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 ١   مناهج اللغة العربية
 ١  يسري تعليم اللغة العربية وتعلمها ضمن نوعني من املناهج يف العام الدرايس احلايل، ويبني الشكل التوضيحي التايل بعض الفوارق بينهام :

منهج األهدافمنهج الكفايات

الصف األول
بقية الصفوف الدراسية الصف الثاين

الصف السادس

كفاية خاصة

هدف سلوكي ) معريف (معارف

هدف سلوكي ) وجداين (وجدانيات

هدف سلوكي ) نفس حركي (مهارات

1- الكفاية الخاصة في شكلها الكامن هي القدرة 
على القيـــام بعمل مــا، وتتكون هذه القدرة من 
مجموعة مدمجــة من المعــارف والوجدانيات 

والمهارات ) تعمل مًعا (.
2- الكفايــة في شــكلها الظاهر هــي أداء عمل 
معين، يقــوم على اســتدعاء مجموعة مدمجة 
مــن المعارف والوجدانيات والمهارات، ويتجه 
إلى تحقيق مهمة أو إنتاج محدد أو حل مشكلة.

التعريف

1- الهــدف الســلوكي في شــكله الكامن هو 
االســتعداد للقيــام بفعــل منشــود فــي جانب 
مــن جوانب الســلوك اإلنســاني، ويكون هذا 
االســتعداد فــي إطــار معرفــة أو وجــدان أو 

مهارة.
2- الهــدف الســلوكي في شــكله الظاهر هو 
أداء فعـــل معين، يتجه إلى تحصيل معرفة أو 

التحلي بوجدان أو التمكن من مهارة.

معيار المنهج يحدد مســتوى اإلنجاز المطلوب 
في الكفايــة الخاصة، ولكل كفاية خاصة معيار 

منهج واحد.  
المستوى

مســتوى الفعــل الســلوكي ) يبين مثــًا ( + 
مستوى األداء ) الكمي مثل فكرتين أو النوعي 
مثل جملة صحيحة ( يحددان مستوى الهدف 
المطلوب تحقيقه ) مع مراعاة اختاف طبيعة 

الهدف الوجداني (.

ناتــج تعلمي مدمج ) لغوي فكري وجداني ( يمكن 
تقييمه عبر عمل أو إنتاج أو ممارسة، ويكون هذا 
الناتج سلوًكا إنسانًيا متكامًا يؤدي مهمة معينة.

المخرجات

ناتج تعليمي مفرد يمكن قياســه أو ماحظته، 
ويكــون هــذا الناتــج معرفًيــا أو وجدانًيــا أو 

مهارًيا.

 ٢  للكفاية خصائص معينة أمهها :
  ١- استدعاء املوارد :    أي إن التمكن من الكفاية اخلاصة يعني القدرة عىل استدعاء املوارد الذاتية لدى املتعلم املطلوبة هلذه الكفاية 
) املعارف والوجدانيات واملهارات ( التي تتفاعل فيام بينها بطريقة متوالفة مدجمة، مع العلم بأن النقص يف أحد هذه املوارد املطلوبة 

) أو تعثر املتعلم ( يؤثر يف مستوى الكفاية لكن ال يعطل عملها. 
  ٢- الوظيفية :    أي إن امتالك املتعلم معارف ووجدانيات ومهارات يبقى دون فائدة إذا مل تستثمر يف أداء مهمة أو إنجاز عمل أو 

حل مشكلة، وبذلك متكنه الكفاية من ربط ما تعلمه بحاجاته الفعلية.

تجزيء دمج
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  ٣- العمل ضمن وضعية :   أي إن الكفاية اخلاصة ال متارس إال داخل وضعية معينة مثل نوع املهمة أو صيغة العمل أو سؤال املشكلة، 
وذات  وتتنوع  تتعدد  والوضعية  تقويمها،  جمال  نفسه  الوقت  ويف  وتطويرها،  واكتساهبا  الكفايات  تعلم  مركز  تعد  فالوضعية  ثم  ومن 
مستويات خمتلفة، ورشطها األسايس أن تصمم وفق معيار املنهج اخلاص بالكفاية ) وضع معيار منهج لكل كفاية خاصة وفًقا ملقاربة البنك الدويل (.
  ٤- االرتباط بعنارص دعم :    أي إن الكفاية اخلاصة ال تعمل يف حدود مكوناهتا أو مواردها ) معارف ووجدانيات ومهارات ( وداخل 
وضعية معينة فقط؛ إنام قد تشمل قدرة املتعلم عىل اختيار عنارص الدعم املناسبة هلا من تقنيات ومواد ووسائل، وترصفه اجليد يف ترتيبها 

واستخدامها.
  ٥- قابلية اإلدماج :   أي إن الكفاية اخلاصة قابلة للضم إىل كفايات خاصة أخرى ضمن جمموعة منسجمة تؤدي عمالً أكرب من العمل 

الذي تؤديه الكفاية اخلاصة الواحدة، مثل املرشوع أو الدراسة أو البحث املتكامل ... إلخ.

* كيف نترجم ما سبق إجرائًيا ؟

) إعداد نشاط تعلم للتدريب على الكفاية 1-1 مثًا (
أواًل - يتوجب أن نضع يف االعتبار أن إعداد أي نشاط تعلمي يقوم عىل جزئني أساسيني مها ) الموارد - الوضعية (، ويوضحهام الشكل اآليت :

- معارف.

- وجدانيات.

- مهارات.

الموارد

- نوع المهمة.

- أو شكل العمل.

- أو سؤال المشكلة.

الوضعية

ثانًيا - يتم تطبيق ما سبق عىل قصة ) دبدوب الرسام ( وفًقا لام يأيت :

- يتوزع المتعلمون إلى مجموعات تعاونية بتوجيه من المعلم.الموارد
- تستلم كل مجموعة تعاونية أوراًقا باألسئلة اآلتية :

         - أين جلس الدب؟ ولماذا كان حزيًنا؟
         - ماذا قال العصفور له؟

         - ماذا فعل الدب بعد كام العصفور ؟
         - هل أعجبت الحيوانات برسومات الدب؟

         - كيف عرفت أنها أعجبت برسومات الدب؟
         - ماذا صار الدب بعد ذلك؟

- يســتمع المتعلمــون بانتباه وتركيــز إلى قصة ) دبدوب الرســام ( 
بصوت المعلم.

- يتناقش أفراد كل مجموعة تعاونية لإلجابة عن األسئلة شفهًيا.
- يجيب ممثل كل مجموعة عن األسئلة شفهًيا.

- يمســك المتعلــم بـــ “الميكروفون” أمــام زمائه ليعبــر عن فهمه الوضعية
للقصة بأسلوبه.

الكفاية تستدعي الموارد 
في شكل مجموعة مدمجة وتعمل 
على أساسها هنا داخل الوضعية 

قد تتطلب الكفاية 
االرتباط بعناصر دعم 

) وسائل - تقنيات - مواد (

وصف نشاط المتعلم

هنا تعمل الكفاية

الوضعية مصممة 
وفقا لمعيار المنهج 1-1

يمكن للمعلم إضافة 
تمهيد هنا

يمكن للمعلم إضافة 
تقييم ذاتي هنا

الوضعية تحل محل 
التقويم في منهج األهداف، 
حيث يقّوم إنجاز المتعلم هنا

معيار املنهج 1-1


يعرب شــفهيا أو بترصفه عن فهمه 
لنص شفهي قصري عن األرسة أو 

املدرسة أو األلعاب.


تصمــم الوضعيــة أو تصاغ وفقا 

للمعيار.
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ثالًثا - إعداد احلصة، ويكون وفًقا لام يأيت :

الحصة : بحسب جدول المدرسة التاريخ : 2٨ /٩ / 2٠1٦  اليوم : األربعاء  
يومياتي  الوحدة التعلمية : 

أنشطة التعلم :
المعيار : 1-1            رقم النشاط الخاص بالكفاية : 1 الكفاية : 1-1  نشاط  ) 1 ( 

ورقة تتضمن أسئلة حول النص. مصادر التعلم : 
::: نص )  دبدوب الرسام ( استماع - في دليل المعلم :::

- يتوزع المتعلمون إلى مجموعات تعاونية بتوجيه من المعلم.
- تستلم كل مجموعة تعاونية أوراًقا باألسئلة اآلتية :

         - أين جلس الدب؟ ولماذا كان حزيًنا؟
         - ماذا قال العصفور له؟

         - ماذا فعل الدب بعد كام العصفور ؟
         - هل أعجبت الحيوانات برسومات الدب؟

         - كيف عرفت أنها أعجبت برسومات الدب؟
         - ماذا صار الدب بعد ذلك؟

- يستمع المتعلمون بانتباه وتركيز إلى قصة ) دبدوب الرسام ( بصوت المعلم.
- يتناقش أفراد كل مجموعة تعاونية لإلجابة عن األسئلة شفهًيا.

- يجيب ممثل كل مجموعة عن األسئلة شفهًيا.
- يمسك المتعلم بـ “الميكروفون” أمام زمائه ليعبر عن فهمه للقصة بأسلوبه.

- يقيم المتعلم نشاطه وفق الجدول اآلتي ثم يقدمه إلى المعلم :
          االسم : .........................................

عناصر التقييمم

تعاونت مع مجموعتي في شكل جيد.1

قدمت إجابات صحيحة لألسئلة.2

عبرت عن فهمي للقصة أمام زمائي.٣

توجيهات  :

*  كل حصة قد تتضمن نشاًطا تعلمًيا واحًدا أو اثنني أو ثالثة أنشطة تعلمية بحد أقىص.
*  إعداد أنشطة التعلم يف الصف السادس يسري عىل املنوال ذاته.

الوضعية

تقييم ذاتي ) ال يشترط 
وجوده في كل نشاط (

الموارد
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 ٣  لألهداف السلوكية اعتبارات معينة أمهها :
  ١- التكرار لتعميق اخلربة :    أي إن اهلدف السلوكي قد يكرر  - مع مراعاة اختالف السياق - يف درس آخر، ما يساهم يف تعميق 
خربة املتعلم؛ وليستطيع املعلم معرفة مدى انتقال أثر التعلم، إضافة إىل قياسه من خالل حمتوى خارجي ) فقرة - أبيات (، ويف ذلك 
داللة عىل إمكان قياس اهلدف السلوكي وتقويمه من خالل حمتوى الدرس، أو حمتوى مناسب من درس آخر، أو حمتوى خارجي 

مناسب.
شكل توضيحي :

الدرس : وصفة نبوية مباركة2الدرس : من مظاهر قدرة اهلل1
الفهم واالستيعاب1الفهم واالستيعاب1
يعلل إحساس شخصية من النص بالغضب.1يعلل إحساس العبد املؤمن بالطمأنينة.1
يعدد طرق معاجلة الغضب كام وردت يف النص.2يعدد مظاهر قدرة اهلل - تعاىل - يف الكون.2
يبني صفات الصديق الصالح.٣يبني صفات النخل الواردة يف اآليات الكريمة.٣
يوضح فوائد الصحبة الصاحلة.٤يوضح فوائد )اجلبال - األمطار( لألرض.٤
يبدي رأيه يف موقف معني مع التعليل.٥يبدي رأيه يف موقف معني مع التعليل.٥
يذكر الترصف املناسب يف موقف معني.6يذكر الترصف املناسب يف موقف معني.6

* من خطة توزيع منهج الصف الرابع ) الفصل الدرايس األول (.

الدرس : دول اخلليج العربية1

محتوى خارجي

أي هدف من أهداف الدروس السابقة
يمكن أن حيقق من خالل حمتوى خارجي 

مناسب ) مع مراعاة اختالف السياق (

الفهم واالستيعاب1
يضع عنواًنا آخر مناسًبا للنص.1
يعدد دول اخلليج العربية.2
حيدد معلومات استفادها من النص.٣
يبني السامت املشرتكة بني دول اخلليج العربية.٤
يوضح سلوكه مع إخوته من دول اخلليج العربية.٥
يقرتح فكرة لتعميق األلفة مع إخوته من اخلليج.6

وضح فوائد التعاون بني دول اخلليج العربية.س

  ٢- التدرج حتى التوصل إىل اهلدف :    أي إن اهلدف السلوكي ال يتحقق من خالل السؤال املبارش واإلجابة الرسيعة إنام حيتاج إىل موقف 
تعليمي أو إىل أسئلة بنائية متدرجة أو نشاط بنائي حتى التوصل إىل حتقيقه، أو حيتاج إىل استيفاء إجابات عديدة ثم استخالص اإلجابة الصحيحة، 
ويتطلب أيًضا تنويع مستوياته، ودعمه من اجلانب الوجداين، إضافة إىل ضامن املعلم حتقيقه لدى مجيع املتعلمني باالستجابة الشفهية أو التحريرية.

شكل توضيحي :

- يستنتج ...... )مثال( الهدف

قياس الهدف في 
درس آخر يتضمن 
محتوى مناسبا 

يصلح لقياس الهدف، 
وذلك في االختبارات.

- .......... ؟

- .......... ؟

- .......... ؟

األسئلة البنائية

إجابات شفهية

إجابات تحريرية

تكرار 
) مع مراعاة 

اختاف السياق (
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* كيف نعد درًسا في منهج األهداف وفًقا للتنظيم الجديد ؟

) إعداد نشاط تعلم ضمن تناول الفهم واالستيعاب مثًا (
الحصة : بحسب جدول المدرسة التاريخ : 2٨ /٩ / 2٠1٦  اليوم : األربعاء  

الدرس : مدارس الكويت 
أنشطة التعلم :

التناول : الفهم واالستيعاب            األهداف : 1، 2 نشاط  ) 1 ( 
لوحة الدرس – الكتاب المدرسي – جهاز العرض مصادر التعلم : 

- يتوزع المتعلمون إلى مجموعات تعاونية بتوجيه من المعلم.
- يتابع المتعلمون بتركيز قراءة المعلم النموذجية عن طريق الكتاب المدرسي.

- يقرأ المتعلمون الدرس قراءة جهرية تراتبية من مصادر متعددة : ) لوحة الدرس – الكتاب المدرسي – جهاز العرض (.
- يجيب المتعلمون عن األسئلة اآلتية شفهًيا :

- لماذا نرى أن العام الدراسي الجديد مناسبة جميلة ؟  
         - كيف تستقبل العام الدراسي الجديد ؟

- يعلل المتعلم إحساس األبناء بالفرحة والسرور.
- تقرأ المجموعات التعاونية الصفحة األولى من الدرس قراءة صامتة للقيام بما يأتي :

- ذكر سؤال عبد هللا ألبيه.  
         - بيان أهمية المدرسة من خال إجابة األب.
- بيان أهمية المدرسة من خال إجابة األم.  

- ثم يبين ممثل كل مجموعة بعد النقاش أهمية المدرسة.
- يتعاون أفراد كل مجموعة لبيان أهمية المدرسة في تعبير كتابي موجز.

توجيهات  :

*  احلصة الواحدة قد تتضمن تناواًل واحًدا أو اثنني بحد أقىص.
*  احلصة قد تتضمن نشاًطا تعلمًيا واحًدا أو اثنني أو ثالثة أنشطة تعلمية بحد أقىص يف إطار التناول الواحد.

*  إعداد أنشطة التعلم يف بقية الصفوف ) منهج األهداف ( يسري عىل املنوال ذاته.

أسئلة بنائية

الهدف )1(

أسئلة بنائية 
) نشاط بنائي (

الهدف )2(

يمكن للمعلم 
وضع تمهيد هنا، 

ويصاغ في خطوات 
تبدأ بفعل مضارع.

يمكن للمعلم وضع 
تقويم هنا أو في حصة 
مستقلة تكون تقويما 

لمجموعة حصص
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 ٢   خطط توزيع المناهج

أواًل - الصفوف األول والثاين والسادس ) املنهج الوطني الكويتي ( : 
 ١   يسري التدريب عىل أنشطة التعلم يف الصفوف األول والثاين والسادس ) املنهج الوطني الكويتي ( وفق الرتتيب الذي ورد يف كتاب 

املتعلم.
 ٢   وزعت الكفايات اخلاصة وأنشطتها يف خطط توزيع مناهج الصفوف السابقة وفًقا للكفايات العامة، وذلك  لتسهيل الربط بني خطة 

توزيع املنهج ونظام توزيع الدرجات.
 ٣   يمكن للمعلم ما ييل :

- التوسع يف  أي نشاط تعلمي مقرر يف الكتاب املدريس واإلضافة إليه.  
- تقديم ثالثة أنشطة تعلمية - بحد أقىص - يف حصة واحدة.  

 ٤   يتوجب عىل املعلم إضافة أنشطة تعلمية ) من إعداده ( لبعض الكفايات اخلاصة إىل جانب األنشطة املقررة لتلك الكفايات يف 
الكتاب املدريس.

ثانًيا - بقية الصفوف : 
 ١  يسري التدريب عىل أنشطة التعلم يف بقية الصفوف وفق الرتتيب الوارد يف خطة توزيع املنهج.

 ٢  خيتار املعلم يف الصفني الثالث والرابع النشيد أو احلكاية قبل كل درس، عىل أن يكون ذلك بالتناوب بينهام.
 ٣  يمكن للمعلم ما ييل :

- وضع تناولني - بحد أقىص - يف حصة واحدة.  
- إعطاء التناول الواحد يف حصة أو حصتني أو ثالث حصص - بحد أقىص - وفًقا لام يراه مناسًبا.  

- تقديم نشاط واحد أو اثنني  - بحد أقىص - ضمن التناول الواحد يف احلصة الواحدة.  
- اختيار هدف أو هدفني أو ثالثة أهداف بحد أقىص للنشاط التعلمي الواحد.  

- تقديم تناوالت معينة عىل تناوالت أخرى بام يناسب.  

ثالًثا - أمور عامة : 
1-  املدة الزمنية املحددة لكل وحدة تعلمية أو جمال أو جزء يف خطط توزيع املناهج هي املدة املمنوحة للمعلم لالنتهاء من حمتوى املجال 

أو اجلزء تدريًبا وتقوياًم.
2- عمليات الفصل والدمج والتقديم والتأخري بني تناوالت الدرس الواحد ) يف منهج األهداف ( متاحة للمعلم وفًقا لرؤيته، وذلك 
يف حدود عدد احلصص املقرر لكل جمال أو جزء يف خطط توزيع املناهج، فيام عدا »االستامع والتحدث« و »التعبري« و »املرشوع« فتفرد 

هلا حصص مستقلة وتكون وفق مواضعها من ترتيب التناوالت.
٣- عدد احلصص لكل تناول ) يف منهج األهداف ( حيدده املعلم وفًقا ملا يراه مناسًبا يف إطار التوجيهات والضوابط الفنية التي يضعها املوجه الفني، 

ويتابعها رئيس القسم.
٤- يقدم املوجه الفني الدعم والتوجيهات والضوابط اخلاصة هبذا الشأن إىل مدارسه، ويغطي متطلبات التنمية واالحتياجات التدريبية 

للمعلمني بالطرق املناسبة، ووفًقا خلطط التدريب والتنمية ) الواردة ضمن الوثائق الفنية للتوجيه الفني العام(.
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 ٣   فنون اللغة

 أواًل - االستامع والتحدث : 
 ١   يراعي املعلم اكتساب املتعلمني آداب االستامع والتحدث يف مجيع الصفوف.

 ٢   يراعي املعلم تعزيز مهارات احلوار واملناقشة والتفاعل الشفهي الفكري بني املتعلمني، بالفصحى امليرسة.
 ٣   يف منهج األهداف متارس مهارات االستامع والتحدث فيام يأيت :

- األناشيد واحلكايات يف املرحلة االبتدائية.
- أنشطة التعلم اخلاصة بمختلف التناوالت وفًقا ملتطلبات املوقف التعليمي، وذلك حيدده املعلم.

- تناول <التعبري> يف الصف اخلامس وصفوف املرحلة املتوسطة.
- تناول <االستامع والتحدث> يف املرحلة الثانوية.

- مرشوعات التعلم ) عرض املرشوع (.
- ما تتطلبه بعض إسرتاتيجيات التعلم التي يستخدمها املعلم.

 ٤   يف منهج الكفايات متارس مهارات االستامع والتحدث فيام يأيت :
- أنشطة التعلم اخلاصة بكفايات االستامع والتحدث.

- أنشطة التعلم األخرى وفًقا ملتطلبات كل كفاية خاصة من كفايات القراءة واملشاهدة أو الكتابة.
- مرشوعات التعلم ) عرض املرشوع (.

- ما تتطلبه بعض إسرتاتيجيات التعلم التي يستخدمها املعلم.
 ٥   يف منهج األهداف يوازن املعلم يف تقييم االستامع بني مسارين :

- االستامع إىل متحدث. 
- االستامع إىل نص.

ويوازن يف تقييم التحدث بني مسارين :
- التحدث القائم عىل التلقي واالستجابة ) كاحلوار واملناقشة واإلجابات الشفهية عن األسئلة ... إلخ (.

- التحدث القائم عىل اإلرسال ) كوقفة التحدث والتعبري الشفهي وعروض املرشوعات ... إلخ (.
وجيتمع املساران يف املناظرة ) للمرحلة الثانوية (.

 ثانًيا - القراءة : 
 1 - القراءة اجلهرية : 

 ١   مراعاة املهارات اآلتية عند التدريب عىل القراءة اجلهرية ) يف مجيع الصفوف ( : 
- وضوح الصوت.                      - صحة خمارج احلروف.

- سالمة الضبط.                          - حسن الوصل والوقف.
- القراءة املتصلة.                         - الرسعة املناسبة.

- القراءة املعربة.
 ٢   عدد مرات التدريب عىل القراءة اجلهرية حيدده املعلم بام يضمن متكن املتعلم من حتقيق املهارات السابقة.

 ٣   تسكني التدريب عىل القراءة اجلهرية ضمن التناوالت يكون وفًقا لام يراه املعلم مناسًبا.
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 ٤   يف منهج الكفايات يأيت تسكني القراءة اجلهرية يف األنشطة اخلاصة بكفايات القراءة واملشاهدة، وفيام يتطلبه املوقف التعليمي يف الكفايات األخرى.

 ٥   يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة يراعي املعلم البدء بقراءة نموذجية من قبله ثم القراءة الرتاتبية من قبل املتعلمني، وينوع مصادر القراءة.
 ٦   قراءة الدرس كامالً قراءة جهرية من قبل املعلم تكون لدروس املرحلة االبتدائية يف تناول <الفهم واالستيعاب>.

 2 - القراءة الصامتة : 
 ١   اســتخدام القراءة الصامتة متاح يف مجيع أنشــطة التعلم التي ترتبط بالنصوص والعبارات املقروءة، وحيدد املعلم متى يســتخدمها، 

ويف أي األنشطة، والكم املقروء، واملدة التي تعطى للمتعلم عند ممارسة القراءة الصامتة فردًيا أو ضمن جمموعة.
 ٢   يف منهــج الكفايــات تســتخدم القــراءة الصامتــة يف األنشــطة اخلاصــة بكفايــات القــراءة واملشــاهدة، وفيــام يتطلبــه املوقــف التعليمــي يف 

الكفايات األخرى.

 ٣ - القراءة احلرة : 
 ١   يوجه املعلم املتعلمني إىل القراءة احلرة ) نصوص قرائية خمتارة من قبل املتعلم ( لدعم ما يأيت :

- حتقيق أهداف <الفهم واالستيعاب> ذات الصيغ املفتوحة عىل مجيع النصوص، من مثل ) خيتار عنواًنا آخر مناسًبا للنص، يستخلص 
هدف الكاتب من النص، حيدد معلومات استفادها من النص ... إلخ (.

- ممارسة كفاية من الكفايات اخلاصة ) إذا تطلبت ذلك (.
د للتعبري. - االستفادة منها يف تناول <التعبري>، من حيث تثري املتعلم معرفًيا للكتابة يف املوضوع الذي حُيّدَّ

- حتقيق أهداف تناول <االستامع والتحدث> يف املرحلة الثانوية ) املناظرات (. 
- تنفيذ مرشوعات التعلم. 

ن يف أنشطة التعلم.  ٢   يتوجب أن تكون القراءة احلرة متصلة بموضوع درسه املتعلم، وال خيصص هلا حصة مستقلة، إنام ُتضمَّ

 ثالًثا - الكتابة : 
 ١   يراعي املعلم تعزيز مهارات الرسم الكتايب والرسم اهلجائي والسالمة اللغوية، واستخدام أدوات الربط وعالمات الرتقيم.

 ٢   يف منهج األهداف متارس مهارات الكتابة فيام يأيت :
- أنشطة التعلم اخلاصة بمختلف التناوالت وفًقا ملتطلبات املوقف التعليمي، وذلك حيدده املعلم.

- تناول <التعبري> للصفوف ) ٣-٤-٥-٧-٨-٩(، وتناول <الكتابة> لصفوف املرحلة الثانوية.
- مرشوعات التعلم ) بناء املرشوع (.

- ما تتطلبه بعض إسرتاتيجيات التعلم التي يستخدمها املعلم.
 ٣   يف منهج الكفايات متارس مهارات الكتابة فيام يأيت :

- أنشطة التعلم اخلاصة بكفايات الكتابة.
- أنشطة التعلم األخرى وفًقا ملتطلبات كل كفاية خاصة من كفايات االستامع والتحدث أو القراءة واملشاهدة.

- مرشوعات التعلم ) بناء املرشوع (.
- ما تتطلبه بعض إسرتاتيجيات التعلم التي يستخدمها املعلم.

 ٤   يف منهــج األهــداف يقيــم املعلــم الكتابــة وفًقــا ملســار الكتابــة القائمــة عــىل اإلرســال ) كالتعبــري الكتــايب وكتابــة املرشوعــات ... إلــخ ( 
ضمــن تنــاوالت <التعبــري> و <الكتابــة> إضافــة إىل <املــرشوع>، أمــا مســار الكتابــة القائمــة عــىل التلقــي واالســتجابة ) كالتلخيــص وإعــادة 

العرض واإلثراء واإلجابات التحريرية عن األسئلة ... إلخ (، فتقيم ضمن تناول <الفهم واالستيعاب>
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 ٤   التناوالت ) في منهج األهداف ( 

 أواًل - الفهم واالستيعاب : 
 ١   يستوىف املعلم مجيع املستويات املعرفية ) تعرف - فهم - تطبيق - حتليل - تركيب - تقويم ( يف أنشطة التعلم ضمن الدرس الواحد.
 ٢   يدرج املعلم أهداف التفكري الناقد اآلتية ضمن تناول <الفهم واالستيعاب>، ويتجه - بمراعاة مستويات املتعلمني - إىل حتقيقها 

ضمن ما يناسب من الدروس عىل مستوى كل جمال أو كل جزء، وهي تقاس يف تقييم األعامل واالختبارات واالمتحانات : 

الصف الرابع والصف اخلامس
الفهم واالستيعاب ) التفكري الناقد (1
حيدد مشكلة أو قضية وردت يف النص.1
يوضح أسباب ) املشكلة - القضية (.2
يبني آثار تلك ) املشكلة - القضية ( عىل الفرد أو املجتمع.٣
يقرتح حاًل مناسًبا لتلك ) املشكلة - القضية (.٤
يميز بني احلقائق واآلراء يف النص.٥

 
صفوف املرحلة املتوسطة

الفهم واالستيعاب ) التفكري الناقد (1
حيدد مشكلة أو قضية وردت يف النص.1
يوضح أسباب ) املشكلة - القضية (.2
يبني آثار تلك ) املشكلة - القضية ( عىل الفرد أو املجتمع.٣
يقرتح حاًل مناسًبا لتلك ) املشكلة - القضية (.٤
يميز بني احلقائق واآلراء يف النص.٥
يعلل ) موقًفا - حدًثا ( ورد يف النص.6
يبني أمهية أو قيمة ) موقف - حدث ( ورد يف النص.7
يسجل مالحظاته عىل موقف ما أو حدث معني ورد يف النص.٨
يقرتح موقًفا بدياًل ملوقف ورد يف النص مع التعليل.٩

 
صفوف املرحلة الثانوية

الفهم واالستيعاب ) التفكري الناقد (1
حيدد مشكلة أو قضية وردت يف النص.1
يوضح أسباب ) املشكلة - القضية (.2
يبني آثار تلك ) املشكلة - القضية ( عىل الفرد أو املجتمع.٣
يقرتح حاًل مناسًبا لتلك ) املشكلة - القضية (.٤
يعلل ) موقًفا - حدًثا ( ورد يف النص.٥
يبني أمهية أو قيمة ) موقف - حدث ( ورد يف النص.6
يسجل مالحظاته عىل موقف ما أو حدث معني ورد يف النص.7
يقرتح موقًفا بدياًل ملوقف ورد يف النص مع التعليل.٨
يميز بني احلقائق واآلراء يف النص.٩

يقرتح رأًيا آخر مقاباًل لرأي ورد يف النص.10
يذكر رأيه يف مضمون خيتاره من مضامني النص.11
يعلق عىل النص بإجياز مبينًا ما يستفيده منه.12

 ٣   اهلدف املفرد ) يميز بني احلقائق واآلراء يف النص ( يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة يمكن أن يستهدف يف أي درس ذي حمتوى 
مناسب.

 ٤   كل جمموعة أهداف مما سبق ) ذات لون واحد يف اجلداول ( يمكن أن تستهدف يف درس واحد أو توزع عىل الدروس بام يراه املعلم 
مناسًبا للمحتوى.
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 ٤   التلخيص يأيت ضمن تناول <الفهم واالســتيعاب> للصف التاســع وصفوف املرحلة الثانوية، لكونه قائاًم عىل التلقي واالســتجابة، 
واجلدول اآليت يبني مستوى األداء املطلوب يف هناية كل صف :

مستوى األداءاملحتوى املقروءالصفم

٤0 كلمة120 كلمةالتاسع 1
٥0 كلمة1٥0 كلمةالعارش 2
60 كلمة1٨0 كلمةاحلادي عرش ٣
70 كلمة210 كلمةالثاين عرش ٤

 ٥   فهم النص واستيعابه ) وقد يكون النص عبارة واحدة أو فقرة ... إلخ ( جيعل املتعلم قادًرا عىل إعادة إنتاجه وفًقا لثالثة مستويات، 
تتمثل فيام يأيت :

التلخيص 1
  
تلخيص النص يف حدود �

الثلث

إعادة العرض 2
  
�

إعادة عرض النص 
بأسلوب املتعلم بحجم 

مقارب للنص

اإلثراء ٣
  
�

إثراء النص أو مضامينه 
بحجم أكرب نسبيا

 ثانًيا - الثروة اللغوية : 
 ١   يمكن للمعلم أن يقدم هذا التناول عىل تناول <الفهم واالستيعاب>، أو أن يدجمهام مًعا عىل أن يستقال يف نشاط تعلمي منفرد لكل 
منهام يف احلصة الواحدة، وله أن يدجمهام دجًما كامالً يف نشاط تعلمي واحد عىل أن يذكرمها مًعا يف تناول احلصة وحيدد أهداف كل منهام، 

وذلك وفًقا لام يأيت ) مثالً ( :
التناول : الفهم واالستيعاب + الثروة اللغوية                          األهداف : ١، ٤  +  ١

 ٢   عمود <املعنى> يف معجم الثروة اللغوية يكون لكلامت الدرس غري املذكورة يف هذا املعجم، وهي ليست موضع تدريب يف تناول 
<الثروة اللغوية>، ومعاجلة تلك الكلامت تتم يف تناول <الفهم واالستيعاب> من خالل توضيح معانيها شفهًيا من قبل املعلم، أو تعميم 

معرفة بعض املتعلمني هبا عىل زمالئهم، وهي ال تقاس يف األعامل أو االختبارات أو االمتحانات.
 ٣   املطلــوب يف <املعنــى الســياقي> معنيــان خمتلفــان للكلمــة، ويراعــي املعلــم يف كل معنــى أن يكــون قريًبــا مــن ذهن املتعلم ومســتخدًما، 
وال يتجــه إىل املعــاين البعيــدة ونــادرة االســتخدام، ويف القيــاس ) االختبــار مثــالً ( ســيطلب إىل املتعلــم وضع الكلمة يف مجلتني من إنشــائه 

لتؤدي معنيني خمتلفني مع وجود ضابط يضمن عدم حفظ مجل مسبقة.
 ٤   املطلــوب يف <الترصيــف> ثالثــة ترصيفــات للكلمــة املذكــورة يف املعجم للمرحلة املتوســطة، وأربعــة ترصيفات للكلمة املذكورة يف 
املعجم للمرحلة الثانوية، وعىل املعلم أن يتوسع قليالً يف الترصيفات لتمكني املتعلمني من إثراء معارفهم مراعًيا الترصيفات األكثر 
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استخداما من غريها، ويف القياس ) االختبار مثالً ( سيطلب إىل املتعلم أن يوظف ترصيفات خمتلفة ) ثالثة يف املرحلة املتوسطة وأربعة 
يف املرحلة الثانوية ( للكلمة يف مجل من إنشائه مع وجود ضابط يضمن عدم حفظ مجل مسبقة.

 ثالًثا - املهارات اهلجائية ـ الرسم اهلجائي : 
 ١   اإلمالء املسموع يستخدم يف التدريب ويف تقييم األعامل، وال يدخل يف االختبار، حيث يقيس االختبار املهارات اهلجائية بأساليب 
أخــرى متنوعــة، مــن مثــل ) دمــج حــروف مفرقــة تتضمــن مهــزة عــىل الســطر، واملتعلــم يقــوم بتحويلهــا إىل شــكلها الســليم يف الكلمــة بعــد 

الدمج - تصويب اخلطأ  ... إلخ (.
 ٢   مستوى األداء املطلوب يف اإلمالء املسموع يف هناية كل صف :

مستوى األداءالصفم

 6 كلامتاألول 1
 12 كلمةالثاين 2
 1٨ كلمةالثالث ٣
 2٤ كلمةالرابع ٤
٣0 كلمةاخلامس ٥
٣6 كلمةالسادس 6
٤2 كلمةالسابع 7
٤٨ كلمةالثامن ٨
٥٤ كلمةالتاسع ٩

 رابًعا - املهارات اللغوية ) للصف الثالث ( : 
ال تقاس املهارات اللغوية بأسئلة موضوعية ) اختيار من متعدد - صواب وخطأ ... إلخ (، حيث إن املستهدف يف هذا التناول   

قدرة املتعلم عىل املامرسة اللغوية؛ فتقاس بأسئلة من مثل ) التوظيف والتحويل واالستبدال وإدخال املهارة عىل مجلة ... إلخ (.

 خامًسا - السالمة اللغوية : 
تقاس مهارات <السالمة اللغوية> يف مجيع الصفوف عىل أساس وظيفي، وتتمثل املقاييس فيام يأيت :  

- االستخراج املرشوط.  
- الضبط.

- تصويب اخلطأ.   
- اإلكامل.

- إدخال املهارة عىل مجلة أو تعبري ) ومنها الربط بني مجلتني (.
- االستبدال.   

- التحويل.
- التوظيف.   

- الرتكيب ) الصياغة (.
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 سادًسا - التذوق الفني : 
 ١   يدرب املتعلم ويقيم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة وفًقا لألهداف الواردة يف خطط توزيع املناهج.

 ٢   للتشبيه تقسيامت عدة، ويعتمد املعلم منها تقسيم التشبيه باعتبار تعارفه وعدم تعارفه، وهو عىل ثالثة أقسام :
- التشــبيه الرصيــح : وهــو مقــرر، ويدخــل فيــه ) املرســل واملؤكــد واملجمــل واملفصــل والبليــغ، وكذلــك التمثيــيل ( مــع اســتبعاد هــذه 

التسميات والنظر إليها إمجااًل حتت مسمى التشبيه الرصيح.
- التشبيه الضمني : وهو مقرر.
- التشبيه املقلوب : غري مقرر.

 ٣   يكون التدريب عىل التشبيه الرصيح قائاًم عىل :
- حتديد أركان التشبيه، ومنها أداة التشبيه ووجه الشبه ) ذكًرا أو حذًفا (.

- رشح التشبيه وبيان فائدته وأثره يف املعنى.
- استخراج التشبيه الرصيح من حمتوى لغوي حمدد.

- كتابة تشبيه رصيح وفًقا للمطلوب.
 ٤   يتم التدريب عىل االستعارة مع استبعاد التقسيم إىل ) ترصحيية، مكنية (.

 ٥   يكون التدريب عىل االستعارة قائاًم عىل :
- حتديد طرفيها ) املذكور واملحذوف (.

- رشح االستعارة وبيان فائدهتا وأثرها يف املعنى.
- استخراج االستعارة من حمتوى لغوي حمدد.

- كتابة استعارة وفًقا للمطلوب.
 ٦   الصور البيانية واملحسنات البديعية املطلوبة يف الصفني احلادي عرش والثاين عرش يف الفصل الدرايس األول هي :

- التشبيه الرصيح.  
- االستعارة.

- اجلناس.   
- الطباق.

* ويضيف المعلم إلى أهداف " التذوق الفني" التي ترتبط بها ما يلي :  

- بيان أثر الصورة البيانية يف املعنى.
- بيان أثر املحسن البديعي اللفظي ) يف ألفاظ النص (.

- بيان أثر املحسن البديعي املعنوي ) يف املعنى (.
 ٧   مــا ورد يف تنــاول <التــذوق الفنــي> للصــف الثــاين عــرش ) عنــارص الرســالة، عنــارص املقالة، األســس الفنية للخاطــرة، عنارص اخلطبة، 

خصائص احلديث اإلذاعي، عنارص القصة ( ال يقاس يف االمتحان، إنام يستفاد منه وظيفًيا يف كتابة موضوعات التعبري.
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 سابًعا - التعبري ) الشفهي (  ـ  االستامع والتحدث : 
 ١   األهــداف ذات الرقــم ) ١ ( يف تنــاول <التعبــري> للصفــوف ) ٥ - ٧ - ٨ - ٩ ( وضعــت للتعبــري الشــفهي، ويماثلهــا بعــض أهــداف 
تنــاول <االســتامع والتحــدث> يف صفــوف املرحلــة الثانويــة، وهــذه األهــداف يتم العمــل عىل حتقيقها يف إطار التحــدث القائم عىل التلقي 

واالستجابة، أي إن املتعلم يامرس نشاطه يف التحدث بعد تلقيه حمتوى مقروًءا أو مرئًيا أو مسموًعا، ويوضح ذلك اجلدول اآليت :

تصور للنشاط التعلميالصفوفاهلدفم

يعرض أمام زمالئه معلومــات مجعها عن زهرة أو 1
٥نبات معني.

بعد التهيئة؛ يستمع املتعلمون إىل نص معلومايت عن زهرة أو نبات معني، ويسجلون  يف 
أثناء استامعهم للنص ما يقدمه من معلومات يف ورقة مستقلة، ثم يقوم كل متعلم بعرض 
ما استطاع مجعه وتســجيله من املعلومات أمام زمالئه، وتصنَّف أوراقهم إىل مستويات 

يسميها املعلم وفًقا ملا يراه مناسًبا ) تقديرات لفظية، وجوه، رموز، أسامء ...إلخ (. 

بعد التهيئة؛ يســتمع املتعلمون إىل نص عن عامل أو شــخصية بارزة، ثم يتحدث كل ٥يتحدث أمام زمالئه عن عامل أو شخصية بارزة.2
متعلم بام فهمه واستوعبه من النص أمام زمالئه. 

٥-7-٨-٩يتحدث أمام زمالئه عن موضوع متصل بام درسه. ٣
بعــد التهيئة؛ يقرأ املتعلمون قراءة صامتة نًصا مرتبًطا بنص الدرس املقرر، ثم يتحدث 
كل متعلم بام فهمه واستوعبه من النص أمام زمالئه، وبدورهم يقّومون حديثه باملوافقة 

أو التعقيب أو املداخالت. 

يتحاور مع زمالئه حول ) صورة، مقطع مرئي، تسجيل ٤
صويت ( متصل بام درسه. 

٨-٩-7-٥
12-11-10

بعد التهيئة؛ يشــاهد املتعلمون صورة معربة أو مقطًعا مرئًيا أو يســتمعون إىل تسجيل 
صويت، ثم يتبادلون احلوار بطرح األســئلة وتقديم اإلجابات، بتوجيه ومســاعدة من 

املعلم.

يعرض ورقة عمل أمام زمالئه عن موضوع متصل ٥
بام درسه.

٨-٩-7-٥
12-11-10

بعد التهيئة؛ يستمع املتعلمون إىل نص مرتبط بنص الدرس املقرر، ثم يدون كل متعلم 
انطباعاته أو مالحظاته عن النص يف شــكل نقاط تنتهي بتوصيات عام يتوجب القيام 

به أو االجتاه إليه بعد االستامع للنص، ويقوم بعرضها أمام زمالئه ذاكًرا ما تتضمنه.

يقــدم نًصا من اختيــاره متصاًل بــام درس للتقييم 6
10-11-12والرتشيح.

تكليف مسبق

حيرض املتعلم من خالل قراءته اخلارجية نًصا أدبًيا ) فقرة نثرية موجزة أو مقطًعا شعرًيا 
قصــرًيا ( مرتبًطا بنص الدرس املقرر، ويقوم بعرضه أمــام زمالئه، ثم حيدد كل متعلم 
أفضــل نص مما عرضــه زمالؤه يف ورقة مســتقلة،  ويقدمها إىل املعلم ليســتخرج من 

تقييامت املتعلمني أفضل نصني يكونان حمل حوار ومناقشة.

 
 ٢   املناظــرات يف املرحلــة الثانويــة تــأيت ضمــن تنــاول <االســتامع والتحــدث>،  واإلعــداد هلــا يكــون وفًقــا لــام يــراه املعلــم مناســًبا، عــىل أن 

يراعي ما يأيت :
- حتديد فريقني للمناظرة ) مواالة - معارضة ( وفريق للتحكيم ) يشمل مجيع املتعلمني من غري املتناظرين (.

- تصميم نموذج للتحكيم يستعمله أعضاء فريق التحكيم، ليقدموه بعد ملئه إىل املعلم.
- إخطار املتعلمني قبل وقت كاف، وتوجيههم إىل البحث والقراءة احلرة اهلادفة حول القضية؛ ليتســنى هلم مجع املعلومات واإلعداد 

اجليد واملشاركة الفعالة.
 ٣   القضايا املقررة للمناظرات تكون بحسب اجلدول اآليت :

الصف الثاين عرشالصف احلادي عرشالصف العارشم
االهتامم بالبحث العلمي مسؤولية املجتمع ال األفرادوجود شبكة »اإلنرتنت« يغني عن املكتبات العامةاللغة التي حتتاج إىل محاية ليست أهاًل للبقاء1
العولمة هتمش الثقافات املحليةجيب حظر التجارب العلمية عىل احليواناتألعاب األطفال اإللكرتونية مضيعة للوقت واستنزاف للامل2
الكتاب اإللكرتوين أفضل من الكتاب الورقيوسائل اإلعالم أصبحت أقوى من املدرسةجيب عدم نرش أخبار اجلرائم ٣
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سابًعا - التعبري ) التحريري (  ـ  الكتابة : 
 ١   إن اجلملة وبناءها الصحيح هو األساس يف التعبري، واجلملة اجليدة مؤرش واضح لتفكري جيد، بينام اجلملة غري الدقيقة تنتج عام يأيت :
  ١- غمــوض يف الفهــم :  ويعالــج املعلــم ذلــك بــدًءا بــأن جيعــل املتعلــم يعي أن اجلملة وســيلة للتعبري عن فكرة، فإذا ما ثبت هذا يف ذهنه 
فــإن انتباهــه ســيكون قوًيــا يف إبــراز الفكــرة مــن خــالل اجلملــة املتكاملــة الواضحــة. ولعل إعادة املتعلــم للجمل التي يكتبهــا، حتى تكون 

معربة عن املعنى بوضوح ودقة، ويف جاذبية وإتقان، أسلوب جيد قد يستعمله املتعلم يف تنمية قدرته عىل بناء اجلملة الواضحة.
 ٢- ضعــف لغــوي يف بنــاء اجلملــة :  ويعالــج املعلــم ذلــك بــأن يشــخص جوانــب الضعــف اللغــوي الشــائعة يف بنــاء اجلمــل، ثــم يكثــف 

التدريب عىل تلك اجلوانب مع تنويع تركيب اجلمل املعربة عن معنى معني. 
 ٢   إن هتيئة الفرص للمتعلمني للتعبري الشفهي تفيدهم عند الكتابة. ومما يساعدهم عىل تكوين مجل ذات معنى ما يأيت :

- البدء بالرتكيز عىل اجلملة الواحدة، وأن هذه اجلملة جيب أن تقول شيًئا ما.
- عرض أكثر من مجلة حول معنى حمدد عىل املتعلمني واختيار األنسب من بينها، ويفضل أن تقدم هذه اجلمل من املتعلمني.

- استخدام املقارنة لتنمية إدراك بناء اجلملة املعربة وذلك بتقديم نامذج لألنامط غري السليمة من اجلمل يف مقابل أنامط سليمة.
 ٣   إن أدوات الربط متثل عنرًصا أساسًيا من عنارص بناء الفقرة املتامسكة. وللمعلم أن يوجه املتعلمني إىل ما يأيت :

- أدوات الربط مهمة، لكن جيب أال تستعمل بكثرة، وأال تتكرر من دون حاجة.
- الرتكيز عىل االستعامل الطبيعي ألدوات الربط عندما حيتاج إليها يف تعبري واضح عن املعنى املقصود. 

- عدم االقتصار عىل اســتعامل أدوات ربط معينة ) حروف العطف مثالً (، واالجتاه إىل اســتعامل روابط أخرى ) يف الصفوف املتقدمة (، 
من مثل : بينام، حيثام، حينام ... إلخ. وذلك عندما تظهر املناسبة التي تدعو إىل هذا االستعامل. 

ومما يفيد المتعلمين في االستعمال المالئم ألدوات الربط ما يأتي :  
- تصنيف قائمة بأدوات الربط التي يمكن أن يستعملها املتعلمون يف تعبريهم. 

- قراءة نصوص متنوعة، ومالحظة مواضع أدوات الربط.
- تقديم فقرة خمتارة يتم فيها إخفاء أدوات الربط، والطلب إليهم وضع أدوات ربط مناسبة يف املواضع املحددة.

- اقرتاح أدوات ربط أو استبداهلا أو حذفها عند تقويم تعبريات املتعلمني.
 ٤   لكي يستعمل املتعلم فقرة جيدة يف تعبريه؛ فمن املهم أن ينّمى لديه إحساس بالفقرة وأمهيتها، وذلك بالصورة نفسها التي نّميت 
هبــا اجلملــة، مــع تأكيــد دورهــا يف توضيــح التعبــري، ومــن ثــم ينبغــي تنبيــه املتعلــم باســتمرار إىل أمهيــة مراعــاة نظــام الفقــرة، التي تشــكل مع 

فقرات أخرى موضوًعا متكامالً. 
 ٥  يقوم نظام الفقرة عىل ما يأيت :

- تتألف الفقرة من جمموعة من اجلمل املرتابطة.
- تعرب عن فكرة رئيسة واحدة ) يتوقف طول الفقرة عىل كم التفصيالت التي تتطلبها الفكرة (.

- تتضمــن جمموعــة مــن الفكــر اجلزئيــة املتصلــة بالفكــرة الرئيســة، ويراعــى فيها التسلســل بحيــث جتعل القارئ ينتقــل يف يرس من مجلة إىل 
أخرى فال يشعر بانقطاع أو خلل.

- تبدأ الفقرة برتك مساحة خالية ) بمقدار كلمة أو نصف كلمة ( وتنتهي بوضع نقطة، باعتبار ذلك عالمة للقارئ عىل بدء فكرة رئيسة 
يتم التعبري عنها حتى يصل إىل النقطة يف آخر الفقرة. 

- تستخدم فيها عالمات الرتقيم يف مواضعها املناسبة.
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 ٥   مستوى اإلنجاز املطلوب للتعبري الكتايب يف هناية كل صف :

مستوى اإلنجازالصفم

 6 كلامتاألول ٥
 12 كلمةالثاين 6
 ٣6 كلمةالثالث 7
 ٤٨ كلمةالرابع ٨
60 كلمةاخلامس ٩

٨0 كلمةالسادس 10
120 كلمةالسابع 11
1٥0 كلمةالثامن 12
1٨0 كلمةالتاسع 1٣
2٤0 كلمةالعارش 1٤
٣00 كلمةاحلادي عرش 1٥
٣60 كلمةالثاين عرش 16

  ثامنًا - املرشوع : 
 ١   يف منهج الكفايات تنتهي كل َوحدة تعلمية بمرشوع، وذلك ما عدا الوحدة التعلمية األوىل يف الصف األول خلصوصيتها، وللمتعلم 
أن خيتــار عنواًنــا ملرشوعــه - إذا رغــب - مــن حيــث إن العنــوان املقــرتح للمــرشوع يف الكتــاب املــدريس ليس ملزًما، واألمــر ينطبق من جهة 

العنوان عىل املرشوعات يف منهج األهداف.
  ٢   يوضح الشكل اآليت خطوات تنفيذ املرشوع :

 ٣   يف عرض املرشوع حيدد املعلم مدة زمنية مناســبة للعرض، ويتيح جمااًل لطرح األســئلة عىل أن تكون يف حدود ثالثة أســئلة للمرشوع 
الواحد.

خــاص  تعلمــي  نشــاط 
باملرشوع ) ألول مرة ( :
- التعرف إىل املرشوع.

- طريقة العمل.
- دور املتعلم يف حال العمل 

اجلامعي.
- تكليف املتعلمني.

* ويكون قبل وقت كاف.

اختيــار املوضــوع يف إطــار 
منهج   ( التعلميــة  الوحــدة 
الكفايات ( أو املجال ) منهج 
األهــداف : الثالث والرابع ( 
أو الــدرس ) منهج األهداف 

: بقية الصفوف (.

بناء املرشوع :
- تصميــم وكتابــة املرشوع 
)يمكن تضمني الطباعة بنسبة 

ال تتجاوز ٪2٥ (.
إرفاق صور، رســومات،   -
جداول، خمططــات ... إلخ، 

وفقا حلاجة املرشوع.

يف  العمــل  خطــة  وضــع 
الوســائل  وحتديد  املرشوع، 

واملواد الالزمة.
) مرتوكة للمتعلمني (.

١٢٣

٤
عرض املرشوع :

أو   ( املجموعــة  تعــرض   -
املتعلم ( مرشوعها أمام املعلم 
وبقية زمالئهــم يف مدة زمنية 

حمددة.
- يوجــه املعلم مــن يعرض 
ويقدم  املتعلمني  من  املرشوع 

املساعدة الالزمة.

٥

تقييم املرشوع :
- يقيــم املعلم املــرشوع من 
خــالل نمــوذج تقييــم من 

إعداده ) أو إعداد القسم (.
- يكون التقييــم لكل متعلم 

عىل حدة من ٥ درجات.

٦
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 ٤   يوضح اجلدول اآليت متطلبات تنفيذ املرشوعات وتقييمها يف الفصل الدرايس األول :

التقييمعرض املرشوعالتنفيذالتوقيتاملرشوعاتالصفم

بعد كل وحدة 2األول1
تعلمية

نموذج تقييم يف الكتاب املدريسحصة 1-   مجاعي
لكل معيار منهج للكفاية اخلاصة ٤ نقاط حصتان 2-  فردي

بعد كل وحدة ٤الثاين  2
تعلمية

حصة 1-   مجاعي

نموذج تقييم يف الكتاب املدريس
لكل معيار منهج للكفاية اخلاصة ٤ نقاط

حصتان 2-   فردي
حصة ٣-   مجاعي
حصتان ٤-   فردي

بعد كل وحدة ٤ السادس٣
تعلمية

حصتان 1-   فردي

نموذج تقييم يف الكتاب املدريس
لكل معيار منهج للكفاية اخلاصة ٤ نقاط

حصة 2-   مجاعي
حصتان ٣-   فردي

حصة ٤-   مجاعي

الثالث ٤
بعد كل جمال٣الرابع

حصة1-  مجاعي 
٥ درجات لكل مرشوع 

يؤخذ متوسطها احلسايب  
حصة 2-  مجاعي
حصتان ٣-  فردي

٥
اخلامس
السابع 
الثامن

 التاسع 
بعد كل درس6

حصة1-  مجاعي 
٥ درجات لكل مرشوع 

يؤخذ متوسطها احلسايب  
حصة 2-  مجاعي
حصتان ٣-  فردي

حصة1-  مجاعي 
٥ درجات لكل مرشوع 

يؤخذ متوسطها احلسايب  
حصة 2-  مجاعي
حصتان ٣-  فردي

6
العارش 

احلادي عرش 
بعد كل درس 6الثاين عرش

حصة1-  مجاعي 

6 درجات لكل مرشوع 
) يف الصف العارش (

٨ درجات لكل مرشوع 
) يف الصفني احلادي عرش والثاين عرش ( 

يؤخذ متوسطها احلسايب 

حصة 2-  مجاعي
حصتان ٣-  فردي

حصة1-  مجاعي 
حصة 2-  مجاعي
حصتان ٣-  فردي

 ٥   إذا كان املــرشوع مجاعًيــا، فيحــدد دور لــكل متعلــم، وذلــك يف بنــاء املــرشوع مــن جهــة، ويف عــرض املــرشوع مــن جهــة أخــرى، أي إن 
املتعلــم خيتــص بجــزء مــن املــرشوع بنــاًء وعرًضــا يف إطــار التعــاون اجلامعــي، فعنــد عــرض املــرشوع - مثالً - تقــف جمموعــة املتعلمني كاملة 

ويتناوب أفرادها عىل عرض املرشوع، ويقيم كل متعلم وفًقا لذلك ) دوره يف بناء املرشوع - دوره يف عرض املرشوع (.
 ٦   يقيم املتعلم يف الصف الســادس بمرشوع هنائي ) فردي ( من عرش درجات تدخل ضمن التقييم النهائي، وذلك موضح يف ) توزيع 

درجات مادة اللغة العربية ( و) توصيف اختبارات مادة اللغة العربية (.
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 ٥   الكفايات والمعايير ) المنهج الوطني الكويتي (  * منقولة نًصا من وثيقة املنهج الوطني الكويتي ) للمرحلة االبتدائية - للمرحلة املتوسطة (.

 أواًل - الصف األول : 

الكفاية 
معايير المنهجالكفايات الخاصةالمجاالتالعامة

)1
(
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ن 
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احلقائق

1-1
االستامع إىل نصوص قصرية عن موضوعات مألوفة 
مالئمة هلذه املرحلة التعليمية ) تعليامت، عرض من 

املعلم أو زمالء الفصل، أناشيد، قصص (.

يعرب شــفهًيا أو بلغة اجلســد عن فهمه لنص قصري 
استمع إليه عن األرسة أو املدرسة أو األلعاب.

2-1
يعرض يف مجل قصرية ما اســتمع إليه من معلومات 
ومشــاعر وأفــكار ذات صلة بنصــوص خمتلفة أو 
موضوعات مألوفة ) األرسة - املدرسة - األلعاب (.

يعرض معلومات بســيطة وجتارب شــخصية عن 
األرسة واملدرســة واأللعــاب بعبــارات قصــرية 

وواضحة باستخدام املصادر املختلفة )الصور(.

العمليات

٣-1
يســتمع إىل مجل قصــرية منطوقة بشــكل واضح 
ويتعرف األصوات واملقاطع والكلامت واملعلومات.

يستخدم اللغة العربية بأنامط خمتلفة يف املدرسة وبيئته 
املألوفة. 

٤-1
التعبــري عن أفكار ومشــاعر ومعلومــات يف مجل 
قصرية مســتخدًما أصواًتا ســليمة وذلــك بتقليد 

معلميه أو بمساعدة أحد منهم.

يعرض رســائل شــفهية قصرية عن املوضوعات 
املألوفة باستخدام الكلامت العربية الصحيحة.

1-٥االجتاهات
االستامع برتكيز والتحدث بأدب مستخدًما إشارات 

وكلامت مألوفة.

يطرح أســئلة وجييب عنها حــول نصوص قصرية 
وبســيطة اســتمع إليها مظهًرا رغبة بذلك، مراعًيا 
األدب عند التحدث إىل معلمه أو زمالئه يف الفصل.

1-٦االرتباط
التحدث حول العائلة واملدرســة مستخدًما معرفته 

من املواد الدراسية األخرى.
يستخدم معلوماته ومهاراته التي اكتسبها من املواد 

الدراسية األخرى ليتحدث عن أرسته ومدرسته.

)2
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2-1احلقائق
قراءة نصوص مناســبة للعمــر ) لوحة يف الفصل، 
مقاطــع هزليــة، كتــب مطبوعة بأحــرف كبرية 

واضحة(.

يفرق بــني الكتابة اخلطية والرســوم التوضيحية يف 
نصوص بســيطة مناســبة لعمره )قصــص خيالية 
مصــورة، قصص قصرية، شــعر، جمــالت هزلية 

مصورة .. إلخ(.

العمليات

2-2
التعــرف إىل مجل قصرية وأشــباه مجل يف نصوص 

خمتلفة.
يتعرف املتعلم أشكال اجلمل القصرية وأشباه اجلمل 

وعدد املقاطع الصوتية يف كلامهتا.

٣-2
التعرف إىل كلــامت ومقاطع يف قصص وأشــعار 

تصف مشاعر وإحساسات.
يربط بني كلامت وصور ومعانيها بتعرف كلامت أو 

صور تعرب عن مشاعر يف نص مركب.

٤-2
التعرف إىل جوانــب حمددة لنصــوص معلوماتية ) مثل 
بيانية ( واستخدام مصطلحات وتسميات  صور ورسوم 

أساسية متعارف عليها من كتب.

يتعرف جوانب حمددة لنصوص معلوماتية ) صور، 
رسوم بيانية، اســم املؤلف، عنوان الكتاب، الكتابة 
من اليمني إىل اليســار وبالعكــس، ومن األعىل إىل 

ومن األمام إىل اخللف (. األسفل،  

٥-2
اســتخدام طــرق قــراءة خمتلفة لكســب الطالقة 
والرسعة ) قــراءة جهرية - قــراءة صامتة - قراءة 

مجاعية وتعاونية وحماكاة املدرس (.

يقرأ الكلامت املألوفة دون مساعدة ويمكنه قراءة يف 
حدود ثالث مجل قصرية باملساعدة.

2-٦االجتاهات
إظهار الرغبة وحل قراءة الرسائل املهمة املعروضة 

بشكل مرئي ضمن سياقات مألوفة.
يبذل جهد قلياًل الكتشــاف يشء ما يثري اهتاممه /

اهتاممها بالكتاب.

2-٧االرتباط
حتديد موضوعات اطلعوا عليها من املواد الدراسية 

األخرى.
يربــط بني املوضوعات املقدمــة إليه واملوضوعات 

املشاهبة يف املواد الدراسية األخرى.
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أواًل - الصف األول  ) تابع ( : 

الكفاية 
معايير المنهجالكفايات الخاصةالمجاالتالعامة
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٣-1احلقائق
استخدام الرسم والكتابة لرتكيب مجل قصرية حول 

موضوعات مألوفة.
يربط بني الرســومات التوضيحية والكتابة لتأليف 

رسائل قصرية. 

٣-2العمليات
كتابــة كلامت بســيطة تتضمن أصــوات احلروف 
املختلفة مســتخدًما جهاز احلاســوب لكتابة مجل 

قصرية منفرًدا أو بالتعاون مع زمالئه.
يكتب كلامت بسيطة مركبة من حروف.

إظهار املثابرة لتعلم الكتابة بطالقة.٣-٣االجتاهات
ينســق الكلامت والتعــرف إليها واملــوازاة ) يمينًا 
وشــاماًل ( بوضع احلروف وضًعا مناســًبا أعىل أو 

أسفل اخلط.

٣-٤االرتباط
كتابة نص قصري ) كلــامت، صور ( حول عائلتهم 
وبيتهم أو مدرستهم مستخدمني املهارات املكتسبة 

من املواد الدراسية املختلفة.

تأليف نص قصــري ) كلامت، صور ... ( عن أرسته 
وبيئته ومدرسته.
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ثانًيا - الصف الثاين : 

الكفاية 
معايير المنهجالكفايات الخاصةالمجاالتالعامة
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احلقائق

1-1

االستماع إلى نصوص قصيرة عن موضوعات مألوفة 
مالئمة لهذه المرحلة التعليمية )تعليمات، عرض من 
المعلم أو زمالء الفصل، أناشيد، قصص، إرشادات 

لألماكن، أبيات شعر(.

يعرب شــفهًيا أو بترصفه عن فهمه لنص شفهي قصري 
عن األرسة أو املدرسة أو األلعاب.

2-1

التعبير شفهًيا وتبادل معلومات وأفكار ومشاعر ذات 
صلة بنصوص مختلفة أو موضوعات مألوفة )مرافق 
المنطقة الســكنية مثل : الحديقــة العامة - الجمعية 
التعاونية ... إلخ( وذلك في حديث فردي أو جماعي 

قصير )حوار(.

يقدم معلومات بسيطة وواضحة ومألوفة عن األرسة 
واملدرسة واأللعاب بعبارات قصرية وواضحة أو من 

خالل املحاورة مع معلمه وزمالئه.

العمليات
٣-1

تحديد أصوات ومقاطع وكلمات ذات معان محددة, 
والتعــرف إلى األفكار الرئيســية في عبارة شــفهية 

قصيرة منطوقة بشكل واضح.

يطرح األسئلة من أجل فهم الرسالة الشفهية لتوضيح 
معنى كلمة أو لتمييز أصوات التنوين املختلفة.

٤-1
التعبيــر عن أفكار ومشــاعر ومعلومــات في جمل 

قصيرة مستخدًما اللغة العربية السليمة.
يعرض األفكار بشــكل صحيح وواضح مستخدًما 

مجاًل قصرية كأجوبة عن أسئلة املعلم.

1-٥االجتاهات
االســتماع ألفــكار اآلخريــن واحتــرام األعراف 

االجتماعية أثناء المحادثات واأللعاب الجماعية.
يظهــر انتباهــه لآلخريــن باإلصغــاء دون مقاطعة 

املتحدث منتظًرا دوره.

1-٦االرتباط
عرض األخبار حول مدينتهم وبيئتهم، مســتخدمين 

المهارات والمعارف من المواد الدراسية األخرى.
يقدم عرًضا قصــرًيا معتمًدا عــىل معلومات حصل 

عليها من مصادر خمتلفة.
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2-1احلقائق
المعلومات لجمل وعبارات  للتسلية وجمع  القراءة 
مألوفة مناســبة لعمره ) مقاطــع هزلية، كتب كبيرة، 

قصص مصورة، شعر لألطفال (.

يطرح أســئلة تفصيلية عن النص ) مــن، ماذا، أين، 
كيف، متى ( وجييب عنها ليستطيع فهم النص.

العمليات

2-2
الواضحة وتوقع معلومات  المعلومات  إلى  التعرف 

جديدة.

حيــدد معلومــات واضحة يف الســياق واســتخدام 
اإلشارات الداللية والبيانية من أجل التنبؤ باستمرار 

القصة.

٣-2
تحديد الكلمات والجمل غيــر المعروفة في النص 

وطرح أسئلة واإلجابة حول معناها.
يعطي معنى للكلامت واجلمل غري املعروفة من خالل 

طرح األسئلة حوهلا واإلجابة عنها.

٤-2
التعرف إلى خصائص موحدة وفريدة لنصوص كتابية 
وبصرية مختلفة مثل ) شعر - أفالم - موسوعات (.

يعطي أمثلة عــن اخلصائص العامة واملختلفة للكتب 
واألفالم.

٥-2
اســتخدام طــرق قــراءة مختلفة لكســب الطالقة 
والســرعة، ويتــدرج خطــوة فخطوة مــن القراءة 

بالمساعدة إلى القراءة المستقلة.

يقــرأ مجاًل ونصوًصــا قصرية )مــن ٥:٣ مجل( دون 
مساعدة.

2-٦االجتاهات
المشاركة باستخدام خياالته وإبداعاته في أثناء قراءة 

نصوص مركبة.
يقرأ ويفهم باســتمتاع نصوًصا قصــرية ويربط بينها 

وبني جتاربه الشخصية وخرباته.

2-٧االرتباط
تحديد معلومات واضحة حول منطقتهم في نصوص 

بسيطة من المواد الدراسية األخرى.
يســتخدم املعلومات التي حصل عليها من نصوص 

مصورة أو مطبوعة ليعزز فهمه للنص.
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ثانًيا - الصف الثاين  ) تابع ( : 

الكفاية 
معايير المنهجالكفايات الخاصةالمجاالتالعامة
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٣-1احلقائق
كتابة نصوص معلوماتية أو سردية حول موضوعات 

مألوفة مستخدًما مهارات الرسم والكتابة.

يكتب رواية قصرية أو نص غنــي باملعلومات من ٣ 
مجل بســيطة باســتخدام عالمات الرتقية الصحيحة 

)النقطة والفاصلة (.

٣-2العمليات
كتابة نصوص قصيرة مســتخدًما أدوات متنوعة 
) الرقميــة ( إلنتاج ونشــر الكتابــة بالتعاون مع 

زمالئه.

يكتب كلامت ومجاًل من الذاكرة مســتخدًما األدوات 
التقليدية والرقمية ) اللوحة الذكية (.

يعطي أمثلة ذات قيمة من حيث الكتابة باإلشــارة إىل التعرف على قيمة الكتابة لتذكر األفكار وتنميتها.٣-٣االجتاهات
الوثائق أو الكتب املهمة ألرسته أو مدرسته أو مدينته.

كتابة نص قصير )كلمات، نصوص( حول موطنهم.٣-٤االرتباط
يكتب نصوًصا قصرية تدمج أنــواع التعبري املختلفة 
املأخوذة من املوضوعات األخرى لوصف األمكنة أو 

التعبري عن أنفسهم.
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ثالًثا - الصف السادس : 

الكفاية 
معايير المنهجالكفايات الخاصةالمجاالتالعامة
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احلقائق

1-1

حتديد الغرض من الرسائل الشفهية )إبالغ، رشح، 
تســلية( من مصادر متعددة )مثــل: ترتيل القرآن، 
إذاعة املدرسة، تسجيالت صوتية لقصص أو شعر( 

حول مواضيع خاصة بالفئة العمرية.

حيدد اهلدف من مضمون الرســائل الشــفهية التي 
استمع إليها.

2-1

عرض معلومات وتصــورات أمام اآلخرين حول 
مواضيع معينة أو نصوص متنوعة باستخدام النطق 
الواضح جلمل بليغة، وإدخال العروض البرصية يف 

تقديمها هبدف توضيح املعلومات.

يعرض املتعلم بوضوح أفكاره يف نصوص شــفهية 
العمرية  لفئتــه  مناســبة  قصرية حول موضوعات 
مراعًيا السالمة اللغوية من حيث النطق والرتاكيب.

٣-1
تبــادل انطباعات وأفكار مع زمــالء الصف حول 

مواضيع خاصة بالفئة العمرية.
يشــارك زمالءه ومعلمه يف تفاعل بسيط )حوار أو 

حديث( حول موضوع مناسب لفئته العمرية.

العمليات

٤-1

تطبيق إســرتاتيجيات اإلنصات النشط مثل تعرف 
وإعادة  الداعمــة،  والتفاصيل  الرئيســة  األفــكار 
صياغة أجزاء من النص، وتلخيص نصوص شفهية 
معروضة من خالل وسائل إعالمية وأنامط متنوعة.

يعيد صياغة ويلخص ما يســتمع إليه من نصوص 
شفهية.

٥-1
متييز احلقائق واآلراء يف نصوص شفهية خمتلفة حول 

مواضيع خاصة بالفئة العمرية.
يميز بني احلقيقة و الرأي يف النصوص الشفهية التي 

يستمع إليها.

٦-1
ترتيب  بوضــوح من خــالل  األحاديث  صياغــة 
األفــكار بشــكل منطقي هبدف تقديــم معلومات 

واضحة ومفيدة. 
يربط منطقًيا بني أفكاره يف أثناء حديثه.

٧-1
اســتخدام الصيــغ الصحيحــة للجمل االســمية 
والفعلية يف أثناء العروض والتفاعل حول مواضيع 

خاصة بالفئة العمرية.

يســتخدم الصيــغ الصحيحــة للجمل االســمية 
والفعلية.

االجتاهات

٨-1
اتباع القواعد املتفق عليها يف املناقشــات وتنفيذ ما 

يسند اليه من أدوار يف عملية التواصل.
حيرتم قواعــد املناقشــة ويتبــادل دوري املتحدث 

واملستمع.

٩-1

إبــداء االهتامم بتطوير مهارات التواصل الشــفهية 
من خــالل حتديد نقاط القــوة والضعف يف حديثه 
الشــخيص وحديث اآلخرين مع مراعــاة الطالقة 

ووضوح األفكار.

يقــوم بموضوعية حديثه وحديــث اآلخرين آخًذا 
بعني االعتبار الطالقة والوضوح.

1-1٠االرتباط
تقديــم تقرير أو مــرشوع باســتخدام املعلومات 

املكتسبة من املواد الدراسية األخرى. 

يدمج بني كٍل من املعلومات و املهارات املكتســبة 
من املواد الدراسية األخرى إلعداد مرشوع مناسب 

لفئته العمرية.
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ثالًثا - الصف السادس  ) تابع ( : 

الكفاية 
معايير المنهجالكفايات الخاصةالمجاالتالعامة
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2-1احلقائق     

الرئيــس ألنــواع خمتلفــة من  تعــرف الغــرض 
النصــوص- خياليــة وواقعيــة )مثــل: القصص 
الكالسيكية واملعارصة، الشعر، أدب الطفل، آيات 
قرآنية، أحاديث نبوية، املقاالت الصحفية، الرسوم 
البيانية والرســائل النصية القصــرية( عن مواضيع 

مالئمة للفئة العمرية من األدب العريب والعاملي.

حيدد الغــرض الرئييس من النصــوص التي قرأها 
)أدبية، علمية(.

العمليات

2-2
حتديد موقع واختيار معلومة واحدة أو أكثر يف نص 

خيتار معلومة أو أكثر من النص.ما هبدف فهمه بشكل أفضل.

٣-2

إجراء استدالالت بسيطة من النص مع االستشهاد 
بأدلة نصيــة تدعم بقــوة حتلياًل ملــا تضمنه النص 
رصاحًة باإلضافة اىل االستدالالت املستخلصة من 

النص.

جيري اســتدالاًل بسيًطا مع شــواهد من املعلومات 
املتوافرة يف النص التي بنى عليها االستدالل.

يصوغ معنى مصطلح أو مجلة ما.حتديد معاين الكلامت والعبارات يف النص.2-٤

٥-2
حتديد األفكار الرئيســة والثانوية وموضوع النص، 

وتلخيصه.
يصوغ املتعلم األفكار الرئيســية والثانوية ملخًصا 

شفهًيا مغزى النص مبينًا موضوعه.  

يرشح استخدام الرتاكيب اللغوية يف نص قرأه.تعرف الرتاكيب اللغوية ذات الصلة بالنص لفهمه.2-٦

٧-2
االستجابة شــخصًيا ملجموعة نصوص من خالل 

طرح األسئلة والربط والتقويم.
يطرح أســئلة ذات صلة باملقروء ويربطها بخرباته 

الشخصية لتحقيق مزيد من الفهم للنص املقروء.

٨-2
مقارنة كيفية استكشاف مواضيع مألوفة يف سياقات 

ثقافية خمتلفة.
يقارن بــني آراء خمتلفة حددها حول موضوع معني 

من نصوص متنوعة.

يتحدث أو يكتب عن ميوله يف القراءة.حتديد دوافعه للقراءة وما حيب قراءته.2-٩االجتاهات

2-1٠االرتباط
حتديــد نــوع املعلومات التــي حيتاجها مــن املواد 
الدراســية األخــرى لفهم ما يقــرؤه من نصوص 

خمتلفة.

يعــزز عرضه أثناء قــراءة النصوص أمــام زمالئه 
بالصــور والرســومات املختلفــة والتســجيالت 

الصوتية مما يساعدهم عىل فهم النص املقروء.
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ثالًثا - الصف السادس  ) تابع ( : 

الكفاية 
معايير المنهجالكفايات الخاصةالمجاالتالعامة
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احلقائق

1-٣

كتابة نصوص تتكــون من ٣ - ٥ فقرات ألغراض 
التعبري عن املشاعر، تسلية،  خمتلفة )إخطار، رشح، 
إلــخ...( مثــل النصــوص الوظيفيــة والقصص 
شــخصيات  عىل  والتعليق  والصحــف  والرشوح 
وأحــداث ضمن نصــوص خمتلفة تناســب الفئة 

العمرية.

يكتب نصوًصا تتألف من ٣-٥ فقرات يعرب فيها عن 
أفكاره املتعلقة بموضوعات مناسبة لفئته العمرية. 

يســتخدم املعينــات التقنية والبرصيــة يف عروضه إنتاج عرض كتايب باستخدام الوسائل البرصية.٣-2
املكتوبة.

العمليات

٣-٣
ختطيط وكتابــة وصقل )تدقيــق ومراجعة( أنواع 

خمتلفة من النصوص.
خيطط لنصوص قصرية ويكتب مسودهتا ثم يدقق يف 

أفكارها ولغتها وينقحها لتسلم من اخلطأ. 

٣-٤
كتابة نــص معلومايت واضح وقصــري )إعالنات، 
أخبار، تقارير( باســتخدام الصور والرسوم البيانية 

واجلداول -إن لزم األمر- لتنظيم املعلومات.

يصوغ معلومات يف نص قصري مستخدًما األجهزة 
التقنية واخلرائط الذهنية.

٣-٥
اســتخدام اخلطوط الكتابية املالئمة )نسخ ورقعة( 
مــع مراعاة قواعــد النحو وصحة الرســم الكتايب 

والتهجئة الصحيحة والرتقيم السليم أيًضا.

)نســخ ورقعة( وقواعد  املناسب  يســتخدم اخلط 
النحو و اهلجاء التي تدرب عليها وعالمات الرتقيم 

وأدوات الربط يف كتابة نص قصري. 

٣-٦االجتاهات
إظهار االهتامم بكتابة النصــوص التي تعرض فيها 

األفكار واخلربات.

يصوغ نصوًصــا حمكمة املعاين وجيدة األســلوب 
للتعبري عن جتاربه وأفكاره مستثمًرا الوقت و اجلهد 

استثامًرا حسنًا. 

٣-٧االرتباط
اســتخدام ما تعلمه من مواد دراسية أخرى لكتابة 
نصوص قصــرية خمتلفة وتقارير ومشــاريع حول 

مواضيع مناسبة للفئة العمرية.

يســتخدم التقنيات الرقمية بشــكل فعــال لتدقيق 
وتنقيح كتاباته.
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 ٦   حفظ النصوص الشعرية
 ١  يطلب إىل املتعلم يف كل صف ) من صفوف منهج األهداف ( حفظ أبيات شعرية ضمن جمال حمدد، عىل أن تكون من اختياره، وأن 
تكون من خارج النصوص املقررة، ويقدم املعلم املساعدة يف ذلك ثم يعتمد ما اختاره املتعلمون، ويتابع حفظهم لتقويمه يف ألسنتهم، 

إضافة إىل القدرة عىل كتابته يف صورة صحيحة، وذلك وفق املبني يف اجلدول اآليت :

املجاالت املطلوبةالصفوف
يف الفصل الدرايس األول

الكم املطلوب 
لكل جمال

جمموع األبيات يف 
الدرجةسؤال التقييمالفصل الدرايس

ستة أبياتبيتاناألرسة - املدرسة - الوطن٣- ٤ - ٥
1للثالث والرابع : اكتب بيًتا مما حفظت يف جمال األرسة ) مثاًل (.

2للخامس : اكتب بيتني مما حفظت يف جمال األرسة ) مثاًل (

2اكتب بيتني مما حفظت يف جمال العلم ) مثاًل (ستة أبياتبيتانالعلم - األخالق - الوصف7- ٨ -٩

2اكتب بيتني مما حفظت يف جمال الشجاعة ) مثاًل (ستة أبياتبيتانالشجاعة - احلكمة - الكرم10 - 11 - 12

 ٢  يف الصفني الثالث والرابع يطلب إىل املتعلم يف كل اختبار قصري بيت واحد فقط،  ويف بقية الصفوف يطلب إليه بيتان يف االختبارات 
واالمتحانات النهائية فقط.

 ٧   الجهد الذاتي والواجبات المنزلية
 ١  يســتخدم املعلم إســرتاتيجية اجلهد الذايت ) نشــاط قبيل ال صفي ( يف مجيع الصفوف ما عدا األول والثاين والثالث، ويراعي يف 

ذلك ما يأيت :
- أن يعطى مرة أو مرتني للدرس الواحد.

- أن يرتبط هبدف أو هدفني بحد أقىص.
- أن يرتبط بتناول <الفهم واالستيعاب> وتناول <الثروة اللغوية> فقط.

- أن حيدد املعلم نواتج اجلهد الذايت املطلوبة ) حتريرية - شفهية (، واملكان الذي يؤدون فيه جهدهم الذايت ) داخل املدرسة - املنزل (.

 ٢  يعطي املعلم الواجبات املنزلية ) نشاط بعدي ال صفي ( يف مجيع الصفوف، ويراعي يف ذلك ما يأيت :
- أن يعطى مرة أو مرتني يف األسبوع الواحد.

- أن يرتبط هبدف أو هدفني بحد أقىص.
- أال يستخدم يف عالج الضعف اللغوي، وإنام يستثمره املعلم يف تعميق ما تم التدريب عليه.
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