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Year 6 Year 5 Year 4 Year 3 Year 2 Year 1 تالمجاال   
Strands 

 المهارة

  خالقبأسلوب و  بكفاءة  التحدث •
متعددة ولمختلف    ألغراض

  التأثير  على  عكسني  ماب  المستمعين،
 واالستجابة

  من  األفكار  وإدامة وتطوير  استكشاف •
 الكالم  خالل

الشفوية   التقنيات  من  مجموعة  استخدام •
بأساليب    والسرد مقنعة  حججال  لتقديم

 لالهتمام ذبةاج

  باستخدام  الصفي  النقاش  في  المشاركة •
 الحديثة  الفصحى  العربية  اللغةب  النقاش

  حواريال  الحديث  من تقنيات  استخدام •
  أو  والموضوعات  األفكار الستكشاف

 القضايا

بأسلوب و  بكفاءة  التحدث •
متعددة    ألغراض خالق

  ماب  ولمختلف المستمعين،
 التأثير  على  عكسني

 واالستجابة

  باستخدام قصة سرد •
الهادفة    المالحظات

  التكرار مثل  لإليضاح،
الو  خالصةتوضيح 

  تسلسلاألدلة وال تقديم •

  عن  والدفاع  المنطقي،
 واالستفادة  النظر  وجهات

 اإلقناع لغة  من

 
 

بأسلوب و  بكفاءة  التحدث •
متعددة    ألغراض خالق

  ماب  ولمختلف المستمعين،
 التأثير  على  عكسني

  واالستجابة

  على  مناسب  بشكل االستجابة •
  ضوء  في  اآلخرينمداخالت  

 بديلة  نظر  وجهات
  فعال  بشكل  القصص سرد •

  التفصيلية  المعلومات ونقل
 للمستمعين  متماسكبشكل  

  بعض  فيوالتأمل    ستخداماال •
 للحوار  األساسية  القواعد

بأسلوب و  بكفاءة  التحدث •
متعددة    ألغراض خالق

  ماب  ولمختلف المستمعين،
 التأثير  على  عكسني

 واالستجابة

 واستثارة وتطوير  استكشاف •
 الكالم خالل  من  األفكار

 أو  قصائدأناشيد و اختيار •
  وتحديد  لألداء،  قصص

من خاللها    المناسب  التعبير
أساليب مختلفة    ستخدام)ا

 للقراءة(
  المحادثة  مسار  على  الحفاظ •

  سباباأل  إعطاء أو شرحمع  

 تالخيارا  أو  نظرال جهاتوو
 

  األفكار  وإدامة وتطوير  استكشاف •
 الكالم خالل  من

  قراءةال  خالل  من  النص  تفسير •
  سرعةال بعضبصوت مرتفع مع  

 والتركيز
إلقاء    أثناءبوضوح   التحدث •

 النصوص.
  والمتخيلة الحقيقية  القصص سرد •

  لغةفي    ألوفةأساسيات م  باستخدام
 القصة

واألحداث باستخدام    األفكار شرح •
المستوى  والصحيحة    لغةال

 ناسبالم

 وبأسلوب بكفاءة التحدث •
 متعددة ضاألغر خالق

 بما ،المستمعين ولمختلف
 واالستجابة التأثير على ينعكس

 وإدامة وتطوير استكشاف •
 الكالم خالل من األفكار

 ووصف القصص سرد •
 الخاصة تجربتهم من الحوادث

 مسموع بصوت في

 ويرتب ،القصص يروي •
 القصة لغة باستخدام األحداث

 عند النص إلى أسلوب إضافة •
 الجهرية القراءة

 التحدث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحدث

  لىستجابة عواال  ستدعاءواال  الفهم، •
من    والصريحة  الضمنية  المعاني

  المتكلمين

المتكلم   استخدام  على  تعليقالو  شرحال •
قواعد  وال  المفردات  ذلك  في  بما  للغة،

 واللغوية  يةنحوال
  لفترة  االستماع  عند  المالحظات تقديم •

 تدوين  كيفية  ومناقشة طويلة
  باختالف  بشكل مختلف  المالحظات

 والغرض  السياق
  موجزةال  عروضتقديم الوالتخطيط   •

  أنواع من  أكثر أو  اثنين  باستخدام

 المتعددة  الوسائط
  المتحدثينتقديم    دىم  وتقييم  تحليل •

  استخدام  خالل  من  فعال  بشكل  لنقاطل
 وااليماءات  لغةال
  سياقات  في  اللغة الختالف  االستماع •

 رسمية وغير رسمية
واختالفها    المحكية  اللغة سبل  تحديد •

  من  والغرض  السياق اختالفب
 االستخدام

  ستدعاءواال  الفهم، •
  المعاني  لىستجابة عواال

من   والصريحة  الضمنية

  المتكلمين
  على  تعليقالو  شرحال •

  في  بما  المتكلم للغة،  استخدام
قواعد  وال  المفردات  ذلك

 واللغوية  يةنحوال

مثل:    التفاصيل  استخدام •
  أو  الحكايات،  األمثلة،

  توضيح  أو  لشرح  الخبرات
 المعلومات

 جوانب  بعض  تحديد •
  بينالمتنوعة    الحديث

  وغير  الرسمية  المناسبات
 الرسمية

 اإلقناع  لغة  استخدام  تحليل •

 

 
 
 

 

  على  الرداالستجابة / أو  •
 .مناسب  بشكل  األسئلة

  من مختلفةمعطيات   مقارنة •
نصوص  والصوتيات  ال

 مقتطفات  في والصور
 الرقميةالوسائط    من قصيرة

  الحديث كيفية في  التحقيق •
العمر،   تقدم عواختالفه م

  الجنس  ونوعواأللفة، 
 والغرض

 في  اآلخرين  إلى  االستماع •
 ذات  األسئلة  وطرح الصف،
 التعليمات وإتباع  الصلة

  حديثال  إلى  االستماع •
  وتذكر  الكبار قبل  منالموجه  

  حول  المحددة  النقاط  بعض
 تعلموه ما

ما تم   علىاالستجابة   /  الرد •

  بوصف عرضه
 وتكرار  الشخصيات،

  اتالتعليق  أبرزاألحداث و
 بناءةال

 في  اآلخرين  إلى  االستماع •
 ذات  األسئلة  وطرح الصف،
 واتباع التعليمات  الصلة

  منالموجه    حديثال  إلى  االستماع •
  النقاط  بعض وتذكر  الكبار،  قبل

 تعلموه  ما  حول  المحددة
الستجابة لما يعرض عليه  ا •

إعادة  و  الشخصيات،  وصفب

 بناءةصياغتها بتعليقات 

 واالستجابة واالستدعاء ،الفهم •
 الضمنية المعاني على

 المتكلمين من والصريحة

 استخدام على والتعليق الشرح •
 ذلك في بما ،للغة المتكلم

 النحوية والقواعد المفردات
 واللغوية

 المتنامي التركيز مع االستماع •
 المستمر

 واتباعها للتعليمات االستماع •
 المساعدة بطلب ويقوم بدقة،

 األمر لزم إذا للتوضيح

 من قصص إلى االستماع •
 مدمجة أقراص على أو ،كتب

 يقومون ثم ،بالفيديو أو
 حول آرائهم عن بالتعبير
 عر بها تم التي الكيفية

 المعلومات أو قصة •

االستماع 

 واالستجابة
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  مجموعاتال في مختلفة  بأدوار  القيام •
 وإكمال المهام   التفكير  مهام لتطوير

واإلسهامات    المحادثات،  في  المشاركة •
واستجابات    اقتراحات ناءالمناسبة في ب

 اآلخرين
  وحلها،  المشكالت من  أمثلة  في  النظر •

 المستخدمة  اللغة  واستكشاف
 من  متنوعة  مجموعة  واستخدام  فهم •

  علىالرد  والنقدية البناءة    الطرق
 االنتقادات

  مجموعة من  وإدارة تخطيط •
  الوقت  مرور  معام  مهال

 مختلفة  مستويات  باستخدام
 التخطيط  من

  ألخذ  المختلفة  الطرق  فهم •
  ودعم  المبادرة  زمام

 مجموعات في  اآلخرين
  معلوماتية  عروض تقديم •

 متنوعة  مجموعة  باستخدام

ط المتعددة  وسائال  من
 األشكال

 
 

 
 
 

  المحادثات،  في  المشاركة •
  ناءواإلسهامات المناسبة في ب

واستجابات    اقتراحات
 اآلخرين

 في مختلفة  بأدوار  القيام •
  اللغة  واستخدام  مجموعات

  ذلك في  بما  لهم،  المناسبة
القيادية أو الرئيسية   األدوار

 الصغير  معلمالو والثانوية

  ضمن  بفعاليةعمل  ال •
  ضمان خالل  من  مجموعات

أن يعرف كل عضو في  
 .دوره  مجموعةال

بفاعلية في االستجابة    ملتتش •
  أعضاء  جميع  على  والرد

 المجموعة
اإل  لغة  استخدام •   مكانيةمن 

  المشاعر  في  والتفكير  للتحقيق
 قاتعالال أو  والسلوك

 

 في مختلفة  بأدوار  القيام •
  مهارات  لتطوير  مجموعاتال

 وإكمال المهام  التفكير
  المحادثات،  في  المشاركة •

  ناءواإلسهامات المناسبة في ب
 اآلخرينواستجابات    اقتراحات

  النظر  وجهات  إلى  االستماع •
 واالتفاق  منهم،  كلالتوصيات لو

  يجب  التي  التالية  الخطوات  على
  كل  مساهمات  وتحديد  اتخاذها

 المجموعة في عضو
ستجابة  واال  عرضالمداخالت وال •

  المث  النماذج البصرية،  لىع
  والفيديو)برامج الحاسوب  

 (.والصور  والرسومات

 في مختلفة بأدوار القيام •
 مهام لتطوير المجموعات

 المهام وإكمال التفكير

 ،المحادثات في المشاركة •
 بناء في المناسبة واإلسهامات

 اآلخرين واستجابات اقتراحات

 واألغراني األناشيد يردد •

 واألماكن الناس بوصف القيام •
 والمواقع واألحداث

 .واإلجراءات

 عن نظرهم وجهات شرح •
 مجموعة في اآلخرين
 نظر وجهة يقدم ثم ،صغيرة

 الصف إلى الجماعة

 النقاش

 والتفاعل

 الجماعي

  ذلك  في  بما  الدرامية  التقنيات  استخدام •
  األفكار الستكشاف " لعب األدوار "

 والنصوص
  والتفاهم  األفكار وتقييم وتبادل  إنشاء •

 الدراما خالل  من
 أو  حي  ألداء  الكلي األثر  في  النظر •

  أفكار لنقل مثيرة  طرق وتحديد  مسجل،
   الشخصيات

  كيفيةباألخذ في االعتبار    أألداء تكييف •
 محدد  لجمهور  األداء تطويع

 

  األفكار وتقييم وتبادل  إنشاء •
 الدراما خالل  من  والتفاهم

  في  العمل كيفية في  التفكير •
  استكشاف على  يساعد دور

 المعقدة  القضايا
  المشهد  سيناريو  تمثيل •

المشاهد   من  الستفادةل
 المسرحية

 اآلثار  على  التعرف •
 الدراما  في  المسرحية

 

 
 

  التفسيرات وتقديم  تخطيطال •
  قصصلما مّر به من    المثيرة

 مسرحيات أو  قصائدو
 كيف تبين  التي  أدوار  إنشاء •

  من  السلوك  تفسير  يمكن
 مختلفة  نظر  وجهات

  على  تعتمد نصوصصياغة  •
 االرتجال

  على  اءبنّ ال  التعليق •
  والعروض،  المسرحيات

  وكيفية اآلثار  ومناقشة

 تحقيقها

  الدرامية  التقنيات  استخدام •
 " لعب األدوار "  ذلك  في بما

  األفكار الستكشاف
 والنصوص

  األفكار وتقييم وتبادل  إنشاء •
 الدراما خالل  من  والتفاهم

 

  في  بما  الدرامية  التقنيات  استخدام •
 الستكشاف " لعب األدوار "  ذلك

 والنصوص  األفكار
  األفكار وتقييم وتبادل  إنشاء •

 الدراما خالل  من  والتفاهم
  التقليدية  القصص  من جزءتقديم  •

 الخاصة  والقصص

 موضوعات استكشاف •
 خالل من مألوفة وشخصيات

 األدوار ولعب االرتجال

 الخاصة القصص تمثيل •
 باستخدام وذلك ،والمعروفة

 لشخصيات أصوات

 يلعبوا أن يحبون لماذا مناقشة •
 األدوار

 الدراما

  غير  كلمات  لقراءة  اتالصوتي  استخدام •
 معروفة

  ة والسياق،لغويال  المعرفة  استخدام •
وجذر الكلمات لفهم واستكشاف أساس  

 المعنى
  لبناء  الكلمة  وبنية  اشتقاقات  معرفة •

 سياقها  في  الكلمات  معنى
الجهرية المؤدية للمعني    قراءةال •

  الترقيم  عالماتوالفهم، وإبراز دور 
 في أسلوب القراءة

كبيرة " ألرقام    األعدادكتابة و  قراءة •
 رقما وحرفا "

  لقراءة  اتالصوتي  استخدام •
 معروفة غير  كلمات

ة  لغويال  المعرفة  استخدام •
وجذر الكلمات    والسياق،

لفهم واستكشاف أساس  
 المعنى

  التعبير  معالقراءة الجهرية   •
واإلجادة وإبراز دور  

عالمات الترقيم في  
 األسلوب

  الكلماتب  المعرفة  استخدام •
  وأنماط واالشتقاق  جذورالو

  لقراءة  اتالصوتي  استخدام •
 معروفة غير  كلمات

ة  لغويال  المعرفة  استخدام •
وجذر الكلمات لفهم    والسياق،

 المعنىواستكشاف أساس  
  بنية  من  المعرفة  استخدام •

  في  الكلمات  معنى  لبناء  الكلمة

 سياقها

  التعبير  معالجهرية    قراءةال •
  عالماتل  فهمال  وإظهار

 أثناء القراءة  الترقيم
التعرف على المصطلحات   •

  واستكشاف شيوعا،  األقل
 جذور الكلمات

  السماعية  المعرفة تطبيق •
  معروفة غير  كلمات  لقراءة

 روتيني  صعبة بشكل أو
األنماط اللغوية    استخدام •

  عند  الكلمة  السياقوبنية  
للحصول على    قراءةال

 المعنى

  التعبير الجهرية مع إظهار  قراءةال •
   الصوت وعالمات الترقيم

ة بتدريج  لغوياألنماط ال  استخدام •
والسياق    الكلمة  بنيةمتزايد لفهم  

 لغرض الفهم  قراءةال عند
/    السماعية  المعرفة تطبيق •

  غير  كلمات  لقراءةالصوتية 
 روتيني  بشكل  معروفة

،  شيوعا  قلمعرفة المفردات األ •
 كلمةجذور ال  واستكشاف

القراءة الجهرية المصحوبة   •
 بنمو الثقة بالنفس والقدرات

تطوري معرفتهم بالبناء   •
وجذر    فهم السياق،واللغوي،  

الكلمات، لفهم واستكشاف  
 المعنىأساس  

  ذلك  في  بما  أطول  كلمات  قراءة •
مكونة من أكثر   بسيطة  كلمات

 من مقطع واحد
  الصوتية  معرفتهم  استخدام •

  صعبة  كلمات  لقراءة
الشائعة بسرعة    الكلمات  قراءة •

 " تلقائيا "

 مهارات

واستراتيجي

 قراءة ات

 الكلمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 القراءة
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  غير  كلمات  لقراءة  هجاءال
 معروفة

 
 

 
 
 

  بنية  من  المعرفة  استخدام •
  في  بما  القراءة،  لدعم  الكلمة

 عالمقاط  ةمتعدد  الكلمات  ذلك

  وتنظيم  ةهيكل  على  والتعليق  اإلدراك •
 النصوص

  اتبالك استخدام  على  تعليقالو  شرحال •
 والنحوية  المفردات  ذلك  في  بما  للغة،

 األدبية  والميزات

الحكم على قيمته  و  النص، تقييم •
 وجودته وفائدته

  لموضوعاتل  الكامنةالمعاني    فهم •
 النظر جهاتوو  اوأسبابه

  ووصف  تحديداستذكار و •
  واألحداث  المعلومات

 واألفكار
  وتفسيراستقراء واستنتاج   •

  واألحداث  المعلومات

 واألفكار
  على  والتعليق  اإلدراك •

 النصوص وتنظيم  ةهيكل
  على  تعليقالو  شرحال •

  في  بما  للغة،  اتبالك  استخدام
 والنحوية  المفردات  ذلك

 األدبية  والميزات
  واستخدام  المالحظات تقديم •

 لتفسير  النص عبر  األدلة

 األفكار  أو  األحداث
 نظر  وجهات  استنتاج •

 هو ماخالل    من  الكتاب
 أو من خالل السياق  مكتوب

  مختلفة أنواع بين  ةقارنالم •

 كيفية تحديدنصوص وال  من
 تهاهيكل

 

يقرأ قراءة جهرية ألغراض   •

 متعددة  
الجهرية بإيضاح    قراءةال •

 وفهم
  وتفسيراستقراء واستنتاج   •

  واألحداث  المعلومات
 واألفكار

  ةهيكل  على  والتعليق  اإلدراك •
 النصوص وتنظيم

سلوك   أسباب  استنتاج •
  معين،  لسلوك  الشخصيات

  األفكار بنية وشرح
  النصوص  في وتطويرها

 روائيةال غير

بأنواع    المعرفة  استخدام •
توصل  لل  مختلفةالنصوص ال

  نحو  على  المعلومات  إلى
 فعال

اتب  الك  استخدام كيفية شرح •

في تعبيراته   المجازية  للغة
الجو العام  و صور  لخلق
 للنص

األجزاء    النقاط  تحديد • أو 
 النص في  الرئيسة

  الشخصيات  مشاعراستنتاج   •
 في  ونتائجه  الخيال  في

  منطقية تفسيرات

  استخدام  على  تعليقالو  شرحال •
 ذلك  في  بما  للغة،  اتبالك

زايا  والم  والنحوية  المفردات
 األدبية

وصول والتعرف  ال •

 متنوعة  مجموعةواالستجابة 
  ذلك في بما  الوسائط،  من

  والمجالت،  النصوص
 على  سواء  والنشرات،

 الشاشة  وعلى  الورق

تحديد الشخصيات واأدوارها   •

 وعالقاتها وسلوكها في القصة
  وتفسيراستقراء واستنتاج   •

 واألفكار  واألحداث  المعلومات
والمعلومات    األفكار  يجمع •

/    معالم  باستخدام  وذلك  المتشابهة،
 النص  في بسيطة  أدوات

ت  حدث  لماذا األسباب  بعض  عطيي •
القيام بتبديل  أو  األشياء  بعض

 الشخصيات

  استخدام  على  تعليقالو  شرحال •
  المفردات  ذلك  في  بما  للغة،  اتبالك

 األدبية  والميزات والنحوية
  التنظيمية  ميزاتال شرحي •

تنظيم   ذلك  في بما  للنصوص،
  والرسوم  النص والتخطيط،

 بجديةاأل  والنقاط  تعليقالو  البيانية
استخدام كلمات   كيفية  استكشاف •

  الكلمات  ذلك في  بما  محددة،

  مماثلةال  المعاني  ذات  والتعابير
 )المترادفات(

  فهم تظهر  توقعات تقديم •
 والشخصيات   واألحداث  األفكار

  العناصر  على  التعرف •
  شكل تحدد  التي  األساسية
 مختلفة نصوص

  استخدام  على  تعليقالو  شرحال •
  ذلك في  بما  للغة،  اتبالك

  والميزات  والنحوية  المفردات
 األدبية 

  اللغة  أنماط تأثير شرح •
 المتكررة  والعبارات  والكلمات

 فهم

 وتفسير

 النصوص

  لغرضبشكل موسّع ،   مستقلةال  قراءةال •
 تعلملول  لمتعةلو
  باستخدام  وذلكاالبداعي؛    الرد •

  مع  للتعامل مختلفة  استراتيجيات
 النصوص

  الكاتب، نظر جهاتوو مقاصد قييمت •
 القارئ  على  للنص  الكلي  والتأثير

 اآلخرين،  مع  الشخصية  القراءة  مناقشة •
 ومناقشة القراءة الجماعية لنص واحد

  لغرض"    مستقلةال  قراءةال •
 لتعلماو  لمتعةلو" 

  وذلكاالبداعي؛    الرد •
  استراتيجيات  باستخدام

  مع  للتعامل مختلفة
 النصوص

 نظر  جهاتوو  مقاصد  قييمت •
  الكلي  والتأثير  الكاتب،

 القارئ  على  للنص
 القراءة  عادات في  التفكير •
والعرض    الوصول •

  شكالاأل  ىواالستجابة عل
  برامج  مثل بصريةال

بشكل    مستقلةال  قراءةال •
  لمتعةلو  لغرضموسّع، 

 لتعلماو

  وذلكاالبداعي؛    الرد •
  استراتيجيات  باستخدام

 النصوص  مع  للتعامل مختلفة
 نظر  جهاتوو  مقاصد  قييمت •

  للنص الكلي  والتأثير الكاتب،
 القارئ  على

وصول والتعرف  ال •
 متنوعة  مجموعةواالستجابة 

الوسائط واألشكال    من
  برامج  مثلالبصرية؛ 

  لغرض"    مستقلةال  قراءةال  ق •
 لتعلماو  لمتعةلو" 
 االبداعي    الرداالستجابة أو   •
أسباب    ومقارنة  مشاركة •

 منالقراءة لمجموعة مفضلة  
 قراءةال كتب

  تستخدم  التي  الميزات  تحديد •

 ردود  ثارةإل  الكتابمن قبل 
 القراء  فعل

  املة بذاتهم،كنصوص  ال  قراءة •
لغرض وللمتعة وللتعلم،  

 االختيارات  وتبرير  هاواختيار

/ االستجابة بشكل إبداعي؛    الرد •
  استراتيجيات  باستخدام  وذلك

 النصوص  مع  للتعامل مختلفة
  النصوص،  على  فعلهم  ردود  شرح •

 هامةال  جوانبال  على  تهموتعليقا
 نظر جهاتوو مقاصد قييمت •

  على  للنص  الكلي  والتأثير  الكاتب،
 القارئ

لغرض،    مستقلةال  قراءةال •
 لتعلماوللمتعة،  

  الشخصية  للقراءة  الكتب اختيار •
 الخيارات  أسباب  وإعطاء

  على  والتعليق تصورال •
  والشخصيات  األحداث

وتكوين عالقات أو   واألفكار،

ية بتجاربهم خيالروابط 
 وخبراتهم الشخصية.

  يةالخيال  النصوص بين  التمييز •
  مقاصدوال  الخيالية وغير

 .لقراءتها  مختلفةال

 التواصل

 مع

 ،النصوص

 واالستجابة

 لها
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  والفيديو  الكمبيوتر
 والصور  والرسومات

 موضوع تقديم  كيفية مقارنة •
  الشعرمن خالل  مشترك
 ط األخرىوسائالو والنثر

  والفيديو  الكمبيوتر
 والصور  والرسومات

يكتب بإبداع واستقاللية لمقصد محدد   •
 وللمتعة والتعلم

 واسعة  مجموعة معيستخدم ويتكيف  •
  ألغراض  مناسبةالنصية ال  األشكال  من

 .القراء  مختلفلو  متعددة

  في بما  األسلوبية،  الخيارات تكوين •
  األدبية  والخصائص  المفردات  ذلك

 النظر جهاتوو
وأسلوب   الهيكلية  السمات  استخدام •

 لمعنىالعرض للتأثير في ا
  صياغةقوة الو  التخطيط  استخدام •

 الكتابة وتأثير  فعالية لتعزيز
  المختلفة  السرد تقنيات  استخدام •

 مع اآلخرين  للمشاركة
  عرفتهمم  لتصوير  الكلمات ريااخت •

  وغير  الرسمية  والكتابة  األدبية  المزاياب
 الرسمية

يكتب بإبداع واستقاللية  •
لمقصد محدد وللمتعة  

 والتعلم
  األسلوبية،  الخيارات تكوين •

  المفردات  ذلك  في بما

  األدبية  والخصائص
 النظر جهاتوو
  الهيكلية  السمات  استخدام •

وأسلوب العرض للتأثير في 
 لمعنىا

  وناقد مستقل  بشكل يعبر •
به    الخاصة  الكتابة  على

 ويعمل على تحسينها
  يةالسرد  شكالاأل  تجربة •

  لكتابة مختلفة  وأساليب
 الخاصة  قصصهم

 غير  األشكال  مع  التكيف •
المختلفة    واألساليب  السردية

  أو  يةالخيالالنصوص    لكتابة
 ذلك  في  بما  الواقعية،

 قصائدال
إيجاد التنوع واالختالف  •

 من  نظرات الوجه تطويرل
  خطابال  استخدام  خالل

 وغير المباشر مباشر

يكتب بإبداع واستقاللية  •
 لمقصد محدد وللمتعة والتعلم

  مجموعة معيستخدم ويتكيف  •
النصية    األشكال من  واسعة

  متعددة  ألغراض  مناسبةال

 .القراء  مختلفلو
  األسلوبية،  الخيارات تكوين •

  المفردات  ذلك  في بما
 جهاتوو  األدبية  والخصائص

 النظر

  الهيكلية  السمات  استخدام •
في   للتأثير  العرض  وأسلوب 

 لمعنىا
  في  األفكار  وصقل تطوير •

  صياغةال  باستخدام  الكتابة
 والتخطيط

  التشخيص  استخدام •
  لجذب اهتمام توصيفالو

 اءالقرّ 
  المواد وصياغة  تلخيص •

  مختلفة مصادر  من  واألفكار
 الخيالية    النصوص  لكتابة

المناسب    والجمع ختياراال •

  والصور  الكلمات بين
  الميزات  من وغيرها

 معينل إلى تأثير وللوص

يكتب بإبداع واستقاللية  •
 لمقصد محدد وللمتعة والتعلم

  الهيكلية  السمات  استخدام •
للتأثير في  العرض  وأسلوب 

 لمعنىا

  وسطالو  بدايةال  استخدام •
  التي  القصص  لكتابة  نهايةالو

  األحداث  تسلسل  فيها يتم
 الوصول إلى الحلو منطقيا

الواقعية  و  خياليةال  الكتابة •
  مختلفة من  هياكل  باستخدام

 وصالنص  أنواع
  مجموعة  واستخدام اختيار •

  المنتقاة  المفردات  من
لتوظيف اساليب الكتابة  

 الوصفية
نسيق  التخطيط والت  استخدام •

  والرسوم  والرسومات،

 مختلفة  ألغراض التوضيحية
أعمالهم    وتنقيح  تعديل •

من خالل   كتاباتهم  لتحسين
 ةوالتقارير المباشر  الكالم

 

يكتب بإبداع واستقاللية )بصورة  •
متدرجة( لمقصد محدد وللمتعة  

 والتعلم
  مجموعة معيستخدم ويتكيف  •

النصية    األشكال من  واسعة

  متعددة  ألغراض  مناسبةال
 .القراء  مختلفلو
 بما  األسلوبية،  الخيارات تكوين •

  والخصائص  المفردات ذلك  في
 النظر  جهاتوو األدبية

وأسلوب    الهيكلية  السمات  استخدام •
 لمعنىالعرض للتأثير في ا

  من  والمتابعة  والكتابةالتخطيط   •
  الرئيسية  المالمح  استخدام  خالل

  كتاباتهم  في  لسردألسلوب ا
 الخاصة

  والخبرة  المعرفة  على  االعتماد •
 وتخطيط  تحديد في  النصوص  من

 كتابةال  وكيفية  هيةما
  بما  السردي،  الشكل  على  الحفاظ •

 الوقتإبراز الذات و ذلك  في
  في  االتساق  على  الحفاظ •

  في بما  النصوص غير السردية،
 الترتيبو  الغرض  ذلك

  لالهتمام  مثيرةات  كلم تكوين •
  المناسبة  اختيار المفرداتو
 النص  من  والغرض  ألسلوبل

النصية    الميزات  من ختياراال •
  أغراض  مع  لتتناسب  مختلفةال

 الكتابةمن خالل  معينة

تطوير مهاراتهم في الكتابة   •

  باستقاللية متنامية

  جديدة  وعبارات  كلمات  إيجاد •

  واستخدامها،  لالهتمام ومثيرة

 "القصة لغة"  ذلك  في بما

  مجموعة معيستخدم ويتكيف  •

الكتابية    األشكال من  واسعة

  متعددة  ألغراض  مناسبةال

 .القراء  مختلفلو

  الهيكلية  السمات  استخداميبدأ ب •

وأسلوب العرض للتأثير في  

 لمعنىا

  واألفكار  المعلوماتصياغة  •

 سردية غيربسيطة   أشكال  في

 وبسيطة قصيرة نصوص  إنشاء •

  الشاشة وعلى  الورق  على

  الكلمات بين جمعالتفاعلية بما ي

 واألصوات صوروال  مع

  إلى  اليمين منباستمرار    الكتابة •
 اليسار

 

 

 

 

 إنشاء

 وتكوين

 النصوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكتابة

 في  بما  متماسك  هيكل  في  األفكار تنظيم •
 والفقرات  واألقسام  تخطيطال  ذلك

من األساليب    متنوعة  هياكل  استخدام •
  بشكل  النصوص  وتنظيم  لتشكيل
 متماسك

  هيكل  في  األفكار تنظيم •
  ذلك  في بما  متماسك

 والفقرات  واألقسام  تخطيطال

  متماسكة  فقراتينشئ   •
 وبينها  الجملداخل   بطاترب

  هيكل  في  األفكار تنظيم •
  تخطيطال  ذلك  في بما  متماسك
 والفقرات  واألقسام

  فقرات  في  النص تنظيم •
  واألماكن  األشخاص تصف

 األحداث أو

  هيكل  في  األفكار تنظيم •
  ذلك  في بما  متماسك

 والفقرات  واألقسام  تخطيطال
  متماسكة  فقراتينشئ  •

 وبينها  الجملداخل   بطاترب

  أقسام  إلنشاء  التخطيط  استخدام •
 للكتابة واضحة

بإنشاء   •  / بكتابة   فقراتالبدء 
  الجملداخل    بطاترب  متماسكة

 وبينها

  هياكل  في  أفكارهم تطوير •
 .متزايد  بشكل  مترابطة

 وغير زمنية نصوص كتابة •
 بسيطة  هياكل  باستخدام زمنية

 

 

 وتنظيم بنية

 النصوص
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  السرعة لتحقيق  الفقراتتقسيم    استخدام •
 والتركيز

  األجزاء ترتيب  تجربة •
أثناء الكتابة    والفقرات

 مختلفة  تأثيرات لتحقيق

  والعطف  االحوال  استخدام •
  داخل  التماسك من أجل بناء

 الفقرات

لربط    المناسبة  اللغة  استخدام •
 معا  أقسام النص

  قطعة، فيجمل    مجموعةكتابة  •
  )البداية،  المثال سبيل  على

 (نهايةال  الوسط،

  معنىذات   ومتنوعة دقيقة  جمل كتابة •
 النحوية  المعرفة  باستخدام  وتأثير

  الترقيم  عالماتمن  مجموعة    استخدام •
 المعقدة  الجمل  في  معنىال لتوضيح

مع    الجملة بناء تكييف •
  وصالنصمختلف أنواع 

 اءالقرّ   مختلفو  غراضاألو
  من  مجموعة  استخدام •

 الترقيم، وبناء  عالمات
وفهم عند    بدقة  الجمل

 خطابتوظيفها بأسلوب ال

 ومتنوعة دقيقة  جمل كتابة •
 وتأثير  معنىذات  

  من  مجموعة  استخدام •
  معنىال  لدعم  الترقيم  عالمات
 وتأكيده

 نظر وجهةو معنى توضيح •
 وشروط  عبارات  باستخدام
 وظروف

  الترقيم  عالمات  استخدام •
 شيوعااألكثر  

 ومتنوعة دقيقة  جمل كتابة •
  باستخدام  وتأثير  معنىذات  

 النحوية  المعرفة
ية  الزمن  العالقات  عرض •

 تبعية خالل  من والسببية،
 العطف وحروفالمعنى  

  باستخدام  جمل  إنشاء •
  واألسماء  واألفعال  الصفات

  والوضوح  الدقة  أجل  من
 والتأثير

  خالل  من  المعنى توضيح •
  التعجب  عالمات  استخدام

 أسلوب الخطابو

ذات   ومتنوعة دقيقة  جمل كتابة •
  المعرفة  باستخدام  وتأثير  معنى

 التي لديهم  النحوية
  في  تبدأ  التي  الجمل تأليف •

مضارع  ال)  األزمنة  استخدام
 واألمر(  الماضيو

  ستفهاماال  عالمات  استخدام •
فصل الفقرات التي  ل  الفواصلو

 تتألف من قائمة

  من  مجموعةوتطوير   استخدام •
  معنىال  لدعم  الترقيم  عالمات
 وتأكيده

 بسيطة  جمل وكتابة تأليف •
إلى    للتواصل مستقلبشكل  
 معنى

 

 الجملة بناء

 والبنية

 النحوية

 واستخدام

 عالمات

 الترقيم

  صحيح  بشكل  المألوفة  الكلمات تهجئة •
  االستراتيجيات  من  مجموعة  وتوظيف

 مألوفةال  وغير  الصعبة  الكلمات  لتهجئة
  االستراتيجيات  من  مجموعة  استخدام •

  ئياإلمال تدقيق الو  لتعديلل  المناسبة
 الخاص  العمل  في  الصحيح

  تحتوي  التي  الكلمات  تحديد •
 نمط لغوي معين.  على

  مجموعةمعرفة وتصنيف   •

  مع  لكلماتمتنوعة من ا
معرفة  و  اإلمالء  أنماط

 معانيها

  بنية  من  المعرفة  استخدام •
  النحوي  الصوتي،)  الكلمة

  المفردات  لتوسيع(  والصرفي

 بدقة  توضيحالو
  المألوفة  غير  الكلمات تهجئة •

  استراتيجيات  باستخدام
 شتقاقاال

  جديدة  كلمات تهجئة •
  الصوتيات  باستخدام

  من ومجموعة

 الذاتي   لتحققل  االستراتيجيات
تهجئة أو قراءة التراكيب   •

في الخصائص    المشتركة
 .صحيح  بشكل

  المألوفة  غير  الكلمات تهجئة •
  المعروفة  القواعد  باستخدام

  من ومجموعة
 .تاالستراتيجيا

  تحتوي  التي  الكلمات  تحديد •
  البادئات  العلة،  حروف  على

الحروف و  والالحقات،
ة في  ساكنوال  مضعفةال

 المكان الالزم

  الكلمة  بنيةتهم في  معرف  استخدام •
النحوية،    )المعرفة الصوتية،

لزيادة المخزون  (  والصرفية

الشائعة    اللغوي وتهجئة األصوات
 بدقة

  الكلمة  بنية  من  المعرفة  استخدام •
  اشتقاقي  فونيمي،)

  لتوسيع(  والمورفولوجية
 صحيح  وتهجئة  المفردات

 مشتركة  انعطاف

استخدام مقاطع األصوات   •
  تحديد  أجل منالقصيرة  
 شيوعا  األكثر  طولاأل  الكلمات

 ةالصحيح  ئيةاإلمال  الكتابة •
اللينة الشائعة بما    فوحرلل

يتناسب مع مرحلة السنة  
 األولى

  الكلمات  من  المعرفة  استخدام •
  الكلمات هجاء  في  الصلة  ذات

 الجديدة

 

 

 

 وإمالء بناء

 الكلمة

  الكتابة  من  مختلفة  أنماط  استخدام •
  وتطوير ، مختلفة  ألغراض  اليدوية
  لشخصيةوإبراز ا  ثابت  مميز  أسلوب

 في الكتابة
  من  متنوعة  مجموعة بين  من االختيار •

  المعلومات تكنولوجيا  برامج
 نحو  على  النص  لتقديم واالتصاالت

 واألفكار  المعلومات وتوصيل  فعال

واإلجادة في   تطويرال •
استخدام الكتابة اليدوية  

 وأنيق واضحبأسلوب  
  استخدام  مهاراتتطوير  •

  وأدوات  المفاتيح لوحة
  المعلومات  تكنولوجيا

في تكوين   بثقة واالتصاالت
 وعرضه  العمل

الكتابة المقروءة والمرتبة   •
 باستخدام خط الرقعة.

أساليب مختلفة في    استخدام •

 مكتوب  عمل  لتقديمالكتابة  

واإلجادة عند الكتابة    تطويرال •
وشكل   واضحلتكون بأسلوب 

 أنيق

 مقروء وبشكل  بدقة يكتب •
  ةمتسق بخط النسخ، وبصورة 

  بين  والمباعدة  حجمال  في
 مفرداتال
"    100  إلى  األرقام كتابة •

 رقماً وحرفا "

واإلجادة في استخدام    تطويرال •
  واضحالكتابة اليدوية بأسلوب 

 وأنيق
الطباعة على    مهارات  ستخداما •

  تكنولوجيا  وأدواتلوحة المفاتيح  
  ثقة)ب  واالتصاالت  المعلومات

عرض وأليف  ت  فيمتزايدة(  
 وغيرالنصوص القصصية 

 قصصية.ال

واإلجادة المتدرجة في    تطويرال •
مهرات الكتابة اليدوية المرتبة  

  واضحبأسلوب  

  لوحة  استخدام  مهاراتتطوير  •
  تكنولوجيا  وأدوات  المفاتيح

 بثقة  واالتصاالت  المعلومات
 وعرضه  العملفي تكوين 

 بشكلكتابة جميع الحروف   •
 مفهومو صحيح

 

 

 العرض

 واإلخراج
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النصوص الخيالية   سرد •
 والواقعية القصيرة  

  استخدام  مهاراتتطوير  •
للطباعة    المفاتيح لوحة

 والتحرير وإعادة الصياغة.

  اليسار  إلى  اليمين  من  الكتابة •
 باستمرار

الوعي بأهمية ترك    مع  الكتابة •
   الكلمات بين  مسافات

)مفتاح المسافة( عند    استخدام •
  لكتابة  المفاتيح  لوحةاستخدام  

)إدراك    نصال وأ  االسم
 المسافات(

 

 
 


