحتاجها لبحثً؟ -كٌؾ أجد إجابات ألسبلتً؟
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 -11معٌار التواصل والتعبٌر الشفهً واالستماع
فعال ومع ّبر .وٌت ّم ذلك
ال ب ّد لمتعلّم اللغة العربٌة من اكتساب القدرة على التعبٌر والتواصل بشكل ّ
بأن ٌستمع الطالب لنماذج أصٌلة للتواصل الشفهً إضافة إلى إتاحة الفرصة أمامه للتعبٌر عن
مستمر .ومع الوقت والمراس ٌصقل الطالب مهارة التعبٌر الشفهً لدٌه
أفكاره ومشاعره بشكل
ّ
لتصبح أرقى وأبلغ وأعمق أثرا حٌث ٌتعلّم الطالب استخدام أدوات الخطابة واألداء والتعبٌر لتبلٌغ
رسالة فكرٌة تتعانق فٌها اللغة المؤ ّثرة بوسائل اإلقناع والحجة والمنطق
مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة لصفوف الروضة:3-
أٌ -ستخدم مهارات االستماع واإلصؽاء لتحدٌد الفكرة الربٌسة من العروض الشفهٌة بما فٌها
الحكاٌات والمروٌّات.
بٌ -ربط ما ٌسمعه بتجاربه الخاصة.
جٌ -تبع وٌن ّفذ تعلٌمات شفهٌة متع ّددة الخطوات.
دٌ -تكلّم بوضوح وبصوت معبّر ومسموع.
هٌ -ق ّدم عروضا شفهٌة ذات أؼراض مختلفة (علمٌة أو أدبٌة أو شخصٌة) وواضحة
مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة للصفوف :8-4
أٌ -ستخدم مهارات االستماع واإلصؽاء لتحدٌد الفكرة الربٌسة واألفكار الثانوٌة وذلك بأن ٌسأل
أسبلة تفٌد التوضٌح وأن ٌجٌب أسبلة تتعلّق بسبر ؼور ما استمع إلٌه.
ّ
وٌلخص مضمونه وٌحلّله وٌبدي رأٌه فٌه.
بٌ -ذكر الهدؾ من العرض الذي ٌستمع إلٌه
جٌ -ستخدم مفردات وتعابٌر شفهٌة تفٌد ؼرض الموضوع الذي ٌتحدث عنه وٌعرضه على زمالبه
فً الصؾّ .
دٌ -وضّح شفهٌا الفرق بٌن الرأي والحقٌقة.
هّ -
ٌنظم عرضه الشفهً بحٌث ٌشتمل على مق ّدمة مشوّ قة وصلب وخاتمة إضافة إلى األمثلة
والحجج والتفاصٌل.
وٌ -فصّل وٌذكر المصادر التً استخدمها للحصول على معلوماته.
زٌ -ق ّدم ع ّدة عروض شفهٌة مستخدما الصور والتكنولوجٌا (باور بوٌنتٌ ،و تٌوب ،آي موفً،
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الخ).
حٌ -سعى أن تالبم عروضه الشفهٌة الجمهور المستمع من حٌث اللؽة والمضمون وهدؾ العرض.
مع نهاٌة برنامج اللغة العربٌة للصفوف :11-9
أٌ -ستخدم استراتٌجٌات مختلفة لتطوٌر مهارتً االستماع واإلصؽاء عنده.
بٌ -حلّل المهارات التً ٌستخدمها الكاتب ووسابل اإلعالم للتأثٌر على الجمهور وٌقٌّم مدى
مصداقٌة المتح ّدث ووسٌلة اإلعالم المستخدمة.
جٌ -بدي فهما الستراتٌجٌات التح ّدث األكثر فاعلٌة وذلك باختٌار اللؽة المؤثرة وطرق العرض
الفعالة.
هٌ -قدم عروضا شفهٌة هدفها القناع والتأثٌر على الرأي العام من خالل إعطاء الحجج المقنعة
والمدعمة باإلحصاءات والشواهد واإلثباتات.
وٌ -فصّل وٌذكر المصادر التً استخدمها للحصول على معلوماته.
زٌ -ق ّدم ع ّدة عروض شفهٌة مستخدما الصور والتكنولوجٌا (باور بوٌنتٌ ،و تٌوب ،آي موفً،
الخ).
حٌ -سعى أن تالبم عروضه الشفهٌة الجمهور المستمع من حٌث اللؽة والمضمون وهدؾ العرض
المفبهيم األسبسية:
 االستًاع وانتحذث يهارتاٌ أساسُتاٌ نهتىاصم. يهارتا االستًاع وانتحذث تساعذاَُا عهً فهى تعضُا تعضا. تًُى يهارج انتحذث نذَُا يٍ خالل انًُاقشاخ انشفهُح وانتىاصم يع انًذرسٍُ وانطالب. االستًاع وانتُثه نًا َجرٌ حىنُا َساعذاَا عهً فهى األحذاث. -تااليكاٌ أٌ َتقٍ يهارتٍ االستًاع وانتحذث ورنك تانًراس وانتذرَة
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األسئلة المهمة:
 كُف أساعذ انجًهىر عهً فهًٍ؟ يا يًُزاخ انًتحذث انهثق؟ يا يًُزاخ انًستًع انجُذ؟ كُف أحصم عهً انًعهىياخ انتٍ أحتاجها ويتً أعرف ّأٌ دورٌ قذ حاٌ وتايكاٍَ انتحذث؟
 يا هذفٍ يٍ االستًاع ويٍ انًحادثح؟ يا ياهُح االرتثاط تٍُ انهغح وانًعرفح؟ نى َحتاج إنً يصادر إعاليُح يختهفح نهحصىل عهً انًعهىياخ؟ يا يعًُ نكم يقاو يقال؟ -يا يذي أهًُح يهارتٍ االستًاع وانتحذث فٍ حُاتُا؟
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مؤشرات ألاداء للغة العربية
ّ
لكل مستوى
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مؤشرات ألاداء للمستوى ألاول
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الصوتً وتمٌٌز الكلمات والطالقة
 -1معٌار الوعً
ّ
أٌ -قرأ اسمه كامال (االسم األوّ ل واسم العابلة).
بٌ -عرؾ بعض الكلمات المسجّ عة.
جٌ -مٌّز الصوت الطوٌل من الصوت القصٌر.
دٌ -درك الفرق بٌن الحروؾ والكلمات.
هٌ -قرأ بعض الكلمات البصر ٌّة وبعض الكلمات السهلة ( 52كلمة).
وٌ -درك أنّ هناك فرقا بٌن الفصٌحة والعام ٌّة.
زٌ -هجّ ا الكلمات معتمدا على أصوات الحروؾ.
حٌ -قرأ بعض القصص السهلة مست ّقال أو فً مجموعة ومقلّدا للكبار فً نبرة الصوت والتعبٌر
واإللقاء
 -1معٌار اكتساب المفردات
أٌ -فهم معانً الكلمات الجدٌدة من خالل استخدام سٌاق الجملة أو الصور فً النصّ .
بٌ -فهم وٌالحظ بعض الكلمات المستخدمة بشكل ٌومًّ .
جٌ -الحظ كلمات تنتمً إلى مفاهٌم معٌّنة كاأللوان واألرقام واال ّتجاهات البسٌطة
النص واستراتٌجٌات القراءة والفهم والمراقبة الذات ٌّة
 -3معٌار مفهوم
ّ
صة.
أٌ -درك أنّ للنصّ معنى بأن نشرح له أنّ النصوص تعطٌنا المعلومات أو تخبرنا ق ّ
بٌ -حمل الكتاب من اال ّتجاه الصحٌح وٌقلّب الصفحات من الٌمٌن إلى الٌسار.
جٌ -درك الفرق بٌن الرسم والكتابة.
صة التً تعبّر عما فً الكتاب الذي قرأه أو استمع إلٌه.
دٌ -رسم المعلومات أو الق ّ
صة معتمدا على صور أو بعض مضمون الكتاب.
هٌ -تن ّبأ بأحداث الق ّ
زٌ -قارن بٌن الكتب والقصص المختلفة التً ٌقرأها مستخدما معلوماته السابقة وتجاربه.
حٌ -ستعٌد أحداث القصص من خالل ترتٌب أحداثها وصورها.
طٌ -جٌب شفه ٌّا عن أسبلة سهلة تتعلّق بالكتاب الذي قرأه أو استمع إلى قراءته.
يٌ -ح ّدد عناوٌن قصصه وكتبه المفضّلة وٌقرؤها مع زمالبه قراءة مشتركة.
كٌ -صؽً إلى القراءة الجهر ٌّة وٌشارك فً القراءة المشتركة
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 -4معٌار قراءة النصوص اإلقناع ٌّة والتقن ٌّة والمعرف ٌّة
أٌ -ستخدم الصور لمساعدته على فهم المعنى.
بٌ -ح ّدد ترتٌب األحداث فً النصوص.
جٌ -ح ّدد الفكرة الربٌسة من القصص التً ٌستمع إلى قراءتها.
دٌ -ناقش وٌح ّدد المعلومات فً جداول وخرابط بسٌطة.
هٌ -تبع تعلٌمات بسٌطة بالفصٌحة
 -5معٌار قراءة النصوص األدب ٌّة
ضلة.
أٌ -ح ّدد كتبه وقصصه المف ّ
مكان أحدا ِث َها.
بٌ -ح ّدد شخص ٌّات َو َ
صة التً سمعها وٌعٌد سرد أحداثها.
جٌ -مثل الق ّ
دٌ -م ٌّز بٌن الحقٌقة والخٌال.
ّ
هٌ -تعرّ ؾ إلى لوحات من
الخط العربًّ
 -6معٌار العملٌة الكتاب ٌّة
أٌ -ختار موضوعا لٌكتب عنه جمال بسٌطة.
بٌ -ح ّدد الجمهور الذي ٌكتب له.
جّ -
ٌنظم األفكار التً سٌكتبها.
دٌ -كتب من الٌمٌن إلى الٌسار ومن أعلى إلى أسفل.
هٌ -قرأ ما كتب (وإن كان خربشة وتخٌال).
وٌ -ستخدم حابط المفردات والمصادر المساعدة األخرى الختٌار مفرداته.
زٌ -عٌد الكتابة بعد التنقٌح (كلمات وجمل بسٌطة) وٌضٌؾ رسوماته كذلك استعدادا لعرض ما كتب
على اآلخرٌن
 -7معٌار "لكل ّ" مقام مقال" فً العمل ٌّة الكتاب ٌّة
أٌ -كتب قصصا بسٌطة مستخدما حروفا وكلمات وصورا.
بٌ -سمًّ األشٌاء واألماكن.
جٌ -كتب من األعلى إلى األسفل ومن الٌمٌن إلى الٌسار
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 -8معٌار السالمة اللغو ٌّة فً الكتابة
أٌ -ترك مسافة بٌن الكلمة واألخرى
العلمً
 -9معٌار البحث
ّ
أٌ -طرح أسبلة تتعلّق بالموضوع المدروس فً الصؾّ أو بمواضٌع تهمّه شخصٌا.
بٌ -بحث فً المصادر المختلفة :القصص المصوّ رة ،الكتب ،القاموس المصوّ ر (بمساعدة
المدرّ سة) للبحث عن معلومة ما.
جٌ -تكلّم عن نتٌجة بحثه أمام زمالبه
الشفهً واالستماع
 -11معٌار التواصل والتعبٌر
ّ
أٌ -ستمع بانتباه إلى القصص واألشعار واألؼانً والمتح ّدثٌن.
بٌ -ن ّفذ تعلٌمات شفه ٌّة بسٌطة.
جٌ -ربط بٌن ما ٌستمع إلٌه وبٌن تجاربه ومعلوماته السابقة.
دٌ -تكلّم بوضوح محاوال استخدام العربٌة الفصٌحة.
هٌ -ر ّدد بعض األؼانً واألناشٌد واألشعار القصٌرة أمام زمالبه.
وٌ -ق ّدم بعض المعلومات عن تجاربه بشكل ّ
منظم منطق ٌّا
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مؤشرات ألاداء للمستوى الثاني
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الصوتً وتمٌٌز الكلمات والطالقة
 -1معٌار الوعً
ّ
أٌ -مٌّز بٌن الحروؾ والكلمات والجمل.
بٌ -ح ّدد الصوت الّذي تبدأ أو تنتهً به الكلمة.
جٌ -ثبت معرفته للعالقة بٌن الحروؾ وأصواتها المختلفة ،األصوات بالحركات القصٌرة والمدود
الطوٌلة وبتنوٌن الفتح والكسر والض ّم ،الالم القمر ٌّة والشمس ٌّة.
دٌ -هجّ ا الكلمات باستعمال أصوات الحروؾ.
هٌ -م ٌّز بٌن الكلمات المتشابهة.
وٌ -كوّ ن كلمات تتألّؾ ك ّل منها من ثالثة إلى أربعة حروؾ.
زٌ -ضٌؾ أو ٌحذؾ حروفا من الكلمة لٌستخرج كلمات جدٌدة منها.
حٌ -كتسب عددا أكبر من الكلمات البصر ٌّة ( 011كلمة).
طٌ -قرأ مستخدما استراتٌج ٌّات التقطٌع الصوتً.
يٌ -قرأ قراءة جهرٌة مع ّبرة مع مراعاة عالمات الترقٌم التً تساعده ومستمعٌه على فهم المعنى.
كٌ -صؽً إلى القراءة الجهرٌة (تلك التً تقرأها المدرّ سة) وٌشارك فً القراءة المشتركة
 -1معٌار اكتساب المفردات
أٌ -ح ّدد الكلمات ذات المعنى الواحد (المترادفات) والكلمات ذات المعانً العكسٌة (األضداد).
بٌ -ضع الكلمات المختلفة فً فباتها المناسبة :األلوان ،الفواكه ،الخضار.
جٌ -الحظ الكلمات البصر ٌّة.
وحبّ ).
دٌ -درك أن بعض الكلمات قد تتشابه شكال وتختلؾ فً معانٌها (الجناس :حُبّ َ
هٌ -الحظ الجذور فً الكلمات المختلفة :مكتبة من الجذر ك ت ب وهكذا.
زٌ -كتشؾ معنى الكلمات الجدٌدة باستخدام القاموس المبسّط المصوّ ر.
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.
النص واستراتٌجٌات القراءة والفهم والمراقبة الذاتٌة
 -3معٌار مفهوم
ّ
أٌ -صؾ دور الكاتب والرسّام فً أيّ كتاب.
بٌ -عرؾ الهدؾ من قراءته لكتاب معٌّن :المتعة ،اكتساب المعلومات ،الخ.
جٌ -رسم المعلومات واألحداث الّتً ّ
صة الّتً قرأها.
تلخص الكتاب أو الق ّ
دٌ -تنبّأ باألحداث فً أثناء القراءة معتمدا على سٌاق القصة وعلى معلوماته.
هٌ -قارن النص الحالً بنصوص كان قد قرأها سابقا.
وٌ -ذكر األفكار الربٌسة فً النصوص الخٌالٌة والواقعٌة.
زٌ -نظم األفكار والمعلومات مستخدما الجداول والرسومات كرسم فن وشبكات المعلومات.
حٌ -طرح وٌجٌب عن أسبلة بسٌطة تتعلّق بالنص.
طٌ -بدأ بالقراءة المستقلة ألؼراض مختلفة :للمتعة ،ألداء واجب ما ،للحصول على معلومات
 -4معٌار قراءة النصوص اإلقناعٌة والتقن ٌّة والمعرف ٌّة
أٌ -ستخدم العناوٌن والصور والرسومات لمساعدته على فهم النصوص المعرف ٌّة.
بٌ -ح ّدد ترتٌب األحداث فً النصوص.
جٌ -طرح أسبلة تتعلّق بأهم ما فً النص :من ،متى ،أٌن ،ماذا ،كٌؾ ،لماذا.
دٌ -ح ّدد األفكار الربٌسة وبعض التفاصٌل فً النص بمساعدة المدرّ س/ة.
هٌ -تبع تعلٌمات متع ّددة الخطوات.
 -5معٌار قراءة ال ّنصوص األدب ٌّة
أٌ -عطً تفسٌره الخاصّ للنص.
بٌ -ح ّدد شخص ٌّات القصّة وأحداثها وزمانها ومكانها.
جٌ -عٌد سرد مق ّدمة القصّة وصلبها وخاتمتها مر ّكزا فً األحداث الربٌسة.
 -6معٌار العملٌة الكتابٌة
أٌ -ولّد أفكارا من خالل النقاش فً الصؾ.
بٌ -ح ّدد الفكرة األساس ٌّة للموضوع.
جٌ -ح ّدد الهدؾ من الكتابة والجمهور.
دٌ -ستخدم استراتٌج ٌّات ال ّتخطٌط من تولٌد األفكار واللّوابح والشبكات.

كتببة د .هنبدا طه

هٌ -نظم كتابته لتتض ّمن بداٌة ،صلبا ونهاٌة.
وٌ -كتب جمال تحتوي على فعل وفاعل وعلى بعض المفردات الّتً تعلّمها.
زٌ -قلّد لؽة الكتب الّتً ٌقرأها عادة.
حٌ -ستخدم التكنولوجٌا للطباعة (الحاسوب).
طٌ -عٌد قراءة ما كتب للتنقٌح.
يٌ -ضٌؾ الكلمات الوصف ٌّة والتفاصٌل.
كٌ -ستخدم المصادر كحابط المفردات والقاموس المصور الختٌار المفردات.
لٌ -راجع ما كتب مراعٌا عالمات الترقٌم واإلمالء.
مٌ -ستخدم أدوات تقٌٌم الكتابة كاستمارات التقٌٌم الذاتً لضمان جودة عمله.
 -7معٌار "لكل" مقام مقال" فً العملٌة الكتابٌة
أٌ -كتب جمال فٌها بعض الصفات والتفاصٌل.
صة قرأها وٌعطً رأٌه فٌها (أحب أو ال أحب ،أعجبنً أو لم
بٌ -جٌب عن أسبلة تتعلّق بكتاب أو ق ّ
ٌعجبنً) .
جٌ -كتب رسابل قصٌرة ودعوات إلى زمالبه وعابلته مستخدما نماذج تو ّفرها المدرّ سة له.
 -8معٌار السالمة اللغو ٌّة فً الكتابة
ّ
بخط واضح مستخدما مسافات مناسبة بٌن الكلمات.
أٌ -كتب
بٌ -كتب الكلمات الّتً قد درسها بشكل صحٌح مستخدما معرفته لألصوات الطوٌلة والقصٌرة.
جٌ -كتب الكلمات البصر ٌّة بشكل صحٌح.
دٌ -خترع كتابات جدٌدة للكلمات الّتً ال ٌعرفها أو لم ٌدرسها بشكل صحٌح صوت ٌّا بحٌث ٌتمكن
اآلخرون من قراءتها ،مثال أن ٌكتب كلمة لؤلؤ الصعبة نوعا ما علٌه هكذا :ألأل أو لءلء.
هٌ -ستخدم استراتٌجٌات التهجبة وتجزبة الكلمة إلى أصواتها لالستدالل على طرٌقة كتابتها.
وٌ -ستخدم عالمات الترقٌم األساس ٌّة كالنقطة وعالمة االستفهام.
زٌ -ستخدم المصادر المتوافرة لمساعدته على الكتابة مثل حابط المفردات والمدرّ سة والقاموس
والكتب األخرى.
حٌ -ستخدم األفعال (ٌدرك مفهوم الفعل واختالفه عن االسم) واألسماء والصفات فً كتاباته.
 -9معٌار البحث العلمً
أٌ -ناقش أفكارا تهمه.
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بٌ -ستخدم المصادر المتوافرة لمساعدته على الكتابة مثل حابط المفردات ،والمدرسة والقاموس
والكتب األخرى.
جٌ -ستخدم الكتب للحصول على معلومات ٌحتاجها.
دٌ -ستعٌد من الذاكرة وبمساعدة المدرّ سة معلومات عن موضوع ما.
هٌ -عرض ما وجده واكتشفه على اآلخرٌن.
 -11معٌار التواصل والتعبٌر الشفهً واالستماع
أٌ -ستمع وٌنظر إلى المتح ّدث وٌطرح األسبلة.
بٌ -قارن ما ٌسمع بمعلوماته السابقة.
جٌ -تبع تعلٌمات شفهٌة بسٌطة.
دٌ -تح ّدث بوضوح.
هٌ -عطً تقدٌمات شفهٌة عن موضوع من المواضٌع المدروسة ٌبرهن فٌها عن فهمه للموضوع
وٌعطً بعض المعلومات البسٌطة والمرتبطة بالموضوع وتكون المعلومات التً ٌعطٌها ّ
منظمة
(هناك بداٌة ونهاٌة) وٌعطً رأٌه بالموضوع.
وٌ -عطً تقدٌما شفهٌا ٌصؾ فٌه تجربة خاصة (رحلة ،حادثة ،عابلته).
زٌ -لقً نشٌدا أو شعرا ٌحفظه إلقاء معبّرا.

كتببة د .هنبدا طه

مؤشرات ألاداء للمستوى الثالث
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الصوتً وتمٌٌز الكلمات والطالقة
 -1معٌار الوعً
ّ
أٌ -ستخدم معرفته لصوت الحرؾ لمساعدته على تهجبة الكلمات الصعبة.
بٌ -ستخدم معرفته للحركات (ضمة ،فتحة ،كسرة ،وتنوٌن الفتح والكسر والض ّم الالم القمرٌة
والشمسٌة وهمزتً الوصل والقطع والتاء المربوطة والهاء فً آخر الكلمة) لمساعدته على القراءة
بشكل سلٌم.
جٌ -كتسب ك ّما ا أكبر من الكلمات البصرٌة ( 252كلمة).
دٌ -قرأ مستخدما مهارات القراءة اآللٌة.
هٌ -قرأ بصوت معبّر ٌعكس فهمه للنص.
 -1معٌار اكتساب المفردات
أٌ -كتشؾ معانً المفردات مستخدما سٌاق الكلمات والجمل والفقرات.
بٌ -كتشؾ معانً الكلمات من خالل تحلٌل جذورها واشتقاقاتها.
جٌ -ستعمل تعبٌري :مرادفات وأضداد.
دٌ -قرأ الكلمات البصرٌة بشكل صحٌح.
هٌ -ستعمل تعبٌري :سجع وجناس.
وٌ -ستخدم القاموس الورقً أو اآللً (من خالل الحاسوب) للتعرّ ؾ إلى معانً الكلمات.
 -3معٌار مفهوم النص واستراتٌجٌات القراءة والفهم والمراقبة الذاتٌة
أٌ -ح ّدد الهدؾ من القراءة.
بٌ -ستطٌع تنبؤ مضمون الكتاب أو القصة التً ٌقرأها من خالل استخدام العناوٌن والصور.
جٌ -ح ّدد أوجه الشبه واالختالؾ بٌن النصوص التً قرأها فً مادة اللؽة العربٌة وفً ؼٌرها من
المواد.
دّ -
ٌلخص النصوص وٌضع األفكار الربٌسة والتفاصٌل التً قرأها فً ترتٌبها الصحٌح.
هٌ -ستخدم الجداول والرسومات كرسم فن وشبكات المعلومات كدلٌل على فهمه للنص.
وٌ -جٌب أسبلة تتعلّق بالنص بشكل مباشر وؼٌر مباشر (من ،متى ،لماذا ،برأٌك).
زٌ -قرأ مطبوعات ورقٌة وأخرى الكترونٌة.
حٌ -تح ّقق من مدى فهمه للنص عبر مراعاة مدى سرعة قراءته ،وإعادة قراءة بعض الجمل
الصعبة ،والقراءة المسحٌة.
يٌ -قرأ كتبا من اختٌاره قراءة مستقلة وألهداؾ مختلفة (المتعة ،البحث عن معلومات ,الخ).
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كٌ -صؽً إلى القراءة الجهرٌة (تلك التً تقرأها المدرّ سة) وٌشارك فً القراءة المشتركة
والقراءة الموجهة والمستقلة.
 -4معٌار قراءة النصوص االقناعٌة والتقنٌة والمعرفٌة
أٌ -ستخدم الفهارس وعناوٌن الفصول والحواشً والرسومات للوصول إلى المعلومات التً
ٌحتاجها ولمساعدته على فهم النصوص.
بٌ -طرح أسبلة مهمة تتعلق بالنصوص المقروءة (لماذا ،من ،أٌن ،متى ،كٌؾ ،ماذا) وٌجٌب عنها.
جٌ -ستخلص المعانً مستخدما الجداول والرسومات كرسم فن وشبكات المعلومات.
 -5معٌار قراءة النصوص األدبٌة
أٌ -حدد أوجه التشابه واالختالؾ فً حبكات القصص المختلفة التً قرأها.
بٌ -صؾ الشخصٌات والمكان والزمان فً القصص مستخدما معلومات دقٌقة ٌستقٌها من النص.
جٌ -عٌد سرد القصة بحسب ترتٌب أحداثها.
دٌ -حدد خصابص األنواع األدبٌة المختلفة التً اختبرها كالقصص الخٌالٌة والواقعٌة والقصص
الشعبٌة واألناشٌد.
هٌ -الحظ اختٌار الك ّتاب المختلفٌن للمفردات الحسٌّة (تلك التً تحتوي ألوانا وروابح وأشكاال).
وٌ -حدد المؽزى الواضح والمبطن من القصص.
زٌ -صؾ أسالٌب الك ّتاب فً التأثٌر على مشاعر القارئ (نوع الصور واستخدام التعابٌر البالؼٌة).
حٌ -تعرّؾ إلى لوحات من الخط العربً.
 -6معٌار العملٌة الكتابٌة
أٌ -ولّد أفكارا من خالل النقاش فً الصؾ ومن خالل قراءاته.
بٌ -حدد الفكرة األساسٌة للموضوع.
جٌ -حدد الهدؾ من الكتابة والجمهور الذي ٌخاطبه.
دٌ -ستخدم استراتٌجٌات التخطٌط من تولٌد األفكار واللوابح والشبكات.
هٌ -نظم كتابته لتتضمن بداٌة ،صلبا ونهاٌة.
وٌ -كتب جمال تحتوي على فعل وفاعل ومفعول به وصفات.
زٌ -كتب مستخدما لؽة فصٌحة ٌدرك معها أنها تختلؾ عن العامٌة التً ٌتكلمها كما ٌكتب مقلّدا لؽة
الكتب التً ٌقرأها عادة.
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حٌ -ستخدم التكنولوجٌا للطباعة (الحاسوب).
طٌ -عٌد قراءة ما كتب للتنقٌح.
يٌ -ضٌؾ الكلمات الوصفٌة والتفاصٌل وٌتجنب الحشو ؼٌر المفٌد.
كٌ -ستخدم المصادر كحابط المفردات والقاموس المصور الختٌار المفردات.
لٌ -راجع ما كتب مراعٌا عالمات الترقٌم واإلمالء.
مٌ -ستخدم أدوات تقٌٌم الكتابة كاستمارات التقٌٌم الذاتً لضمان جودة عمله.
نٌ -عٌد الكتابة مضٌفا رسومات وٌعرض نتاجه على زمالبه واآلخرٌن.
 -7معٌار "لكل" مقام مقال" فً العملٌة الكتابً
أٌ -كتب قصصا فٌها مقدمة وصلب وخاتمة وصفات وتفاصٌل وٌضٌؾ إلٌها بعض التعابٌر البالؼٌة
(تشابٌه ،تسجٌع ،الخ.).
بٌ -جٌب أسبلة تتعلق بكتاب أو قصة قرأها وٌعطً رأٌا مدعما بسبب معٌن (أحب ألنّ أو ال أحب
ألنّ أعجبنً بسبب أو لم ٌعجبنً ألنّ ) فٌها.
جٌ -كتب رسابل شكر ورسابل عامة وأشعارا ومذكرات ٌومٌة أو شبه ٌومٌة.
دٌ -كتب تقرٌرا معلوماتٌا ٌضع فٌه بعض التفاصٌل والمعلومات الدقٌقة.
 -8معٌار السالمة اللغوٌة فً الكتابة
ّ
بخط واضح وجمٌل مستخدما خط النسخومراعٌاالمسافات المناسبة بٌن الكلمات.
أٌ -كتب
بٌ -كتب الكلمات التً قد درسها بشكل صحٌح مستخدما معرفته ألصواتها المختلفة.
جٌ -كتب الكلمات البصرٌة بشكل صحٌح.
دٌ -ستخدم صٌؽة الماضً والمضارع والمستقبل فً كتاباته.
هٌ -ستخدم استراتٌجٌات التهجبة وتجزبة الكلمة إلى أصواتها لالستدالل على طرٌقة كتابتها.
وٌ -ستخدم عالمات الترقٌم كالنقطة والفاصلة وعالمة التعجب وعالمة االستفهام إضافة إلى
القوسٌن والمزدوجٌن.
زٌ -ستخدم المصادر المتوفرة لمساعدته على الكتابة مثل حابط المفردات والمدرّ سة والقاموس
والكتب األخرى.
حٌ -ستخدم األفعال واألسماء والصفات واإلضافة فً كتاباته.
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 -9معٌار البحث العلمً
أٌ -ختار موضوعا للبحث فٌه من البحة تقترحها المدرّ سة أو موضوعا من اهتماماته.
بٌ -ستخدم مصادر البحث المختلفة كالمكتبة والكتب الموجودة فً الصؾ والحاسوب.
جٌ -جمع المعلومات من خالل إجراء المقابالت والتجارب والمالحظات واالستبٌانات.
دّ -
ٌلخص المعلومات التً وجدها.
هٌ -درك أهمٌة ذكر المصدر الذي استقى منه معلوماته.
وٌ -عرض المعلومات التً وجدها ٳمّا شفهٌا أو كتابٌا أو تصوٌرٌا.
 -11معٌار التواصل والتعبٌر الشفهً واالستماع
أٌ -طرح األسبلة لتوضٌح فكرة لم ٌفهمها أو ٌرٌد المزٌد من المعلومات عنها.
بٌ -حدد الفكرة الربٌسة والتفاصٌل فٌما ٌسمع من تقدٌمات شفهٌة أو عرض تلفزٌونً.
جٌ -مٌّز بٌن الرأي والحقٌقة فٌما ٌستمع إلٌه.
دٌ -تح ّدث بوضوح مستخدما اللؽة العربٌة الفصٌحة.
هٌ -عطً تقدٌمات شفهٌة عن موضوع من المواضٌع المدروسة ٌبرهن فٌها عن فهمه للموضوع
وٌعطً بعض المعلومات والتفاصٌل المرتبطة بالموضوع وتكون المعلومات التً ٌعطٌها ّ
منظمة
(هناك بداٌة ونهاٌة) وٌعطً رأٌه بالموضوع.
وٌ -ستخدم فً تقدٌماته الشفهٌة محسنات صورٌة.
زٌ -ذكر المصادر التً استخدمها.
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مؤشرات ألاداء للمستوى الرابع
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 -1معٌار الوعً الصوتً وتمٌٌز الكلمات والطالقة
أٌ -ستخدم معرفته لصوت الحرؾ لمساعدته على تهجبة الكلمات الصعبة.
بٌ -ستخدم معرفته للحركات (ضمة ،فتحة ،كسرة ،وتنوٌن الفتح والكسر والض ّم الالم القمرٌة
والشمسٌة وهمزتً الوصل والقطع والتاء المربوطة والهاء فً آخر الكلمة) لمساعدته على القراءة
بشكل سلٌم.
جٌ -كتسب ك ّما ا أكبر من الكلمات البصرٌة ( 022كلمة).
دٌ -قرأ مستخدما مهارات القراءة اآللٌة.
هٌ -قرأ بطالقة وبصوت معبّر ٌعكس فهمه للنص.
 -1معٌار اكتساب المفردات
أٌ -كتشؾ معانً المفردات مستخدما سٌاق الكلمات والجمل والفقرات.
بٌ -كتشؾ معانً الكلمات من خالل تحلٌل جذورها واشتقاقاتها.
جٌ -ستعمل تعبٌري :مرادفات وأضداد.
دٌ -قرأ الكلمات البصرٌة بشكل صحٌح.
هٌ -ستعمل تعبٌري :سجع وجناس.
وٌ -ستخدم القاموس الورقً أو اآللً (من خالل الحاسوب) للتعرّ ؾ إلى معانً الكلمات.
 -3معٌار مفهوم النص واستراتٌجٌات القراءة والفهم والمراقبة الذاتٌة
أٌ -ح ّدد الهدؾ من القراءة.
بٌ -ستطٌع تنبؤ مضمون الكتاب أو القصة التً ٌقرأها من خالل استخدام العناوٌن والصور.
جٌ -ح ّدد أوجه الشبه واالختالؾ بٌن النصوص التً قرأها فً مادة اللؽة العربٌة وفً ؼٌرها من
المواد.
دّ -
ٌلخص النصوص وٌضع األفكار الربٌسة والتفاصٌل التً قرأها فً ترتٌبها الصحٌح.
هٌ -ستخدم الجداول والرسومات كرسم فن وشبكات المعلومات كدلٌل على فهمه للنص.
وٌ -جٌب أسبلة تتعلّق بالنص بشكل مباشر وؼٌر مباشر (من ،متى ،لماذا ،برأٌك).
زٌ -قرأ مطبوعات ورقٌة وأخرى الكترونٌة.
حٌ -تح ّقق من مدى فهمه للنص عبر مراعاة مدى سرعة قراءته ،وإعادة قراءة بعض الجمل
الصعبة ،والقراءة المسحٌة والتصحٌح الذاتً.
يٌ -قرأ كتبا من اختٌاره قراءة مستقلة وألهداؾ مختلفة (المتعة ،البحث عن معلومات ,الخ).
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ك -كٌ -صؽً إلى القراءة الجهرٌة (تلك التً تقرأها المدرّ سة) وٌشارك فً القراءة المشتركة
والقراءة الموجهة والمستقلة.
 -4معٌار قراءة النصوص االقناعٌة والتقنٌة والمعرفٌة
أٌ -ستخدم الفهارس وعناوٌن الفصول والحواشً والرسومات للوصول إلى المعلومات التً
ٌحتاجها ولمساعدته على فهم النصوص.
بٌ -طرح أسبلة مهمة تتعلق بالنصوص المقروءة (لماذا ،من ،أٌن ،متى ،كٌؾ ،ماذا) وٌجٌب عنها.
جٌ -ستخلص المعانً مستخدما الجداول والرسومات كرسم فن وشبكات المعلومات.
دٌ -ضع أحداث النص فً ترتٌبها الصحٌح.
 -5معٌار قراءة النصوص األدبٌة
أٌ -حدد أوجه التشابه واالختالؾ فً حبكات القصص المختلفة التً قرأها.
بٌ -صؾ الشخصٌات والمكان والزمان فً القصص مستخدما معلومات دقٌقة ٌستقٌها من النص.
جٌ -عٌد سرد القصة بحسب ترتٌب أحداثها.
دٌ -مٌز بٌن الخصابص المختلفة للقصة والشعر والمسرحٌة واألسطورة والقصة األخالقٌة أو
الحكمة.
هٌ -الحظ اختٌار الك ّتاب المختلفٌن للمفردات الحسٌّة (تلك التً تحتوي ألوانا وروابح وأشكاال).
وٌ -حدد المؽزى الواضح والمبطن من القصص.
زٌ -صؾ أسالٌب الك ّتاب فً التأثٌر على مشاعر القارئ (نوع الصور واستخدام التعابٌر البالؼٌة).
حٌ -تعرّؾ إلى لوحات من الخط العربً وٌحاول قراءتها.
 -6معٌار العملٌة الكتابٌة
أٌ -ولّد أفكارا من خالل النقاش فً الصؾ ومن خالل قراءاته.
بٌ -حدد الفكرة األساسٌة للموضوع.
جٌ -حدد الهدؾ من الكتابة والجمهور الذي ٌخاطبه.
دٌ -ستخدم استراتٌجٌات التخطٌط من تولٌد األفكار واللوابح والشبكات.
هٌ -نظم كتابته لتتضمن بداٌة ،صلبا ونهاٌة.
وٌ -ستخدم فً كتاباته جمال بٌانٌة واستفهامٌة وتعجبٌة.
زٌ -كتب مستخدما لؽة فصٌحة ٌدرك معها أنها تختلؾ عن العامٌة التً ٌتكلمها كما ٌكتب مقلّدا لؽة
الكتب التً ٌقرأها عادة.
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حٌ -ستخدم التكنولوجٌا للطباعة (الحاسوب).
طٌ -عٌد قراءة ما كتب للتنقٌح.
يٌ -ضٌؾ الكلمات الوصفٌة والتفاصٌل وٌتجنب الحشو ؼٌر المفٌد.
كٌ -ستخدم المصادر كحابط المفردات والقاموس المصور الختٌار المفردات.
لٌ -راجع ما كتب مراعٌا عالمات الترقٌم واإلمالء.
مٌ -ستخدم أدوات تقٌٌم الكتابة كاستمارات التقٌٌم الذاتً لضمان جودة عمله.
نٌ -عٌد الكتابة مضٌفا رسومات وٌعرض نتاجه على زمالبه واآلخرٌن.
 -7معٌار "لكل" مقام مقال" فً العملٌة الكتابٌة
أٌ -كتب قصصا فٌها مقدمة وصلب وخاتمة وصفات وتفاصٌل ٌحكمها ترتٌب منطقً لألحداث
وٌضٌؾ الٌها التعابٌر البالؼٌة (تشابٌه ،تسجٌع ،الخ.).
بٌ -جٌب أسبلة تتعلق بكتاب أو قصة قرأها وٌعطً رأٌا مدعما بأسباب معٌنة.
جٌ -كتب رسابل عامة (ٌراعً فٌها البسملة وأسلوب التحٌة العربً) كما ٌكتب أشعارا ومذكرات
ٌومٌة أو شبه ٌومٌة.
دٌ -كتب تقرٌرا معلوماتٌا ٌضع فٌه بعض التفاصٌل والمعلومات الدقٌقة.
 -8معٌار السالمة اللغوٌة فً الكتابة
ّ
بخط واضح وجمٌل مستخدما خط النسخومراعٌاالمسافات المناسبة بٌن الكلمات.
أٌ -كتب
بٌ -كتب الكلمات التً قد درسها بشكل صحٌح مستخدما معرفته ألصواتها المختلفة.
جٌ -كتب الكلمات مراعٌا القواعد اإلمالبٌة (كتابة التاء والهمزة).
دٌ -ستخدم صٌؽة الماضً والمضارع والمستقبل فً كتاباته.
هٌ -ستخدم استراتٌجٌات التهجبة وتجزبة الكلمة إلى أصواتها لالستدالل على طرٌقة كتابتها.
وٌ -ستخدم عالمات الترقٌم كالنقطة والفاصلة وعالمة التعجب وعالمة االستفهام إضافة إلى
القوسٌن والمزدوجٌن.
زٌ -ستخدم المصادر المتوفرة لمساعدته على الكتابة مثل حابط المفردات والمدرّ سة والقاموس
والكتب األخرى.
حٌ -ستخدم األفعال واألسماء والصفات واإلضافة فً كتاباته .بالنسبة لإلضافة لٌس المطلوب من
الطالب أن ٌعرؾ حاالت ٳعرابها واستثناءاتها وإنما المطلوب منه أن ٌستخدم تلك الصٌؽة فً
كتاباته وأحادٌثه.
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 -9معٌار البحث العلمً
أٌ -ختار موضوعا للبحث فٌه من البحة تقترحها المدرّ سة أو موضوعا من اهتماماته.
بٌ -ستخدم مصادر البحث المختلفة كالمكتبة والكتب الموجودة فً الصؾ والحاسوب.
جّ -
ٌلخص المعلومات التً وجدها.
دٌ -عرض نتابج بحثه على زمالبه والمدرّ سٌن.
هٌ -درك أهمٌة ذكر المصدر الذي استقى منه معلوماته.
 -11معٌار التواصل والتعبٌر الشفهً واالستماع
أٌ -طرح األسبلة لتوضٌح فكرة لم ٌفهمها أو ٌرٌد المزٌد من المعلومات عنها.
بٌ -حدد الفكرة الربٌسة والتفاصٌل فٌما ٌسمع من تقدٌمات شفهٌة أو عرض تلفزٌونً.
جٌ -مٌّز بٌن الرأي والحقٌقة فٌما ٌستمع إلٌه.
دٌ -تح ّدث بوضوح مستخدما اللؽة العربٌة الفصٌحة.
هٌ -عطً تقدٌمات شفهٌة عن موضوع من المواضٌع المدروسة ٌبرهن فٌها عن فهمه للموضوع
وٌعطً بعض المعلومات والتفاصٌل المرتبطة بالموضوع وتكون المعلومات التً ٌعطٌها ّ
منظمة
(هناك بداٌة ونهاٌة) وٌعطً رأٌه بالموضوع.
وٌ -ستخدم فً تقدٌماته الشفهٌة محسّنات صورٌّة وصوتٌة تجذب المستمع.
زٌ -ذكر المصادر التً استخدمها.
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مؤشرات ألاداء للمستوى
الخامس
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الصوتً ،وتمٌٌز الكلمات والطالقة
 -1معٌار الوعً
ّ
أٌ -تقن عددا كبٌرا من الكلمات البصر ٌّة ( 052كلمة).
بٌ -قرأ مستخدما مهارات القراءة اآلل ٌّة.
جٌ -قرأ بطالقة وبصوت معبّر ٌعكس فهمه للنصّ .
 -1معٌار اكتساب المفردات
أٌ -كتشؾ معانً المفردات مستخدما سٌاق الكمات والجمل والفقرات.
بٌ -كتشؾ معانً الكلمات من خالل تحلٌل جذورهاواشتقاقاتها.
جٌ -ستعمل تعابٌر :مرادفات وأضداد وطباق وجناس وسجع وتشبٌه وقافٌة.
دٌ -قرأ الكلمات البصر ٌّة بطالقة وبشكل صحٌح.
هٌ -كتشؾ المعنى السطحّ ً والمعنى العمٌق للنصّ الذي ٌقرأه .
وٌ -ستخدم القاموس الورقًّ أو اآللًّ (من خالل الحاسوب) للتعرّ ؾ إلى معانً الكلمات الصعبة.
الذاتً
النص واستراتٌجٌات القراءة والفهم والمراقبة
 -3معٌار مفهوم
ّ
ّ
أٌ -ح ّدد الهدؾ من القراءة من المتعة إلى إٌجاد إجابة لسؤال لدٌه أو اكتساب المعلومات أو لبحث
ٌقوم به.
صة التً قرأها من خالل مفاتٌح النصّ كالعناوٌن وكٌف ٌّة
بٌ -ستطٌع التنبؤ بمضمون الكتاب أو الق ّ
سٌر األحداث ونوع ٌّة الشخصٌات.
جٌ -ح ّدد أوجه الشبه واالختالؾ بٌن النصوص الّتً قرأها فً ما ّدة اللؽة العرب ٌّة وفً ؼٌرها من
المواد.
دّ -
ٌلخص النصوص وٌضع األفكار الربٌسة والتفاصٌل التً قرأها فً ترتٌبها الصحٌح.
هٌ -ستخدم الجداول والرسومات كرسم فن وشبكات المعلومات كدلٌل على فهمه للنصّ .
وٌ -جٌب أسبلة تتعلّق بالنصّ بشكل مباشر وؼٌر مباشر (من ،متى ،لماذا ،برأٌك).
زٌ -قرأ مطبوعات ورق ٌّة وأخرى الكترون ٌّة.
حٌ -تح ّقق من مدى فهمه للنص عبر مراعاة مدى سرعة قراءته ،وإعادة قراءة بعض الجمل
الصعبة ،والقراءة المسح ٌّة والتصحٌح الذاتًّ .
يٌ -قرأ كتبا من اختٌاره قراءة مستقلّة وألهداؾ مختلفة (المتعة ،البحث عن معلومات ,الخ).
كٌ -صؽً إلى القراءة الجهر ٌّة (تلك التً تقرأها المدرّ سة) وٌشارك فً القراءة المشتركة
والقراءة الموجّ هة والمستقلة.
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 -4معٌار قراءة النصوص االقناع ٌّة والتقن ٌّة والمعرف ٌّة
أٌ -ستخدم الفهارس وعناوٌن الفصول والحواشً والرسومات للوصول إلى المعلومات التً
ٌحتاجها ولمساعدته على فهم النصوص.
بٌ -طرح أسبلة مه ّمة تتعلّق بالنصوص المقروءة (لماذا؟ من؟ أٌن؟ متى؟ كٌؾ؟ ماذا؟) وٌجٌب
عنها.
جٌ -ستخلص المعانً مستخدما الجداول والرسومات كرسم فن وشبكات المعلومات.
دّ -
ٌلخص األفكار الربٌسة فً النصوص المعرف ٌّة وٌجد التفاصٌل المه ّمة فً المصادر المختلفة التً
ٌقرأها كالجرابد والكتب والمجالّت والمطبوعات االلكترون ٌّة.
هٌ -ستطٌع استخالص أه ّم الخطوات المطلوبة بعد قراءته لنصّ ٌحتوي على ك ّم من اإلرشادات
والخطوات (كٌف ٌّة صنع رجل آلًّ باستخدام المك ّعبات /لٌؽو) مثال.
وٌ -مٌّز بٌن الحقٌقة والرأي.
 -5معٌار قراءة النصوص األدب ٌّة
أٌ -ح ّدد أوجه التشابه واالختالؾ فً حبكات القصص المختلفة التً قرأها.
بٌ -صؾ أفكار الشخصٌات وسلوكٌاتها والتواصل المعمول به بٌن شخصٌات النصّ .
صة مركزا فً المشكلة والحل فٌها.
جٌ -عٌد سرد الق ّ
صة والشعر والمسرح ٌّة واألسطورة والقصص ذات الفصول
دٌ -م ٌّز بٌن الخصابص المختلفة للق ّ
صة األخالق ٌّة أو الحكمة.
والق ّ
هٌ -الحظ أنّ اختٌار الك ّتاب المختلفٌن للمفردات الحسٌّة ّ
صة.
ٌؤثر فً الجوّ العام للق ّ
وٌ -ح ّدد المؽزى الواضح والم ّبطن من القصص.
زٌ -صؾ أسالٌب الك ّتاب فً التأثٌر فً مشاعر القارئ (نوع الصور واستخدام التعابٌر البالؼ ٌّة).
حٌ -شرح أهم ٌّة اختٌار الكاتب للمكان والزمان فً القصص مستخدما معلومات دقٌقة ٌستقٌها من
النص.
ّ
الخط العربًّ وٌحاول قراءتها وفهم أسباب استخدام الكلمات كإطار
طٌ -تعرّ ؾ إلى لوحات من
للفن اإلسالمًّ .
 -6معٌار العملٌة الكتاب ٌّة
أٌ -ولّد أفكارا من خالل النقاش فً الصؾّ ومن خالل قراءاته.
بٌ -ح ّدد الفكرة األساس ٌّة للموضوع.
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جٌ -ح ّدد الهدؾ من الكتابة والجمهور الذي ٌخاطبه.
دٌ -ستخدم استراتٌجٌات التخطٌط من تولٌد األفكار واللوابح والشبكات.
هّ -
ٌنظم كتابته لتتض ّمن بداٌة ،صلبا ونهاٌة.
وٌ -ستخدم فً كتاباته جمال بٌان ٌّة واستفهام ٌّة وتعجب ٌّة وبالؼ ٌّة.
زٌ -كتب مستخدما لؽة فصٌحة ٌدرك معها أ ّنها تختلؾ عن العام ٌّة التً ٌتكلّمها كما ٌكتب مقلّدا لؽة
الكتب التً ٌقرأها عادة.
حٌ -ستخدم التكنولوجٌا للطباعة (الحاسوب).
طٌ -عٌد قراءة ما كتب للتنقٌح.
يٌ -ضٌؾ الكلمات الوصفٌة والتفاصٌل وٌتج ّنب الحشو ؼٌر المفٌد.
كٌ -ستخدم المصادر كحابط المفردات والقاموس المصوّ ر الختٌار المفردات.
لٌ -راجع ما كتب مراعٌا عالمات الترقٌم واإلمالء.
مٌ -ستخدم أدوات تقٌٌم الكتابة كاستمارات التقٌٌم الذاتًّ لضمان جودة عمله.
نٌ -عٌد الكتابة مستخدما الحاسوب للطباعة وٌضٌؾ رسومات وٌعرض نتاجه على زمالبه
واآلخرٌن.
 -7معٌار "لكل ّ" مقام مقال" فً العمل ٌّة الكتاب ٌّة
أٌ -كتب قصصا سرد ٌّة فٌها مق ّدمة وصلب وخاتمة وصفات وتفاصٌل ٌحكمها ترتٌب منطقًّ
لألحداث وٌضٌؾ الٌها التعابٌر البالؼ ٌّة (تشابٌه ،تسجٌع ،الخ.).
صة قرأها وٌعطً رأٌا مد ّعما بأسباب مع ٌّنة وٌحلّل بعض
بٌ -جٌب عن أسبلة تتعلّق بكتاب أو ق ّ
أحداثها وبعض تصرّ فات شخصٌاتها.
جٌ -كتب رسابل عا ّمة (ٌراعً فٌها البسملة وأسلوب التح ٌّة العربًّ ) كما ٌكتب أشعارا ومذ ّكرات
ٌوم ٌّة أو شبه ٌوم ٌّة.
دٌ -كتب تقرٌرا معلومات ٌّا ٌضع فٌه بعض التفاصٌل والمعلومات الدقٌقة.
 -8معٌار السالمة اللغو ٌّة فً الكتابة
بخط واضح وجمٌل مستخدما ّ
ّ
خط النسخومراعٌاالمسافات المناسبة بٌن الكلمات.
أٌ -كتب
بٌ -كتب الكلمات التً قد درسها بشكل صحٌح مستخدما معرفته بأصواتها المختلفة.
جٌ -كتب الكلمات مراعٌا القواعد اإلمالبٌة (كتابة التاء والهمزة).
دٌ -ستخدم صٌؽة الماضً والمضارع والمستقبل فً كتاباته.
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هٌ -ستخدم استراتٌجٌات التهجبة وتجزبة الكلمة إلى أصواتها لالستدالل على طرٌقة كتابتها.
وٌ -ستخدم عالمات الترقٌم كالنقطة والفاصلة وعالمة التعجّ ب وعالمة االستفهام إضافة إلى
القوسٌن والمزدوجٌن.
زٌ -ستخدم المصادر المتوافرة لمساعدته على الكتابة مثل حابط المفردات والمدرّ سة والقاموس
والكتب األخرى.
حٌ -ستخدم األفعال واألسماء والصفات واإلضافة والحال (جلس وحٌداا) والمفعول المطلق (شكراا،
أهالا) والتمٌٌز (اشترٌت خمسٌن كتاباا) وأنواع الجموع المختلفة وصٌؽة ّ
المثنى والجمل الفعلٌة
واالسم ٌّة وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة وأدوات النفً فً كتاباته .بالنسبة إلى الحال والتمٌٌز
والمفعول المطلق لٌس المطلوب من الطالب أن ٌعرؾ حاالت ٳعرابها واستثناءاتها وإ ّنما المطلوب
منه أن ٌستخدم تلك الصٌػ فً كتاباته وأحادٌثه.
 -9معٌار البحث العلمً
أٌ -ختار موضوعا للبحث فٌه من البحة تقترحها المدرّ سة أو موضوعا من اهتماماته.
بٌ -ستخدم مصادر البحث المختلفة كالمكتبة والكتب الموجودة فً الصؾّ والحاسوب.
جّ -
ٌلخص أهم المعلومات التً وجدها.
دٌ -عرض نتابج بحثه على زمالبه والمدرّ سٌن شفه ٌّا وكتاب ٌّا وصور ٌّا مستخدما طرق العرض
االلكترون ٌّة الباور بوٌنت وؼٌرها.
هٌ -درك أهمٌة ذكر المصدر الذي استقى منه معلوماته وٌناقش خطورة السرقة األدب ٌّة.
 -11معٌار التواصل والتعبٌر الشف ّهً واالستماع
أٌ -طرح األسبلة لتوضٌح فكرة لم ٌفهمها أو ٌرٌد المزٌد من المعلومات عنها.
بٌ -ح ّدد الفكرة الربٌسة والتفاصٌل فٌما ٌسمع من تقدٌمات شف ّهٌة أو عرض تلفزٌونًّ .
جٌ -مٌّز بٌن الرأي والحقٌقة فٌما ٌستمع إلٌه.
دٌ -تح ّدث بوضوح مستخدما ا اللؽة العرب ٌّة الفصٌحة.
هٌ -عطً تقدٌمات شف ّهٌة عن موضوع من المواضٌع المدروسة ٌبرهن فٌها عن فهمه للموضوع
وٌعطً بعض المعلومات والتفاصٌل المرتبطة بالموضوع وتكون المعلومات التً ٌعطٌها ّ
منظمة
(هناك بداٌة ونهاٌة) وٌعطً رأٌه بالموضوع.
وٌ -ستخدم فً تقدٌماته الشف ّهٌة محسّنات صورٌّة وصوت ٌّة تجذب المستمع.
زٌ -ذكر المصادر التً استخدمها.
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مؤشرات ألاداء للمستوى
السادس

كتببة د .هنبدا طه

الصوتً ،وتمٌٌز الكلمات والطالقة
 -1معٌار الوعً
ّ
أٌ -تقن عدداا كبٌراا من الكلمات البصر ٌّة ٌتراوح عددها بٌن  052و  422كلمة.
بٌ -قرأ بطالقة وبصوت معبّر ٌعكس فهمه للنصّ .
 -1معٌار اكتساب المفردات
أٌ -كتشؾ معانً المفردات مستخدما سٌاق الكلمات والجمل والفقرات.
بٌ -كتشؾ معانً الكلمات من خالل تحلٌل جذورهاواشتقاقاتها.
جٌ -ستعمل تعابٌر :مرادفات وأضداد وطباق وجناس وسجع وتشبٌه وقافٌة واستعارة وتورٌة.
دٌ -قرأ الكلمات البصر ٌّة بطالقة وبشكل صحٌح (.)422-052
هٌ -كتشؾ المعنى السطحًّ والمعنى العمٌق للنصّ الذي ٌقرأه .
وٌ -ستخدم القاموس الورقًّ أو اآللًّ (من خالل الحاسوب) للتعرّ ؾ إلى معانً الكلمات الصعبة.
الذاتً
النص واستراتٌجٌات القراءة والفهم والمراقبة
 -3معٌار مفهوم
ّ
ّ
أٌ -ح ّدد الهدؾ من القراءة من المتعة إلى إٌجاد إجابة عن سؤال لدٌه أو اكتساب المعلومات أو
لبحث ٌقوم به.
صة التً ٌقرأها من خالل مفاتٌح النصّ كالعناوٌن وكٌف ٌّة
بٌ -ستطٌع ت ّنبؤ مضمون الكتاب أو الق ّ
سٌر األحداث ونوعٌة الشخص ٌّات.
صة أو أفكار الشخص ٌّات) بٌن
جٌ -ح ّدد أوجه الشبه واالختالؾ العمٌقة (من حٌث مزاج الق ّ
النصوص التً قرأها فً مادة اللؽة العرب ٌّة وفً ؼٌرها من الموا ّد.
دّ -
ٌلخص النصوص وٌضع األفكار الربٌسة والتفاصٌل التً قرأها فً ترتٌبها الصحٌح.
هٌ -ستخدم الجداول والرسومات كرسم فن وشبكات المعلومات كدلٌل على فهمه للنصّ .
وٌ -جٌب أسبلة تتعلّق بالنصّ بشكل مباشر وؼٌر مباشر (من؟ متى؟ لماذا؟ برأٌك؟).
زٌ -قرأ مطبوعات ورق ٌّة وأخرى الكترون ٌّة.
حٌ -تح ّقق من مدى فهمه للنصّ عبر مراعاة مدى سرعة قراءته ،وإعادة قراءة بعض الجمل
الصعبة ،والقراءة المسحٌة والتصحٌح الذاتًّ .
يٌ -قرأ كتبا من اختٌاره قراءة مستقلّة وألهداؾ مختلفة (المتعة ،البحث عن معلومات ,الخ).
كٌ -صؽً إلى القراءة الجهر ٌّة (تلك التً تقرأها المدرّ سة) وٌشارك فً القراءة الموجّ هة
والمستقلة.
 -4معٌار قراءة النصوص االقناع ٌّة والتقن ٌّة والمعرف ٌّة
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أٌ -ستخدم الفهارس وعناوٌن الفصول والحواشً للوصول إلى المعلومات التً ٌحتاجها
ولمساعدته على فهم النصوص.
بٌ -طرح أسبلة مه ّمة تتعلّق بالنصوص المقروءة (لماذا؟ من؟ أٌن؟ متى؟ كٌؾ؟ ماذا؟) وٌجٌب
عنها.
جٌ -حلّل المعانً مستخدما الجداول والرسومات كرسم فن وشبكات المعلومات.
دّ -
ٌلخص األفكار الربٌسة فً النصوص المعرف ٌّة وٌجد التفاصٌل المه ّمة فً المصادر المختلفة التً
ٌقرأها كالجرابد والكتب والمجالّت والمطبوعات االلكترون ٌّة.
هٌ -ستطٌع استخالص أه ّم الخطوات المطلوبة بعد قراءته لنصّ ٌحتوي على اإلرشادات والتعلٌمات
والخطوات (كٌف ٌّة صنع رجل آلًّ باستخدام المكع ّبات /لٌؽو) مثال.
وٌ -مٌّز بٌن الحقٌقة والرأي.
زٌ -مٌّز بٌن ما هو مه ّم وبٌن الحشو ؼٌر المه ّم فً النصوص التً ٌقرأها.
حٌ -ح ّدد وٌفهم هدؾ األدٌب من الكتابة.
 -5معٌار قراءة النصوص األدب ٌّة
أٌ -ح ّدد أوجه التشابه واالختالؾ فً حبكات القصص المختلفة التً قرأها.
بٌ -صؾ أفكار الشخص ٌّات وسلوك ٌّاتها وأسالٌب ال ّتواصل التً تستخدمها فً النصّ .
صة مركزا فً المشكلة والح ّل فٌها.
جٌ -عٌد سرد الق ّ
صة والشعر والمسرح ٌّة واألسطورة والقصص ذات الفصول
دٌ -م ٌّز بٌن الخصابص المختلفة للق ّ
صة األخالق ٌّة أو الحكمة.
والق ّ
هٌ -الحظ أنّ اختٌار الك ّتاب المختلفٌن للمفردات الحسٌّة ّ
صة.
ٌؤثر فً الجوّ العام للق ّ
ّ
والمبطن من القصص.
وٌ -ح ّدد المؽزى الواضح
زٌ -صؾ أسالٌب الك ّتاب فً التأثٌر فً مشاعر القارئ (نوع الصور واستخدام التعابٌر البالؼ ٌّة).
حٌ -شرح أه ّمٌة اختٌار الكاتب للمكان والزمان فً القصص مستخدما معلومات دقٌقة ٌستقٌها من
النصّ .
ّ
الخط العربًّ وٌحاول قراءتها وفهم أسباب استخدام الكلمات كإطار
طٌ -تعرّ ؾ إلى لوحات من
للفنّ اإلسالمً.
 -6معٌار العمل ٌّة الكتاب ٌّة
أٌ -ولّد أفكارا من خالل النقاش فً الصؾّ ومن خالل قراءاته.
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بٌ -ح ّدد الفكرة األساس ٌّة للموضوع.
جٌ -ح ّدد الهدؾ من الكتابة والجمهور الذي ٌخاطبه وٌكتب مستخدما ما ٌناسب ذلك الهدؾ.
دٌ -ستخدم استراتٌجٌات التخطٌط من تولٌد األفكار واللوابح والشبكات.
هّ -
ٌنظم كتابته لتتض ّمن بداٌة ،صلبا ونهاٌة.
وٌ -ستخدم فً كتاباته جمال خبر ٌّة واستفهام ٌّة وتعجّ ب ٌّة وبالؼ ٌّة ذات تعقٌد لؽويّ ومعنويّ .
زٌ -كتب مستخدما لؽة فصٌحة ٌدرك معها أ ّنها تختلؾ عن العام ٌّة التً ٌتكلّمها كما ٌكتب مقلّداا لؽة
الكتب التً ٌقرأها عادة.
حٌ -ستخدم التكنولوجٌا ّ
للطباعة (الحاسوب).
طٌ -عٌد قراءة ما كتب لل ّتنقٌح.
يٌ -ضٌؾ الكلمات الوصفٌّة والتفاصٌل وٌتج ّنب الحشو ؼٌر المفٌد.
كٌ -ستخدم المصادر كحابط المفردات والقاموس المصوّ ر الختٌار المفردات.
لٌ -راجع ما كتب مراعٌا عالمات الترقٌم واإلمالء.
مٌ -ستخدم أدوات تقٌٌم الكتابة كاستمارات التقٌٌم الذاتًّ لضمان جودة عمله.
نٌ -عٌد الكتابة مستخدما الحاسوب للطباعة ومضٌفا ا رسومات وٌعرض نتاجه على زمالبه
واآلخرٌن.
 -7معٌار "لكل ّ" مقام مقال" فً العمل ٌّة الكتاب ٌّة
أٌ -كتب مقاالت فٌها مق ّدمة وصلب وخاتمة وصفات وحوارات وتفاصٌل ٌحكمها ترتٌب منطقًّ
لألحداث وٌضٌؾ إلٌها التعابٌر البالؼ ٌّة (تشابٌه ،تسجٌع ،الخ.).
صرفات شخص ٌّاتها.
صة قرأها محلّال فٌها أحداثها وت ّ
بٌ -جٌب عن أسبلة تتعلّق بكتاب أو ق ّ
جٌ -كتب رسابل ذات صبؽة رسم ٌّة (رسابل عمل ،رسالة لمكتب القبول فً مدرسة ثانو ٌّة ،رسالة
إلى محرّ ر جرٌدة محلٌّة ،الخ) ٌراعً فٌها أسس أدب الرسالة كما ٌكتب أشعارا ومذ ّكرات ٌوم ٌّة أو
شبه ٌوم ٌّة.
دٌ -كتب تقارٌر ٌضع فٌها تفاصٌل ومعلومات دقٌقة تستند إلى بحوث كان قد أجراها.
 -8معٌار السالمة اللغو ٌّة فً الكتابة
بخط واضح وجمٌل مستخدما ّ
ّ
خط النسخومراعٌا المسافات المناسبة بٌن الكلمات.
أٌ -كتب
بٌ -كتب الكلمات بشكل صحٌح.
جٌ -كتب الكلمات مراعٌا القواعد اإلمالب ٌّة (كتابة التاء والهمزة).
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دٌ -ستخدم صٌػ الماضً والمضارع والمستقبل واألمر مع تصرٌفها الصحٌح فً كتاباته.
هٌ -ستخدم الجمل االعتراض ٌّة.
وٌ -ستخدم عالمات الترقٌم كالنقطة والفاصلة وعالمة التعجّ ب وعالمة االستفهام إضافة إلى
القوسٌن والمزدوجٌن.
زٌ -ستخدم المصادر المتوافرة لمساعدته على الكتابة مثل حابط المفردات والمدرّ سة والقاموس
والكتب األخرى.
حٌ -ستخدم األفعال المرفوعة والمنصوبة والمجزومة واألسماء والصفات واإلضافة والحال (جلس
وحٌداا) والمفعول المطلق (شكراا ،أهالا) والتمٌٌز (اشترٌت خمسٌن كتاباا) وأنواع الجموع المختلفة
وصٌؽة المث ّنى والجمل الفعل ٌّة واالسم ٌّة وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة وأدوات النفً وظرفً
الزمان والمكان فً كتاباته .بالنسبة إلى الحال والتمٌٌز والمفعول المطلق لٌس المطلوب من الطالب
أن ٌعرؾ حاالت ٳعرابها واستثناءاتها وإ ّنما المطلوب منه أن ٌستخدم تلك الصٌػ فً كتاباته
وأحادٌثه.
 -9معٌار البحث العلمً
أٌ -ختار موضوعا للبحث فٌه من البحة تقترحها المدرّ سة أو موضوعا من اهتماماته.
بٌ -ستخدم مصادر البحث المختلفة كالمكتبة والكتب الموجودة فً الصؾّ والحاسوب.
جّ -
ٌلخص أه ّم المعلومات التً وجدها.
دٌ -عرض نتابج بحثه على زمالبه والمدرّ سٌن شفه ٌّا وكتاب ٌّا وصور ٌّا مستخدما طرق العرض
االلكترون ٌّة الباور بوٌنت وؼٌرها.
هٌ -درك أهم ٌّة ذكر المصدر الذي استقى منه معلوماته وٌناقش خطورة السرقة األدب ٌّة.
 -11معٌار التواصل والتعبٌر الشف ّهً واالستماع
أٌ -صؽً باهتمام لما ٌقال وٌطرح أسبلة ذات معنى.
بٌ -ح ّدد الفكرة الربٌسة والتفاصٌل فٌما ٌسمع من تقدٌمات شفه ٌّة أو عرض تلفزٌونًّ .
جٌ -مٌّز بٌن الرأي والحقٌقة فٌما ٌستمع إلٌه.
دٌ -تح ّدث بوضوح مستخدما ا اللؽة العرب ٌّة الفصٌحة ونبرة صوت وسرعة ووتٌرة مناسبة.
هٌ -عطً تقدٌمات شفه ٌّة عن موضوع من المواضٌع المدروسة ٌبرهن فٌها عن فهمه للموضوع
وٌعطً بعض المعلومات والتفاصٌل المرتبطة بالموضوع وتكون المعلومات التً ٌعطٌها ّ
منظمة
(هناك بداٌة ونهاٌة) وٌعطً رأٌه بالموضوع.
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وٌ -ق ّدم موضوعا ٌتوقّع من خالله أن ٌقنع المستمع إلٌه بوجهة نظره وذلك بأنٌ :ح ّدد بوضوح
موقفه من الموضوع الذي ٌطرحهٌ ،تض ّمن حدٌثه براهٌن تثبت صحّ ة موقفه كإعطاء أسباب ونتابج
أو مقارنة موقفه بمواقؾ أخرى قد تكون أق ّل إقناعا.
وٌ -ستخدم فً تقدٌماته الشفه ٌّة محسّنات صورٌّة وصوت ٌّة تجذب المستمع.
زٌ -ذكر المصادر التً استخدمها.
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مؤشرات ألاداء للمستوى السابع
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الصوتً وتمٌٌز الكلمات والطالقة
 -1معٌار الوعً
ّ
فً هذه المرحلة ٌتو ّقع أن ٌكون الطالب قد اكتسب طالقة مع د ّقة فً القراءة فٌقرأ الطالب مستخدما
نبرة الصوت والتعبٌر المالبمٌن للموضوعٌ .قرأ الطالب فً هذه المرحلة بسرعة أكبر ٌساعده فً
هذا المخزون الذي اكتسبه من الكلمات البصر ٌّة .كما ٌتو ّقع من الطالب أن ٌقرأ بٌسر مواضٌع أكثر
تعقٌدا وتصبح القراءة الصامتة/المستقلّة نوع القراءة الذي ٌفضّله.
 -1معٌار اكتساب المفردات
ّ
وموظفا تحلٌله للمعانً الظاهرة والمعانً
أٌ -كتشؾ معانً المفردات مستخدما سٌاقالجمل والفقرات
ّ
المبطنة.
بٌ -كتشؾ معانً الكلمات من خالل تحلٌل جذورها وأصولها واشتقاقاتها وتحلٌل ما إذا كانت
دخٌلة على اللؽة العرب ٌّة أم أصٌلة.
جٌ -ستعمل تعابٌر :مرادفات وأضداد وطباق وجناس وسجع وتشبٌه وقافٌة واستعارة وتورٌة.
دٌ -قرأ الكلمات البصر ٌّة بطالقة وبشكل صحٌح (.)522-452
هٌ -كتشؾ المعنى الظاهر والمعنى العمٌق للنصّ الذي ٌقرأه .
وٌ -ستخدم القاموس الورقًّ أو اآللًّ (من خالل الحاسوب) للتعرّ ؾ إلى معانً الكلمات الصعبة.
الذاتً.
النص واستراتٌجٌات القراءة والفهم والمراقبة
 -3معٌار مفهوم
ّ
ّ
أٌ -ح ّدد الهدؾ من القراءة من المتعة إلى إٌجاد إجابة عن سؤال لدٌه أو اكتساب المعلومات أو
لبحث ٌقوم به.
بٌ -ستطٌع التنبؤ بمضمون الكتاب أو القصة التً ٌقرأها من خالل مفاتٌح النص كالعناوٌن وكٌف ٌّة
سٌر األحداث ونوع ٌّة الشخص ٌّات.
صة أو أفكار الشخص ٌّات) بٌن
جٌ -ح ّدد أوجه الشبه واالختالؾ العمٌقة (من حٌث مزاج الق ّ
النصوص التً قرأها فً مادة اللؽة العرب ٌّة وفً ؼٌرها من المواد.
دّ -
ٌلخص النصوص وٌضع األفكار الربٌسة والتفاصٌل التً قرأها فً ترتٌبها الصحٌح.
هٌ -ستخدم الجداول والرسومات كرسم فن وشبكات المعلومات كدلٌل على فهمه للنصّ .
وٌ -سألٌ /جٌب عن أسبلة تتعلّق بالنصّ بشكل مباشر وؼٌر مباشر.
زٌ -قرأ مطبوعات ورق ٌّة وأخرى الكترون ٌّة.
حٌ -تح ّقق من مدى فهمه للنصّ عبر مراعاة مدى سرعة قراءته ،وإعادة قراءة بعض الجمل
الصعبة ،والقراءة المسحٌة والتصحٌح الذاتًّ وتدوٌن المالحظات واألفكار.
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يٌ -قرأ كتبا ا من اختٌاره قراءة مستقلّة وألهداؾ مختلفة (المتعة ،البحث عن معلومات ,الخ).
كٌ -صؽً إلى القراءة الجهر ٌّة (تلك التً تقرأها المدرّ سة) وٌشارك فً القراءة الموجّ هة
والمستقلّة.
 -4معٌار قراءة النصوص االقناع ٌّة والتقن ٌّة والمعرف ٌّة
أٌ -ستخدم الفهارس وعناوٌن الفصول والحواشً للوصول إلى المعلومات التً ٌحتاجها
ولمساعدته على فهم النصوص.
بٌ -طرح أسبلة مه ّمة تتعلّق بالنصوص المقروءة (لماذا؟ من؟ أٌن؟ متى؟ كٌؾ؟ ماذا) وٌجٌب
عنها.
جٌ -حلّل المعانً مستخدما الجداول والرسومات كرسم فن وشبكات المعلومات.
دّ -
ٌلخص األفكار الربٌسة فً النصوص المعرف ٌّة وٌجد التفاصٌل المه ّمة فً المصادر المختلفة التً
ٌقرأها كالجرابد والكتب والمجالّت والمطبوعات االلكترون ٌّة.
هٌ -ستطٌع استخالص أه ّم الخطوات المطلوبة بعد قراءته لنصّ ٌحتوي على ك ّم من اإلرشادات
والخطوات (كٌفٌة صنع رجل آلً باستخدام المك ّعبات /لٌؽو) مثال.
وٌ -مٌّز بٌن الحقٌقة والرأي.
زٌ -مٌّز بٌن ما هو مه ّم وبٌن الحشو وماهوؼٌر مه ّم فً النصوص الّتً ٌقرأها.
حٌ -ح ّدد وٌفهم هدؾ األدٌب من الكتابة والحجج التً ٌستخدمها كوسابل إقناعإن كان النصّ اقناعٌا.
ّ
طٌ -قارن بٌن النص األصلً وبٌن ّ
ملخص عنه وٌقٌّم ما إذا كان
الملخص ٌعكس أفكار النصّ
الربٌسة وتفاصٌله المه ّمة.
 -5معٌار قراءة النصوص األدب ٌّة
أٌ -ح ّدد أوجه التشابه واالختالؾ فً حبكات القصص المختلفة التً قرأها من حٌث الحقبة الزمن ٌّة
والجوّ الثقافًّ الذي كتبت فٌهما.
صة :أهو صوت المتكلّم أم الؽابب ،أهو رسمًّ
بٌ -حلّل "الصوت" الذي ٌستخدمه الكاتب فً الق ّ
خطابًّ أم شعبًّ وٌح ّدد التعابٌر التً تثبت ذلك الصوت.
صة مركزا فً المشكلة والح ّل فٌها.
جٌ -عٌد سرد الق ّ
صة والشعر والمسرح ٌّة واألسطورة والقصص ذات الفصول
دٌ -م ٌّز بٌن الخصابص المختلفة للق ّ
صة األخالق ٌّة أو الحكمة والسٌرة.
والق ّ
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هٌ -الحظ اختٌار الك ّتاب المختلفٌن للمفردات والتعابٌر البالؼ ٌّة ّ
صة.
ٌؤثر فً الجوّ العام للق ّ
ّ
والمبطن من القصص.
وٌ -ح ّدد المؽزى الواضح
زٌ -صؾ أسالٌب الك ّتاب فً التأثٌر فً مشاعر القارئ (نوع الصور واستخدام التعابٌر البالؼ ٌّة).
حٌ -شرح خصابص المكان والزمان فً القصص مبٌّنا أهمٌتها فٌها.
طٌ -تعرّ ؾ إلى لوحات من الخط العربً وٌحاول قراءتها وفهم أسباب استخدام الكلمات كإطار
للفن اإلسالمً.
 -6معٌار العمل ٌّة الكتاب ٌّة
أٌ -ولّد أفكارا من خالل النقاش فً الصؾّ ومن خالل قراءاته.
بٌ -ح ّدد الفكرة األساس ٌّة للموضوع وذلك بعد أن ٌقرأ بكثافة عن الموضوع.
جٌ -ح ّدد الهدؾ من الكتابة والجمهور الذي ٌخاطبه وٌكتب مستخدما ما ٌناسب ذلك الهدؾ.
دٌ -ستخدم استراتٌجٌات التخطٌط من تولٌد األفكار واللوابح والشبكات قبل البدء فً الكتابة.
هٌ -ستخدم المسوّ دة ّ
لٌنظم كتابته التً ٌجب أن تتض ّمن بداٌة ،صلبا ونهاٌة مع تفاصٌل ذات معنى.
وٌ -ستخدم فً كتاباته جمال بٌان ٌّة واستفهام ٌّة وتعجب ٌّة وبالؼ ٌّة ذات تعقٌد لؽويّ ومعنويّ .
زٌ -كتب مستخدما لؽة فصٌحة ٌدرك معها أ ّنها تختلؾ عن العام ٌّة التً ٌتكلّمها كما ٌكتب مقلّدا لؽة
الكتب التً ٌقرأها عادة.
حٌ -ستخدم التكنولوجٌا للطباعة (الحاسوب).
طٌ -عٌد قراءة ما كتب للتنقٌح.
يٌ -ضٌؾ الكلمات الوصف ٌّة والتفاصٌل وٌتج ّنب الحشو ؼٌر المفٌد.
كٌ -ستخدم المصادر كحابط المفردات والقاموس المصوّ ر الختٌار المفردات.
لٌ -راجع ما كتب مراعٌا عالمات الترقٌم واإلمالء.
مٌ -ستخدم أدوات تقٌٌم الكتابة كاستمارات التقٌٌم الذاتًّ لضمان جودة عمله.
نٌ -عٌد الكتابة مستخدما الحاسوب للطباعة ومضٌفا ا رسومات وٌعرض نتاجه على زمالبه
واآلخرٌن.
 -7معٌار "لكل ّ" مقام مقال" فً العمل ٌّة الكتاب ٌّة
أٌ -كتب مقاالت فٌها مق ّدمة وصلب وخاتمة وصفات وحوارات وتفاصٌل ٌحكمها ترتٌب منطقًّ
لألحداث وٌضٌؾ إلٌها التعابٌر البالؼ ٌّة (تشابٌه ،تسجٌع ،الخ.).
صة أو قصٌدة قد قرأها ٌحلّلفٌها وٌنقد أحداثها.
بٌ -جٌب عن أسبلة تتعلّق بكتاب أو ق ّ
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جٌ -كتب رسابل ذات صبؽة رسم ٌّة (رسابل عمل ،رسالة لمكتب القبول فً مدرسة ثانوّ ٌة ،رسالة
إلى محرّ ر جرٌدة محلٌّة ،الخ) ٌراعً فٌها أسس أدب الرسالة كما ٌكتب أشعارا ومذ ّكرات ٌوم ٌّة أو
شبه ٌوم ٌّة.
دٌ -كتب تقارٌر ٌضع فٌها تفاصٌل ومعلومات دقٌقة تستند إلى بحوث كان قد أجراها.
هٌ -كتب مقاالت إقناع ٌّة تحتوي على موقؾ واضح وبراهٌن وتفاصٌل وأرقام وأمثلة تدعم ذلك
الموقؾ.
 -8معٌار السالمة اللغو ٌّة فً الكتابة
بخط واضح وجمٌل مستخدما ّ
ّ
خط النسخومراعٌاالمسافات المناسبة بٌن الكلمات.
أٌ -كتب
بٌ -كتب الكلمات بشكل صحٌح.
جٌ -كتب الكلمات مراعٌا القواعد اإلمالب ٌّة (كتابة التاء والهمزة).
دٌ -ستخدم صٌؽة الماضً والمضارع والمستقبل واألمر مع تصرٌفها الصحٌح فً كتاباته.
هٌ -ستخدم الجمل االعتراض ٌّة.
وٌ -ستخدم عالمات الترقٌم كالنقطة والفاصلة وعالمة التعجّ ب وعالمة االستفهام إضافة إلى
القوسٌن والمزدوجٌن.
زٌ -ستخدم المصادر المتوافرة لمساعدته على الكتابة مثل حابط المفردات والمدرّ سة والقاموس
والكتب األخرى.
حٌ -ستخدم األفعال المرفوعة والمنصوبة والمجزومة واألسماء والصفات واإلضافة والحال (جلس
وحٌداا) والمفعول المطلق (شكراا ،أهالا) والتمٌٌز (اشترٌت خمسٌن كتاباا) وأنواع الجموع المختلفة
وصٌؽة المث ّنى والجمل الفعل ٌّة واالسم ٌّة وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة وأدوات النفً وظرفً
الزمان والمكان وأنواع الجموع المختلفة وصٌؽة المث ّنى والمب ّنً للمجهول والمفعول المطلق
والمفعول ألجله فً كتاباته.
 -9معٌار البحث العلمً
أٌ -ختار موضوعا للبحث فٌه من البحة تقترحها المدرّ سة أو موضوعا من اهتماماته.
بٌ -ستخدم مصادر البحث المختلفة كالمكتبة والكتب الموجودة فً الصؾّ والحاسوب وٌراعً فً
هذه المصادر مدى علم ٌّتها وحٌادها ،تارٌخ نشرها واللّؽة المستخدمة فٌها.
جّ -
ٌلخص أه ّم المعلومات التً وجدها.
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دٌ -عرض نتابج بحثه على زمالبه والمدرّ سٌن شفه ٌّا وكتاب ٌّا وصور ٌّا مستخدما طرق العرض
االلكترون ٌّة الباور بوٌنت وؼٌرها.
ّ
وٌوثق المصادر التً استقى منها معلوماته وحسب المعاٌٌر العالم ٌّة.
هٌ -دوّ ن
 -11معٌار التواصل والتعبٌر الشف ّهً واالستماع
أٌ -صؽً باهتمام لما ٌقال وٌطرح أسبلة ذات معنى.
بٌ -ح ّدد الطرق واألسالٌب اإلقناعٌة التً اعتمدها المتح ّدث :الوقابع ،األرقام ،النبرة الخطاب ٌّة
واللؽة البرّ اقة ،الوعظ ،الترهٌب ،الدٌن ،المشاعر،وؼٌرها.
جٌ -مٌّز بٌن الرأي والحقٌقة فٌما ٌستمع إلٌه.
دٌ -تح ّدث بوضوح مستخدما ا اللؽة العرب ٌّة الفصٌحة ونبرة صوت وسرعة ووتٌرة مناسبة.
هٌ -عطً تقدٌمات شفه ٌّة (إقناع ٌّة) عن موضوع من المواضٌع المدروسة ٌبرهن فٌها عن فهمه
للموضوع وٌعطً بعض المعلومات والتفاصٌل المرتبطة بالموضوع وتكون المعلومات التً ٌعطٌها
ّ
منظمة (هناك بداٌة ونهاٌة) وٌعطً رأٌه بالموضوع.
وٌ -ق ّدم موضوعا ٌتوقّع من خالله أن ٌقنع المستمع إلٌه بوجهة نظره وذلك بأنٌ :ح ّدد بوضوح
موقفه من الموضوع الذي ٌطرحهٌ ،تض ّمن حدٌثه براهٌن تثبت صحّ ة موقفه كإعطاء أسباب ونتابج
أو مقارنة موقفه بمواقؾ أخرى قد تكون أق ّل إقناعا.
وٌ -ستخدم فً تقدٌماته الشفه ٌّة محسّنات صورٌّة وصوت ٌّة تجذب المستمع وٌر ّكز فً المقدمة
والخاتمة الالفتتٌن.
زّ -
ٌوثق المصادر التً استخدمها.
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مؤشرات ألاداء للمستوى الثامن
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 -1معٌار الوعً الصوتً وتمٌٌز الكلمات والطالقة
فً هذه المرحلة ٌتوقع أن ٌكون الطالب قد اكتسب طالقة مع د ّقة فً القراءة فٌقرأ الطالب مستخدما
نبرة الصوت والتعبٌر المالبمٌن للموضوعٌ .قرأ الطالب فً هذه المرحلة بسرعة أكبر ٌساعده فً
هذا المخزون الذي اكتسبه من الكلمات البصرٌة .كما ٌتوقع من الطالب أن ٌقرأ بٌسر مواضٌع أكثر
تعقٌدا وتصبح القراءة الصامتة/المستقلة نوع القراءة الذي ٌفضّله.
 -1معٌار اكتساب المفردات
ّ
وموظفا تحلٌله للمعانً الظاهرة والمعانً
أٌ -كتشؾ معانً المفردات مستخدما سٌاقالجمل والفقرات
المبطنة.
بٌ -كتشؾ معانً الكلمات من خالل تحلٌل جذورها وأصولها واشتقاقاتها وتحلٌل ما إذا كانت
دخٌلة على اللؽة العربٌة أم أصٌلة.
جٌ -ستعمل تعابٌر :مرادفات وأضداد وطباق وجناس وسجع وتشبٌه وقافٌة واستعارة وتورٌة.
دٌ -قرأ الكلمات البصرٌة بطالقة وبشكل صحٌح (.)622-522
هٌ -كتشؾ المعنى الظاهر والمعنى العمٌق للنص الذي ٌقرأه .
وٌ -ستخدم القاموس الورقً أو اآللً (من خالل الحاسوب) للتعرّ ؾ إلى معانً الكلمات الصعبة.
 -3معٌار مفهوم النص واستراتٌجٌات القراءة والفهم والمراقبة الذاتٌة
أٌ -ح ّدد الهدؾ من القراءة من المتعة إلى إٌجادإجابة لسؤال لدٌه أو اكتساب المعلومات أو لبحث
ٌقوم به.
بٌ -ستطٌع تنبؤ مضمون الكتاب أو القصة التً ٌقرأها من خالل مفاتٌح النص كالعناوٌن وكٌفٌة
سٌر األحداث ونوعٌة الشخصٌات.
جٌ -ح ّدد أوجه الشبه واالختالؾ العمٌقة من حٌث مزاج القصة والشخصٌات وأسلوب الكاتب بٌن
النصوص التً قرأها فً مادة اللؽة العربٌة وفً ؼٌرها من المواد.
دّ -
ٌلخص النصوص وٌضع األفكار الربٌسة والتفاصٌل التً قرأها فً ترتٌبها الصحٌح.
هٌ -ستخدم الجداول والرسومات كرسم فن وشبكات المعلومات كدلٌل على فهمه للنص.
وٌ -سأل ٌجٌب أسبلة تتعلّق بالنص بشكل مباشر وؼٌر مباشر.
زٌ -قرأ مطبوعات ورقٌة وأخرى الكترونٌة.
حٌ -تح ّقق من مدى فهمه للنص عبر مراعاة مدى سرعة قراءته ،وإعادة قراءة بعض الجمل
الصعبة ،والقراءة المسحٌة والتصحٌح الذاتً وتدوٌن المالحظات واألفكار.
كتببة د .هنبدا طه

يٌ -قرأ كتبا من اختٌاره قراءة مستقلة وألهداؾ مختلفة (المتعة ،البحث عن معلومات ,الخ).
كٌ -صؽً إلى القراءة الجهرٌة (تلك التً تقرأها المدرّ سة) وٌكثر من القراءة المستقلة.
 -4معٌار قراءة النصوص االقناعٌة والتقنٌة والمعرفٌة
أٌ -ستخدم الفهارس وعناوٌن الفصول والحواشً للوصول إلى المعلومات التً ٌحتاجها
ولمساعدته على فهم النصوص.
بٌ -طرح أسبلة مهمة تتعلق بالنصوص المقروءة (لماذا ،من ،أٌن ،متى ،كٌؾ ،ماذا) وٌجٌب عنها.
جٌ -حلّل المعانً مستخدما الجداول والرسومات كرسم فن وشبكات المعلومات.
دّ -
ٌلخص األفكار الربٌسة فً النصوص المعرفٌة وٌجد التفاصٌل المهمة فً المصادر المختلفة التً
ٌقرأها كالجرابد والكتب والمجالت والمطبوعات االلكترونٌة.
هٌ -قٌّم آلٌات اإلقناع التً استخدمها الكاتب من حٌث د ّقتها وصحتها ومالءمتها لهدؾ الكتابة
وٌرصد أٌة محاوالت من الكاتب للتحٌز ولوضع اآلخرٌن فً قوالب.
وٌ -قارن أسلوب النص الذي ٌقرأه بأسالٌب نصوص كان قد قرأها سابقا.
زٌ -مٌّز بٌن ما هو مهم وبٌن الحشو وؼٌر مهم فً النصوص التً ٌقرأها.
حٌ -ح ّدد وٌفهم هدؾ األدٌب من الكتابة واألسالٌب التً استخدمها كً ٌوصل فكرته للقارئ.
ّ
طٌ -قارن بٌن النص األصلً وبٌن ّ
الملخص ٌعكس أفكار النص
ملخص عنه وٌقٌّم ما إذا كان
الربٌسة وتفاصٌله المهمة.
 -5معٌار قراءة النصوص األدبٌة
أٌ -شرح الحوارات المختلفة أو بٌن المجتمع والطبٌعة (جبران خلٌل جبران مثال) فً النص
والنزاعات التً تحصل أحٌانا بٌن اإلنسان ونفسه أو بٌن شخصٌات القصة المختلفة.
بٌ -حلّل "الصوت" الذي ٌستخدمه الكاتب فً القصة :أهو صوت المتكلم أم الؽابب ،أهو رسمً
خطابً أم شعبً وٌح ّدد التعابٌر التً تثبت ذلك الصوت.
جٌ -عٌد سرد القصة مركزا على المشكلة والح ّل فٌها.
دٌ -مٌز بٌن الخصابص المختلفة للقصة والشعر والمسرحٌة واألسطورة والقصص ذات الفصول
والقصة األخالقٌة أو الحكمة والسٌرة.
هٌ -الحظ اختٌار الك ّتاب المختلفٌن للمفردات والتعابٌر البالؼٌة ّ
ٌؤثر على الجوّ العام للقصة.
ّ
والمبطن من القصص.
وٌ -حدد المؽزى الواضح
زٌ -صؾ أسالٌب الك ّتاب فً التأثٌر فً مشاعر القارئ (نوع الصور واستخدام التعابٌر البالؼٌة).
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حٌ -شرح خصابص المكان والزمان فً القصص مبٌّنا أهمٌتها فٌها.
طٌ -تعرّ ؾ إلى لوحات من الخط العربً وٌحاول قراءتها وفهم أسباب استخدام الكلمات كإطار
للفن اإلسالمً.
 -6معٌار العملٌة الكتابٌة
أٌ -ولّد أفكارا من خالل النقاش فً الصؾ ومن خالل قراءاته.
بٌ -حدد الفكرة األساسٌة للموضوع وذلك بعد أن ٌقرأ بكثافة عن الموضوع.
جٌ -حدد الهدؾ من الكتابة والجمهور الذي ٌخاطبه وٌكتب مستخدما ما ٌناسب ذلك الهدؾ.
دٌ -ستخدم استراتٌجٌات التخطٌط من تولٌد األفكار واللوابح والشبكات قبل البدء بالكتابة.
هٌ -ستخدم المسودة لٌنظم كتابته التً ٌجب أن تتضمن بداٌة ،صلبا ونهاٌة مع تفاصٌل ذات معنى.
وٌ -ستخدم فً كتاباته جمال خبرٌة واستفهامٌة وتعجبٌة وبالؼٌة ذات تعقٌد لؽوي ومعنوي.
زٌ -كتب مستخدما لؽة فصٌحة ٌدرك معها أنها تختلؾ عن العامٌة التً ٌتكلمها كما ٌكتب مقلّدا لؽة
الكتب التً ٌقرأها عادة.
حٌ -ستخدم التكنولوجٌا للطباعة (الحاسوب).
طٌ -عٌد قراءة ما كتب للتنقٌح.
يٌ -ضٌؾ الكلمات الوصفٌة والتفاصٌل وٌتجنب الحشو ؼٌر المفٌد.
كٌ -ستخدم المصادر كحابط المفردات والقاموس المصور الختٌار المفردات.
لٌ -راجع ما كتب مراعٌا عالمات الترقٌم واإلمالء.
مٌ -ستخدم أدوات تقٌٌم الكتابة كاستمارات التقٌٌم الذاتً لضمان جودة عمله.
نٌ -عٌد الكتابة مستخدما الحاسوب للطباعة ومضٌفا ا رسومات وٌعرض نتاجه على زمالبه
واآلخرٌن.
 -7معٌار "لكل" مقام مقال" فً العملٌة الكتابٌة
أٌ -كتب مقاالت فٌها مقدمة وصلب وخاتمة وصفات وحوارات وتفاصٌل ٌحكمها ترتٌب منطقً
لألحداث وٌضٌؾ إلٌها التعابٌر البالؼٌة (تشابٌه ،تسجٌع ،الخ.).
بٌ -جٌب أسبلة تتعلق بكتاب أو قصة أو قصٌدة أو مسرحٌة قد قرأها ٌحلّلفٌها وٌنقد أحداثها وٌتف ّكر
فً معانٌها.
جٌ -كتب قصصا ورسابل وأشعارا إضافة إلى المذكرات الٌومٌة أو شبه الٌومٌة.
دٌ -كتب تقارٌر ٌضع فٌه تفاصٌل ومعلومات دقٌقة تستند إلى بحوث كان قد أجراها.
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هٌ -كتب مقاالت اقناعٌة تحتوي على موقؾ واضح وبراهٌن وتفاصٌل وأرقام وأمثلة تدعم ذلك
الموقؾ.
 -8معٌار السالمة اللغوٌة فً الكتابة
ّ
بخط واضح وجمٌل مستخدما خط النسخومراعٌاالمسافات المناسبة بٌن الكلمات.
أٌ -كتب
بٌ -كتب الكلمات بشكل صحٌح.
جٌ -كتب الكلمات مراعٌا القواعد اإلمالبٌة (كتابة التاء والهمزة).
دٌ -ستخدم صٌؽة الماضً والمضارع والمستقبل واألمر مع تصرٌفها الصحٌح فً كتاباته.
هٌ -ستخدم الجمل االعتراضٌة.
وٌ -ستخدم عالمات الترقٌم كالنقطة والفاصلة وعالمة التعجب وعالمة االستفهام إضافة إلى
القوسٌن والمزدوجٌن.
زٌ -ستخدم المصادر المتوفرة لمساعدته على الكتابة مثل حابط المفردات والمدرّ سة والقاموس
والكتب األخرى.
حٌ -ستخدم األفعال المرفوعة والمنصوبة والمجزومة واألسماء والصفات واإلضافة والحال (جلس
وحٌداا) والمفعول المطلق (شكراا ،أهالا) والتمٌٌز (اشترٌت خمسٌن كتاباا) وأنواع الجموع المختلفة
وصٌؽة المثنى والجمل الفعلٌة واالسمٌة وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة وأدوات النفً وظرفً
الزمان والمكان وأنواع الجموع المختلفة وصٌؽة المثنى والمبنً للمجهول والمفعول المطلق
والمفعول ألجله فً كتاباته.
 -9معٌار البحث العلمً
أٌ -ختار موضوعا للبحث فٌه من البحة تقترحها المدرّ سة أو موضوعا من اهتماماته.
بٌ -ستخدم مصادر البحث المختلفة كالمكتبة والكتب الموجودة فً الصؾ والحاسوب وٌراعً فً
هذه المصادر مدى علمٌتها وحٌادها ،تارٌخ نشرها واللؽة المستخدمة فٌها.
جّ -
ٌلخص أهم المعلومات التً وجدها.
دٌ -عرض نتابج بحثه على زمالبه والمدرّ سٌن شفهٌا وكتابٌا وصورٌا مستخدما طرق العرض
االلكترونٌة الباور بوٌنت وؼٌرها.
ّ
وٌوثق المصادر التً استقى منها معلوماته وحسب المعاٌٌر العالمٌة.
هٌ -دوّ ن
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 -11معٌار التواصل والتعبٌر الشفهً واالستماع
أٌ -صؽً باهتمام لما ٌقال وٌطرح أسبلة ذات معنى.
بٌ -حدد الطرق واألسالٌب االقناعٌة التً اعتمدها المتح ّدث :الوقابع ،األرقام ،النبرة الخطابٌة
واللؽة البرّ اقة ،الوعظ ،الترهٌب ،الدٌن ،المشاعر،وؼٌرها.
جٌ -مٌّز بٌن الرأي والحقٌقة فٌما ٌستمع إلٌه.
دٌ -تح ّدث بوضوح مستخدما ا اللؽة العربٌة الفصٌحة ونبرة وانثناءات صوت وسرعة ووتٌرة
مناسبة.
هٌ -عطً تقدٌمات شفهٌة (اقناعٌة) عن موضوع من المواضٌع المدروسة ٌبرهن فٌها عن فهمه
للموضوع وٌعطً بعض المعلومات والتفاصٌل المرتبطة بالموضوع وتكون المعلومات التً ٌعطٌها
ّ
منظمة (هناك بداٌة ونهاٌة) وٌعطً رأٌه بالموضوع.
وٌ -ق ّدم موضوعا ٌتوقع من خالله أن ٌقنع المستمع إلٌه بوجهة نظره وذلك بأنٌ :ح ّدد بوضوح
موقفه من الموضوع الذي ٌطرحهٌ ،تضمن حدٌثه براهٌن تثبت صحّ ة موقفه كإعطاء أسباب ونتابج
أو مقارنة موقفه بمواقؾ أخرى قد تكون أق ّل إقناعا.
زٌ -ستخدم فً تقدٌماته الشفهٌة محسّنات صورٌّة وصوتٌة تجذب المستمع وٌر ّكز على المقدمة
والخاتمة الالفتتٌن.
ّ
وٌوثقها.
حٌ -ستخدم ع ّدة مصادر
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مؤشرات ألاداء للمستوى التاسع
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 -1معٌار الوعً الصوتً وتمٌٌز الكلمات والطالقة
فً هذه المرحلة ٌتوقع أن ٌكون الطالب قد اكتسب طالقة مع د ّقة فً القراءة فٌقرأ الطالب مستخدما
نبرة الصوت والتعبٌر المالبمٌن للموضوعٌ .قرأ الطالب فً هذه المرحلة بسرعة أكبر ٌساعده فً
هذا المخزون الذي اكتسبه من الكلمات البصرٌة .كما ٌتوقع من الطالب أن ٌقرأ بٌسر مواضٌع أكثر
تعقٌدا وتصبح القراءة الصامتة/المستقلة نوع القراءة الذي ٌفضّله.
 -1معٌار اكتساب المفردات
ّ
وموظفا تحلٌله للمعانً الظاهرة والمعانً
أٌ -كتشؾ معانً المفردات مستخدما سٌاقالجمل والفقرات
المبطنة.
بٌ -كتشؾ معانً الكلمات من خالل تحلٌل جذورها وأصولهاواشتقاقاتها وتحلٌل ما إذا كانت دخٌلة
على اللؽة العربٌة أم أصٌلة.
جٌ -ناقش تأثٌر األحداث المختلفة (ثقافٌة كانت أم سٌاسٌة أو عسكرٌة وتقنٌة واجتماعٌة وعلمٌة
ودٌنٌة) على اللؽة العربٌة.
دٌ -كتشؾ المعنى الظاهر والمعنى العمٌق للنص الذي ٌقرأه .
هٌ -ستخدم القاموس الورقً أو اآللً (من خالل الحاسوب) للتعرّ ؾ إلى معانً الكلمات الصعبة.
 -3معٌار مفهوم النص واستراتٌجٌات القراءة والفهم والمراقبة الذاتٌة
أّ -
ٌوظؾ مهارات واستراتٌجٌات القراءة والفهم كالتنبؤ والمقارنة واالستذكار والتلخٌص واالستدالل
واالستنتاج.
بٌ -ستطٌع تنبؤ مضمون الكتاب أو القصة التً ٌقرأها من خالل مفاتٌح النص كالعناوٌن وكٌفٌة
سٌر األحداث ونوعٌة الشخصٌات.
جٌ -ح ّدد أوجه الشبه واالختالؾ العمٌقة من حٌث مزاج القصة والشخصٌات وأسلوب الكاتب بٌن
النصوص التً قرأها فً مادة اللؽة العربٌة وفً ؼٌرها من المواد.
دّ -
ٌلخص النصوص وٌضع األفكار الربٌسة والتفاصٌل التً قرأها فً ترتٌبها الصحٌح.
هٌ -ستخدم الجداول والرسومات كرسم فن وشبكات المعلومات كدلٌل على فهمه للنص.
وٌ -سأل ٌجٌب أسبلة تتعلّق بالنص بشكل مباشر وؼٌر مباشر.
زٌ -تح ّقق من مدى فهمه للنص عبر مراعاة مدى سرعة قراءته ،وإعادة قراءة بعض الجمل
الصعبة ،والقراءة المسحٌة والتصحٌح الذاتً وتدوٌن المالحظات واألفكار.
حٌ -قرأ كتبا من اختٌاره قراءة مستقلة وألهداؾ مختلفة (المتعة ،البحث عن معلومات ,الخ).
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طٌ -صؽً إلى القراءة الجهرٌة (تلك التً تقرأها المدرّ سة لعٌون األدب) وٌكثر من القراءة
المستقلة.
 -4معٌار قراءة النصوص االقناعٌة والتقنٌة والمعرفٌة
أٌ -ستخدم الفهارس وعناوٌن الفصول والحواشً للوصول إلى المعلومات التً ٌحتاجها
ولمساعدته على فهم النصوص.
بٌ -طرح أسبلة مهمة تتعلق بالنصوص المقروءة (لماذا ،من ،أٌن ،متى ،كٌؾ ،ماذا) وٌجٌب عنها.
جٌ -حلّل استخدام الكاتب ألسالٌب اإلقناع كالمقارنة والسبب والنتٌجة والتسلسل الزمنً.
دّ -
ٌلخص األفكار الربٌسة فً النصوص المعرفٌة وٌجد التفاصٌل المهمة فً المصادر المختلفة التً
ٌقرأها كالجرابد والكتب والمجالت والمطبوعات االلكترونٌة.
هٌ -قٌّم آلٌات اإلقناع التً استخدمها الكاتب من حٌث د ّقتها وصحتها ومالءمتها لهدؾ الكتابة
وٌرصد أٌة محاوالت من الكاتب للتحٌز ولوضع اآلخرٌن فً قوالب.
وٌ -قارن أسلوب النص الذي ٌقرأه بأسالٌب نصوص كان قد قرأها سابقا.
زٌ -ح ّدد وٌفهم هدؾ األدٌب من الكتابة واألسالٌب التً استخدمها كً ٌوصل فكرته للقارئ.
 -5معٌار قراءة النصوص األدبٌة
أٌ -شرح الحوارات المختلفة أو بٌن المجتمع والطبٌعة (جبران خلٌل جبران مثال) فً النص
والنزاعات التً تحصل أحٌانا بٌن اإلنسان ونفسه أو بٌن شخصٌات القصة المختلفة.
بٌ -حلّل "الصوت" الذي ٌستخدمه الكاتب فً القصة :أهو صوت المتكلم أم الؽابب ،أهو رسمً
خطابً أم شعبً وٌح ّدد التعابٌر التً تثبت ذلك الصوت.
جٌ -حلّل شخصٌات القصة وتأثٌر ك ّل منها على مجرٌات األحداث.
دٌ -مٌز بٌن السمات المختلفة للقصة والشعر والمسرحٌة واألسطورة والقصص ذات الفصول
والقصة األخالقٌة أو الحكمة والسٌرة.
هٌ -الحظ اختٌار الك ّتاب المختلفٌن للمفردات والتعابٌر البالؼٌة والبدٌعٌة (المدح فً معرض الذم
والذم فً معرض المدح ،السخرٌة ،حسن التعلٌل ،التصرٌع وهكذا) ومدى تأثٌر هذا االختٌار على
الجوّ العام للقصة.
ّ
والمبطن من القصص.
وٌ -حدد المؽزى الواضح
زٌ -صؾ أسالٌب الك ّتاب فً التأثٌر فً مشاعر القارئ (نوع الصور واستخدام التعابٌر البالؼٌة).
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حٌ -شرح خصابص المكان والزمان فً القصص مبٌّنا أهمٌتها فٌها.
طٌ -تعرّ ؾ إلى لوحات من الخط العربً وٌحاول قراءتها وفهم أسباب استخدام الكلمات كإطار
للفن اإلسالمً.
 -6معٌار العملٌة الكتابٌة
أٌ -ولّد أفكارا من خالل النقاش فً الصؾ ومن خالل قراءاته.
بٌ -حدد الفكرة األساسٌة للموضوع وذلك بعد أن ٌقرأ بكثافة عن الموضوع.
جٌ -حدد الهدؾ من الكتابة والجمهور الذي ٌخاطبه وٌكتب مستخدما ما ٌناسب ذلك الهدؾ.
دٌ -ستخدم استراتٌجٌات التخطٌط من تولٌد األفكار واللوابح والشبكات قبل البدء بالكتابة.
هٌ -ستخدم المسودة لٌنظم كتابته التً ٌجب أن تتضمن بداٌة ،صلبا ونهاٌة مع تفاصٌل ذات معنى.
وٌ -ستخدم فً كتاباته جمال بٌانٌة واستفهامٌة وتعجبٌة وبالؼٌة ذات تعقٌد لؽوي ومعنوي.
زٌ -كتب مستخدما لؽة فصٌحة ٌدرك معها أنها تختلؾ عن العامٌة التً ٌتكلمها كما ٌكتب مقلّدا لؽة
الكتب التً ٌقرأها عادة.
حٌ -ستخدم التكنولوجٌا للطباعة (الحاسوب).
طٌ -عٌد قراءة ما كتب للتنقٌح.
يٌ -ضٌؾ الكلمات الوصفٌة والتفاصٌل وٌتجنب الحشو ؼٌر المفٌد.
كٌ -ستخدم المصادر كحابط المفردات والقاموس المصور الختٌار المفردات.
لٌ -راجع ما كتب مراعٌا عالمات الترقٌم واإلمالء.
مٌ -ستخدم أدوات تقٌٌم الكتابة كاستمارات التقٌٌم الذاتً لضمان جودة عمله.
نٌ -عٌد الكتابة مستخدما الحاسوب للطباعة ومضٌفا ا رسومات وٌعرض نتاجه على زمالبه
واآلخرٌن.
 -7معٌار "لكل" مقام مقال" فً العملٌة الكتابٌة
أٌ -كتب مقاالت أدبٌة فٌها مقدمة وصلب وخاتمة وصفات وحوارات وتفاصٌل ٌحكمها ترتٌب
منطقً لألحداث وٌضٌؾ إلٌها التعابٌر البالؼٌة (تشابٌه ،تسجٌع ،الخ ).وعاملً اإلثارة والتو ّتر.
بٌ -جٌب أسبلة تتعلق بكتاب أو قصة أو قصٌدة أو مسرحٌة قد قرأها ٌحلّلفٌها وٌنقد أحداثها وٌتف ّكر
فً معانٌها.
جٌ -كتب قصصا ورسابل وأشعارا إضافة إلى المذكرات الٌومٌة أو شبه الٌومٌة.
دٌ -كتب تقارٌر معلوماتٌة ٌضع فٌه تفاصٌل ومعلومات دقٌقة تستند إلى بحوث كان قد أجراها.
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هٌ -كتب مقاالت اقناعٌة تحتوي على موقؾ واضح وبراهٌن وتفاصٌل وأرقام وأمثلة تدعم ذلك
الموقؾ.
وّ -
ٌوثق المصادر التً استخدمها.
 -8معٌار السالمة اللغوٌة فً الكتابة
ّ
بخط واضح وجمٌل مستخدما خط النسخومراعٌاالمسافات المناسبة بٌن الكلمات.
أٌ -كتب
بٌ -كتب الكلمات بشكل صحٌح.
جٌ -كتب الكلمات مراعٌا القواعد اإلمالبٌة (كتابة التاء والهمزة).
دٌ -ستخدم صٌؽة الماضً والمضارع والمستقبل واألمر مع تصرٌفها الصحٌح فً كتاباته.
هٌ -ستخدم الجمل االعتراضٌة.
وٌ -ستخدم عالمات الترقٌم كالنقطة والفاصلة وعالمة التعجب وعالمة االستفهام إضافة إلى
القوسٌن والمزدوجٌن.
زٌ -ستخدم المصادر المتوفرة لمساعدته على الكتابة مثل حابط المفردات والمدرّ سة والقاموس
والكتب األخرى.
حٌ -ستخدم األفعال المرفوعة والمنصوبة والمجزومة واألسماء والصفات واإلضافة والحال (جلس
وحٌداا) والمفعول المطلق (شكراا ،أهالا) والتمٌٌز (اشترٌت خمسٌن كتابا ا) وأنواع الجموع المختلفة
وصٌؽة المثنى والجمل الفعلٌة واالسمٌة وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة وأدوات النفً وظرفً
الزمان والمكان وأنواع الجموع المختلفة وصٌؽة المثنى والمبنً للمجهول والمفعول المطلق
والمفعول ألجله فً كتاباته.
 -9معٌار البحث العلمً
أٌ -ختار موضوعا للبحث فٌه من البحة تقترحها المدرّ سة أو موضوعا من اهتماماته.
بٌ -ستخدم مصادر البحث المختلفة كالمكتبة والكتب الموجودة فً الصؾ والحاسوب وٌراعً فً
هذه المصادر مدى علمٌتها وحٌادها ،تارٌخ نشرها واللؽة المستخدمة فٌها.
جّ -
ٌلخص أهم المعلومات التً وجدها.
دٌ -عرض نتابج بحثه على زمالبه والمدرّ سٌن شفهٌا وكتابٌا وصورٌا مستخدما طرق العرض
االلكترونٌة الباور بوٌنت وؼٌرها.
ّ
وٌوثق المصادر التً استقى منها معلوماته وحسب المعاٌٌر العالمٌة.
هٌ -دوّ ن
 -11معٌار التواصل والتعبٌر الشفهً واالستماع
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أٌ -صؽً باهتمام لما ٌقال وٌطرح أسبلة ذات معنى.
بٌ -حدد الطرق واألسالٌب االقناعٌة التً اعتمدها المتح ّدث :الوقابع ،األرقام ،النبرة الخطابٌة
واللؽة البرّ اقة ،الوعظ ،الترهٌب ،الدٌن ،المشاعر،وؼٌرها وٌقٌّم مدى مصداقٌة ذلك المتح ّدث بناء
علٌها.
جٌ -ح ّدد أسلوب المتح ّدث الخطابًٌ :كرّ ر التعابٌر المفتاحٌةٌ ،نظر إلى جمهوره ،رسمً ،جاؾ،
قرٌب من الجمهور ،وهكذا.
دٌ -تح ّدث بوضوح مستخدما ا اللؽة العربٌة الفصٌحة ونبرة وانثناءات صوت وسرعة ووتٌرة
مناسبة.
هٌ -عطً تقدٌمات شفهٌة (اقناعٌة) عن موضوع من المواضٌع المدروسة ٌبرهن فٌها عن فهمه
للموضوع وٌعطً بعض المعلومات والتفاصٌل المرتبطة بالموضوع وتكون المعلومات التً ٌعطٌها
ّ
منظمة (هناك بداٌة ونهاٌة) وٌعطً رأٌه بالموضوع.
وٌ -ق ّدم موضوعا ٌتوقع من خالله أن ٌقنع المستمع إلٌه بوجهة نظره وذلك بأنٌ :ح ّدد بوضوح
موقفه من الموضوع الذي ٌطرحهٌ ،تضمن حدٌثه براهٌن تثبت صحّ ة موقفه كإعطاء أسباب ونتابج
أو مقارنة موقفه بمواقؾ أخرى قد تكون أق ّل إقناعا.
زٌ -ستخدم فً تقدٌماته الشفهٌة محسّنات صورٌّة وصوتٌة تجذب المستمع وٌر ّكز على المقدمة
والخاتمة الالفتتٌن.
ّ
وٌوثقها.
حٌ -ستخدم ع ّدة مصادر
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مؤشرات ألاداء للمستوى
العاشر
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 -1معٌار الوعً الصوتٌوتمٌٌز الكلماتوالطالقة
فً هذه المرحلة ٌتوقع أن ٌكون الطالب قد اكتسب طالقة مع د ّقة فً القراءة فٌقرأ الطالب مستخدما
نبرة الصوت والتعبٌر المالبمٌن للموضوعٌ .قرأ الطالب فً هذه المرحلة بسرعة أكبر ٌساعده فً
هذا المخزون الذي اكتسبه من الكلمات البصرٌة .كما ٌتوقع من الطالب أن ٌقرأ بٌسر مواضٌع أكثر
تعقٌدا وتصبح القراءة الصامتة/المستقلة نوع القراءة الذي ٌفضّله.
 -1معٌار اكتساب المفردات
ّ
وموظفا تحلٌله للمعانً الظاهرة والمعانً
أٌ -كتشؾ معانً المفردات مستخدما سٌاقالجمل والفقرات
المبطنة.
بٌ -كتشؾ معانً الكلمات من خالل تحلٌل جذورها وأصولهاواشتقاقاتها وتحلٌل ما إذا كانت دخٌلة
على اللؽة العربٌة أم أصٌلة.
جٌ -ناقش تأثٌر األحداث المختلفة (ثقافٌة كانت أم سٌاسٌة أو عسكرٌة وتقنٌة واجتماعٌة وعلمٌة
ودٌنٌة) على اللؽة العربٌة.
دٌ -ستخدم معرفته للؽات األجنبٌة كاالنكلٌزٌة والفرنسٌة لٌكتشؾ معانً الكلمات األجنبٌة والدخٌلة
على العربٌة وطرق لفظها الصحٌح.
هٌ -ستخدم القاموس الورقً أو اآللً (من خالل الحاسوب) للتعرّ ؾ إلى معانً الكلمات الصعبة.
 -3معٌار مفهوم النص واستراتٌجٌات القراءة والفهم والمراقبة الذاتٌة
أّ -
ٌوظؾ مهارات واستراتٌجٌات القراءة والفهم كالتنبؤ والمقارنة واالستذكار والتلخٌص واالستدالل
واالستنتاج.
بٌ -جٌب أسبلة مباشرة وؼٌر مباشرة وتحلٌلٌة ونقدٌة وتولٌفٌة تبرهن عن فهمه للنص.
جٌ -ح ّدد أوجه الشبه واالختالؾ العمٌقة من حٌث مزاج القصة والشخصٌات وأسلوب الكاتب بٌن
النصوص التً قرأها فً مادة اللؽة العربٌة وفً ؼٌرها من المواد.
دّ -
ٌلخص النصوص وٌضع األفكار الربٌسة والتفاصٌل التً قرأها فً ترتٌبها الصحٌح.
هٌ -ستخدم الجداول والرسومات كرسم فن وشبكات المعلومات كدلٌل على فهمه للنص.
وٌ -تح ّقق من مدى فهمه للنص عبر مراعاة مدى سرعة قراءته ،وإعادة قراءة بعض الجمل
الصعبة ،والقراءة المسحٌة والتصحٌح الذاتً وتدوٌن المالحظات واألفكار.
زٌ -قرأ كتبا من اختٌاره قراءة مستقلة وألهداؾ مختلفة (المتعة ،البحث عن معلومات ,الخ).
 -4معٌار قراءة النصوص االقناعٌة والتقنٌة والمعرفٌة
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أٌ -ستخدم الفهارس وعناوٌن الفصول والحواشً للوصول إلى المعلومات التً ٌحتاجها
ولمساعدته على فهم النصوص.
بٌ -طرح أسبلة مهمة تتعلق بالنصوص المقروءة (لماذا ،من ،أٌن ،متى ،كٌؾ ،ماذا) وٌجٌب عنها.
جٌ -حلّل األسالٌب االقناعٌة الموظفة فً عدة نصوص كالمقارنة والسبب والنتٌجة والتسلسل الزمنً
واختٌار التعابٌر واأللفاظ.
دّ -
ٌلخص األفكار الربٌسة فً النصوص المعرفٌة وٌجد التفاصٌل المهمة فً المصادر المختلفة التً
ٌقرأها كالجرابد والكتب والمجالت والمطبوعات االلكترونٌة.
هٌ -قٌّم آلٌات اإلقناع التً استخدمها الكاتب من حٌث د ّقتها وصحتها واعتدالها ومالءمتها لهدؾ
الكتابة وٌرصد أٌة محاوالت من الكاتب للتحٌز وللدعاٌة المؽرضة ولوضع اآلخرٌن فً قوالب.
وٌ -قارن أسلوب النص الذي ٌقرأه بأسالٌب نصوص (مذكرات رسمٌة ،تعلٌمات ،إرشادات،
معلومات عن منتج معٌن وهكذا) كان قد قرأها سابقا من حٌث ترتٌب الفقرات والعناوٌن والتنظٌم.
زٌ -ح ّدد وٌفهم هدؾ األدٌب من الكتابة واألسالٌب التً استخدمها كً ٌوصل فكرته للقارئ.
 -5معٌار قراءة النصوص األدبٌة
أٌ -شرح الحوارات المختلفة أو بٌن المجتمع والطبٌعة (جبران خلٌل جبران مثال) فً النص
والنزاعات التً تحصل أحٌانا بٌن اإلنسان ونفسه أو بٌن شخصٌات القصة المختلفة.
بٌ -حلّل "الصوت" الذي ٌستخدمه الكاتب فً القصة :أهو صوت المتكلم أم الؽابب ،أهو رسمً
خطابً أم شعبً وٌح ّدد التعابٌر التً تثبت ذلك الصوت.
جٌ -حلّل شخصٌات القصة وتأثٌر ك ّل منها على مجرٌات األحداث وكٌؾ تنظر ك ّل شخصٌة إلى
نفسها من خالل تحلٌل مونولوجاتها وتداعً أفكارها وأحادٌثها.
دٌ -مٌز بٌن السمات المختلفة للقصة والشعر والمسرحٌة واألسطورة والقصص ذات الفصول
والقصة األخالقٌة أو الحكمة والسٌرة.
هٌ -الحظ اختٌار الك ّتاب المختلفٌن للمحاور اإلنسانٌة وللمفردات والتعابٌر البالؼٌة والبدٌعٌة (المدح
فً معرض الذم والذم فً معرض المدح ،السخرٌة ،حسن التعلٌل ،التصرٌع وهكذا) ومدى تأثٌر
هذا االختٌار على الجوّ العام للقصة.
ّ
والمبطن من القصص.
وٌ -حدد المؽزى الواضح
زٌ -صؾ أسالٌب الك ّتاب فً التأثٌر فً مشاعر القارئ (نوع الصور واستخدام التعابٌر البالؼٌة).
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حٌ -شرح الطرق التً بها ٌكوّ ن الكاتب نظرته إلى األمور من خالل تحلٌل اللؽة األدبٌة والبالؼٌة
التً استخدمها.
طٌ -تعرّ ؾ إلى لوحات من الخط العربً وٌحاول قراءتها وفهم أسباب استخدام الكلمات كإطار
للفن اإلسالمً.
 -6معٌار العملٌة الكتابٌة
أٌ -ولّد أفكارا من خالل النقاش فً الصؾ ومن خالل قراءاته.
بٌ -حدد الفكرة األساسٌة للموضوع وذلك بعد أن ٌقرأ بكثافة عن الموضوع.
جٌ -حدد الهدؾ من الكتابة والجمهور الذي ٌخاطبه وٌكتب مستخدما ما ٌناسب ذلك الهدؾ.
دٌ -ستخدم استراتٌجٌات التخطٌط من تولٌد األفكار واللوابح والشبكات قبل البدء بالكتابة.
هٌ -ستخدم المسودة لٌنظم كتابته التً ٌجب أن تتضمن بداٌة ،صلبا ونهاٌة مع تفاصٌل ذات معنى.
وٌ -عم على كتابة جمال استفتاحٌة عمٌقة ومؤثرة وؼٌر مألوفة.
زٌ -كتب مستخدما لؽة فصٌحة ٌدرك معها أنها تختلؾ عن العامٌة التً ٌتكلمها كما ٌكتب مقلّدا لؽة
الكتب التً ٌقرأها عادة.
حٌ -ستخدم التكنولوجٌا للطباعة (الحاسوب).
طٌ -عٌد قراءة ما كتب للتنقٌح وإلضفاء نفحة أدبٌة أو حجج اقناعٌة أكثر فعالٌة عند الحاجة.
يٌ -ضٌؾ الكلمات الوصفٌة والتفاصٌل وٌتجنب الحشو ؼٌر المفٌد.
كٌ -ستخدم المصادر كحابط المفردات والقاموس المصور الختٌار المفردات.
لٌ -راجع ما كتب مراعٌا عالمات الترقٌم واإلمالء.
مٌ -ستخدم أدوات تقٌٌم الكتابة كاستمارات التقٌٌم الذاتً لضمان جودة عمله.
نٌ -عٌد الكتابة مستخدما الحاسوب للطباعة ومضٌفا ا رسومات وٌعرض نتاجه على زمالبه
واآلخرٌن.
 -7معٌار "لكل" مقام مقال" فً العملٌة الكتابٌة
أٌ -كتب مقاالت أدبٌة فٌها مقدمة وصلب وخاتمة وصفات وحوارات وتفاصٌل ٌحكمها ترتٌب
منطقً لألحداث وٌضٌؾ إلٌها التعابٌر البالؼٌة (تشابٌه ،تسجٌع ،الخ ).وعاملً اإلثارة والتو ّتر.
بٌ -جٌب أسبلة تتعلق بكتاب أو قصة أو قصٌدة أو مسرحٌة قد قرأها ٌحلّلفٌها وٌنقد أحداثها وٌتف ّكر
فً معانٌها وٌدعم تلك اإلجابات بالشواهد واألمثلة المستقاة من النص المدروس ومن قراءات
الطالب الخاصة.
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جٌ -كتب قصصا ا ورسابل وأشعاراا إضافة إلى المذ ّكرات الٌومٌّة أو شبه الٌومٌة.
دٌ -كتب تقارٌر معلوماتٌة ٌضع فٌه تفاصٌل ومعلومات دقٌقة تستند إلى بحوث كان قد أجراها.
هٌ -كتب مقاالت اقناعٌة تحتوي على موقؾ واضح وبراهٌن وتفاصٌل وأرقام وأمثلة تدعم ذلك
الموقؾ.
وٌ -كتب لمتعته الشخصٌة الشعر والخاطرة والمذكرات الٌومٌة.
زّ -
ٌوثق المصادر التً استخدمها.
 -8معٌار السالمة اللغوٌة فً الكتابة
ّ
بخط واضح وجمٌل مستخدما خط النسخومراعٌاالمسافات المناسبة بٌن الكلمات.
أٌ -كتب
بٌ -كتب الكلمات بشكل صحٌح.
جٌ -كتب الكلمات مراعٌا القواعد اإلمالبٌة (كتابة التاء والهمزة).
دٌ -ستخدم صٌؽة الماضً والمضارع والمستقبل واألمر مع تصرٌفها الصحٌح فً كتاباته.
هٌ -ستخدم الجمل االعتراضٌة.
وٌ -ستخدم عالمات الترقٌم كالنقطة والفاصلة وعالمة التعجب وعالمة االستفهام إضافة إلى
القوسٌن والمزدوجٌن.
زٌ -ستخدم المصادر المتوفرة لمساعدته على الكتابة مثل حابط المفردات والمدرّ سة والقاموس
والكتب األخرى.
حٌ -ستخدم األفعال المرفوعة والمنصوبة والمجزومة واألسماء والصفات واإلضافة والحال (جلس
وحٌداا) والمفعول المطلق (شكراا ،أهالا) والتمٌٌز (اشترٌت خمسٌن كتاباا) وأنواع الجموع المختلفة
وصٌؽة المثنى والجمل الفعلٌة واالسمٌة وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة وأدوات النفً وظرفً
الزمان والمكان وأنواع الجموع المختلفة وصٌؽة المثنى والمبنً للمجهول والمفعول المطلق
والمفعول ألجله فً كتاباته.
 -9معٌار البحث العلمً
أٌ -ختار موضوعا للبحث فٌه من البحة تقترحها المدرّ سة أو موضوعا من اهتماماته.
بٌ -ستخدم مصادر البحث المختلفة كالمكتبة والكتب الموجودة فً الصؾ والحاسوب وٌراعً فً
هذه المصادر مدى علمٌتها وحٌادها وتارٌخ نشرها ونوعٌة ورقًّ اللؽة المستخدمة فٌها.
جّ -
ٌلخص أهم المعلومات التً وجدها وٌستخدم الشواهد واألمثلة الحرفٌة.
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دٌ -عرض نتابج بحثه على زمالبه والمدرّ سٌن شفهٌا وكتابٌا وصورٌا مستخدما طرق العرض
االلكترونٌة الباور بوٌنت وؼٌرها.
ّ
وٌوثق المصادر التً استقى منها معلوماته وحسب المعاٌٌر العالمٌة.
هٌ -دوّ ن
 -11معٌار التواصل والتعبٌر الشفهً واالستماع
أٌ -ستخدم استراتٌجٌات االستماع (تحدٌد مدى وضوح ما ٌقال وتنظٌم المعلومات الواردة والتؽٌٌر
فً النبر والصوت).
بٌ -حدد الطرق واألسالٌب االقناعٌة التً اعتمدها المتح ّدث :الوقابع ،األرقام ،النبرة الخطابٌة
واللؽة البرّ اقة ،الوعظ ،الترهٌب ،الدٌن ،المشاعر،وؼٌرها وٌقٌّم مدى مصداقٌة ذلك المتح ّدث بناء
علٌها.
جٌ -ح ّدد أسلوب المتح ّدث الخطابًٌ :كرّ ر التعابٌر المفتاحٌةٌ ،نظر إلى جمهوره ،رسمً ،جاؾ،
قرٌب من الجمهور ،وهكذا.
دٌ -تح ّدث بوضوح مستخدما ا اللؽة العربٌة الفصٌحة ونبرة وانثناءات صوت وسرعة ووتٌرة
مناسبة.
هٌ -عطً تقدٌمات شفهٌة (اقناعٌة) عن موضوع من المواضٌع المدروسة ٌبرهن فٌها عن فهمه
للموضوع وٌعطً بعض المعلومات والتفاصٌل المرتبطة بالموضوع وتكون المعلومات التً ٌعطٌها
ّ
منظمة (هناك بداٌة ونهاٌة) وٌعطً رأٌه بالموضوع.
وٌ -ق ّدم موضوعا ٌتوقع من خالله أن ٌقنع المستمع إلٌه بوجهة نظره وذلك بأنٌ :ح ّدد بوضوح
موقفه من الموضوع الذي ٌطرحهٌ ،تضمن حدٌثه براهٌن تثبت صحّ ة موقفه كإعطاء أسباب ونتابج
أو مقارنة موقفه بمواقؾ أخرى قد تكون أق ّل إقناعا.
زٌ -ستخدم فً تقدٌماته الشفهٌة محسّنات صورٌّة وصوتٌة تجذب المستمع وٌر ّكز على المقدمة
والخاتمة الالفتتٌن.
ّ
وٌوثقها.
حٌ -ستخدم ع ّدة مصادر

كتببة د .هنبدا طه

مؤشرات ألاداء للمستوى
الحادي عشر
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 -1معٌار الوعً الصوتٌوتمٌٌز الكلماتوالطالقة
فً هذه المرحلة ٌتوقع أن ٌكون الطالب قد اكتسب طالقة مع د ّقة فً القراءة فٌقرأ الطالب مستخدما
نبرة الصوت والتعبٌر المالبمٌن للموضوعٌ .قرأ الطالب فً هذه المرحلة بسرعة أكبر ٌساعده فً
هذا المخزون الذي اكتسبه من الكلمات البصرٌة .كما ٌتوقع من الطالب أن ٌقرأ بٌسر مواضٌع أكثر
تعقٌدا وتصبح القراءة الصامتة/المستقلة نوع القراءة الذي ٌفضّله.
 -1معٌار اكتساب المفردات
ّ
وموظفا تحلٌله للمعانً الظاهرة والمعانً
أٌ -كتشؾ معانً المفردات مستخدما سٌاقالجمل والفقرات
المبطنة.
بٌ -كتشؾ معانً الكلمات من خالل تحلٌل جذورها وأصولهاواشتقاقاتها وتحلٌل ما اذا كانت دخٌلة
على اللؽة العربٌة أم أصٌلة.
جٌ -كتشؾ المعانً األدبٌة والمجازٌة للكلمات والتعابٌر والجمل وٌناقش أهمٌة اللؽة البالؼٌة
واستخداماتها بما فٌها البدٌع والمحسنات اللفظٌة.
دٌ -ستخدم معرفته للؽات األجنبٌة كاالنكلٌزٌة والفرنسٌة لٌكتشؾ معانً الكلمات األجنبٌة والدخٌلة
على العربٌة وطرق لفظها الصحٌح.
هٌ -ستخدم القاموس الورقً أو اآللً (من خالل الحاسوب) للتعرّ ؾ إلى معانً الكلمات الصعبة.
 -3معٌار مفهوم النص واستراتٌجٌات القراءة والفهم والمراقبة الذاتٌة
أّ -
ٌوظؾ مهارات واستراتٌجٌات القراءة والفهم كالتنبؤ والمقارنة واالستذكار والتلخٌص واالستدالل
واالستنتاج.
بٌ -جٌب أسبلة مباشرة وؼٌر مباشرة وتحلٌلٌة ونقدٌة وتولٌفٌة تبرهن عن فهمه للنص.
جٌ -ح ّدد أوجه الشبه واالختالؾ العمٌقة من حٌث مزاج القصة والشخصٌات وأسلوب الكاتب بٌن
النصوص التً قرأها فً مادة اللؽة العربٌة وفً ؼٌرها من المواد.
دّ -
ٌلخص النصوص وٌضع األفكار الربٌسة والتفاصٌل التً قرأها فً ترتٌبها الصحٌح.
هٌ -ستخدم الجداول والرسومات كرسم فن وشبكات المعلومات كدلٌل على فهمه للنص.
وٌ -تح ّقق من مدى فهمه للنص عبر مراعاة مدى سرعة قراءته ،وإعادة قراءة بعض الجمل
الصعبة ،والقراءة المسحٌة والتصحٌح الذاتً وتدوٌن المالحظات واألفكار.
زٌ -قرأ كتبا من اختٌاره قراءة مستقلة وألهداؾ مختلفة (المتعة ،البحث عن معلومات ,الخ).
 -4معٌار قراءة النصوص االقناعٌة والتقنٌة والمعرفٌة
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أٌ -ستخدم الفهارس وعناوٌن الفصول والحواشً للوصول إلى المعلومات التً ٌحتاجها
ولمساعدته على فهم النصوص.
بٌ -طرح أسبلة مهمة تتعلق بالنصوص المقروءة (لماذا ،من ،أٌن ،متى ،كٌؾ ،ماذا) وٌجٌب عنها.
جٌ -حلّل األسالٌب االقناعٌة الموظفة فً عدة نصوص كالمقارنة والسبب والنتٌجة والتسلسل الزمنً
واختٌار التعابٌر واأللفاظ.
دّ -
ٌلخص األفكار الربٌسة فً النصوص المعرفٌة وٌجد التفاصٌل المهمة فً المصادر المختلفة التً
ٌقرأها كالجرابد والكتب والمجالت والمطبوعات االلكترونٌة.
هٌ -قٌّم آلٌات اإلقناع التً استخدمها الكاتب من حٌث د ّقتها وصحتها واعتدالها ومالءمتها لهدؾ
الكتابة وٌرصد أٌة محاوالت من الكاتب للتحٌز وللدعاٌة المؽرضة ولوضع اآلخرٌن فً قوالب.
وٌ -قارن أسلوب النص الذي ٌقرأه بأسالٌب نصوص (مذكرات رسمٌة ،تعلٌمات ،إرشادات،
معلومات عن منتج معٌن وهكذا) كان قد قرأها سابقا من حٌث ترتٌب الفقرات والعناوٌن والتنظٌم.
زٌ -ح ّدد وٌفهم هدؾ األدٌب من الكتابة واألسالٌب التً استخدمها كً ٌوصل فكرته للقارئ.
 -5معٌار قراءة النصوص األدبٌة
أٌ -قارن الطرٌقة التً بها تواجه شخصٌات القصة المختلفة أزماتها اإلنسانٌة (الفرد ضد المجتمع
والحرٌة مقابل المسؤولٌة وإنسان فً مواجهة الطبٌعة وهكذا) وٌستشهد بأمثلة وشواهد على ذلك من
القصة.
بٌ -حلّل "الصوت" والخلفٌة الثقافٌة اللتٌن ٌستخدمهما الكاتب فً القصة.
جٌ -حلّل شخصٌات القصة وتأثٌر ك ّل منها على مجرٌات األحداث وكٌؾ تنظر ك ّل شخصٌة إلى
نفسها من خالل تحلٌل مونولوجاتها وتداعً أفكارها وأحادٌثها.
دٌ -مٌز بٌن السمات المختلفة للقصة والشعر والمسرحٌة واألسطورة والقصص ذات الفصول
والقصة األخالقٌة أو الحكمة والسٌرة.
هٌ -الحظ اختٌار الك ّتاب المختلفٌن للمحاور اإلنسانٌة وللمفردات والتعابٌر البالؼٌة والبدٌعٌة (المدح
فً معرض الذم والذم فً معرض المدح ،السخرٌة ،حسن التعلٌل ،التصرٌع وهكذا) ومدى تأثٌر
هذا االختٌار على الجوّ العام للقصة.
ّ
والمبطن من القصص.
وٌ -حدد المؽزى الواضح
زٌ -صؾ أسالٌب الك ّتاب فً التأثٌر فً مشاعر القارئ (نوع الصور واستخدام التعابٌر البالؼٌة).
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حٌ -شرح الطرق التً بها ٌكوّ ن الكاتب نظرته إلى األمور من خالل تحلٌل اللؽة األدبٌة والبالؼٌة
التً استخدمها.
طٌ -تعرّ ؾ إلى لوحات من الخط العربً وٌحاول قراءتها وفهم أسباب استخدام الكلمات كإطار
للفن اإلسالمً.
 -6معٌار العملٌة الكتابٌة
أٌ -ولّد أفكارا من خالل النقاش فً الصؾ ومن خالل قراءاته.
بٌ -حدد الفكرة األساسٌة للموضوع وذلك بعد أن ٌقرأ بكثافة عن الموضوع.
جٌ -حدد الهدؾ من الكتابة والجمهور الذي ٌخاطبه وٌكتب مستخدما ما ٌناسب ذلك الهدؾ.
دٌ -ستخدم استراتٌجٌات التخطٌط من تولٌد األفكار واللوابح والشبكات قبل البدء بالكتابة.
هٌ -ستخدم المسودة لٌنظم كتابته التً ٌجب أن تتضمن بداٌة ،صلبا ونهاٌة مع تفاصٌل ذات معنى.
وٌ -عم على كتابة جمال استفتاحٌة عمٌقة ومؤثرة وؼٌر مألوفة.
زٌ -كتب مستخدما لؽة فصٌحة ٌدرك معها أنها تختلؾ عن العامٌة التً ٌتكلمها كما ٌكتب مقلّدا لؽة
الكتب التً ٌقرأها عادة.
حٌ -ستخدم التكنولوجٌا للطباعة (الحاسوب).
طٌ -عٌد قراءة ما كتب للتنقٌح وإلضفاء نفحة أدبٌة أو حجج اقناعٌة أكثر فعالٌة عند الحاجة.
يٌ -ضٌؾ الكلمات الوصفٌة والتفاصٌل وٌتجنب الحشو ؼٌر المفٌد.
كٌ -ستخدم المصادر كحابط المفردات والقاموس المصور الختٌار المفردات.
لٌ -راجع ما كتب مراعٌا عالمات الترقٌم واإلمالء.
مٌ -ستخدم أدوات تقٌٌم الكتابة كاستمارات التقٌٌم الذاتً لضمان جودة عمله.
نٌ -عٌد الكتابة مستخدما الحاسوب للطباعة ومضٌفا ا رسومات وٌعرض نتاجه على زمالبه
واآلخرٌن.
 -7معٌار "لكل" مقام مقال" فً العملٌة الكتابٌة
أٌ -كتب مقاالت أدبٌة فٌها مقدمة وصلب وخاتمة وصفات وحوارات وتفاصٌل ٌحكمها ترتٌب
منطقً لألحداث وٌضٌؾ إلٌها التعابٌر البالؼٌة (تشابٌه ،تسجٌع ،الخ ).وعاملً اإلثارة والتو ّتر.
بٌ -جٌب أسبلة تتعلق بكتاب أو قصة أو قصٌدة أو مسرحٌة قد قرأها ٌحلّلفٌها وٌنقد أحداثها وٌتف ّكر
فً معانٌها وٌدعم تلك اإلجابات بالشواهد واألمثلة المستقاة من النص المدروس ومن قراءات
الطالب الخاصة.
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جٌ -كتب قصصا ا ورسابل وأشعاراا إضافة إلى المذ ّكرات الٌومٌّة أو شبه الٌومٌة.
دٌ -كتب تقارٌر معلوماتٌة ٌضع فٌه تفاصٌل ومعلومات دقٌقة تستند إلى بحوث كان قد أجراها.
هٌ -كتب مقاالت اقناعٌة تحتوي على موقؾ واضح وبراهٌن وتفاصٌل وأرقام وأمثلة تدعم ذلك
الموقؾ.
وٌ -كتب لمتعته الشخصٌة الشعر والخاطرة والمذكرات الٌومٌة.
زّ -
ٌوثق المصادر التً استخدمها.
 -8معٌار السالمة اللغوٌة فً الكتابة
ّ
بخط واضح وجمٌل مستخدما خط النسخومراعٌاالمسافات المناسبة بٌن الكلمات.
أٌ -كتب
بٌ -كتب الكلمات بشكل صحٌح.
جٌ -كتب الكلمات مراعٌا القواعد اإلمالبٌة (كتابة التاء والهمزة).
دٌ -ستخدم صٌؽة الماضً والمضارع والمستقبل واألمر مع تصرٌفها الصحٌح فً كتاباته.
هٌ -ستخدم الجمل االعتراضٌة.
وٌ -ستخدم عالمات الترقٌم كالنقطة والفاصلة وعالمة التعجب وعالمة االستفهام إضافة إلى
القوسٌن والمزدوجٌن.
زٌ -ستخدم المصادر المتوفرة لمساعدته على الكتابة مثل حابط المفردات والمدرّ سة والقاموس
والكتب األخرى.
حٌ -ستخدم األفعال المرفوعة والمنصوبة والمجزومة واألسماء والصفات واإلضافة والحال (جلس
وحٌداا) والمفعول المطلق (شكراا ،أهالا) والتمٌٌز (اشترٌت خمسٌن كتاباا) وأنواع الجموع المختلفة
وصٌؽة المثنى والجمل الفعلٌة واالسمٌة وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة وأدوات النفً وظرفً
الزمان والمكان وأنواع الجموع المختلفة وصٌؽة المثنى والمبنً للمجهول والمفعول المطلق
والمفعول ألجله فً كتاباته.
 -9معٌار البحث العلمً
أٌ -ختار موضوعا للبحث فٌه من البحة تقترحها المدرّ سة أو موضوعا من اهتماماته.
بٌ -ستخدم مصادر البحث المختلفة كالمكتبة والكتب الموجودة فً الصؾ والحاسوب وٌراعً فً
هذه المصادر مدى علمٌتها وحٌادها وتارٌخ نشرها ونوعٌة ورقًّ اللؽة المستخدمة فٌها.
جّ -
ٌلخص أهم المعلومات التً وجدها وٌستخدم الشواهد واألمثلة الحرفٌة.
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دٌ -عرض نتابج بحثه على زمالبه والمدرّ سٌن شفهٌا وكتابٌا وصورٌا مستخدما طرق العرض
االلكترونٌة الباور بوٌنت وؼٌرها.
ّ
وٌوثق المصادر التً استقى منها معلوماته وحسب المعاٌٌر العالمٌة.
هٌ -دوّ ن
 -11معٌار التواصل والتعبٌر الشفهً واالستماع
أٌ -ستخدم استراتٌجٌات االستماع (تحدٌد مدى وضوح ما ٌقال وتنظٌم المعلومات الواردة والتؽٌٌر
فً النبر والصوت).
بٌ -حدد الطرق واألسالٌب االقناعٌة التً اعتمدها المتح ّدث :الوقابع ،األرقام ،النبرة الخطابٌة
واللؽة البرّ اقة ،الوعظ ،الترهٌب ،الدٌن ،المشاعر،وؼٌرها وٌقٌّم مدى مصداقٌة ذلك المتح ّدث بناء
علٌها.
جٌ -ح ّدد أسلوب المتح ّدث الخطابًٌ :كرّ ر التعابٌر المفتاحٌةٌ ،نظر إلى جمهوره ،رسمً ،جاؾ،
قرٌب من الجمهور ،وهكذا.
دٌ -تح ّدث بوضوح مستخدما ا اللؽة العربٌة الفصٌحة ونبرة وانثناءات صوت وسرعة ووتٌرة
مناسبة.
هٌ -عطً تقدٌمات شفهٌة (اقناعٌة) عن موضوع من المواضٌع المدروسة ٌبرهن فٌها عن فهمه
للموضوع وٌعطً بعض المعلومات والتفاصٌل المرتبطة بالموضوع وتكون المعلومات التً ٌعطٌها
ّ
منظمة (هناك بداٌة ونهاٌة) وٌعطً رأٌه بالموضوع.
وٌ -ق ّدم موضوعا ٌتوقع من خالله أن ٌقنع المستمع إلٌه بوجهة نظره وذلك بأنٌ :ح ّدد بوضوح
موقفه من الموضوع الذي ٌطرحهٌ ،تضمن حدٌثه براهٌن تثبت صحّ ة موقفه كإعطاء أسباب ونتابج
أو مقارنة موقفه بمواقؾ أخرى قد تكون أق ّل إقناعا.
زٌ -ستخدم فً تقدٌماته الشفهٌة محسّنات صورٌّة وصوتٌة تجذب المستمع وٌر ّكز على المقدمة
والخاتمة الالفتتٌن.
ّ
وٌوثقها.
حٌ -ستخدم ع ّدة مصادر
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مؤشرات ألاداء
للمستوى الثاني عشر
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 -1معٌار الوعً الصوتٌوتمٌٌز الكلماتوالطالقة
فً هذه المرحلة ٌتوقع أن ٌكون الطالب قد اكتسب طالقة مع د ّقة فً القراءة فٌقرأ الطالب مستخدما
نبرة الصوت والتعبٌر المالبمٌن للموضوعٌ .قرأ الطالب فً هذه المرحلة بسرعة أكبر ٌساعده فً
هذا المخزون الذي اكتسبه من الكلمات البصرٌة .كما ٌتوقع من الطالب أن ٌقرأ بٌسر مواضٌع أكثر
تعقٌدا وتصبح القراءة الصامتة/المستقلة نوع القراءة الذي ٌفضّله.
 -1معٌار اكتساب المفردات
أٌ -الحظ استخدام الكاتب للتكرار وإعادة الصٌاؼة لتوضٌح بعض المعانً واألفكار الواردة فً
نصّه.
بٌ -كتشؾ معانً الكلمات من خالل تحلٌل جذورها وأصولهاواشتقاقاتها وتحلٌل ما إذا كانت دخٌلة
على اللؽة العربٌة أم أصٌلة.
جٌ -كتشؾ المعانً األدبٌة والمجازٌة للكلمات والتعابٌر والجمل وٌناقش أهمٌة اللؽة البالؼٌة
واستخداماتها بما فٌها البدٌع والمحسنات اللفظٌة.
دٌ -ستخدم معرفته للؽات األجنبٌة كاالنكلٌزٌة والفرنسٌة لٌكتشؾ معانً الكلمات األجنبٌة والدخٌلة
على العربٌة وطرق لفظها الصحٌح.
هٌ -ستخدم القاموس الورقً أو اآللً (من خالل الحاسوب) للتعرّ ؾ إلى معانً الكلمات الصعبة.
وٌ -ناقش تأثٌر اللؽة العربٌة على اللؽات األخرى.
 -3معٌار مفهوم النص واستراتٌجٌات القراءة والفهم والمراقبة الذاتٌة
أّ -
ٌوظؾ مهارات واستراتٌجٌات القراءة والفهم كالتنبؤ والمقارنة واالستذكار والتلخٌص واالستدالل
واالستنتاج.
بٌ -جٌب أسبلة مباشرة وؼٌر مباشرة وتحلٌلٌة ونقدٌة وتولٌفٌة تبرهن عن فهمه للنص.
جٌ -ح ّدد أوجه الشبه واالختالؾ العمٌقة من حٌث مزاج القصة والشخصٌات وأسلوب الكاتب بٌن
النصوص التً قرأها فً مادة اللؽة العربٌة وفً ؼٌرها من المواد.
دّ -
ٌلخص النصوص وٌضع األفكار الربٌسة والتفاصٌل التً قرأها فً ترتٌبها الصحٌح.
هٌ -ستخدم الجداول والرسومات كرسم فن وشبكات المعلومات كدلٌل على فهمه للنص.
وٌ -تح ّقق من مدى فهمه للنص عبر مراعاة مدى سرعة قراءته ،وإعادة قراءة بعض الجمل
الصعبة ،والقراءة المسحٌة والتصحٌح الذاتً وتدوٌن المالحظات واألفكار.
زٌ -قرأ كتبا من اختٌاره قراءة مستقلة وألهداؾ مختلفة (المتعة ،البحث عن معلومات ,الخ).
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 -4معٌار قراءة النصوص االقناعٌة والتقنٌة والمعرفٌة
أٌ -ستخدم الفهارس وعناوٌن الفصول والحواشً للوصول إلى المعلومات التً ٌحتاجها
ولمساعدته على فهم النصوص.
بٌ -حلل وٌنقد األنماط التنظٌمٌة التً استخدمها الكاتب كالتكرار واستخدام الترهٌبوالترؼٌب
والعاطفة والعقل لتحقٌق هدفه وللتأثٌر على الرأي العام.
جٌ -حلّل األسالٌب االقناعٌة الموظفة فً عدة نصوص كالمقارنة والسبب والنتٌجة والتسلسل الزمنً
واختٌار التعابٌر واأللفاظ.
دّ -
ٌلخص األفكار الربٌسة فً النصوص المعرفٌة وٌقرر أٌها ؼٌر جاد ومؽرض ومتحٌز ،أٌها
شرٌؾ وواع وموضوعً.
هٌ -قٌّم آلٌات اإلقناع التً استخدمها الكاتب من حٌث د ّقتها وصحتها واعتدالها ومالءمتها لهدؾ
الكتابة وٌرصد أٌة محاوالت من الكاتب للتحٌز وللدعاٌة المؽرضة ولوضع اآلخرٌن فً قوالب.
وٌ -قارن أسلوب النص الذي ٌقرأه بأسالٌب نصوص (مذكرات رسمٌة ،تعلٌمات ،إرشادات ،وثابق
سفر ،معلومات عن منتج معٌن وهكذا) كان قد قرأها سابقا من حٌث ترتٌب الفقرات والعناوٌن
والتنظٌم.
زٌ -ح ّدد وٌفهم هدؾ األدٌب من الكتابة واألسالٌب التً استخدمها كً ٌوصل فكرته للقارئ.
 -5معٌار قراءة النصوص األدبٌة
أٌ -قارن الطرٌقة التً بها تواجه شخصٌات القصة المختلفة أزماتها اإلنسانٌة (الفرد ضد المجتمع
والحرٌة مقابل المسؤولٌة وإنسان فً مواجهة الطبٌعة وهكذا) وٌستشهد بأمثلة وشواهد على ذلك من
القصة.
بٌ -حلّل "الصوت" والخلفٌة الثقافٌة اللتٌن ٌستخدمهما الكاتب فً القصة.
جٌ -حلّل شخصٌات القصة وتأثٌر ك ّل منها على مجرٌات األحداث وكٌؾ تنظر ك ّل شخصٌة إلى
نفسها من خالل تحلٌل مونولوجاتها وتداعً أفكارها وأحادٌثها.
دٌ -مٌز بٌن السمات المختلفة للقصة والشعر والمسرحٌة واألسطورة والقصص ذات الفصول
والقصة األخالقٌة أو الحكمة والسٌرة.
هٌ -الحظ اختٌار الك ّتاب المختلفٌن للمحاور اإلنسانٌة وللمفردات والتعابٌر البالؼٌة والبدٌعٌة (المدح
فً معرض الذم والذم فً معرض المدح ،السخرٌة ،حسن التعلٌل ،التصرٌع والترصٌع وهكذا)
ومدى تأثٌر هذا االختٌار على الجوّ العام للقصة.
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ّ
والمبطن من القصص.
وٌ -حدد المؽزى الواضح
زٌ -صؾ أسالٌب الك ّتاب فً التأثٌر فً مشاعر القارئ (نوع الصور واستخدام التعابٌر البالؼٌة).
حٌ -شرح الطرق التً بها ٌكوّ ن الكاتب نظرته إلى األمور من خالل تحلٌل اللؽة األدبٌة والبالؼٌة
التً استخدمها.
طٌ -تعرّ ؾ إلى لوحات من الخط العربً وٌحاول قراءتها وفهم أسباب استخدام الكلمات كإطار
للفن اإلسالمً.
 -6معٌار العملٌة الكتابٌة
أٌ -ولّد أفكارا من خالل النقاش فً الصؾ ومن خالل قراءاته.
بٌ -حدد الفكرة األساسٌة للموضوع وذلك بعد أن ٌقرأ بكثافة عن الموضوع.
جٌ -حدد الهدؾ من الكتابة والجمهور الذي ٌخاطبه وٌكتب مستخدما ما ٌناسب ذلك الهدؾ.
دٌ -ستخدم استراتٌجٌات التخطٌط من تولٌد األفكار واللوابح والشبكات قبل البدء بالكتابة.
هٌ -ستخدم المسودة لٌنظم كتابته التً ٌجب أن تتضمن بداٌة ،صلبا ونهاٌة مع تفاصٌل ذات معنى.
وٌ -عم على كتابة جمال استفتاحٌة عمٌقة ومؤثرة وؼٌر مألوفة.
زٌ -كتب مستخدما لؽة فصٌحة ٌدرك معها أنها تختلؾ عن العامٌة التً ٌتكلمها كما ٌكتب مقلّدا لؽة
الكتب التً ٌقرأها عادة.
حٌ -ستخدم التكنولوجٌا للطباعة (الحاسوب).
طٌ -عٌد قراءة ما كتب للتنقٌح وإلضفاء نفحة أدبٌة أو حجج اقناعٌة أكثر فعالٌة عند الحاجة.
يٌ -ضٌؾ الكلمات الوصفٌة والتفاصٌل وٌتجنب الحشو ؼٌر المفٌد.
كٌ -ستخدم المصادر كحابط المفردات والقاموس المصور الختٌار المفردات.
لٌ -راجع ما كتب مراعٌا عالمات الترقٌم واإلمالء.
مٌ -ستخدم أدوات تقٌٌم الكتابة كاستمارات التقٌٌم الذاتً لضمان جودة عمله.
نٌ -عٌد الكتابة مستخدما الحاسوب للطباعة ومضٌفا ا رسومات وٌعرض نتاجه على زمالبه
واآلخرٌن.
 -7معٌار "لكل" مقام مقال" فً العملٌة الكتابٌة
أٌ -كتب كتابات تأملٌة ٌضفً علٌها مسحة شخصٌة وتأمّال جادا فً قضٌة من القضاٌا الحٌاتٌة.
وٌستخدم فً ذلك الدوران بٌن ما هو مجرد وواقعً وملموس وشخصً وعام.
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بٌ -جٌب أسبلة تتعلق بكتاب أو قصة أو قصٌدة أو مسرحٌة قد قرأها ٌحلّلفٌها وٌنقد أحداثها وٌتف ّكر
فً معانٌها وٌدعم تلك اإلجابات بالشواهد واألمثلة المستقاة من النص المدروس ومن قراءات
الطالب الخاصة.
جٌ -كتب تقارٌر معلوماتٌة (سٌرة ذاتٌة لعمل ما ،رسالة تظلّم ،مذكرة ،طلب لقرض أو لمنحة
دراسٌة وهكذا) ٌضع فٌه تفاصٌل ومعلومات دقٌقة تستند إلى بحوث كان قد أجراها.
دٌ -كتب مقاالت اقناعٌة تحتوي على موقؾ واضح وبراهٌن وتفاصٌل وأرقام وأمثلة تدعم ذلك
الموقؾ.
هٌ -كتبالشعر والخاطرة والمذكرات الٌومٌة لمتعته الشخصٌة.
وّ -
ٌوثق المصادر التً استخدمها.
 -8معٌار السالمة اللغوٌة فً الكتابة
ّ
بخط واضح وجمٌل مستخدما خط النسخومراعٌاالمسافات المناسبة بٌن الكلمات.
أٌ -كتب
بٌ -كتب الكلمات بشكل صحٌح.
جٌ -كتب الكلمات مراعٌا القواعد اإلمالبٌة (كتابة التاء والهمزة).
دٌ -ستخدم صٌؽة الماضً والمضارع والمستقبل واألمر مع تصرٌفها الصحٌح فً كتاباته.
هٌ -ستخدم الجمل االعتراضٌة.
وٌ -ستخدم عالمات الترقٌم كالنقطة والفاصلة وعالمة التعجب وعالمة االستفهام إضافة إلى
القوسٌن والمزدوجٌن.
زٌ -ستخدم المصادر المتوفرة لمساعدته على الكتابة مثل حابط المفردات والمدرّ سة والقاموس
والكتب األخرى.
حٌ -ستخدم األفعال المرفوعة والمنصوبة والمجزومة واألسماء والصفات واإلضافة والحال (جلس
وحٌداا) والمفعول المطلق (شكراا ،أهالا) والتمٌٌز (اشترٌت خمسٌن كتاباا) وأنواع الجموع المختلفة
وصٌؽة المثنى والجمل الفعلٌة واالسمٌة وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة وأدوات النفً وظرفً
الزمان والمكان وأنواع الجموع المختلفة وصٌؽة المثنى والمبنً للمجهول والمفعول المطلق
والمفعول ألجله فً كتاباته.
 -9معٌار البحث العلمً
أٌ -ختار موضوعا للبحث فٌه من البحة تقترحها المدرّ سة أو موضوعا من اهتماماته.
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بٌ -ستخدم مصادر البحث المختلفة كالمكتبة والكتب الموجودة فً الصؾ والحاسوب وٌراعً فً
هذه المصادر مدى علمٌتها وحٌادها وتارٌخ نشرها ونوعٌة ورقًّ اللؽة المستخدمة فٌها.
جّ -
ٌلخص أهم المعلومات التً وجدها وٌستخدم الشواهد واألمثلة الحرفٌة.
دٌ -عرض نتابج بحثه على زمالبه والمدرّ سٌن شفهٌا وكتابٌا وصورٌا مستخدما طرق العرض
االلكترونٌة الباور بوٌنت وؼٌرها.
ّ
وٌوثق المصادر التً استقى منها معلوماته وحسب المعاٌٌر العالمٌة.
هٌ -دوّ ن
 -11معٌار التواصل والتعبٌر الشفهً واالستماع
أٌ -ستخدم استراتٌجٌات االستماع (تحدٌد مدى وضوح ما ٌقال وتنظٌم المعلومات الواردة والتؽٌٌر
فً النبر والصوت).
بٌ -حدد الطرق واألسالٌب االقناعٌة التً اعتمدها المتح ّدث :الوقابع ،األرقام ،النبرة الخطابٌة
واللؽة البرّ اقة ،الوعظ ،الترهٌب ،الدٌن ،المشاعر،وؼٌرها وٌقٌّم مدى مصداقٌة ذلك المتح ّدث بناء
علٌها.
جٌ -ح ّدد أسلوب المتح ّدث الخطابًٌ :كرّ ر التعابٌر المفتاحٌةٌ ،نظر إلى جمهوره ،رسمً ،جاؾ،
قرٌب من الجمهور ،وهكذا.
دٌ -تح ّدث بوضوح مستخدما ا اللؽة العربٌة الفصٌحة ونبرة وانثناءات صوت وسرعة ووتٌرة
مناسبة.
هٌ -عطً تقدٌمات شفهٌة (اقناعٌة) عن موضوع من المواضٌع المدروسة ٌبرهن فٌها عن فهمه
للموضوع وٌعطً بعض المعلومات والتفاصٌل المرتبطة بالموضوع وتكون المعلومات التً ٌعطٌها
ّ
منظمة (هناك بداٌة ونهاٌة) وٌعطً رأٌه بالموضوع.
وٌ -ق ّدم موضوعا ٌتوقع من خالله أن ٌقنع المستمع إلٌه بوجهة نظره وذلك بأنٌ :ح ّدد بوضوح
موقفه من الموضوع الذي ٌطرحهٌ ،تضمن حدٌثه براهٌن تثبت صحّ ة موقفه كإعطاء أسباب ونتابج
أو مقارنة موقفه بمواقؾ أخرى قد تكون أق ّل إقناعا.
زٌ -ستخدم فً تقدٌماته الشفهٌة رأٌا ا واضحا ا ومدعّما ا بالمنطق والحجة باإلضافة إلى المقدمة
والخاتمة الالفتتٌن.
ّ
وٌوثقها.
حٌ -ستخدم ع ّدة مصادر

كتببة د .هنبدا طه

مؤشرات ألاداء
للمستوى الثالث عشر
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 -1معٌار الوعً الصوتٌوتمٌٌز الكلماتوالطالقة
فً هذه المرحلة ٌتوقع أن ٌكون الطالب قد اكتسب طالقة مع د ّقة فً القراءة فٌقرأ الطالب مستخدما
نبرة الصوت والتعبٌر المالبمٌن للموضوعٌ .قرأ الطالب فً هذه المرحلة بسرعة أكبر ٌساعده فً
هذا المخزون الذي اكتسبه من الكلمات البصرٌة .كما ٌتوقع من الطالب أن ٌقرأ بٌسر مواضٌع أكثر
تعقٌدا وتصبح القراءة الصامتة/المستقلة نوع القراءة الذي ٌفضّله.
 -1معٌار اكتساب المفردات
أٌ -الحظ استخدام الكاتب للتكرار وإعادة الصٌاؼة لتوضٌح بعض المعانً واألفكار الواردة فً
نصّه.
بٌ -كتشؾ معانً الكلمات من خالل تحلٌل جذورها وأصولهاواشتقاقاتها وتحلٌل ما إذا كانت دخٌلة
على اللؽة العربٌة أم أصٌلة.
جٌ -كتشؾ المعانً األدبٌة والمجازٌة للكلمات والتعابٌر والجمل وٌناقش أهمٌة اللؽة البالؼٌة
واستخداماتها بما فٌها البدٌع والمحسنات اللفظٌة.
دٌ -ستخدم معرفته للؽات األجنبٌة كاالنكلٌزٌة والفرنسٌة لٌكتشؾ معانً الكلمات األجنبٌة والدخٌلة
على العربٌة وطرق لفظها الصحٌح.
هٌ -ستخدم القاموس الورقً أو اآللً (من خالل الحاسوب) للتعرّ ؾ إلى معانً الكلمات الصعبة.
وٌ -ناقش تأثٌر اللؽة العربٌة على اللؽات األخرى.
 -3معٌار مفهوم النص واستراتٌجٌات القراءة والفهم والمراقبة الذاتٌة
أّ -
ٌوظؾ مهارات واستراتٌجٌات القراءة والفهم كالتنبؤ والمقارنة واالستذكار والتلخٌص واالستدالل
واالستنتاج.
بٌ -جٌب أسبلة مباشرة وؼٌر مباشرة وتحلٌلٌة ونقدٌة وتولٌفٌة تبرهن عن فهمه للنص.
جٌ -ح ّدد أوجه الشبه واالختالؾ العمٌقة من حٌث مزاج القصة والشخصٌات وأسلوب الكاتب بٌن
النصوص التً قرأها فً مادة اللؽة العربٌة وفً ؼٌرها من المواد.
دّ -
ٌلخص النصوص وٌضع األفكار الربٌسة والتفاصٌل التً قرأها فً ترتٌبها الصحٌح.
هٌ -ستخدم الجداول والرسومات كرسم فن وشبكات المعلومات كدلٌل على فهمه للنص.
وٌ -تح ّقق من مدى فهمه للنص عبر مراعاة مدى سرعة قراءته ،وإعادة قراءة بعض الجمل
الصعبة ،والقراءة المسحٌة والتصحٌح الذاتً وتدوٌن المالحظات واألفكار.
زٌ -قرأ كتبا من اختٌاره قراءة مستقلة وألهداؾ مختلفة (المتعة ،البحث عن معلومات ,الخ).
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 -4معٌار قراءة النصوص االقناعٌة والتقنٌة والمعرفٌة
أٌ -ستخدم الفهارس وعناوٌن الفصول والحواشً للوصول إلى المعلومات التً ٌحتاجها
ولمساعدته على فهم النصوص.
بٌ -حلل وٌنقد األنماط التنظٌمٌة التً استخدمها الكاتب كالتكرار واستخدام الترهٌبوالترؼٌب
والعاطفة والعقل لتحقٌق هدفه وللتأثٌر على الرأي العام.
جٌ -حلّل األسالٌب االقناعٌة الموظفة فً عدة نصوص كالمقارنة والسبب والنتٌجة والتسلسل الزمنً
واختٌار التعابٌر واأللفاظ.
دّ -
ٌلخص األفكار الربٌسة فً النصوص المعرفٌة وٌقرّ ر أٌّها ؼٌر جاد ومؽرض ومتحٌز وأٌّها
شرٌؾ وواع وموضوعً.
هٌ -قٌّم آلٌات اإلقناع التً استخدمها الكاتب من حٌث د ّقتها وصحتها واعتدالها ومالءمتها لهدؾ
الكتابة وٌرصد أٌة محاوالت من الكاتب للتحٌز وللدعاٌة المؽرضة ولوضع اآلخرٌن فً قوالب.
وٌ -قارن أسلوب النص الذي ٌقرأه بأسالٌب نصوص (مذكرات رسمٌة ،تعلٌمات ،إرشادات ،وثابق
سفر ،معلومات عن منتج معٌن وهكذا) كان قد قرأها سابقا من حٌث ترتٌب الفقرات والعناوٌن
والتنظٌم.
زٌ -ح ّدد وٌفهم هدؾ األدٌب من الكتابة واألسالٌب التً استخدمها كً ٌوصل فكرته للقارئ.
 -5معٌار قراءة النصوص األدبٌة
أٌ -قارن الطرٌقة التً بها تواجه شخصٌات القصة المختلفة أزماتها اإلنسانٌة (الفرد ضد المجتمع
والحرٌة مقابل المسؤولٌة وإنسان فً مواجهة الطبٌعة وهكذا) وٌستشهد بأمثلة وشواهد على ذلك من
القصة.
بٌ -حلّل "الصوت" والخلفٌة الثقافٌة اللتٌن ٌستخدمهما الكاتب فً القصة.
جٌ -حلّل شخصٌات القصة وتأثٌر ك ّل منها على مجرٌات األحداث وكٌؾ تنظر ك ّل شخصٌة إلى
نفسها من خالل تحلٌل مونولوجاتها وتداعً أفكارها وأحادٌثها.
دٌ -مٌز بٌن السمات المختلفة للقصة والشعر والمسرحٌة واألسطورة والقصص ذات الفصول
والقصة األخالقٌة أو الحكمة والسٌرة.
هٌ -الحظ اختٌار الك ّتاب المختلفٌن للمحاور اإلنسانٌة وللمفردات والتعابٌر البالؼٌة والبدٌعٌة (المدح
فً معرض الذم والذم فً معرض المدح ،السخرٌة ،حسن التعلٌل ،التصرٌع والترصٌع وهكذا)
ومدى تأثٌر هذا االختٌار على الجوّ العام للقصة.
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ّ
والمبطن من القصص.
وٌ -حدد المؽزى الواضح
زٌ -صؾ أسالٌب الك ّتاب فً التأثٌر فً مشاعر القارئ (نوع الصور واستخدام التعابٌر البالؼٌة).
حٌ -شرح الطرق التً بها ٌكوّ ن الكاتب نظرته إلى األمور من خالل تحلٌل اللؽة األدبٌة والبالؼٌة
التً استخدمها.
طٌ -تعرّ ؾ إلى لوحات من الخط العربً وٌحاول قراءتها وفهم أسباب استخدام الكلمات كإطار
للفن اإلسالمً.
 -6معٌار العملٌة الكتابٌة
أٌ -ولّد أفكارا من خالل النقاش فً الصؾ ومن خالل قراءاته.
بٌ -حدد الفكرة األساسٌة للموضوع وذلك بعد أن ٌقرأ بكثافة عن الموضوع.
جٌ -حدد الهدؾ من الكتابة والجمهور الذي ٌخاطبه وٌكتب مستخدما ما ٌناسب ذلك الهدؾ.
دٌ -ستخدم استراتٌجٌات التخطٌط من تولٌد األفكار واللوابح والشبكات قبل البدء بالكتابة.
هٌ -ستخدم المسودة لٌنظم كتابته التً ٌجب أن تتضمن بداٌة ،صلبا ونهاٌة مع تفاصٌل ذات معنى.
وٌ -عم على كتابة جمال استفتاحٌة عمٌقة ومؤثرة وؼٌر مألوفة.
زٌ -كتب مستخدما لؽة فصٌحة ٌدرك معها أنها تختلؾ عن العامٌة التً ٌتكلمها كما ٌكتب مقلّدا لؽة
الكتب التً ٌقرأها عادة.
حٌ -ستخدم التكنولوجٌا للطباعة (الحاسوب).
طٌ -عٌد قراءة ما كتب للتنقٌح وإلضفاء نفحة أدبٌة أو حجج اقناعٌة أكثر فعالٌة عند الحاجة.
يٌ -ضٌؾ الكلمات الوصفٌة والتفاصٌل وٌتجنب الحشو ؼٌر المفٌد.
كٌ -ستخدم المصادر كحابط المفردات والقاموس المصور الختٌار المفردات.
لٌ -راجع ما كتب مراعٌا عالمات الترقٌم واإلمالء.
مٌ -ستخدم أدوات تقٌٌم الكتابة كاستمارات التقٌٌم الذاتً لضمان جودة عمله.
نٌ -عٌد الكتابة مستخدما الحاسوب للطباعة ومضٌفا ا رسومات وٌعرض نتاجه على زمالبه
واآلخرٌن.
 -7معٌار "لكل" مقام مقال" فً العملٌة الكتابٌة
أٌ -كتب كتابات تأملٌة ٌضفً علٌها مسحة شخصٌة وتأمّال جادا فً قضٌة من القضاٌا الحٌاتٌة.
وٌستخدم فً ذلك الدوران بٌن ما هو مجرد وواقعً وملموس وشخصً وعام.
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بٌ -جٌب أسبلة تتعلق بكتاب أو قصة أو قصٌدة أو مسرحٌة قد قرأها ٌحلّلفٌها وٌنقد أحداثها وٌتف ّكر
فً معانٌها وٌدعم تلك اإلجابات بالشواهد واألمثلة المستقاة من النص المدروس ومن قراءات
الطالب الخاصة.
جٌ -كتب تقارٌر معلوماتٌة (سٌرة ذاتٌة لعمل ما ،رسالة تظلّم ،مذكرة ،طلب لقرض أو لمنحة
دراسٌة وهكذا) ٌضع فٌه تفاصٌل ومعلومات دقٌقة تستند إلى بحوث كان قد أجراها.
دٌ -كتب مقاالت اقناعٌة تحتوي على موقؾ واضح وبراهٌن وتفاصٌل وأرقام وأمثلة تدعم ذلك
الموقؾ.
هٌ -كتبالشعر والخاطرة والمذكرات الٌومٌة لمتعته الشخصٌة.
وّ -
ٌوثق المصادر التً استخدمها.
 -8معٌار السالمة اللغوٌة فً الكتابة
ّ
بخط واضح وجمٌل مستخدما خط النسخومراعٌاالمسافات المناسبة بٌن الكلمات.
أٌ -كتب
بٌ -كتب الكلمات بشكل صحٌح.
جٌ -كتب الكلمات مراعٌا القواعد اإلمالبٌة (كتابة التاء والهمزة).
دٌ -ستخدم صٌؽة الماضً والمضارع والمستقبل واألمر مع تصرٌفها الصحٌح فً كتاباته.
هٌ -ستخدم الجمل االعتراضٌة.
وٌ -ستخدم عالمات الترقٌم كالنقطة والفاصلة وعالمة التعجب وعالمة االستفهام إضافة إلى
القوسٌن والمزدوجٌن.
زٌ -ستخدم المصادر المتوفرة لمساعدته على الكتابة مثل حابط المفردات والمدرّ سة والقاموس
والكتب األخرى.
حٌ -ستخدم األفعال المرفوعة والمنصوبة والمجزومة واألسماء والصفات واإلضافة والحال (جلس
وحٌداا) والمفعول المطلق (شكراا ،أهالا) والتمٌٌز (اشترٌت خمسٌن كتاباا) وأنواع الجموع المختلفة
وصٌؽة المثنى والجمل الفعلٌة واالسمٌة وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة وأدوات النفً وظرفً
الزمان والمكان وأنواع الجموع المختلفة وصٌؽة المثنى والمبنً للمجهول والمفعول المطلق
والمفعول ألجله فً كتاباته.
 -9معٌار البحث العلمً
أٌ -ختار موضوعا للبحث فٌه من البحة تقترحها المدرّ سة أو موضوعا من اهتماماته.
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بٌ -ستخدم مصادر البحث المختلفة كالمكتبة والكتب الموجودة فً الصؾ والحاسوب وٌراعً فً
هذه المصادر مدى علمٌتها وحٌادها وتارٌخ نشرها ونوعٌة ورقًّ اللؽة المستخدمة فٌها.
جّ -
ٌلخص أهم المعلومات التً وجدها وٌستخدم الشواهد واألمثلة الحرفٌة.
دٌ -عرض نتابج بحثه على زمالبه والمدرّ سٌن شفهٌا وكتابٌا وصورٌا مستخدما طرق العرض
االلكترونٌة الباور بوٌنت وؼٌرها.
ّ
وٌوثق المصادر التً استقى منها معلوماته وحسب المعاٌٌر العالمٌة.
هٌ -دوّ ن
 -11معٌار التواصل والتعبٌر الشفهً واالستماع
أٌ -ستخدم استراتٌجٌات االستماع (تحدٌد مدى وضوح ما ٌقال وتنظٌم المعلومات الواردة والتؽٌٌر
فً النبر والصوت).
بٌ -حدد الطرق واألسالٌب االقناعٌة التً اعتمدها المتح ّدث :الوقابع ،األرقام ،النبرة الخطابٌة
واللؽة البرّ اقة ،الوعظ ،الترهٌب ،الدٌن ،المشاعر،وؼٌرها وٌقٌّم مدى مصداقٌة ذلك المتح ّدث بناء
علٌها.
جٌ -ح ّدد أسلوب المتح ّدث الخطابًٌ :كرّ ر التعابٌر المفتاحٌةٌ ،نظر إلى جمهوره ،رسمً ،جاؾ،
قرٌب من الجمهور ،وهكذا.
دٌ -تح ّدث بوضوح مستخدما ا اللؽة العربٌة الفصٌحة ونبرة وانثناءات صوت وسرعة ووتٌرة
مناسبة.
هٌ -عطً تقدٌمات شفهٌة (اقناعٌة) عن موضوع من المواضٌع المدروسة ٌبرهن فٌها عن فهمه
للموضوع وٌعطً بعض المعلومات والتفاصٌل المرتبطة بالموضوع وتكون المعلومات التً ٌعطٌها
ّ
منظمة (هناك بداٌة ونهاٌة) وٌعطً رأٌه بالموضوع.
وٌ -ق ّدم موضوعا ٌتوقع من خالله أن ٌقنع المستمع إلٌه بوجهة نظره وذلك بأنٌ :ح ّدد بوضوح
موقفه من الموضوع الذي ٌطرحهٌ ،تضمن حدٌثه براهٌن تثبت صحّ ة موقفه كإعطاء أسباب ونتابج
أو مقارنة موقفه بمواقؾ أخرى قد تكون أق ّل إقناعا.
زٌ -ستخدم فً تقدٌماته الشفهٌة رأٌا ا واضحا ا ومدعّما ا بالمنطق والحجة باإلضافة إلى المقدمة
والخاتمة الالفتتٌن.
ّ
وٌوثقها.
حٌ -ستخدم ع ّدة مصادر
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