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 لمعممي التربية الخاصة

 
 ،تحية طيبة وبعد

 
 إننا نسعى دائما إلعطاء األفضل من أجل ضمان تقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية لمعممينا وطالبنا اإلعزاء.

ان  ،ية المغويةبالوقوف عن كثب بشكل فاعل في كل ما هو متعمق بموضوع الترب، في اآلونة األخيرة قامت ماتيالقد 
أو بإقامة دورات اإلستكمال بالتعاون مع مركز تطوير  المدارس كان ذلك عن طريق تقديم اإلرشاد المباشر لعدد من

 كوادر التعميم. 
بهدف تقريب ومالءمة  ،لقد ارتأينا ان نعمل عمى ترجمة مرشد تطبيق التربية المغوية العربية الى لغتنا األم العربية

 . لبرامج العمل في صفوفنا عمى اختالف فئاتها ومجاالتهامفة المضامين المخت
 

 : صة لتقديم الشكر والعرفان لكل منإنني انتهز الفر 
 

 السابقة لموضوع التربية الخاصة  قطريةالمرشدة ال –جرنفيمد  طوبا ةالسيد
 ماتيا ام الفحممرشد لموضوع التربية المغوية العربية في  -السيد محمد وتد 

 لموضوع التربية المغوية في التعميم الخاصلوائية مرشدة  -وران حندقموالسيدة ب
 

 آمل ان يساهم هذا المرشد في تطبيق وتذويت كل ما هو متعمق بموضوع التربية المغوية العربية.
 

 ،ونعمل على نشرها ،ونتقن تعلمها ونحسن النطق بها ،" نتعهد معكم على ان نصون لغتنا العربية األصيلة
يعزنا  ، إنما نصون تراثنا وكياننا القومي والعلمي والثق افي  ،ثقة كاملة اننا حين نصون لغتنا العربيةندرك ب

لغتنا   ،ومتذوقين لبيانها ومعانيها ،ويكرمنا ان نقف حافظين لتاريخها ،ان نف اخر بالعربية بين لغات األرض
 باقية الى األبد ...."وهي   ،هي لغة العلم والفن ولغة العق ل والروح، هويتنا وقوام أمتنا

 ميثاق عام اللغة العربية() 
 
 

 مع اإلحترام
 صباح شرارة ابو بكر
 مديرة ماتيا ام الفحم

 
 

 

 



2 

 

 2011نقطرية، قسم انتربية انخاصة، انفصم انثاوي، مىظومة انتذصيالت انمطهوبة في انتربية انهغوية، مستىدات انهجىة ا

 

 المطلوبة فً التربٌة اللغوٌة تمنظومة التحصٌال: الفصل الثانً

 ضامٌنمعاٌٌر الم

 

 

 مهارة اتصالٌة  -اإلصغاء والحدٌث : األول  التحصٌل المطلوب

 

 : الفرعتفصٌل مجاالت 

  .االستجابة لالتصال المبادر به من قبل الغٌر 1.1

 .اجتماعً –المبادرة إلى خلق تفاعل اتصالً   1.1

  .ات التعلم والسٌرورات االجتماعٌةالمبادرة إلى المشاركة فً سٌرور 1.1

 

 .نصوص متنوعة الهداف وجهات مختلفةالتحصٌل المطلوب الثانً: كتابة 

 

 تفصٌل مجاالت الفرع:

الحصول على اتصال  للحصول نظومة رموز متفق علٌها )عالمٌة وشخصٌة( استعمال م 1.1

  كتابً.

  . تصمٌم منظومة اإلشارات الكتابٌة األبجدٌة –كتابة أحرف  1.1

 . كتابة كلمات وتوسٌع قاموس الكلمات المكتوبة 1.1

  .ٌشمل استعمال عالمات الترقٌم ،كتابة جمل صحٌحة من الناحٌة اإلنشابٌة واالتصالٌة 1.2

نصوص مختلفة  من مختلف مجاالت الحدٌث من خالل استعمال التراكٌب المناسبة كتابة  1.3

 .(حادثة شخصٌة \خاطرة\للنص والحدٌث المكتوب )التركٌز على موضوع النص 

              

  . التحصٌل المطلوب الثالث :قراءة نصوص متنوعة ألهداف مختلفة

 تفصٌل مجاالت الفرع:

 .واستخالص المعانً التً تمثلها ٌهاورموز متفق علتمٌٌز إشارات  1.1

  التصوٌرٌة )لوجو جرافٌة(.قراءة ال 1.1

القدرة على الربط بٌن اإلشارات الكتابٌة ونطق الكلمات ) ٌشمل الوعً  –األبجدٌة معرفة  1.1

 . (الصوتً
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  . لكلمات استراتٌجٌة لقراءة  1.2

 طلقة.دقٌقة و،قراءة جهرٌة   1.3

 . فهم المغزى من النص المكتوب  1.4

  .راجع علمٌةاستعمال م  1.5

 . فً النص العالمات التنظٌمٌة استخدام  1.6

 . كتاب واالستمتاع بقراءتهالالتعامل مع  1.7

  معرفة لغوٌة ومهارات لغوٌة أولٌة –لغوٌة  مهاراتالتحصٌل المطلوب الرابع: 

 تفصٌل مجاالت الفرع:

 .ٌة للكلمات(تمٌٌز أشكال الحروف حسب مواقعها فً التراكٌب الكتاب (اورتوغرافٌة  معرفة  2.1

 .معرفة لكسٌكالٌة )ثروة لغوٌة(  2.1

 .انمعرفة انمورفونوجية  2.1

 . انمعرفة اندالنية-2-2

 .(وعي انصوتيانفووونوجية )ان انمعرفة 2.3

 .انبرجماتيةانمعرفة  2.4
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 اتصالٌة مهارة -اإلصغاء والحدٌث: األولالتحصٌل 

 :تفصٌل مجاالت الفرع

 لالتصال المبادر به من قبل الغٌر االستجابة 1.1مجاالت الفرع 

 وصف األداء المطلوب
  فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق  

 األهداف 

سؤال  االجابة عه

دسب مفتوح 

 ،الرغبة أو، ذاجةنا

أو  من خالل الكالم
االتصال بواسطة 

   البدٌل

بنعم أو ال  اإلجابة
 غرضاقتراح عند 

لٌة أو مساعدة فعا،
فً النص أو من 

االتصال  خالل
   الداعم البدٌل

 غرضقبول/رفط 
قبول/رفض 

استمرارٌة عمل أو 
اقتراح مساعدة 

 بشكل غٌر كالمً 
 

لالتصال من  ستجابةاال
اجل إشباع االحتٌاجات 

 والرغبات 
 

فعالٌة ستجابة لاال
/محادثة /أنشودة 

بادر إلٌها شخص 
 بالغ /صدٌق 

ة رد فعل إزاء قص
بشكل لفظً حدث /

 أو غٌر لفظً

االستجابة لمناداة 
بشكل لفظً  اسمه 

 أو غٌر لفظً  
 

حدث تجاوب مع ال
)مثل  عاطفً 

عناق ، :مصافحة
 (قبلة،

خلق تقارب ل االستجابة
 اجتماعً -عاطفً

التجاوب مع 
المعلومات 
 /المضمون

التعامل مع أحاسٌس 
 الغٌر

للمشاركة  االستجابة سبلةاالستجابة لأل
 لمعلومات أو بالتجارببا

 
 

التصرف حسب 
أو  قواعد تم ذكرها 

 تم شرحها

استعمال 
المصطلحات فً 

المباركة : المواضٌع
 الشتٌمة/ /اإلطراء/
 االستنكار 

 

تطبٌق بعض 
التعلٌمات المتعلقة 

 بقواعد التصرف

االمتثال للقواعد 
 االجتماعٌة المعهودة

تتبع تسلسل الحدٌث 
 لمدة زمنٌة

ام إظهار االهتم
 باألمور المتداولة 

 

خلق اتصال بصري 
 مع المتكلم

 

 اإلصغاء ألقوال اآلخرٌن

انتعبير عه رأي أو 

 مهاتخاذ موقف 

 انذديجمضمون 

أسبلة عقب  توجٌه
 اإلصغاء للحدٌث 

اسبلة اإلجابة على 
 االخرٌن

انتعبير عه رأي أو 

مه اتخاذ موقف 

طريقة عرض 

ألمور والتصرفات ا
  م الغٌر لفظٌة للمتكل

إعطاء تفاسٌر 
لطرٌقة عرض 

األمور والتصرفات 
 تكلمالغٌر كالمٌة للم

إبداء رد الفعل حول 
طرٌقة عرض 

األمور والتصرفات 
  الغٌر لفظٌة للمتكلم 

عرض  التعامل مع كٌفٌة
األمور والتصرفات الغٌر 

 لفظٌة للمتكلم 
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 اجتماعً-المبادرة لخلق تفاعل اتصالً  – 1.1الفرع  تمجاال

 
 األداء المطلوبوصف 

 فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق  
 األهداف

طلب مساعدة 
التعبٌر عن الرضا 
 أو احتجاج لفظً 

طلب/رفض  
 فعالٌة/ غرض

بصورة لفظٌة أو 
االتصال من خالل 

   البدٌل

طلب غرض/ 
بصورة غٌر  فعالٌة

 ملفوظة

أخذ زمام مبادرة 

ذ احتياجاث لساتصاليت 

 ورغباث 

 
التوجه باقتراح 

لفعالٌة / محادثة / 
لعبة لصدٌق أو 

 لشخص بالغ  
 

 
مناداة شخص 

باسمه ٌمكن أن 
ٌكون شرٌكا فً 

فعالٌة/ لعبة/ 
 محادثة 

 
المبادرة بحدث 

مثل: ،عاطفً 
طلب ، قبلة، عناق

 لفت انتباه 
 

 

أخذ زمام مبادرة 

اتصاليت لخلق تقارب 

  اجتماعي- عاطفي

بيه خبرات  مجدان

في  ومواقف وآراء

 قصة أو ددث 

 ،تقرٌر عن فعالٌة
 رواٌة حادثة/تجربة

 توصٌل معلومات

توجه مقتضب  
 لصدٌق/

شخص بالغ من 
أجل مشاركته 

 بمعلومات /بتجربة 

أخذ زمام مبادرة من 
اجل المشاركة 

 بالمعلومات أو بالتجربة 

عطاء تعلٌمات أو إ
للغٌر لقواعد  حشر

 التصرف الحسن 

قول تعبٌر طوٌل 
ٌمثل قواعد 

التصرف )طلب 
 اعتذار (، إذن

قول تعبٌر قصٌر 
ٌمثل قواعد 

 ،)تحٌةالتصرف 
 شكر(

أخذ زمام مبادرة 
اتصالٌة حسب قواعد 

 اجتماعٌة  معهودة 

خلق اتصال صحٌح 
وناجع من خالل 
استعمال قاموس 

كلمات غنً حسب 
قواعد التعبٌر 

السلٌمة وبتنوع 
الروابط  كبٌر من

 تماعٌةاالج

خلق اتصال صحٌح 
عبٌرٌة حسب قواعد ت
 متنوعة أساسٌة عالقة 

من  الروابط 
  االجتماعٌة

قول رسالة قصٌرة 
بشكل مفهوم ، وبسٌطة

 ولكن غٌر متقن 

خلق اتصال كالمً 
للمشاركة بالتفاعالت 

االجتماعٌة ذات سٌاقات 
متنوعة ولمختلف 

 المتلقٌن 

مع ، مثل السابق
 استعمال رموز

مع ، قمثل الساب
 استعمال رموز

مع ، مثل السابق
 استعمال رموز

خلق اتصال كالمً من 
خالل رموز للمشاركة 
بالتفاعالت االجتماعٌة 
ذات سٌاقات متنوعة 

 ولمختلف المتلقٌن
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 المبادرة إلى المشاركة بسٌرورات التعلٌم وسٌرورات اجتماعٌة 1.1 الفرع تمجاال

  

 وصف األداء المطلوب 
 فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          رٌقفً بداٌة الط

 األهداف 

 

اإلجابة بموضوعٌة 
على أسبلة حول 
: مواضٌع متنوعة

اجتماعٌة ، شخصٌة
 وعامة 

اإلجابة بموضوعٌة 
على أسبلة عامة 

، أحداث ٌومٌة: مثل
 معلومات 

اإلجابة بموضوعٌة 
على أسبلة تتعلق 
بأمور شخصٌة 

، ةالعابل ،البٌت: مثل
كتاب ومواضٌع 

 ذات صلة 

إصغاء ورد فعل ٌتناسب 
 مع أقوال الغٌر 

مشاركة فعالة 
من   وموضوعٌة

خالل استعمال لغة 
متالبمة مع 

 ،الموضوع
الجمهور المتلقً 

 والهدف 

ركة الفعالة فً االمش
 طوٌلة  محادثة

استدراج الطالب 
من قبل المعلم 

للمشاركة بمحادثات 
 قصٌرة 

اش االندماج بحدٌث ونق
 حسب معاٌٌر معروفة 

 المشاركة التامة 
فً الحدٌث والنقاش 

فً مختلف 
 المواضٌع 

طرح أسبلة حول 
 المواضٌع المدرسة 

اإلجابة على أسبلة  
فً المواضٌع 

 المدرسة 

 ،المشاركة بالتعلم
 بالحدٌث وبالنقاشات 

التعبٌر عن 
أراء أو ،افضلٌات

أفكار متعلقة 
بالموضوع 

 المطروح وتبرٌرها 

لتعبٌر عن ا
الرغبات الشخصٌة 
والرأي بما ٌتعلق 

بالموضوع 
 المطروح 

التعبٌر عن 
موضوع  افضلٌات

الحوار أو المشاعر 
 تجاهه 

 

التطرق إلى فحوى 
 مواضٌع التعلٌم من

خالل االختٌار والتصمٌم 
 الذاتً

 

استعمال صحٌح 
لقوة الصوت 

 والنبرات السابدة 

استعمال نبرتً 
صوت بارزتٌن 

 ،فرحة)على األقل 

 (حزٌنة

 قوة نبرة استعمال
صوت بارزتٌن 

على األقل )عالٌة 
 ومنخفضة(

مالءمة نبرة الحدٌث 
وة الصوت مع وق

 المتلقً ومع الموضوع

استعمال أنماط 
لغوٌة سابدة خالل 

دمج قاموس 
 الكلمات المناسب 

التعرف على أنماط 
 لغوٌة سابدة

التمٌٌز بٌن نمطٌن 
لغوٌٌن متضادٌن 

ن واستعمالهما م
خالل دمج قاموس 

 الكلمات المناسب

اختٌار قاموس الكلمات 
واألنماط اللغوٌة 

 ،المناسبة للموضوع
 للمتلقً وللظروف

االجابة إعطاء 
ة على بموضوعٌ

حول  أسبلة
معلومات مخفٌة  

غٌر مذكورة بشكل 
واضح فً 

 موضوع المدرس ال

موضوعٌة ب االجابة
على أسبلة 

، باستعمال الشرح
 الوصف والمثال 

اإلجابة بموضوعٌة 
على سؤال حول 

معلومات واضحة 
ذكرت فً المادة 

 المدرسة 

 إعطاء إجابات

موضوعٌة  لألسئلة 
المطروحة فً 

 الموضوع المدرس 
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 وصف األداء المطلوب 
 فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          رٌقفً بداٌة الط

 األهداف 

 

منظمة  تقدٌم تقارٌر
: البناء من حٌث

، االفتتاحٌة
الموضوع 

مع  ،والخاتمة
إعطاء الوصف 

  الدقٌق والمحسوس

 تقدٌم تقارٌر
متواصلة عن 

 حدث/سٌرورة ال
التجربة بالترتٌب 

 الصحٌح  

تقدٌم تقرٌر عن 
التفاصٌل األساسٌة 

 للحدث/ التجربة 

تقرٌر موضوعً حول  
حدث /تجربة للمتلقً 

 الذي لم ٌكن حاضرا

تقدٌم تقرٌر عن 
السٌرورة: ماذا تعلم 

ماذا ؟ من الفحوى
 ؟ تعلم عن المهمة

تقدٌم تقرٌر عن 
 نجاحه وصعوباته 

تقدٌم تقرٌر عن 
أحاسٌس : نفسه

 وأفكار 

تقدٌم تقرٌر ٌبٌن السٌرورة 
 التعلمٌة
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 كتابة نصوص من نوعٌات مختلفة ألهداف مختلفة ومتلقٌن مختلفٌن. التحصٌل الثانً

 تفصٌل مجاالت الفرع:

 الستنباط اتصال مكتوب )عالمٌة وشخصٌة( استعمال منظومات رموز معروفة 1.1مجال الفرع 

 
 وصف األداء المطلوب 

  فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          الطرٌقفً بداٌة 
 األهداف      

 

ذاتً  استعمال 
رموز  المعروفة لل

خلق تفاعل من أجل 
مع أصدقابه 

 ومعلمٌه 
 

الدعم فً االنتقال 
من  استعمال رموز 

شخصٌة إلى 
استعمال رموز 

معروفة عالمٌة فً 
المواضٌع التً  

 تدرس فً الصف
 . 

رموز  استعمال
الحتٌاجات  شخصٌة

  وأهداف شخصٌة 
رموز شخصٌة )*

من  تكون مفهومه
الطالب  محٌط 

 (فقط

 استعمال منطقً
لمنظومة رموز معروفة 
لتحفٌزه على المشاركة 

 فً التعلم 

الربط بٌن غرض  
وبٌن صورة ورمز 

وبٌن ، معروف
كلمة مكتوبة  

 (،جرافٌة-لوجو)

الربط بٌن صورة 
وبٌن لوحة ورمز 

 علٌه  متعارف
(P.C.S ) 

الربط بٌن غرض 
محسوس وبٌن 

 صورة 

مضمون المبادرة لتسلٌم 
  . رسالة مكتوبة

 
 تصمٌم منظومة الرموز الكتابٌة األبجدٌة  –كتابة أحرف  1.1مجال الفرع 

 
 وصف األداء المطلوب 

  فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق
 األهداف      

 

ٌكتب بنفسه جمٌع 
األحرف بشكل 

 اٌمكن قراءته
  اوتمٌٌزه

ٌكتب بنفسه قسما 
من األحرف بشكل 

 اٌمكن قراءته
  اوتمٌٌزه

ٌمسك بالقلم بطرٌقة 
تسمح له بأن ٌنسخ 

مقروءه أحرفا 
 وقابلة للتمٌز

 
 

 االبجدٌةحرف ألكتابة أ
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 ة : كتابة كلمات وتوسٌع الثروة اللغوٌة المكتوب1.1مجال الفرع 

    
 وصف األداء المطلوب 

  فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق
 األهداف      

 

 كلمة 50كتابة 
 تعلمها فً الصف 
 
 

 كتابة أسماء 
 األصدقاء
 وكلمات والعابلة

 أخرى ذات أهمٌة 
 

 كتابة االسم 
  الشخصً

 
  

 كتابة قوالب الكلمات
 من قاموس 
  مات  الشخصًالكل 

 )لوجوجرافٌه(
 

استعمال قوالب 
كلمات مكتوبة أثناء 

 التعلٌم فً الصف 
  

الربط بٌن رمز 
 ( P.C.S)معروف

 وبٌن كلمة مكتوبة 
 
 

الربط بٌن كلمات 
مكتوبة وبٌن 

أغراض معروفة 
قاموس )ذات عالقة

  لغوي خاص( 
 

كلمات قوالب استعمال 
 مكتوبة 

كتابة كلمات 
بنى باستعمال الم

للغوي ا
 المورفولوجً

)كلمات مشتقة من 
  جذر الكلمة (

كتابة الكلمات 
المبنى باستعمال 

اللغوي 
المورفولوجً 

)شكل الحرف فً 
الكلمة(: أنماط 

نحوٌة من تصرٌف 
األفعال ومشتقات 

 األسماء  
 
 

تهجبة فونولوجٌة 
حسب  )صوتٌة(

قوانٌن التحوٌل 
ً ومفون -الجرافو

 لنغمةترجمة ا)

 لرمز كتابً( 

هجئة كلمات بشكل ت
 دقٌق 

 الفقرةكتابة كلمات 
  وبانسٌابٌه بدقة 

جملة الكتابة كلمات 
  وبانسٌابٌة بدقة 

كتابة كلمة كاملة 
 بانسٌابٌةبدقة و

 تهجئة سرٌعة للكلمات 

 

 ٌشمل استعمال عالمات الترقٌم  ، من ناحٌة تعبٌرٌة واتصالٌهكتابة جمل صحٌحة : 1.2مجال الفرع 

 

 مطلوب وصف األداء ال
 فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق

 األهداف      
 

، ركبةجملة مكتابة 
 كاملة واتصالٌة 

 ،بسٌطة كتابة جملة
من كاملة وصحٌحة 
 الناحٌة التعبٌرٌة

كتابة تعابير  

:ترتيب كهمات في 

 جمهة بشكم صذيخ

 كتابة جمل 
 

 

استعمال جمٌع 
ترقٌم عالمات ال

طبقا للقواعد وفهم 
 معانٌها 

استعمال عالمات 
 االقتباس ،
األقواس النقطتٌن و

بشكل صحٌح وفهم 
 معانٌها  

النقطة استعمال 
 ،وعالمة االستفهام

 وفهم معناهما 

 استعمال عالمات الترقٌم 
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 استعمال عناصر البناء المناسبة لنوع النص والحدٌث كتابة نص من خالل :1.3مجال الفرع 

 لمكتوبا

 وصف األداء المطلوب 
 فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق

 األهداف      
 

اإلجابة بجملتٌن عن 
من  ،سؤال مفتوح

خالل استعمال نص 
 ٌساعد على التذكر 

اإلجابة بجملة 
واحدة عن سؤال 

)صف ال..(  مفتوح
بحٌث تكون إجابة 
السؤال فً النص 

 طى  المع

اإلجابة بكلمة واحدة 
 عن سؤال محدد

 أٌن؟ كم؟( )

 كتابة إجابة لسؤال 

تطوٌر الموضوع 
أو الفكرة من خالل 
عرض أفكار وأراء 
مع المحافظة على 

محور مركزي 
 موحد  

ع توسٌع الموضو
/الفكرة من خالل 
 ،توفٌر توضٌحات
 أمثلة وأوصاف 

كتابة نص ٌمثل 
فكرة /موضوع 

بجملتٌن حتى ثالثة 
 مل ج

كتابة دون الخروج ال
عن السٌاق/الفكرة  

 وتطوٌرها 

الكتابة حسب 
العناصر الثالثة 
دون اللجوء إلى 

القالب أو الرموز 
  بصرٌةال

الكتابة مع استعمال 
 أجزاء القالب كرمز 

الكتابة داخل قالب 
موجود ٌشتمل 

لب  ،المقدمة على:
 الموضوع والنهاٌة 

كتابة نص باستعمال 
 ،المقدمة: عناصر البناء

 لب الموضوع والنهاٌة 

تنظٌم الفقرات 
حسب ترتٌب 

 منطقً 

إعطاء عنوان 
ثانوي ٌتناسب مع 

 موضوع الفقرة 

إعطاء عنوان 
 ربٌسً 

 تنظٌم بناء النص 
 
 

 
الكتابة حسب 

نوع أدبً  مركبات
بدون قوالب أو 

 رموز 
 

 
الكتابة من خالل 
استعمال أجزاء 
 القالب كرموز 

 
 الكتابة داخل قالب

 معطى 
 

 
من خالل كتابة نص 

 المبنىاستعمال مركبات 
 لنماذج انواع ادبٌة 

 انواع أدبٌة كتابة
من عالم الحوار 

 والحدٌث.

كتابة أجناس أدبٌة 
من عالم الحوار 

للتواصل  والحدٌث
قصة  ،)رسالة

 ..(.شخصٌة
 

كتابة نصوص 
لالستعمال  وظٌفٌه

الٌومً من قبل 
، مباركةالطالب )

قابمة  ،دعوة
  رها(وغٌ

من كتابة نصوص 
 عوالم الحوار والحدٌث

 

دمج مواد بصرٌة 
أو جداول من أجل 
تطوٌر الفكرة فً 
 النص أو تجسٌدها 

تلخٌص نص عن 
طرٌق صورة أو 

 رسمة

كتابة نص وفقا 
 لصورة  أو لرسمة

دمج مواد بصرٌة مع 
 نص مكتوب 
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 التحصٌل الثالث :قراءة نصوص مختلفة وألهداف مختلفة

 ت الفرع واألهدافتفصٌل مجاال

 : التعرف على عالمات ورموز بٌانٌة معروفة وفهم المعانً التً تمثلها  1.1مجال الفرع 
 

 وصف األداء المطلوب 
  فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق

 األهداف      
 

ٌستطٌع الطالب 
تمٌٌز عالمات 
معروفة تمثل 

ٌدٌر : إغراضا
 ،ٌبتسم ،ٌشٌر، أسهر

 ،ٌصدر أصوات
 ٌطلق أسماء

ٌستطٌع  الطالب 
تمٌٌز صور ولوحات  

ٌدٌر : تمثل إغراضا
 ،ٌبتسم،ٌشٌر، رأسه

 ،ٌصدر أصوات
  ،ٌطلق أسماء

ٌتعرف الطالب على 
أغراض وٌربطها 
بصور مناسبة لها: 

 ،ٌشٌر، ٌدٌر رأسه
ٌصدر  ،ٌبتسم

ٌطلق  ،أصوات
 أسماء

التعرف على أغراض 
ت وعالمات صور لوحا،

 معروفة
 
 

 

 

ٌمٌز الطالب  
عالمات ورموز 

 عالمٌه
  

 

ٌمٌز الطالب 
عالمات ورموز 

معروفة فً  محٌطه 
 التربوي  

 
 

ٌتعرف الطالب على 
لوحات ،صور 

ورموز شخصٌة 
)تكون مفهومة 
لمحٌط الطالب 

 القرٌب فقط(

ٌمٌز الطالب صور 
وعالمات التً تدل 

وتمثل أحاسٌس 
 وصفات 

 ٌمٌز الطالب
عالمات ورموز 

 تمثل أفعال

ٌتعرف الطالب على 
صور ورموز تدل 

 على  أسماء   

ٌنفذ الطالب تعلٌمات 
 وفقا لرموز عالمٌه 

ٌنفذ الطالب تعلٌمات 
وفقا لعالمات 

ورموز متفق علٌها 
 فً محٌطه التربوي 

ٌنفذ الطالب تعلٌمات 
وفقا لصور 

 ورسومات شخصٌة 

فهم المعنى من أغراض 
موز أو عالمات ور

 محددة 
 
 

ٌقرأ الطالب نصا 
وٌستعمله كوسٌلة 

 اتصال 

ٌقرأ الطالب جملة 
كلمات فما فوق  3)

وٌستعمله كوسٌلة 
 اتصال 

ٌقرأ الطالب تعبٌرا 
)صباح  قصٌرا
أحمد( ، الخٌر

وٌستعمله كوسٌلة 
  االتصال

استخالص المعلومات 
والعبر من النص 

البصري )المكون من 
 (PCSصور ورموز 
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 جرافٌة(–)لوجو  تصوٌرٌه–قراءة رسومٌة : 1.1جال الفرعم
 

 وصف األداء المطلوب 
  فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق  

 األهداف      
 

ٌمٌز الطالب قوالب 
كلمات هامة متعلقة 
بمجاالت المعرفة  

 المدرسة  فً الصف
)مثل كلمات 
ومصطلحات 

 أساسٌة( 

ٌمٌز الطالب  عدد 
من الكلمات ذات 
معنى من عالمه 

 الشخصً  

 

ٌمٌز  الطالب  كلمة  
مكتوبة وذات معنى 

عالمه  الشخصً من 
)مثل اسمه 

 (الشخصً

 –قراءة رسومٌة 
لقوالب  ةتصوٌرٌ
 الكلمات 

ٌقرأ نص أو كتاب 
شخصً ٌعتمد على 
كلمات معروفة فً 

موضوع غٌر 
معروف وغٌر 

 شخصً 

أو ٌقرأ لطالب نص 
كتاب شخصً 

، بموضوع معروف
بحٌث  ٌكون 

المضمون مدعم 
بصور وجملة حتى 

فقره واحدة فً 
 الصفحة 

ٌقرأ الطالب نص أو 
، كتاب شخصً

بحٌث المضمون 
مدعم بصور 

ومرافق   للصور 
كلمات قلٌلة مألوفة 
للطالب حتى جملة 
 واحدة فً الصفحة 

–قراءة رسومٌة 
لنص  ةتصوٌرٌ

 واستنباط العبرة منه 
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 ربط منهجً بٌن الرموز الكتابٌة واللفظ–: التمكن من شٌفرة األحرف الهجائٌة 1.1مجال الفرع 
 (الصوتً  -ٌشمل الوعً الفونولوجً)

 
 

 وصف األداء المطلوب 
 فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق

 األهداف      
 

الب بٌن ٌمٌز الط
 األحرف واألرقام  

ٌمٌز الطالب بٌن 
األحرف وبٌن 

عالمات و/أو رموز 
 بٌانٌة 

ٌمٌز الطالب  أحرف 
موجودة فً المحٌط 

) االشارة  القرٌب
 الى الحرف (

تمٌٌز األحرف كفئة 
منفردة )عن الصور ( 

مكونة من رموز 
 تستعمل للقراءة والكتابة 

ٌقوم الطالب بلفظ  
لتً ( النغمةالفونٌما)ا

تمثل الحرف  
 صوت الحرف()

ٌسمً الحروف 
بواسطة رد فعل 

كالمً او عن طرٌق 
 פלט קולי 

ٌمٌز الطالب أسماء 
جمٌع األحرف 
، بأحجام مختلفة

بخطوط مختلفة 
: وبألوان مختلفة

 ٌصدر صوتا ، ٌشٌر

التعرف على أحرف 
 الهجائٌة 

ٌسمً الطالب 
 الحركات 

ٌلفظ الطال النغمة 
الخاصة فً كل 

 حركة 

ٌمٌز الطالب أشكال 
 حركات 

 معرفة الحركات
 
 

ٌستعمل الطالب 
قوانٌن المسح بشكل 
دابم  فً عملٌة فك 

رموز الكلمات الغٌر 
 (ةمألوفة ) التهجب

ٌربط الطالب بشكل 
منهجً ودقٌق بٌن 

 حرف وحركة 

ٌقرأ الطالب قراءة 
  دقٌقة للمقاطع

مقاطع :استعمال قوانٌن 
 -المسح الجرافو

 فونومً 

ٌستمتع بالعاب  ا  قوافً بنفسه ٌنش
 القوافً وٌشارك بها 

ٌمٌز قوالب قوافً 
فً نهاٌات الكلمات  

 )السجع(

 الوعً الفونولوجً

ٌحلل كلمة من 
مقطعٌن أو أكثر إلى 

 مقاطع  

ٌمٌز مقطع نهابً فً 
كلمات  محكٌة 

مؤلفة من مقطعٌن أو 
 أكثر

ٌمٌز مقطع افتتاحً 
فً كلمات  محكٌة 

ن أو مؤلفة من مقطعٌ
 أكثر 

ٌحذف مقطع من 
 وسط الكلمة 

ٌحذف مقطع افتتاحً  ٌحذف مقطع نهابً
من كلمات محكٌة 
 )ثالثٌة المقاطع( 

ٌحذف نغمة من 
 مقطع فً بداٌة/

 نهاٌة الكلمة 

ٌحلل مقطع الى 
 نغمتٌن 

 /ٌمٌز النغمة االولى
االخٌرة  فً كلمة 
محكٌة مكونة من 

 مقطع واحد 

ٌحذف النغمة 
 ً الكلمة الوسطى ف

ٌحذف النغمة 
  االخٌرة فً الكلمة

ٌحذف النغمة االولى  
 فً كلمة محكٌة 
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 قراءة كلمات بشكل استراتٌجً ودقٌقة : 1.2مجال الفرع 
 

 وصف األداء المطلوب
 فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق

 األهداف      
 

 تهجبة  بدقة كلمات
ث مقاطع فما من ثال

فوق باستعمال 
قوانٌن المسح 

  فنومٌة -الجرافو

 تهجبة بدقة كلمات
من مقطعٌن 

باستعمال قوانٌن 
 -المسح الجرافو

 فنومٌة 

تهجبة بدقة كلمات 
أحادٌة المقطع 

باستعمال قوانٌن 
 -المسح الجرافو

الربط بٌن )فنومٌة 
 (الحرف والحركة

قراءة كلمات مشكلة 
باستعمال اإلستراتٌجٌة 

 فونومٌة  -الجرافو
)التهجئة :قراءة الحرف 

 مع الحركة (

ٌستعمل الطالب 
استراتٌجٌة التناظر 
الوظٌفً فً القراءة 
واالنتقال من كلمة 

معروفة ثالثٌة 
المقطع إلى كلمة 

غٌر معروفة ثالثٌة 
 المقطع  

ٌستعمل الطالب 
استراتٌجٌة التناظر 
الوظٌفً فً القراءة 
واالنتقال من كلمة 

ثنابٌة  معروفة
المقطع إلى كلمة 

غٌر معروفة ثنابٌة 
 المقطع  

ٌستعمل الطالب  
استراتٌجٌة التناظر 
الوظٌفً فً القراءة 
واالنتقال من كلمة 

معروفة أحادٌة 
المقطع إلى كلمة 

غٌر معروفة أحادٌة 
 المقطع  

قراءة كلمات مشكلة  
بالتناظر الوظٌفً 
)االنتقال من كلمة 

معروفة إلى كلمة غٌر 
 وفة (معر
 

ٌقرأ الطالب بدقة 
، وبسرعة كلمة كاملة

من خالل معرفته 
  الكلمة  لجذر

ٌقرأ الطالب بدقة 
، وبسرعة كلمة كاملة

من خالل معرفته 
للقواعد اللغوٌة )واو 

تاء  الجماعة،
 ..(.التأنٌث

ٌقرأ الطالب بدقة 
 كلمة كاملة 

قراءة أورتوجرافٌة 
)تهجئة سرٌعة  للكلمات 

من خالل المعرفة 
 المورفولوجٌة (

 

 
 قراءة جهرٌة سرٌعة وبطالقة 1.3مجال الفرع 

 
 

 وصف األداء المطلوب 
  فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق  

 األهداف      
 

ٌقرأ الطالب بطالقة 
 كلمات غٌر مشكلة

 وغٌر معروفة 

ٌقرأ الطالب بطالقة 
كلمات مشكلة غٌر 

 معروفة 

ٌقرأ الطالب بطالقة 
كلمات مشكلة 

 معروفة 

قراءة كلمات كاملة 
 بسرعة وبطالقة ، جهرا

ٌقرأ الطالب بطالقة 
جملة  غٌر مشكلة 

 وغٌر معروفة

ٌقرأ الطالب بطالقة 
جملة  مشكلة غٌر 

 معروفة

ٌقرأ الطالب بطالقة 
شكلة جملة  م
 معروفة

قراءة  جملة قراءة 
جهرٌة  بسرعة 

 وبطالقة 

ٌقرأ الطالب بطالقة 
فقرة غٌر مشكلة 

 وغٌر معروفة

ٌقرأ الطالب بطالقة 
فقرة مشكلة غٌر 

 معروفة

ٌقرأ الطالب بطالقة 
 فقرة مشكلة معروفة

قراءة  فقرة قراءة 
جهرٌة  بسرعة 

 وبطالقة

ٌقرأ الطالب بطالقة 
نصا غٌر مشكل 

  روفوغٌر مع

ٌقرأ الطالب بطالقة 
نصا مشكال  غبر 

  معروف

ٌقرأ الطالب بطالقة 
  نصا مشكال معروفا

قراءة  نص كامل قراءة 
جهرٌة  بسرعة 

 وبطالقة
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 وصف األداء المطلوب 
  فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق  

 األهداف      
 

ٌقرأ الطالب بطالقة 
كتابا غٌر مشكل 

 وغٌر معروف

ٌقرأ الطالب بطالقة 
كتابا معروف 

 وكلمات غٌر مشكلة

ٌقرأ الطالب بطالقة 
كتابا مشكال 

 معروف   ومضمون

قراءة كتاب كامل قراءة 
جهرٌة  بسرعة 

 وبطالقة

 
 

 فهم معنى من النص المكتوب  1.4مجال الفرع 
 

 وصف األداء المطلوب 
  فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق  

 األهداف      
 

ٌقرأ الطالب نصا / 
 كتابا بقراءة صامتة 

ٌك ٌقرأ الطالب بتحر
 شفتٌه  نصا / كتابا

ٌقرأ الطالب بصوت 
مسموع وهادئ نصا 

 / كتابا 

 قراءة صامتة

ٌنشا الطالب جملة 
 من كلمة مكتوبة 

 

ٌربط الطالب بٌن 
وبٌن  كلمات مكتوبة

لوحات  ،صور
 ورموز 

ٌربط الطالب بٌن 
كلمات مكتوبة 

 وأغراض حقٌقٌة 
 

فهم معانً الكلمات 
 المكتوبة 

 

ة استعمال إستراتٌجٌ 
توضٌح الكلمات من 
  . خالل الثروة اللغوٌة

استعمال إستراتٌجٌة  
توضٌح الكلمات من 

خالل المعرفة 
 النحوٌة

استعمال إستراتٌجٌة  
توضٌح الكلمات من 

 خالل السٌاق 

تفسٌر وتوضٌح معانً 
 كلمات مكتوبة 

ٌفهم الطالب معانً 
األسماء وٌستعملها 
 فً صٌاغة جملة  

ٌفهم الطالب معانً 
 سماء من خاللاأل

مالءمة االسم 
 أو رمز ، لصورة

ٌفهم الطالب معانً 
األسماء من خالل 

 اإلشارة إلى غرض 

التعرف على مختلف 
 أنواع الكلمات المكتوبة 

مثل  –األفعال 
 السابق

مثل  –األفعال 
 السابق 

 مثل السابق –األفعال

مثل  –الصفات 
 السابق

مثل  –الصفات 
 السابق

مثل  –الصفات 
 ابق الس

حروف الجزم ،الجر 
 مثل السابق – ...

الجر  ،حروف الجزم
 مثل السابق – ...

الجر  حروف الجزم،
 مثل السابق –...

مثل  –الضمابر 
 السابق

مثل  –الضمابر 
 السابق

مثل  –الضمابر
 السابق 

مثل  -العواطف
 السابق

مثل  -العواطف
 السابق

مثل  -العواطف
 السابق 

مثل   –أفعال األمر
 السابق

مثل   –أفعال األمر
 السابق

مثل  –أفعال األمر
 السابق
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 وصف األداء المطلوب 
 فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق

 األهداف      
 

ٌستخلص الطالب 
 معلومات بواسطة

ثم ٌعٌد  ،طرح أسبلة
نشاء المعلومات 

المكتسبة من النص 
 اصة  بكلماته الخ

 

ٌستخلص الطالب 
 معلومات بواسطة

اإلجابة بنعم /ال على 
 أسبلة من النص 

ٌستخلص الطالب 
واسطة معلومات ب

الصور التً ترافق 
من  ،المضمون 

إجابته على خالل 
األسبلة التً تتعلق 

  بالصورة

استخالص معلومات 
 أساسٌة من نص مكتوب 

ٌجٌب الطالب بشكل 
موضوعً على 

 أسبلة مواقف ورأي
شخصً من النص 

المقروء :ما هو 
 رأٌك؟ ماذا تعتقد؟  

ٌجٌب الطالب بشكل 
موضوعً على 
أسبلة سببٌة من 
النص المقروء: 

 لماذا؟ من اجل ماذا؟

ٌجٌب الطالب بشكل 
موضوعً على 
أسبلة معرفة من 

من؟ : النص المقروء
 ماذا؟ متى؟ كم؟ أٌن؟ 

اإلجابة على أسئلة من 
 نص قرأه الطالب 

 

لب أسبلة ٌطرح الطا
مواقف ورأي 

 شخصً 

ٌطرح الطالب أسبلة 
 سببٌة 

ٌطرح الطالب أسبلة 
 معرفة 

طرح أسئلة حول نص 
 قرأه الطالب 
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 وصف األداء المطلوب
 فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق

 األهداف
 

ٌعٌد الطالب بكلماته 
نظم تسلسل األحداث 

 فً القصة 

الطالب جمال  ٌنظم
مكتوبة حسب تسلسل 

 حدوثها فً القصة  

ٌنظم الطالب صورا 
حسب ترتٌب ٌعكس 

 تسلسل القصة 

 فهم تسلسل القصة 

ٌشرح الطالب 
بكلماته األسباب التً 

أدت إلى نتابج 
األحداث التً  فً 

 النص

ٌربط الطالب بٌن 
األحداث فً القصة 
من خالل التفسٌر 

الشاعر :مثل، ألسببً
 ب ...حزٌن بسب

ٌبحث الطالب عن 
أسباب لحدوث وقابع 

باستعمال السؤال:  
 "لماذا؟" 

فهم الروابط السببٌة 
 المشروحة فً النص 

ٌذكر الطالب الفكرة 
المركزٌة فً النص 

 بعد القراءة  بلغته 

ٌمٌز الطالب بٌن  
تعابٌر /جمل تعطً 

معلومات هامة وبٌن 
أخرى تعطً 
معلومات عن 

 الموضوع /الفكرة 

الطالب جملة   ٌحدد
المفتاح التً تظهر 

 فٌها الفكرة الربٌسٌة 
 

التعرف على الموضوع/  
الفكرة الواضحة فً 

 النص وفهمه/ها  

 

 وصف األداء المطلوب
 فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق

 األهداف      
 

ٌحكم على عناصر 
من النص مع تفسٌر 

 هذه االحكام

ٌقوم الطالب بنقل 
)اقتباس( عناصر 

تظهر فً النص إلى 
عالمه الشخصً  

 أفكار( )مشاعر،

ٌمٌز الطالب تفاصٌل  
ر فً النص تظه

أٌضا فً حٌاته 
 ،الشخصٌة  )أماكن

 أحداث(

 من خاللفهم النص 
عالم المعرفة مع  هربط

 الشخصٌة 
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 : استعمال مصادر المعلومات 1.5مجال الفرع 

 

 ء المطلوبوصف األدا
  فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق   

 األهداف      
 

ٌستعمل الطالب 
 رسمٌا  قاموسا

ٌستعمل الطالب 
صفٌا  قاموسا

 مختصرا 

ٌستعمل الطالب 
قاموسا شخصٌا 

 مالبم لقدراته 

استعمال القاموس 
لتوضٌح معانً كلمات 

 وردت فً النص 

 الطالب ٌستعمل
موسوعة /مرجعا/ 

 أطلسا رسمٌا

 ٌستعمل الطالب
موسوعة /مرجعا/ 

أطلسا قصٌرا 
 ومصورا 

 

 ٌستعمل الطالب
موسوعة /مرجعا/ 

أطلسا انشًء 
 خصٌصا له  

 

 ،استعمال المراجع
الموسوعات واألطلس 

الستنباط المعلومات 
 والتعلم 

 

ٌقرأ / ٌستطلع 
صحف  الطالب

 ومجالت اسبوعٌة
 

ع ٌقرأ / ٌستطل
صحف  الطالب

 األوالد والشباب 

ٌقرأ / ٌستطلع 
الطالب مختلف 
 صحف األوالد  

استعمال الصحف 
الستنباط المعلومات 

 والتعلم

ٌعرف الطالب كٌفٌة 
تصفح المواقع 

المختلفة فً 
االنترنت من اجل 

البحث عن 
 المعلومات 

تشغٌل ذاتً 
الٌقونات الحاسوب 

والبحث عن مصادر 
معلومات عبر 

 االنترنت

ٌعرف الطالب 
أٌقونات الحاسوب 

 واالنترنت 

استعمال مخازن 
معلومات محوسبة مثل 

من أجل التعلم ، االنترنت
 واستنباط المعلومات  
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 : استعمال معامالت التنظٌم فً النص1.6مجال الفرع 
 

 وصف األداء المطلوب
  فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق   

 األهداف      
 

ٌدلً الطالب 
بمعلومات من النص 

بما ٌتناسب مع 
معامالت التنظٌم 

معلومات )المختلفة  
 ،ظهرت فً الفقرة

 (فً العنوان ...

ٌجٌب الطالب على 
أسبلة من النص بما 

ٌتناسب مع 
المعلومات المتوفرة 
فً احد المعامالت 

المنظمة )فً 
 ،حواشً سفلٌة،فقرة

 ترقٌم...(

ٌعرف الطالب 
المعامالت المنظمة 
على أنواعها وٌعثر 

 علٌها فً النص 

استعمال المعلومات 
المستخلصة من العنوان 

 لفهم النص 

استعمال الترقٌم 
ومحتوٌات الكتاب 

 )الفهرس (

  استخدام الفقرات

العناوٌن استخدام 
والحواشً  البارزة

 السفلٌة 

س الفهر استخدام
 ومؤشر المواضٌع 

التعرف على مركبات 
بنائٌة بارزة فً النص 

، سؤال: وفهم وظائفها
 ،رأي، تفسٌر،جواب 
  مثال. ،تعرٌف،توضٌح
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 تدبر كتاب واالستمتاع بقراءته  :1.7مجال الفرع 
 

 وصف األداء المطلوب
  فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق  

 األهداف      
 

ٌعرف الطالب 
بشكل جٌد قوانٌن 

تبدٌل الكتب 
 وٌتصرف وفقا لها 

ٌعرف الطالب 
بشكل جٌد مبدأ 

ترتٌب الكتب حسب 
 المجاالت المختلفة 

ٌعرف الطالب 
مرافق المكتبة 

 بشكل جٌد 

التعرف على مكتبة 
 المدرسة 

ٌستقً الطالب 
المعلومات من عدة 

بما فٌها ، مصادر
 االنترنت 

ثر الطالب على ٌع
المعلومات فً 

 المصدر المالبم 

ٌعثر الطالب على 
مصدر للمعلومات 

وفقا للحاجة 
  ةالتعلٌمٌ

إمكانٌة الوصول إلى 
مصادر المعرفة على 

 أنواعها  

ٌربط الطالب 
 الكتاب بتجربة

اجتماعٌة حضارٌة 
 ٌعرضها الكتاب  

ٌربط الطالب 
الكتاب بتجربة 

 تعلٌمٌة  

ٌربط الطالب بٌن 
تاب وبٌن تجارب ك

 شخصٌة عاطفٌة    

التعامل مع الكتاب 
 كتجربة حضارٌة ممتعة 

ٌمٌز الطالب  كتب  
 وفقا ألسماء األدباء  

 ٌمٌز الطالب كتاب
 بحسب اسم الكتاب 

 

ٌمٌز الطالب كتاب 
وفقا  لغالفه  من 

خالل اإلشارة إلى 
 الكتاب /بالكالم

 تمٌٌز الكتاب 

ٌختار الطالب كتابا 
وضوع الم بحسب

 /اللون األدبً  

ٌختار الطالب كتابا 
بحسب اسم الكتاب 

 أو اسم الكاتب

ٌختار الطالب كتابا 
بحسب صورة 

 تظهر على الغالف 

اختٌار الكتاب على 
 أساس الذوق الشخصً 

 

ٌقرأ الطالب الكتاب 
 بنفسه 

ٌطالع الطالب كتابا 
بحٌث تكون قراءته 

مدعومة بالتناوب 
من قبل شخص  

 بالغ 

 الطالب كتابا ٌطالع
مع االستماع إلى 
شرٌط مسجل أو 
االستماع لقراءة 

  المعلم/ه 

التمتع بالنصوص 
 المدرسة فً الصف

ٌمسك الطالب 
الكتاب بنفسه 

 باالتجاه الصحٌح

ٌستعٌن الطالب 
بالمعلمة المساك 
الكتاب باالتجاه 

 الصحٌح 

امساك الكتاب 
 \بواسطة المعلمة 

األدوات المساعدة 
على التصفح 

 لصحٌحا

 إمساك كتاب 

ٌتصفح الطالب 
بنفسه صفحة تلو 
األخرى باالتجاه 

 الصحٌح

ٌستعٌن الطالب 
بالمعلمة أو األدوات 

المساعدة على 
 التصفح الصحٌح 

تتصفح المعلمة 
 ألجل الطالب 

 تصفح كتاب 

ٌستطٌع الطالب أن 
ٌتعرف على 

الصور باعتبارها 
أدوات مساعدة 

 للمضمون المكتوب 
 

لب أن ٌستطٌع الطا
ٌتعرف على أرقام 

 لترقٌم( الصفحات )ا

ٌستطٌع الطالب 
التعرف على 

العنوان ، الغالف
الربٌسً )اسم 

الكاتب ، الكتاب
 الرسام( ،الشاعر 

 التعرف إلى مبنى كتاب 
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 وصف األداء المطلوب
  فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق  

 األهداف      
 

ٌستعمل الطالب 
الصور للتنبؤ 

بالمضمون 
وٌقص ، المكتوب

قصة على خلفٌة 
 الصور 

ٌربط الطالب بٌن 
الصور وبٌن 

 المكتوب  المضمون 
 

ٌستخلص الطالب 
معنى أو معلومات 
 عامة من الصورة  

 

استخالص المعنى من 
الصور والرسومات 

كرموز تساعد على فهم 
 مضامٌن لغوٌة 

أن ٌمٌز الطالب 
 بداٌة ونهاٌة الجملة  

أن ٌمٌز الطالب 
حرفا فً بداٌة 

الكلمة وحرفا تنتهً 
 به الكلمة 

أن ٌمٌز الطالب 
مة كلمة افتتاحٌة وكل
 نهاٌة فً النص 

الوحدات التعرف على 
  اللغوٌة األساسٌة

ٌتتبع الطالب 
بإصبعه تسلسل 

الكلمات أثناء 
 القراءة  

ٌشٌر الطالب إلى 
كلمة معروفة أثناء 

 قراءة نص 

ٌفهم الطالب العالقة 
بٌن الكلمات 

المكتوبة والكلمات 
المسموعة  \المحكٌة

 المقروءة

القراءة بالتركٌز على 
 كلمات تتابع ال

 

ٌمٌز الطالب كلمات 
ٌر إلى  بداٌة تش

 (الحبكة )وفجأة ..
وترمز إلى لحظة  

 الذروة 

ٌمٌز الطالب تعابٌر 
نهاٌة القصة ) 

، وعاشوا بسعادة ..
 العبرة هً ..( 

 

ٌمٌز الطالب تعابٌر 
افتتاحٌة  كان ٌا ما 

 كان ...
 

 التعرف على لغة الكتاب 

ٌعمل الطالب على 
مرافقة تمعنه 

صور بال
 باالقتباسات 

ٌقتبس الطالب 
، تعابٌر، كلمات

قوافً وجمل 
 مكررة  

ٌبدي الطالب 
استمتاعا واهتماما 

 بلغة الكتاب 

 استعمال لغة الكتاب 

ٌنضم الطالب 
للقراءة من خالل 

أجزاء من  إكمال
أحداث الكتاب 
بحسب رمزٌة 

الصور والروابط 
 ذات العالقة

ٌنضم الطالب 
للقراءة من خالل 

كلمات وجمل إكمال 
 ) قراءة بالتناوب( 

ٌصغً الطالب 
بتركٌز لقراءة 

 الكتاب 

 االنضمام لقراءة كتاب 

ٌستعمل الطالب 
مركبات البناء 

إلعادة إنشاء القصة 
 بلغته 

ٌمٌز الطالب 
مركبات البناء فً 

هوٌة  القصة: 
 الحبكة 

ٌمٌز الطالب 
مركبات البناء فً 

هوٌة  القصة: بداٌة 
 ونهاٌة 

ى هوٌة  التعرف إل
 القصة 

 

إنتاج قصة من 
خالل استعمال 

مركبات البناء لهذا 
 اللون 

 

استعمال مركبات 
القصة بهدف إعادة 
إنشاء القصة بلغة 

 الطالب 

تمٌٌز مركبات 
: البناء فً القصة

 ،الشعبٌة ،القصٌرة
 ،الحكاٌة

  المثل. ، األسطورة

التعرف على قوالب 
قصصٌة أللوان أدبٌة 

 مختلفة 
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 وصف األداء المطلوب
  فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق  

 األهداف      
 

الب إنشاء ٌعٌد الط
الحدث المركزي 

حسب ترتٌب 
التطور المنطقً 

لألحداث مع ذكر 
الشخصٌات 

المركزٌة فً كل 
  حدث 

ٌعٌد الطالب إنشاء 
 الحدث المركزي
بحسب التسلسل 

الزمنً الظاهر فً 
  القصة 

ٌعٌد الطالب إنشاء 
الحدث المركزي 

بلغته مع ذكر 
  التفاصٌل الربٌسٌة

إعادة بناء تسلسل 
 الحبكة 

كر الطالب ٌذ
الرسالة /العبرة 

/الفكرة المركزٌة 
 فً القصة 

ٌذكر الطالب نقطتً 
التحول والذروة فً 

 تطور الحبكة 
 

ٌذكر الطالب الحدث 
 الذي ٌهًء للحبكة  

 

 فهم الحبكة 

ٌعبر الطالب عن 
موقف شخصً 

تجاه الشخصٌات 
 فً القصة 

ٌصف الطالب 
الشخصٌة بناء على 

استنتاجات مبنٌة 
، هاعلى أفعال

أفكارها  ،أقوالها
وعالقتها 

بالشخصٌات  
 األخرى  

ٌصف الطالب 
الشخصٌة بناء على 
معلومات واضحة 

 فً القصة  

التعرف على 
 الشخصٌات المركزٌة 

ٌشرح الطالب 
ماذا ، بشكل منطقً

كان من الممكن أن 
 ٌكون فً الحقٌقة 

ٌفسر الطالب األمر 
الغٌر طبٌعً /غٌر 

 منطقً 

ٌمٌز الطالب 
 البالغة عنصر 

تمٌٌز عوامل البالغة 
 فً المنتجات األدبٌة 

 

ٌعٌد لطالب نكتة 
 سمعها  

 

ٌبدي اهتمامه تجاه 
نكتة قرأها أو من 

 كارٌكاتٌر 
 

ٌبدي الطالب 
اهتماما وسرورا 

بتعابٌر مختلفة تدل 
 على الفكاهة 

 فهم الفكاهة 

ٌطرح اسلة عن 
الشخصٌات من 
 قصص االنبٌاء

 

ٌقرأ سور مختارة 
 لقران الكرٌممن ا

ٌبدي الطالب 
قصص  ،اهتمامه

األنبٌاء والسٌر 
 .النبوٌة 

التعرف على نصوص 
 دٌنٌة وقصص االنبٌاء

ٌطرح اسبلة عن 
 نصوص تارٌخٌة 

ٌقرأ نصوص 
مختارة من كتاب 

  التارٌخ 

ٌبدي الطالب 
بقصة  اهتمامه

 تارٌخٌة  

التعرف على نص 
 دراسً تارٌخً 

ٌطرح الطالب أسبلة 
عن بحث وٌبحث 

 األجوبة فً النص 
 

ٌقرأ نصوص من 
 كتب علمٌة

ٌبدي الطالب 
اهتمامه وٌصغً 
عند قراءة  نص 

 علمً  

التعرف على نص 
 دراسً علمً 



 معرفة لغوٌة ومهارات لغوٌة اولٌة  –التحصٌل الرابع :مهارات لغوٌة 

 تفصٌل مجاالت الفرع واألهداف

 كلمات(المعرفة االورتوجرافٌة )مبنى ال 2.1مجال الفرع 
 

 وصف األداء المطلوب
  فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق  

 األهداف      
 

الربط بٌن شكل 
الحرف وبٌن  

 النغمة 

 

أسماء  تمٌٌز
 األحرف 

 

تمٌٌز أشكال 
 األحرف 

 التعرف على األحرف 

تسمٌة الحروف 
 بسرعة

تسمٌة الحروف 
 بدقة 

وف تسمٌة الحر
بمساعدة الصور 
 /شرٌط أحرف  

تردٌد أسماء الحروف 
 حسب الترتٌب األبجدي 

 معرفة أسماء
  الحركات 

ربط دقٌق وممنهج 
بٌن شكل الحركة 
وبٌن النغمة  التً 

 تمثلها 

تمٌٌز  أشكال 
 الحركات

 التعرف على الحركات 

فهم العالقة بٌن 
شكل الكتابة وبٌن 

 طرٌقة اللفظ

ربط سرٌع بٌن 
 ركة حرف وح

ربط دقٌق بٌن 
حرف وحركة 
  )مقطع قصٌر(

استعمال قوانٌن المسح 
 الجرافو  فونومً 

 
 

 معرفة لٌكسٌكالٌة : 2.1مجال الفرع 
 

 وصف األداء المطلوب
 فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق  

 األهداف      
 

البحث حسب 
الحرف الثانً فً 

 بعده الكلمة وما

العثور على كلمات 
ربٌسٌة فً القاموس 

حسب الترتٌب 
 األبجدي 

العثور على أحرف 
مركزٌة فً 

القاموس ) جمٌع 
الكلمات التابعة 
 لحرف معٌن ( 

 البحث فً القاموس 

استعمال عالمات 
 الترقٌم أثناء الكتابة 

معرفة وظابفها 
وطرق استعمالها 

 فً النص المكتوب 

 ،تمٌٌز النقطة
، ستفهامعالمة ا

 عالمة تعجب 

التعرف على عالمات 
 الترقٌم 

، الفاصلة تمٌٌز مثل السابق مثل السابق
 األقواس 

تمٌٌز أقواس  مثل السابق مثل السابق
خط  ،)هاللٌن(

 فاصل  ثالث نقاط 
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 : المعرفة المورفولوجٌة )القواعد(2.1مجال الفرع 
 

 وصف األداء المطلوب
  فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق  

 األهداف      
 

استعمال أواخر 
الكلمات بالشكل 

 الصحٌح 

التعرف على أواخر  تمٌٌز أواخر كلمات  فهم معناها اللغوي 
الكلمات التً تمٌز  
 المؤنث عن المذكر 

استعمال أواخر 
الكلمات بالشكل 

 الصحٌح

التعرف على أواخر  كلماتتمٌٌز أواخر  فهم معناها اللغوي
الكلمات التً تمٌز 
كلمات  عن المفرد 

 والجمع 

مالءمة الجنس 
والعدد بٌن األسماء 
 واألفعال والصفات

مالءمة الجنس 
والعدد بٌن األسماء 

 والصفات

مالءمة الجنس 
والعدد بٌن األسماء 

 واألفعال

مالءمة الجنس والعدد 
بٌن األسماء واألفعال 

 والصفات 

صحٌح استعمال 
لصٌغ اإلضافة التً 

، تدمج بٌن الجنس
 العدد والتعرٌف 

التعرف على 
إضافة من نفس 

العدد واستعمالها مع 
/ بدون تعرٌف 
بٌت ، )بٌوت األوالد

 الحكمة( 

التعرف على 
اإلضافة فً المذكر 

والمؤنث 
واستعمالها مع / 

بدون تعرٌف 
، )مالبس الرجال

 ابنة العم (

التعرف على أشكال 
فً المذكر اإلضافة 
باستعمال ، والمؤنث

 التعرٌف والجمع 

معرفة اصطالحات 
 لغوٌة نادرة /أدبٌة 

التعرف على 
اصطالحات  لغوٌة 

مختلفة لنفس 
 المضاف 

التعرف على 
اصطالحات لغوٌة 

 مستعملة  

التعرف على اصطالحات 
لغوٌة شائعة مبنٌة على 

 شكل إضافة

فهم المصطلح " 
جذر " ووظٌفته من 

نً ناحٌة معا
الكلمات التً تشتق 

 منه 

ربط كلمات تتفرع 
من نفس الجذر 

بنفس "عابلة 
  "الكلمات 

تمٌٌز ثالثة أحرف 
لجذر تتكرر فً 
كلمات من نفس 

 "العابلة" 

التعرف على الجذر  
   ومشتقاته

استعمال اسم العدد 
المذكر أو المؤنث 
 استعماال صحٌحا 

أسماء أعداد  معرفة
 (للمؤنث )أو للمذكر

أسماء أعداد  معرفة
 (للمذكر )أو للمؤنث

استعمال أسماء   معرفة
 األعداد 

 معرفة أحرف الربط  تمٌٌز أل التعرٌف  استعمال صحٌح  وظٌفته فهم أهمٌة 

 تمٌٌز واو العطف  استعمال صحٌح وظٌفتهفهم أهمٌة 

استعمالها بشكل  وظٌفتهفهم أهمٌة 
 صحٌح

تمٌٌز ادوات 
حروف ، الوصل
حروف ، العطف

حروف ، جرال
واسماء ، التشبٌه
 االشارة

استعمالها بشكل  وظابفهافهم أهمٌة 
 صحٌح

، تمٌٌز الضمابر )أنا
  أنت ...(

 معرفة الضمائر  
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 وصف األداء المطلوب
  فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق  

 األهداف      
 

استعمالها بشكل  وظابفهافهم أهمٌة 
 صحٌح

تمٌٌز ضمابر 
، له، اإلضافة ) لً

 ابنه (، ابنً

تصرٌف االسم مع 
 الضمائر  

استعمال أوزان 
ة األفعال األساسٌ
 بشكل صحٌح 

استعمال تصرٌفات 
األفعال بالشكل 
الصحٌح حسب 

األزمنة والضمابر 
 المختلفة  

تمٌٌز تصرٌفات  
 األفعال 

معرفة أوزان تصرٌف 
 األفعال

استعمال صحٌح 
لصٌغ المبنً 

للمعلوم والمبنً 
 للمجهول 

معرفة أوزان 
األفعال التً تمثل 
 المبنً للمجهول 

معرفة أوزان 
مثل األفعال التً ت

 المبنً للمعلوم 

معرفة صٌغة الفعل 
 المبنً للمجهول 
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 : المعرفة الداللٌة2.2مجال الفرع 

 

 وصف األداء المطلوب
  فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق  

 األهداف      
 

تصرٌف واستعمال 
صحٌح للروابط 

الداللٌة التً تربط 
 بٌن الكلمات 

معرفة القالب 
النحوي المناسب 

لكل نوع من 
 الكلمات 

تمٌٌز الكلمة 
المطلوبة حسب 

 خصابصها 

لداللٌة تمٌٌز الروابط ا
 :التً تربط بٌن الكلمات

 كلمات مترادفة  .1

 كلمات متعاكسة  .2

 الظروف  .3

 أحرف الجر  .4

 ادوات الوصل  .5

 اسماء االشارة .6

استعمال أمثال 
 وتعابٌر شابعة

عفوٌا أو وفقا 
   لتعلٌمات

فهم معانً أمثال 
 وتعابٌر شابعة 

معرفة أمثال 
وتعابٌر شابعة 

 وشعبٌة 

، معرفة تعابٌر
اصطالحات وأمثال 

 واستعمالها 

استعمال أفعال  
بشكل  وأسماء أفعال

صحٌح شفوٌا 
 وكتابٌا 

الربط بٌن فعل اسم 
 فعل من نفس الجذر 

معرفة أفعال  
 وأسماء أفعال 

التمٌٌز بٌن  الفعل وبٌن 
 لفعل اسم ا

 

 

 التعبٌر اللغوي: 2.3مجال الفرع 
 

 وصف األداء المطلوب
 فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق  

 األهداف      
 

بشكل  إنشاء جملة
واستعمال ، مستقل

الجمل بالشكل 
 الصحٌح 

إنشاء جملة من 
 كلمات معطاة 

 طة معرفة الجملة البسٌ تمٌٌز الجملة 

بشكل  إنشاء جملة
واستعمال ، مستقل

الجمل بالشكل 
 الصحٌح

إنشاء جملة من 
 كلمات معطاة

 معرفة الجملة المعطوفة  تمٌٌز الجملة

بشكل  إنشاء جملة
واستعمال ، مستقل

الجمل بالشكل 
 الصحٌح

إنشاء جملة من 
 كلمات معطاة

 معرفة الجملة المركبة  تمٌٌز الجملة

 

 

 



27 

 

 2011مستىدات انهجىة انقطرية، قسم انتربية انخاصة، انفصم انثاوي، مىظومة انتذصيالت انمطهوبة في انتربية انهغوية، 

 
 الوعً الصوتً –لمعرفة الفونولوجٌة : ا2.4مجال الفرع 

 القراءة  -1تظهر فً المعٌار 
 

 وصف األداء المطلوب
  فً نهاٌة الطرٌق          فً منتصف الطرٌق          فً بداٌة الطرٌق  

 األهداف      
 

ستمتع بالعاب  ٌنشا  قوافً بنفسه
 القوافً وٌشارك بها

ٌمٌز القوافً فً 
 نهاٌات الكلمات

 فً السجع فعالٌات 
 
 
 

 فعالٌات فً المقاطع
 
 
 
 

 فعالٌات مع النغمة

بحلل كلمة من 
مقطعٌن أو أكثر 

 إلى مقاطع  

تمٌٌز مقطع نهابً 
فً كلمات  محكٌة 
 مؤلفة من مقطعٌن 

تمٌٌز مقطع 
افتتاحً فً كلمات  

محكٌة مؤلفة من 
 مقطعٌن 

ٌحذف مقطع من 
 وسط الكلمة

ٌحذف مقطع  ٌحذف مقطع نهابً
من كلمات  افتتاحً

محكٌة )ثالثٌة 
 المقاطع(

ٌحذف نغمة  من 
صٌغة أحادٌة 

المقطع فً 
 بداٌة/نهاٌة الكلمة

ٌحلل مقطع إلى 
 نغمتٌن

ٌمٌز نغمة  ابتدابٌة 
/نهابٌة فً كلمة 

محكٌة مكونة من 
 مقطع واحد

ٌحذف نغمة من 
 وسط الكلمة

ٌحذف نغمة من 
 أخر الكلمة

ٌحذف نغمة ابتدابٌة 
 فً كلمة محكٌة
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 المعرفة البرجماتٌة ) الحوار(: 2.5مجال الفرع

 

 وصف األداء المطلوب 
 فً بداٌة الطرٌق فً منتصف الطرٌق  فً نهاٌة الطرٌق

 األهداف      
 

 

ظهرت فً المعٌار ، جمٌع األهداف المذكورة هنا
 مهارة اتصالٌة. –األول 

 عٌن-خلق اتصال عٌن  .1
 االنتظار بالدور اثناء  .1

 المحادثة  .3
ل المسؤولٌة تجاه تحم .4

 المتلقً
 التطرق إلى لهجة الكالم  .5
 مالءمة اللهجة مع المتلقً .4

اختٌار ممنهج ألنواع  .7
التوجهات بما ٌتناسب مع 

 الحالة االجتماعٌة للمتلقً  
 فهم تعلٌمات كالمٌة  .8
  تفسٌرات كالمٌة إعطاء .9

 


