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  .واسم المؤلف وفهرس المحتويات وعناوين الفصول في مواد مطبوعة يقرؤها، ليعّين المعلومات المطلوبةيحدد المتعلّم العنوان  .1

 .ينشئ المتعلم كلمات جديدة ذات معنى بإضافة أو حذف أو تغيير األصوات في الكلمات .2

  .ُيطّبق المتعلّم معرفته بقواعد الصوتيات في التحليل والتركيب صوتًيا .3

( كلمة في الدقيقة الواحدة على أن تكون الكلمات 50ءة جهرية سليمة مراعًيا التنغيم والضبط السليم في حدود )يقرأ المتعلّم قرا .4

 .مشكولة شكالً تاًما

أنواع التنوين الثالثة،  - التاء المربوطة  -الهمزة  -الالم الشمسية  -يقرأ المتعلّم بطالقة وبنطق سليم مستثمًرا معرفته بالالم القمرية  .5

  .أن تكون الكلمات مشكوالً شكالً تاًماعلى 

  Grade 2 / Year 3  (Arabic Benchmark Test for Arabs) – اختبار اللغة العربية المعياري للعرب (  الصف الثاني (  



  
 

 .يقرأ المتعلّم بطالقة مستثمًرا فهمه للنص من خالل السياق والصور على أن تكون الكلمات مشكولة شكالً تاًما .6

  .يه كيف( مظهًرا فهمه للنص، مبديًا رأيه ف -لماذا   -أين  -متى  -ماذا  -يجيب المتعلّم عن أسئلة لنص شعري، ويطرح أسئلة: )َمن  .7

  .يحّدد العناصر الفنية: )الشخصيات، والمكان والزمان، واألحداث الرئيسة( مستخلًصا مغزاها، معبًرا عن رأيه فيها .8

 .يقارن المتعلّم بين الشخصيات والزمان والمكان في قصص قرأها .9

 .ر المتكررة ... إلخ(يحّدد المتعلّم الكلمات والعبارات التي تكّون اإليقاع الشعري )اإليقاعات المنتظمة، واألسط .10

  .ينتج المتعلّم عمالً أدبًيا مبسًطا على ضوء نص درسه مظهًرا الشخصيات، المكان .11

  .يقترح المتعلّم نهايات بديلة لقصة قرأها .12

طن،  ( أبيات، تدور موضوعاتها تناسب المرحلة، مثل: الطفولة، واألسرة، والبيت، والو 8-5( أناشيد قصيرة تتألف من )6يحفظ المتعلّم ) .13

 .والحيوانات، والطبيعة، والبيئة، والقيم اإلنسانية، وغيرها

يطرح المتعلّم أسئلة مثل: )َمن، ماذا، متى، أين، لماذا، كيف( عن المعلومات والرسومات التوضيحية واألحداث، ويجيب عن أسئلة  .14

  .أخرى

  .ّون من فقراتيذكر المتعلّم الفكرة المحورية والفكر الرئيسة لكل فقرة في نص معلوماتي مك .15

كثر، أو بين مفاهيم علمية مقّدمة في النص المعلوماتي  .16  .يستنتج المتعلّم العالقة الزمنية بين حدثين أو أ

يتعرف المتعلّم معاني الكلمات والمصطلحات والعبارات الواردة في نص معلوماتي من خالل: )السياق، والكلمات المكتوبة على لوحات  .17

  .والمعاجم البسيطة، والرموز الموجودة في الرسومات، والملحوظات الهامشية(الصف الجدارية، 

 .يحّدد المتعلّم الغاية من النص المعلوماتي أو من المعلومات التي يريد المؤلف شرحها أو وصفها .18

 .يشرح المتعلّم كيف تساهم الصور والرسومات التوضيحية في فهم النص .19



  
 

 .الصور والمشاهد وفكرة النص مبيًنا السبب، مثال: )أعجبني... ألنه...، أو لم يعجبني... ألنه...(ُيبدي المتعلّم رأيه في  .20

  .ُيرتّب المتعلّم صوًرا لخطواٍت وفق ترتيب زمني يراه منطقًيا بعد قراءته نًصا إرشاديًا مبنًيا على خطوات .21

  .يكتب المتعلّم قصة من خالل ترتيب الجمل البسيطة واللوحات المصورة .22

 .يكتب المتعلّم بطاقة تهنئة ودعوة وجمة إرشادية مفيدة .23

يستخدم المتعلّم مستقالً أو ضمن مجموعات الرسومات التوضيحية والتخطيطية الرقمية والشبكات للتخطيط للكتابة وإلنتاج الكتابة  .24

 .ونشرها

كًرا بعض التفاصيل م  .25  .ثل )المكان، الشخصيات(يعيد المتعلّم سرد قصة حقيقية أو خيالية سمعها أو قرأها ذا

 .يعّبر عن تجربة شخصية مراعًيا تسلسل األحداث .26

ألعابه ...(، ويعلّق عليه بحقائق وتفصيالت متقبالً   -يقّدم المتعلّم عرًضا تقديًما باستخدام الوسائط الرقمية عن موضوع مألوف )بيئته  .27

 .آراء اآلخرين

الزمنية والرسوم المتحركة في توضيح أفكار أو أحداث محددة مراعًيا آداب  يستخدم المتعلّم مخططات الرسوم البيانية والجداول  .28

 .المحادثة

  .يجمع المتعلّم كلمات من محيط لغوي واحد .29

  .يحّدد المتعلّم عالقات التضاد والترادف بين الكلمات .30
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يوّظف المتعلّم معرفته بالمطبوعات لدى قيامه بالبحث عن معلومات بوسائل رقمية أو من خالل الرسوم البيانية )مثال: خرائط   .1

 .بسيطة أو جداول(

 .معرفته بقواعد الصوتيات ليقرأ الكلمات المألوفة وُيهجئ الكلمات غير المألوفة ومتعددة المقاطعُيطّبق المتعلّم  .2

 .يحذف المتعلّم صوتًا في كلمة متعددة المقاطع ليكّون كلمة جديدة، مثال: )تستبدلون، تستدلون( .3

ق لفهم معاني المفردات، مثل: بذور، زراعة، قرية ُيوّظف المتعلّم العالقات بين بعض المفردات الشائعة في االستخدام، موظًفا السيا .4

 .جذور، شمس

 .( كلمة في الدقيقة الواحدة45يقرأ المتعلّم قراءة جهرية سليمة مراعًيا التنغيم والضبط السليم في حدود ) .5

 .يقرأ المتعلّم قراءة سليمة نصوًصا تخلو بعض كلماتها البسيطة من الضبط معتمًدا على السياق .6

 .م عن أسئلة تظهر فهمه للفكر الرئيسة والفكر الفرعية مستعيًنا بالنصُيجيب المتعلّ  .7

  .يطرح المتعلّم أسئلة عن الفكرة الرئيسة والفكر الفرعية في نصوص شعرية، مبديًا رأيه في المضمون .8

  .يحّدد المتعلم تطور األحداث، موضًحا الصراع بأنواعه، والبداية والوسط والنهاية والمغزى .9

 .م الشخصيات الرئيسة في القصة، أو الحكاية الرمزية، أو الحكاية الخرافيةيصف المتعلّ  .10

يحّدد المتعلّم الحوار في النص األدبي )قصة/ مسرحية( ودوره في الكشف عن طبيعة الشخصيات )طيب، شرير، شجاع، أناني( من خالل  .11

 .أقوالها وأفعالها وأشكالها المرسومة

  .والعبارات المستخدمة في النصوص األدبية، مميًزا من االستخدامات الحقيقية والمجازيةيفّسر المتعلّم الكلمات  .12

  Grade 3 / Year 4  (Arabic Benchmark Test for Arabs) – اختبار اللغة العربية المعياري للعرب (  الصف الثالث (  



  
 

يحدد المتعلّم أدوات الربط المتعلقة بالزمن، وتسلسل األحداث، والسبب والنتيجة لوصف العالقة بين األحداث في النصوص األدبية،  .13

 .مثل: )كيف عّجل الحدث األول في وقوع األحداث الالحقة(

  .ّيز المتعلّم األشكال العامة للنصوص األدبية )قصيدة، قصة، مسرحية...(يم .14

يصف المتعلّم األنماط التركيبية ألنواع مختلفة من األشكال العامة للنصوص، مستخدًما المصطلحات الصحيحة للرجوع إليها )مثل:   .15

  .المقدمة، والخاتمة، والمقطع الشعري، والفصل من المسرحية(

م كيف تساعد الرسوم التوضيحية وعناصر أخرى مرئية في النص على نقل المعنى )العاطفة، والتأكيد على جوانب  يفّسر المتعلّ  .16

  .الشخصية، وتوضيح المكان والزمان ...(

يذكر المتعلّم أوجه التشابه واالختالف بين نصين للكاتب نفسه من حيث: الفكر الرئيسة، والدروس المستخلصة، والمكان والزمان،  .17

  .ير األحداثوس

 .يكتب المتعلّم استجابة على ضوء نص درسه مظهًرا الشخصيات، والمكان، وتسلسل األحداث .18

 .يقترح المتعلّم نهايات بديلة لقصة قرأها، معلّالً اقتراحاته .19

لوطن، والصحة، ( أبيات تدور موضوعاتها عّما يناسب المرحلة من مثل: الذات، وا10-5( أناشيد قصيرة تتألف من )6يحفظ المتعلّم ) .20

 .والعالقات اإلنسانية، واألخالق، والقيم... وغيرها

 .يستعين المتعلّم بالرسومات التوضيحية والمخططات والجداول والشروحات في اإلجابة عن أسئلة النص .21

المحورية باستخدام الرسومات  يحّدد المتعلّم الفكرة المحورية للنص والتفاصيل الرئيسة، شارًحا كيف تدعم التفاصيل الرئيسة الفكرة  .22

 .التوضيحية والمخططات والخرائط

 .يستنتج المتعلّم العالقة الزمنية، وعالقة السبب والنتيجة بين مجموعة من األحداث .23



  
 

يتعرف المتعلّم معاني الكلمات والمصطلحات والعبارات الواردة في نص معلوماتي من خالل: )السياق، والكلمات المكتوبة على لوحات  .24

 صف الجدارية، والمعاجم البسيطة، والرموز الموجودة في الرسومات، والملحوظات الهامشية، والمسارد(ال

 .يقارن المتعلّم بين المعلومات المقدمة في النص وخبراته السابقة، محدًدا كيف غّيرت فهمه األمور الجديدة .25

  .وجه التشابه واالختالف، تسلسل األحداث، ...(يصف المتعلّم العالقات المنطقية بين جمل محددة في النص مثل: )ذكر أ .26

 .يمأل المتعلّم جدوالً أو مخطًطا أو خريطة مفّرغة وفق معلومات قرأها في نص معلوماتي  .27

 .ينفذ المتعلّم مستقالً أو ضمن مجموعات صغيرة مشروعات بحثية قصيرة مركزة تبني معرفته عن موضوع معين .28

  .ويعرض النتائج أمام زمالئه مستخدًما الوسائل المالئمة )الصور، الترسیمات(يلخص المتعلّم أحد النصوص اللغوية،  .29

 .يوثق المتعلّم مصادر المعلومات بشكل صحيح .30

  .ُينشئ المتعلم فقرة واحدة، ويطّور فكرة رئيسة، ويضمنها حقائق وتفاصيل داعمة .31

 .ش عن يمين الصفحة ويسارهاُينشئ نصوًصا مقروءة بخط واضح مرتب تبرز اعتناءه بما يكتب تاركًا هوام .32

  .يكتب المتعًلم نصوًصا سردية مقدًما سياًقا واضًحا لألحداث تتضمن بعض التفاصيل المختارة بعناية لتطوير الحبكة .33

 .يكتب المتعلّم نصوًصا وصفية تتضمن تفاصيل حسية مادية؛ مدعومة بانطباعاته عن الناس واألماكن واألشياء .34

، ودعوات، ورسائل شكر تظهر وعًيا واهتماًما بالمتلقي مضّمًنا رسالته )التاريخ، المرسل إليه، التحية، يكتب المتعلّم رسائل شخصية .35

 .ونص الرسالة، والختام، المرسل، التوقيع(

 .يستمع المتعلّم إلى نص سردي ويختار عنوانًا له مقترًحا خواتيم بديلة .36

إذاعي بسيط( عن موضوع يتصل بقضية اجتماعية/ إنسانية من مثل: يستمع المتعلّم إلى نص يتضمن آراء متعددة )حوار، حديث  .37

 .مساعدة اآلخرين(، ويوازن بين آراء المتحدثين مبًدا رأيه -)النظافة 



  
 

يوازن المتعلّم بين أقوال ومواقف شخصيتين في قصة واقعية مع ذكر التفاصيل الكافية، وُيجيب عن األسئلة للتوضيح مستخدًما  .38

 .يحةاللغة العربية الفص

يقّدم عرًضا تقديمًيا شفويًا عن خبرات شخصية محدًدا فيه الزمان والمكان باستخدام اللغة الفصيحة منوًعا أساليبه لجذب  .39

 .المستمعين وتشويقهم متفاعالً معهم من خالل إجابته عن أسئلتهم

منطقي مظهًرا فهمه للموضوع بما في ذلك: الحقائق يعد المتعلّم عرًضا تقديمًيا معلوماتًيا لموضوع درسه مقدًما الفكر في تسلسل  .40

 .ذات الصلة، مجيًبا عن أسئلة المشاهدين إجابات مقنعة

 .يعرض المتعلّم موضوًعا موظًفا أدلة إلقناع المستمعين ويناقشها معهم .41

 .ير الشخصيات والمكانيقّدم عرًضا تقديمًيا شفويًا لقصة درسها واضًعا لها مقدمة ووسط ونهاية، مضمًنا عرضه تفصيالت لتطو  .42

 .يجمع المتعلّم كلمات من محيط لغوي واحد، موضًحا الفرق في دالالتها .43

  .يولد المتعلّم كلمات جديدة من جذر لغوي واحد .44
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 .يحّدد المتعلّم المعنى المناسب للكلمات متعددة المعاني مستخدًما السياق .49

اسمية بسيطة )المبتدأ + الخبر المفرد(، وممتدة )المبتدأ + الصفة + الخبر المفرد( )المبتدأ + مضاف إليه + ُينشئ المتعلّم جملة  .50

  .الخبر المفرد( )المبتدأ + شبه جملة + الخبر المفرد( محاكًيا نمًطا



  
 

الفاعل + شبه جملة + صفة + ينشئ المتعلّم جملة فعلية بسيطة )الفعل + الفاعل + المفعول به(، وجملة فعلية ممتدة )الفعل +  .51

 .المفعول به( محاكًيا نمًطا

 .يكّون المتعلّم جمل نداء بـ )يا( محاكًيا نمًطا .52

  .يحّول المتعلّم جملة اسمية إلى جملة )كان( وجملة )إّن( محاكًيا نمًطا .53

  .يوظف المتعلّم حروف العطف )و، أو، ثم( في جمل من إنشائه محاكًيا نمًطا .54

  .المتعلّم أسلوب االستفهام )هل، متى، لماذا، ماذا(يستخدم  .55

 .يوّظف المتعلّم االسم الموصول )المفرد، المثنى، الجمع( في جمل من إنشائه محاكًيا نمًطا .56

 .( حروف، مكتسبة من محيطه اللغوي )إمالء منقول(6-3يكتب المتعلّم كلمات مألوفة تتكون من ) .57

 .ة وصل أو قطع كتابة صحيحةيكتب المتعلّم الكلمات المبدوءة بهمز  .58

 .يكتب المتعلّم الكلمات بعد وصل بدايتها بالحروف )الباء، الكاف، الالم، الفاء( كتابة صحيحة  .59
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 يقرأ المتعلم الكلمات المألوفة بال تشكيل.  .1

 مناسبة. يظهر المتعلّم الوعي بالعالقات بين المفردات ومعانيها ضمن حقول داللية  .2

  Grade 4 / Year 5  (Arabic Benchmark Test for Arabs) – اختبار اللغة العربية المعياري للعرب ( )  الصف الرابع  



  
 

 يمّيز المتعلّم داللة الكلمات عند قراءة المواد المكتوبة من خالل )داللة التركيب، داللة المعنى(.  .3

 ( كلمة في الدقيقة الواحدة.60يقرأ المتعلّم النصوص بطالقة قراءة جهرية مراعًيا التنغيم والضبط السليم في حدود ) .4

 تها من الضبط معتمًدا على السياق.يقرأ المتعلّم قراءة سليمة نصوًصا تخلو بعض كلما .5

 يحّدد المتعلّم الفكرة الرئيسة والمغزى للنص األدبي من خالل التفاصيل المساندة، داعًما آراءه بأدلة من النص. .6

ُيحّدد المتعلّم تسلسل أحداث القصة، ومالمح الشخصيات، والمكان والزمان، مستدالً بتفاصيل محددة داعمة، مقتبًسا من أقوال   .7

 خصية وأفعالها. الش

 ُيحلّل المتعلّم بنية النصوص القصصية وعناصرها الفنية، مفسًرا أفعال الشخصية، ودوافعها، كاشًفا عن صفاتها.  .8

 رسالة ...( وفًقا لخصائصها الفنية المختلفة، مستخدًما المصطلحات المناسبة.  –قصيدة   –يمّيز المتعلّم النصوص األدبية: )قصة  .9

 ر الداخلي من الحوار الخارجي في القصة. يمّيز المتعلّم الحوا .10

 ُيحّدد المتعلّم صفات الشخصية وأفعالها في القصص الخيالية ويقابلها بصفات الشخصية وأفعالها في القصص الواقعية. .11

 يقارن المتعلّم بين حكايات من ثقافات مختلفة، من حيث: الفكرة، الشخصيات، المكان والزمان، عناصر الحبكة.  .12

 علّم بنية الحكاية في قصص من التراث المحلي واإلسالمي، مقارنًا بينها وبين القصص المعاصرة التي يقرأها.ُيحلّل المت .13

( أبيات موضوعاتها تناسب المرحلة، مثل: الوطن، العالقات اإلنسانية، الطبيعة،  10-7( نصوص شعرية تتألف من )6يحفظ المتعلّم ) .14

 العلم، القيم... وغيرها. 

 فكار نص معلوماتي من خالل االستدالل بالتفاصيل واألمثلة واالستنتاجات التي توصل إليها بعد قراءة النص.يدعم المتعلّم أ .15

 يلّخص المتعلّم فكر وتفاصيل ما قرأ برسومات ومخططات وخرائط.  .16

 يستنتج المتعلّم العالقة الزمنية، وعالقة السبب والنتيجة بين األحداث أو المفاهيم العلمية. .17



  
 

لّم معاني الكلمات والمصطلحات والعبارات الواردة في نص معلوماتي من خالل معرفته بعالقات التضاد والترادف يفّسر المتع .18

 واالشتراك اللفظي مستخدًما المعاجم والرسومات والملحوظات الهامشية والمسارد.

مجالت...( وحديثة مثل: )مقاطع فيديو، يقارن المتعلّم بين نصين معلوماتيين في مصادر قديمة مثل: )الكتب المطبوعة، الصحف، ال .19

 الشبكة المعلوماتية...( في الموضوع نفسه، محّدًدا أوجه التشابه واالختالف في تقديم وجهات النظر.

ُيفّسر المتعلّم المعلومات المقدمة في النص بوسائل مختلفة مثل: )الخرائط، المخططات، الصور، الرسوم، العناصر التفاعلية الرقمية...   .20

 بطريقة شفوية(، موضًحا إسهام تلك الوسائط في فهم المعلومات المقّدمة في النص. أو

 يفّرغ المتعلّم معلومات نص معلوماتي قرأه وفق جدول صّممه.  .21

 ينفذ المتعلّم مستقالً أو ضمن مجموعات مشروعات بحثية قصيرة مركزة، ويعرض ما تعلمه ضمن تقرير بحثي.   .22

ثالث فقرات، يجعل الفقرة األولى مقدمة للنص، ويكتب فقرة داعمة تتضمن حقائق وتفاصيل، ويختم النص يكتب المتعلّم نصوًصا من  .23

 بفقرة تلّخص أهم النفاط المذكورة في النص.

يكتب المتعلّم نصوًصا سردية أو وصفية، ويربط بين األفكار أو التجربة بشكل متماسك، مقّدًما سياًقا مكانًيا وزمانًيا لألحداث   .24

 دًما تفاصيل حسّية.مستخ

يكتب المتعلّم استجابات شخصية للنصوص األدبية التي يقرأها، مظهًرا فهًما للعمل األدبي، داعًما رأيه بأدلة من النص أو بخبرته  .25

 الشخصية. 

 يكتب المتعلّم نصوًصا معلوماتية، ويصوغ سؤاالً مركزيًا عن موضوع أو قضية مضمًنا نصه أدلة لدعم الفكرة. .26

 علّم تلخيًصا يتضمن الفكرة األساسية وأهم التفاصيل. يكتب المت .27

 يستخدم المتعلّم الحاسوب عند تحرير كتاباته ونشرها، ومشاركته مع اآلخرين.  .28



  
 

 يستوعب المتعلّم المادة المسموعة )نًصا سرديًا( محدًدا المغزى العام. .29

يث النبرة والسرعة بطريقة منظمة لدعم هدفه من  يعرض مقّدمات وخواتيم بديلة مؤثرة لقصة سمعها متحّدثًا بصوت مناسب من ح .30

 التحّدث.

 يعيد المتعلّم صياغة المادة المسموعة شفريًا ملخًصا المعلومات والفكر الرئيسة أو األحداث. .31

 ُيعّد المتعلّم قصة درسها ويقدمها مضّمًنا عرضه تفصيالت عن المكان والحبكة وكيفية تطور األحداث. .32

 تقديمًيا شفويًا عن خبرات شخصية مستخدًما الحقيقة والمجاز بما يلفت انتباه مستمعيه لتعميق فهم الموضوع الرئيس. يقّدم عرًضا  .33

يعّد المتعلّم عرًضا تقديمًيا معلوماتًيا عن موضوع مناسب مقدّما الفكر في تسلسل منطقي مظهًرا فهمه للموضوع بما في ذلك  .34

 الرقمية.  الحقائق ذات الصلة، مستخدًما الوسائط

 ُينشئ المتعلّم التسجيالت الصوتية وتسجيالت الفيديو لقصص أو قصائد درسها. .35

 يستبدل المتعلّم باألسماء واألفعال والعبارات العامية كلمات وعبارات فصيحة شفويًا.  .36

 يصّنف المتعلّم األسماء واألفعال وفق محيطها اللغوي. .37

 داللة متقاربة )نعاس، غفوة، نوم...(.  يرتّب المتعلّم عالقات التدّرج بين مفردات ذات .38

 ُيفّسر المتعلّم الكلمات مستعيًنا بمفرداتها وأضدادها، وسياقها. .39

 يحّدد المتعلّم المعنى المناسب للكلمات متعددة المعاني مستخدًما السياق، ومستعيًنا بجذرها.  .40

 يوّظف المتعلّم الكلمات الجديدة في سياقات )جمل مفيدة( تفّسر معناها.  .41

 ّيز المتعلّم بين الجملة التامة والتركيب. يم .42

 يعين المتعلّم ركني الجملة االسمية ويضبطهما ضبًطا صحيًحا.  .43



  
 

 يمّيز المتعلّم بين أشكال الخبر في الجملة االسمية.  .44

 يتعرف المتعلّم شبه الجملة )الجار والمجرور والظرف بنوعيه(، وُينشئ شبه جملة في جمل صحيحة. .45

 الجملة الفعلية ويضبطهما ضبًطا صحيًحا. يعين المتعلّم أركان  .46

 يتعرف المتعلّم ضمائر الرفع المنفصلة ويصرف الفعل معها. .47

 يتعرّف المتعلّم الجموع السالمة وبعض جمع التكسير.  .48

 يستخدم المتعلّم الظروف الشائعة في مواقعها الصحيحة.  .49

 وال ُتلفظ. يكتب المتعلّم كلمات بصرية تحتوي على حروف ُتلفظ وال ُتكتب، وُتكتب .50

 يكتب المتعلّم ألف تنوين النصب كتابة صحيحة في مواضعها الصحيحة.  .51

 يكتب المتعلّم األلف اللينة في نهاية األسماء واألفعال والحروف كتابة صحيحة.  .52

الرأسيتان، القوسان( استخداًما  يستخدم المتعلّم عالمات الترقيم )عالمة االستفهام، النقطة، عالمة التعجب، الفاصلة، النقطتان  .53

 صحيًحا. 

 يكتب المتعلّم كلمات وجمالً بخط الرقعة محاكًيا نمًطا. .54

 يحّدد المتعلّم التعبيرات المجازية في الجمل التي يقرأها. .55

 يفاضل المتعلّم بين جملتين بناًء على إيحاءات األلفاظ.  .56

 ُيدرك المتعلّم اإليقاع الصوتي )السجع في الجمل(. .57

 لمتعلّم الكلمات ذات المحيط اللغوي الواحد مراعًيا الفروق بين دالالتها.يستخدم ا .58

 



  
 

 

 
 

 معانيها، ويكتشف بعض االستخدامات المجازية لها.ُيحّدد المتعلّم الكلمات المحورية والجديدة في النص، ويرّشح  .1

ُيوّظف معرفته بالمصاحبات اللغوية الشائعة في االستعمال اللغوي قديًما وحديًثا مثل: االختناق المروري، تكنولوجيا المعلومات، ...  .2

 جبال شاهقة، حفيف الشجر، صهيل الخيول. 

 ( كلمة في الدقيقة الواحدة.100السليم في حدود )يقرأ المتعلّم قراءة جهرية مراعًيا التنغيم والضبط  .3

 يحّدد المتعلّم الفكر الرئيسة والتفاصيل المساندة في مجموعة قصصية مختارة يقرأها )ورقية أو إلكترونية(.  .4

 يبّين المتعلّم المعنى اإلجمالي للنص الشعري، ويحفظه.  .5

 المفردات. ُيفّسر المتعلّم كلمات النص الشعري، مستنتًجا دالالت  .6

 ُيحّدد المتعلّم أنواع اإليقاع اللفظي في النصوص )الجناس والسجع والتكرار الصوتي(.  .7

يٌحّدد المتعلّم المعاني المجازية، مثل: التشبيه واألساليب اإلنشائية األخرى، شارًحا كيف تنقل تلك األدوات المعنى المراد في  .8

 النصوص. 

واالختالف بين القصص من النوع األدبي نفسه، مثل: )قصص األلغاز وقصص المغامرات( من حيث: الفكر يذكر المتعلّم أوجه التشابه  .9

 الرئيسة، والشخصيات، واألحداث، واللغة المستخدمة.

 ُيحّدد المتعلّم مساهمة الصور والكلمات في توضيح مغزى العمل األدبي.  .10

 لتفاصيل واألمثلة والرسومات والمخّططات الواردة في النص. يدعم المتعلّم أفكار نص معلوماتي من خالل االستدالل با .11

 

  Grade 5 / Year 6  (Arabic Benchmark Test for Arabs) – اختبار اللغة العربية المعياري   الصف الخامس (

 للعرب ( 



  
 

 ُيحّدد المتعلّم الفكرة المحورية للنص والتفاصيل الرئيسة الداعمة لها، مبيًنا مدى التماسك بينها.  .12

 يشرح المتعلّم العالقات بين األحداث أو المفاهيم أو النتائج العلمية في نصين مختلفين.  .13

كلمات والمصطلحات والعبارات الواردة في نص معلوماتي من خالل معرفته بعالقات التضاد والترادف يفّسر المتعلّم معاني ال .14

 واالشتراك اللفظي مستخدًما المعاجم والرسومات.

ُيحّدد المتعلّم البناء المستخدم في النص لتقديم األحداث والفكر والمفاهيم والمعلومات، مثل: التسلسل الزمني لألحداث والسبب  .15

 نتيجة والمقارنة(. وال

 يقترح المتعلّم حالً للمشكالت من خالل االعتماد على المعلومات التي حصل عليها في الوسائط المختلفة مطبوعة أو رقمية. .16

 يشرح المتعلّم كيف استخدم المؤلّف األسباب واألدلة لدعم فكر معينة في النص، ممّيًزا إياها من الفكر غير المدعومة. .17

 مساهمة الصور والكلمات في توضيح مغزى العمل األدبي. ُيحّدد المتعلّم  .18

 المجال: قراءة النصوص المعلوماتية  .19

 يدعم المتعلّم أفكار نص معلوماتي من خالل االستدالل بالتفاصيل واألمثلة والرسومات والمخّططات الواردة في النص.  .20

 ، مبيًنا مدى التماسك بينها. ُيحّدد المتعلّم الفكرة المحورية للنص والتفاصيل الرئيسة الداعمة لها .21

 يشرح المتعلّم العالقات بين األحداث أو المفاهيم أو النتائج العلمية في نصين مختلفين.  .22

يفّسر المتعلّم معاني الكلمات والمصطلحات والعبارات الواردة في نص معلوماتي من خالل معرفته بعالقات التضاد والترادف  .23

 والرسومات. واالشتراك اللفظي مستخدًما المعاجم

ُيحّدد المتعلّم البناء المستخدم في النص لتقديم األحداث والفكر والمفاهيم والمعلومات، مثل: التسلسل الزمني لألحداث والسبب  .24

 والنتيجة والمقارنة(. 



  
 

 رقمية. يقترح المتعلّم حالً للمشكالت من خالل االعتماد على المعلومات التي حصل عليها في الوسائط المختلفة مطبوعة أو .25

 يشرح المتعلّم كيف استخدم المؤلّف األسباب واألدلة لدعم فكر معينة في النص، ممّيًزا إياها من الفكر غير المدعومة. .26

 يعّد تقريًرا بحثًيا يلّحص النتائج، ويعرضه مطبوًعا من خالل وسائط عّدة.  .27

ضعها في سياق منطقي، مستخدًما أدوات الربط، ويختم يكتب نصوًصا بفقرات متعّددة يؤّسس فيها فكرة مركزية وأفكاًرا مهّمة، وي .28

 النص بفقرة ختامية. 

 ينشر ما يكتبه عبر الوسائط المتاحة.  .29

 يكتب المتعلّم أسئلة واضحة ذات صلة بالموضوع المقّدم، ويطرحها لتوجيه النقاش الذي يشارك فيه.  .30

ويقّدم الفكر في تسلسل منطقي، مظهًرا فهمه للموضوع بما في ذلك الحقائق يعّد المتعلّم عرًضا تقديمًيا معلوماتًيا عن موضوع ما،  .31

 ذات الصلة، مستخدًما أشكاالً من الوسائط السمعية والمرئية. 

يلّخص المتعلّم بدقة المعلومات والفكر الرئيسة في نص سردي بصورة شفوية )مصّورة أو مرئية( باستخدام الوسائط المتعددة/  .32

 الوسائل الرقمية. 

 ستخدم المتعلّم الكلمات ذات المحيط اللغوي الواحد مراعًيا الفروق بين دالالتها.ي .33

 ُيحّدد المتعلّم عالقات التضاد والترادف بين الكلمات. .34

 يستبدل المتعلّم بتعابير عامية تعابير فصيحة شفويًا.  .35

 يصّنف المتعلّم األسماء واألفعال وفق محيطها وجذورها اللغوية.  .36

 الكلمات مستعيًنا بمرادفاتها وأضدادها.ُيفّسر المتعلّم  .37

 



  
 

 ُيفّسر المتعلّم الكلمات مستخدًما المعجم الورقي والرقمي.  .38

 ُيحّدد المتعلّم المعنى القريب والبعيد للمفردات، مثل: )عين، يد...(.  .39

 . ُيحّدد المتعلّم المعنى المناسب للكلمات متعددة المعاني مستخدًما السياق، ومستعيًنا بجذرها اللغوي .40

 يستخدم المتعلّم الكلمات الجديدة في سياقات تفّسر معناها. .41

 يتعرف المتعلّم ضمائر الرفع المتصلة ويستخدمها في جمل من إنشائه. .42

 يتعرف المتعلّم جملة )كان( وجملة )إن( بعناصرهما ويوظفهما في جمل من إنشائه. .43

 ل. يمّيز المتعلّم أشكال الفاعل في الجملة الفعلية: الظاهر والمّتص .44

 يتعرّف المتعلّم أنواع الخبر في الجملة االسمية. .45

 ُينشئ المتعلّم جمالً اسمية متضمنة أنواع الخبر. .46

 يكتب المتعلّم الكلمات المتضّمنة همزة متوسطة منفردة أو على )األلف، الواو، الياء( كتابة صحيحة. .47

 نوع.( كلمات من كل 10يكتب كلمات بصرية تحتوي على همزة متوسطة بواقع ) .48

 يكتب المتعلّم كلمات وجمالً بخط الرقعة محاكًيا نمًطا. .49

 يكتب المتعلّم بخط النسخ محاكًيا نمًطا.  .50

 ينتج المتعلّم جمالً تتضمن تشبيًها محاكًيا نمًطا.  .51

 يمّيز المتعلّم الغرض البالغي ألسلوب االستفهام. .52

 ينتج المتعلّم جمالً تتضمن أسلوب استفهام بالغي.  .53

 



  
 

 

 

 .ُيحّدد المتعلّم المعنى اإلجمالي للنص الشعري، موضًحا الفكر الرئيسة والجزئية فيه .1

 .التعبيرية )اإليحائية( فيهُيفّسر المتعلّم كلمات النص الشعري، مستنتًجا الدالالت  .2

 .ُيحلل المتعلّم النص الشعري في سياقه التاريخي .3

 .ُيحّدد المتعلّم الخصائص العامة لكل من السيرة الغيرية والذاتية، مقارنًا بينهما .4

 .ُيحلّل المتعلّم نًصا مسرحًيا مبّيًنا فكرة النص ودور الشخصيات والحوار الخارجي والداخلي فيه .5

 .م اللغة المجازية، والمعاني الداللية للكلمات والعبارات المستخدمة في النص األدبي، معلّالً استخدام الكاتب هذه اللغةُيفّسر المتعلّ  .6

 .الوفاء...( على سير خط الحبكة والحل –الصدق  –ُيحلّل المتعلّم األثر الذي تتركه سمات الشخصيات )الشجاعة  .7

اني في بنية القصة، وطبيعة الصراع، وتطّور الحبكة في قصص مختارة يختلف فيها اإلطار الزماني يبّين المتعلّم أثر اإلطار المكاني والزم .8

 .والمكاني 

يشرح المتعلّم طريقة مساهمة الصور المرئية واألصوات والحركات والوسائط المتعددة األخرى في إبراز المعنى وجمال النص  .9

 .يقة تقليدية في الكتب المطبوعةالقصصي، ويقارنها مع اللقطات األخرى المصّورة بطر 

كًرا أوجه التشابه  .10 ُيحلّل المتعلّم األنواع المختلفة من النصوص، من ثل: )القصص، والقصائد، والروايات التاريخية والخيالية...( ذا

 .واالختالف بين وجهات نظر المؤلفين في عرضها

كًرا الدليل الذي يدعم تحليله من النصُيحّدد المتعلّم الفكر الرئيسة للنص من خالل تحليل المعلومات  .11  .الصريحة والضمنية، ذا

 .ُيحلّل المتعلّم كيفية تطّور الفكرة الرئيسة، ممّيًزا بين التفاصيل الرئيسة والتفاصيل غير الجوهرية .12

 .ُيحّدد المتعلّم األسباب التي تربط األحداث أو الفكر أو المعلومات في النص .13

  Grade 6 / Year 7  (Arabic Benchmark Test for Arabs) – اختبار اللغة العربية المعياري   الصف السادس (

 للعرب ( 



  
 

 .صطلحات والعبارات الواردة في نصوص معلوماتية بما في ذلك المعاني الدالليةُيفّسر المتعلّم الكلمات والم .14

 .يصف المتعلّم مدى انسجام الجمل والفقرات والرسوم البيانية لنص معلوماتي مع البناء العام للنص .15

 .رض كل منهما للموضوع أو الحدثُيحّدد المتعلّم أوجه التشابه واالختالف بين أسلوبين لمؤلفين، محّدًدا الفروق المتعلّقة بكيفية ع .16

 .ُيمّيز المتعلّم بين الحقائق التي تعتمد الحجج والبراهين وبين اآلراء التي قد تبدو ذاتية في النص، مقّيًما مدى دّقتها .17

 .يفّرغ المتعلّم ما قرأه من معلومات متشعبة في خريطة مفاهيمية صّممها .18

 .خالل الوسائل المطبوعة أو الوسائل المتعّددةيعّد المتعلّم تقريًرا بحثًيا، ويعرضه من  .19

يكب المتعلّم نصوًصا سردية تلّبي اهتمامات القراء محًدًدا غرًضا واضًحا للكتابة، مطّوًرا الموضوع بتفاصيل داعمة وفقرة ختامية،  .20

 .مستخدًما األفعال واألسماء والصفات من خالل معجم المرادفات

حبكة، وإطاًرا زمانًيا ومكانًيا، ومختاًرا وجهة نظر مناسبة للقصة، مضّمًنا نصه تفاصيل حسّية  يكتب المتعلّم نصوًصا سردية تتضمن .21

 .باستخدام تقنيات )الحوار، السرد، الوصف(

يكتب المتعلّم رسالة إلى صديقه متضمنة جميع العناصر األساسية )البسملة، التاريخ، المرسل إليه، التحية االفتتاحية، الموضوع،   .22

 .الختامية، المرسل، التوقيع(التحية 

يكتب المتعلّم نصوًصا تفسيرية )إيضاحية( )وصف، شرح، مقارنة ومقابلة، مشكلة وحل(؛ ليعرض وجهة نظره التي تناولها مقّدًما أدلى  .23

 .مقنعة وأمثلة وتفاصيل

يالً وتأمالً في أبعاد النص ورؤية خاصة  يكتب المتعلّم استجابات شخصية للنصوص األدبية التي يقرأها، مظهًرا في قراءته تفسيًرا وتحل .24

 .مبّرًرا تفسيره، وتحليله بأدلة من النص



  
 

ا لفكرة أساسية مركزية مطورًّا الفكرة باألدلة   .25 يكتب المتعلّم ورقة بحثية عن فكرة أو قضية مهمة باختيار سؤال مركزي واحد مؤسسًّ

 .واألمثلة، مضّمًنا بحثه قائمة بالمصادر والمراجع

لّم نصوًصا إقناعية، مقّدًما وجهة نظره في قضية أو موضوع، مدعومة بأدلة داعمة )من مصادر مختلفة: الكتب: الخبرة  يكتب المتع .26

 .الشخصية، تجارب اآلخرين(

 .ُيحّدد المتعلّم نواع االنفعال السائد في النص المسموع موضًحا أثر ذلك في أساليب المتحّدث التعبيرية .27

ن آراء متعددة )ندوة إذاعية، حوار، مناظرة...( عن موضوع يتصل بقضية اجتماعية، وطنية، إنسانية، يستمع المتعلّم إلى نص يتضم .28

 .موازنًا بين آراء المتحدثين، ُمبديًا رأيه بصراحة وبموضوعية

للموقف معتمًدا على   ُيقّدم المتعلم عرًضا تقديمًيا معلوماتية عن )البيئة الجبلية( بطرائق واضحة ومنطقية، موّظًفا الكلمات المناسبة .29

تنوع الجملة اللغوية التي تناسب الموقف والتي تشمل: )لغة الحجة واإلقناع والبرهان، اللغة المجازية، ...( ُمظهًرا فهًما للموضوع،  

 .مستخدًما للغة العربية الفصيحة المؤيّدة التي تناسب الموقف الخاص بالبيئة الجبلية

مستخدًما عناصر القصة األساسية: )المقدمة، العرض أو الموضوع السردي، الخاتمة أو النهاية(،  ُيعد وينشئ المتعلّم قصة وُيقدمها .30

ُمضّمًنا عرضه تفصيالت سردية عن كيفية تطور ونمو مواقف وآراء الشخصيات، مبرًزا المكان والحوار والحبكة في السرد القصصي  

نغيم، ووضوح الصوت، وتوقيت الكالم، واالتصال البصري، وعالقة الكالم مستخدًما استراتيجيات وآليات الكالم المتضّمنة: ضبط الت

 .بالمتلّقي

ُيقّدم المتعلّم عرًضا شفويًا فرديًا أو جمعًيا لتوضيح سياق األحداث )لعمل مسرحي( مستخدًما الحوار والتشويق وموّظًفا محتويات   .31

 .وسائل اإلعالم الرقمي والرسومات المرئية لتقوية العرض الشفوي

 .ُيحّدد المتعلّم عالقات التضاد والترادف بين الكلمات .32



  
 

 .ُيصّنف المتعلّم الكلمات وفق جذورها .33

 .ُيفّسر المتعلّم األسماء واألفعال مستعيًنا بمرادفاتها وأضدادها .34

 .ُيحّدد المتعلّم المعاني المعجمية واالصطالحية للكلمات .35

 .اني مستخدًما السياقُيحّدد المتعلّم المعنى المناسب للكلمات متعددة المع .36

 .ُيمّيز المتعلّم معاني الكلمات من خالل جذورها واشتقاقاتها .37

 .يستخدم المتعلّم الكلمات الجديدة في سياقات تفّسر معناها .38

 ُيفّسر المتعلّم مصطلحات علمية في مجال العلوم التطبيقية: )الطب، الصيدلية، الهندسة، ...(  .39

 ()التشريح، البيطرة جال العلوم الطّبيةُيفّسر المتعلّم مصطلحات علمية في م .40

 .يتعرّف المتعلّم عالمات اإلعراب الفرعية واألصلية في الجمل االسمية والفعلية .41

 .ُيعرب المتعلّم المثنى وجمع المذكر والمؤنّث السالمين .42

 .يتعرف المتعلّم ضمائر النصب المّتصلة .43

 .خالل معرفته البناء واإلعرابُيمّيز المتعلّم بين الفعل المبني والفعل المعرب من  .44

 .ُيعرب المتعلم أركان جملتي )كان( و)إّن( .45

 .يتعرّف المتعلّم المعطوف والمعطوف عليه، ويعربهما، ويوظفهما في جمل من إنشائه .46

 .يكتب المتعلّم الهمزة المتطرفة كتابة صحيحة  .47

 .يكتب المتعلّم الهمزة المتطرفة مع تنوين الفتح كتابة صحيحة .48

 .المتعلّم الكلمات التي تسقط منها الهمزة )ابن، اسم، اثنان، امرؤ، ...( كتابة صحيحةيكتب  .49



  
 

 .يكتب المتعلّم كلمات وجمالً بخط الرقعة محاكًيا من األنماط الخطية المختارة بعناية وإتقان .50

 .يكتب المتعلّم عبارة بخط النسخ والرقعة .51

 .ُيحّدد المتعلّم أركان التشبيه في جمل مختارة .52

 .تج المتعلّم جمالً تتضمن تشبيًها محّدًدا عناصرهُين .53

 .ُينتج المتعلّم كلمات متجانسة لفًظا .54

 .ُينتج جمالً تتضمن طباًقا  .55

 .يتعرّف المتعلّم موقع القافية في البيت، وُيسّميها في قصائد متنوعة القافية .56

 

 
 
 

 
 

 .يبّين المتعلّم المعنى اإلجمالي للنص الشعري موضًحا الفكر الرئيسة والجزئية والتفاصيل  .1

 .)اإليحائية والمجازية( فيه ُيفّسر المتعلّم كلمات النص الشعري، مستنتًجا الدالالت التعبيرية  .2

 .ُيحلّل المتعلّم النص الشعري في سياقه التاريخي مستنتًجا السمات الفنية له .3

 .يتعرّف المتعلّم تقنيات السرد والوصف والحوار في الكتابة القصصية، مميًزا بينها .4

كثر في نص أدبي واحد، مستدالً  .5  .بالتفاصيل الّنصيةُيحّدد المتعلّم كيفية ارتباط فكرتين رئيسيتين أو أ

  يعلّل المتعلّم استخدام اللغة المجازية والمعاني الداللية للكلمات والعبارات المستخدمة في النص األدبي، واصًفا كيف تؤثر هذه اللغة .6

 .على النص
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 .يقارن المتعلّم بين نصين أدبيين )قديم وحديث( يشتركان في موضوع واحد من حيث اللغة واألسلوب .7

 .لّم الخصائص الفنية التي تمّيز الرواية من القصة القصيرة والمسرحية وفن السيرة، موّضًحا ما يتميز به كل نوعُيحّدد المتع .8

ُيحلّل المتعلّم النص لتحديد وجهة نظر المؤلف، ووجهات نظر الشخصيات المختلفة في النص، وكيف يمّيز المؤلف وجهة نظره من  .9

 .على الحدث نفسهوجهة نظر الشخصيات من خالل ردود فعلها 

 .يمّيز المتعلّم المعاني الضمنية والمعاني الصريحة في القصائد الشعرية .10

 .يوّضح المتعلّم دور الخيال والمحسنات اللفظية في خلق التأثير في الشعر  .11

 .يقارن المتعلّم بين نصوص شعرية تنتمي إلى عصر أدبي واحد من حيث األلفاظ واألسلوب .12

التشابه واالختالف بين النصوص األدبية المكتوبة وبين نسخها المسموعة والمصّورة )سينمائًيا( والمقّدمة على يذكر المتعلّم أوجه  .13

المسرح، أو نسخ الوسائط المتعددة، وتحليل تأثيرات التقنيات لكل وسيلة عرض، مثل: )اإلضاءة، والصوت، وتركيز الكاميرا، والديكور...  

 .إلخ(

بي من خالل: تحليل العاطفة والنبرة، والتجسيد، والرمزية... إلخ، مستخدًما التقنيات السمعية والبصرية في  ينقد المتعلّم العمل األد .14

 .عرض إنجازه، مراعًيا مهارة التحّدث باللغة العربية الفصيحة

األدلة التي تدعم  ُيحّدد المتعلّم الفكر الرئيسة للنص بعد تحليل المعلومات الصريحة والضمنية، مستشهًدا بمصادر متعددة من .15

 .تحليله، مثل: )إحصاءات وأرقام، .... ومواقف(

كثر في النص مع بعضها  .16  .يستدل المتعلّم على ارتباط فكرتين رئيسيتين أو أ

 .يصف المتعلّم كيفية ربط المؤلف الفكر بالتفاصيل، مستدالً باألمثلة حسب الحاجة لتوضيح وصفه .17

 .عبارات في نصوص معلوماتية بما في ذلك المعاني الداللية والمجازيةُيفّسر المتعلّم الكلمات والمصطلحات وال .18



  
 

 .ُيحّدد المتعلّم دور اختيار الكاتب لكلمات محددة في فهم الفكر  .19

يصف المتعلّم مدى انسجام الجمل والفقرات والرسوم البيانية في نص معلوماتي مع البناء العام للنص، ومساهمة ذلك في تطوير   .20

 .الفكر والمفاهيم

 .ُيحلّل المتعلّم أسلوب المؤلف في عرض وجهة نظره أو غايته، مثل: )اإلقناع، التأريخ لألحداث، الوصف، الشرح( في نص معلوماتي واحد .21

آلراء  يمّيز المتعلم بين الحقائق التي تعتمد الحجج والبراهيم وبين اآلراء التي قد تبدو ذاتية في النص، مقّيًما مدى دقتها، مقترًحا بدائل .22

 .م تعجبه في النصل

 .يفّرغ المتعلّم ما قرأه من معلومات متشّعبة في خريطة مفاهيمية صّممها، مضيًفا إليها معلومات قرأها في الشبكة المعلوماتية .23

يكتب المتعلّم سيرة ذاتية أو نصوًصا سردية تشتمل على الشخصيات الرئيسة والثانوية والحبكة والصراع والذروة، واإلطار الزماني  .24

 .لمكاني محدًدا وجهة نظر مناسبة للقصة، مستخدًما تقنيات )الحوار، السرد، الوصف(وا

يكتب المتعلّم نصوًصا تفسيرية )إيضاحية( )وصف، شرح، مقارنة ومقابلة، مشكلة وحل(؛ ليعرض وجهة نظره في القضية التي تناولها   .25

 .مقّدًما أدلة مقنعة

النصوص األدبية التي يقرأها، مظهًرا في قراءته تفسيًرا وتأمالً في أبعاد النص، منّظًما يكتب المتعلّم استجابات، وتفاعالت شخصية مع  .26

 .تفسيره عن أفكار محددة أو شخصية أو سؤال أو إشكالية

قاق يكتب المتعلّم ورقة بحثية عن فكرة أو قضية مهمة، ويطرح سؤاالً مركزيًا واحًدا مؤسًسا لفكرة أساسية مركزية مطّوًرا الفكرة بالح .27

 .واألمثلة، مضّمًنا بحثه قائمة المصادر والمراجع

 .يكتب المتعلّم نصوًصا إقناعية، مدّعًما وجهة نظره في قضية أو موضوع ما بأدلة داعمة من مصادر مختلفة مخاطًبا اهتمامات القارئ .28

 .يكتب ملّخصات عن المواد التي يقرأها )قراءة ذاتية( وفق معايير التلخيص الجّيد .29



  
 

 .يحلّل المتعلّم المادة المسموعة )مقال تربوي، قضية اجتماعية( محّدًدا العالقات بين أجزاء النص مفاضالً بين اآلراء المطروحة .30

ُيقّدم المتعلّم عرًضا تقديمًيا إقناعًيا عن وجهة نظر شخصية بطرائق واضحة ويوّظف اختيار الكلمات المتنوعة وتشمل: )لغة الحجة  .31

ن، واللغة المجازية(، مظهًرا فهًما للموضوع، مستخدًما اللغة العربية الفصيحة المؤيدة بالجملة التي تناسب الموقف واإلقناع والبرها

 .الخاص الذي يحتويه العرض

ات السبب يٌقّدم المتعلّم متعاونًا مع زميل له عرًضا تقديمًيا عن تطور األحداث في قصة مقررة مبديًا رأيه فيها، وداعًما له باألدلة، وعالق .32

والنتيجة، واالستراتيجيات األخرى، كما يرد على األسئلة الناتجة عن العرض التقديمي والنقاش بشكل مترابط منطقًيا وباحترام، 

 .ومستخدًما اللغة العربية الفصيحة

اريخية )معركة تاريخية،  يستخدم المتعلّم )مستقالً( محتويات وسائل اإلعالم الرقمي والرسومات المرئية للبيانات لمناقشة حادثة ت .33

 .موقف تاريخي أو اجتماعي أو وطني...( 

يقّيم المتعلّم تقريًرا معلوماتًيا يحتوي معلومات تقديمية وختامية واضحة، ومعلومات حقيقية موثّقة بالرسومات البيانية ذات الصلة  .34

نت المعلومات تحتوي على حوافز اجتماعية وتجارية  )شفوية ومرئية( أو باستخدام الوسائط المتعددة/ الوسائل الرقمية مقّيًما إن كا

 .أو حوافز أخرى ذات بعد تربوي وحضاري هادف

 .ُيحّدد المتعلّم عالقات التضاد والترادف بين الكلمات .35

 .يستبدل المتعلّم بالكلمات الجديدة في نص قديم كلمات مألوفة فصيحة ميسرة .36

 .بمرادفاتها وأضدادها ُيفّسر المتعلّم أسماء وأفعاالً  .37

 .تعلّم الكلمات مستعيًنا بمرادفاتها وأضدادها وإيقاعها الصوتي، ويوّظفها في سياقات تفّسر معناهاُيفّسر الم .38

 



  
 

 .ُيحّدد المتعلم المعاني المعجمية واالصطالحية لكلمات سياسية )سفير، وزير...( .39

 .تخدًما السياقُيحّدد المتعلّم المعنى المناسب للكلمات متعددة المعاني مس .40

 .ُيحّدد المتعلّم معاني الكلمات المشتقة مستعيًنا بجذرها .41

 .ُيفّسر المتعلّم المصطلحات العلمية في سياقات النصوص المعلوماتية: )غاز الكربون، األوزون...(  .42

 .ُيفّسر المتعلّم مصطلحات علمية تتداخل أحيانًا مع مجاالت العلوم اإلنسانية .43

 .المبني للمعلوم، والمبني للمجهول، ونائب الفاعل، ويعربهما، ويوّظفهما توظيًفا صحيًحايتعرّف المتعلّم الفعل  .44

 .( مراعًيا أحوالهما في التوظيف10-1يتعرف المتعلّم أحوال العدد مع المعدود من ) .45

 .يتعرّف المتعلّم النعت والمنعوت، ويعربهما، ويوّظفهما في جمل من إنشائه .46

 .األفعال الصحيحة من المعتلة، وأنواعهماُيمّيز المتعلم  .47

 .يتعرف ويعرب المتعلم الفعل المضارع رفًعا ونصًبا وجزًما .48

 .يتعرّف المتعلّم المفعول المطلق، ويعربه إعرابًا صحيًحا، ويوّظفه في مواقف حياتية .49

 .يتعرّف المتعلّم المفعول فيه ويعربه إعرابًا صحيًحا، ويوّظفه في مواقف حياتية .50

 .يكتب المتعلّم األلف اللينة في نهاية األسماء الثالثية كتابة صحيحة .51

 .يكتب المتعلّم األلف اللينة في نهاية األفعال الثالثية كتابة صحيحة .52

 .يكتب المتعلّم ألف االثنين في األفعال المنتهية بهمزة متطرفة كتابة صحيحة .53

 .يكتب المتعلّم الكلمات التي تتضمن همزة مد كتابة صحيحة .54

 .يتعرّف المتعلّم موقع القافية في البيت، وُيسّميها في قصائد متنوعة القافية .55



  
 

 .يتعرّف المتعلّم األغراض البالغية لألسلوب الخبري .56

 .يتعرّف المتعلّم األغراض البالغية لألسلوب اإلنشائي )األمر، النهي، االستفهام( .57

 .وب الخبري واإلنشائي ُينتج المتعلّم جمالً تتضمن أغراًضا بالغية متنوعة لألسل .58

 .يتعرّف المتعلّم التشبيه التام، وينتجه في جمل من إنشائه .59

 
 
  
 
 
 

 

 .الفكرة الرئيسة والفكر الجزئية والتفاصيل المساندة فيهيبين المتعلّم المعنى اإلجمالي للنص الشعري، موضًحا  .1

 .يفّسر المتعلّم كلمات النص الشعري وجمله، مستنتًجا الدالالت التعبيرية )اإليحائية( فيه  .2

كثر أو وجهات النظر الرئيسة في نص أدبي واحد، مستدالً  .3  .بالتفاصيل النصية ُيحّدد المتعلّم كيفية ارتباط فكرتين رئيستين أو أ

 .ُيحلّل المتعلّم النصوص الشعرية في سياقها التاريخي، واالجتماعي .4

 .ُيحّدد المتعلّم األحداث التي تطور الحبكة، موضًحا كيف ُيفّسر كل حدث األفعال الماضية أو المستقبلية للشخصيات في الرواية .5

ا، ومن خالل أقوال الشخصيات األخرى عنها، مستخدًما الوسائط الرقمية،  ُيحلّل المتعلّم الشخصيات من خالل أفكارها وأقوالها وأفعاله .6

 .مستدالً على ما يعرضه بأدلة من النص

يتتبع المتعلّم السرد والوصف والحوار في القصص التي يقرأها، موضًحا الوظائف التي تؤديها في النص، مقارنًا بين مجموعة من  .7

 .لغة السرد والوصف والحوار كًما ونوًعاالقصص المختلفة من حيث الفروق في توظيف 
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يقارن المتعلّم بين نصين أدبيين )قديم وحديث(، يشتركان في موضوع واحد من حيث المعجم واللغة واألسلوب، مقدًما عنهما نصوًصا   .8

 .أخرى تظهر تطوًرا في الفهم

تيار الكلمات، رابًطا تلك االختالفات بسياقاتها ُيحلّل المتعلّم نصين أدبيين )قديم وحديث( محدًدا االختالفات في األسلوب واخ .9

 .التاريخية

ُيحلّل المتعلم كيف تعتمد األعمال األدبية الحديثة على الفكر الرئيسة وأنماط األحداث وأنواع الشخصيات الحقيقية والخيالية   .10

  .قصائد...(، واصًفا كيف تم تجديدها -المستمدة من األعمال التاريخية واألدبية )قصص 

حّدد المتعلّم الفكر الرئيسة للنص بعد تحليله المعلومات الصريحة والضمنية، مستشهًدا بمصادر متعددة من األدلة التي تدعم يُ  .11

 .تحليله، مثل: )إحصاءات وأرقام، تجارب، مواقف(

كًرا نقاًطا محددة رئيسة قّدمها المؤلف  .12  .لدعم غايتهيلّخص المتعلّم النص بموضوعية، ناقالً غاية الكاتب بدقة، ذا

كثر في النص، مستدالً بأمثلة توضح وصفه، محدًدا العالقات بين  .13 يصف المتعلّم بالتفصيل كيف عرض المؤلف فكرتين رئيستين أو أ

 .الفكر التي وصفها

تجانس(، شارًحا غايات  يحلّل المتعلّم نًصا معلوماتًيا مبنًيا على المقابلة والمقارنة، محدًدا العالقات بين المفردات )التضاد، الترادف، ال .14

 .استخدام هذه العالقات، ودورها في نقل المعنى أو االنحراف عنه

كيب الجمل، ودورها في تطوير المفاهيم الرئيسة لفقرة محددة .15  .يقّيم المتعلّم استخدام المؤلف لترا

داث، الوصف، الشرح( بين نصين عن  ُيحّدد المتعلم أوجه التشابه واالختالف في أسلوب عرض وجهة النظر )اإلقناع، التأريخ لألح .16

 .موضوع واحد



  
 

يقّيم المتعلّم سلبيات وإيجابيات استخدام وسائل مختلفة مثل: )نص مطبوع، رسوم بيانية، مقاطع فيديو، ووسائط متعددة ...( من   .17

 .حيث تقديم المعلومات عن موضوع محّدد

 .ًحا بدائل آلراء لم تعجبه في النصيقّيم المتعلّم األدلة الداعمة للفكرة، مبيًنا مدى دقتها، مقتر  .18

 .يقترح المتعلّم حلوالً لمشكالت حياتية في ضوء معلومات قرأها .19

يكتب سيًرا غيرية أو ذاتية ونصوًصا سردية أخرى مطبًقا استراتيجيات السرد والحوار، والوصف )فيزيائي مادي(، وصف الخلفية،  .20

 .المقارنة بين الشخصيات 

حية( )وصف، شرح، مقارنة ومقابلة، مشكلة وحل(، يعرض وجهة نظره في القضية التي يتناولها، ويقّدم يكتب نصوًصا تفسيرية )إيضا .21

 .أدلّة مقنعة وأمثلة

يكتب استجابات شخصية للنصوص األدبية التي يقرأها، ويربط بين استجابته للنص وما في النص من تقنيات وأفكار، داعًما أحكامه  .22

 .ى للكاتب نفسهبأدلة من النص، أو من نصوص أخر 

يكتب المتعلّم ورقة بحثية عن فكرة أو قضية مهمة، يصوغ فرضية عن الموضوع مسجالً األفكار المهمة والمفاهيم، منوًعا في المصادر   .23

  .والمراجع

برة الشخصية، يكتب نصوًصا إقناعية، يُقّدم وجهة نظره في قضية ما داعًما وجهة نظره باألدلة واألمثلة من مصادر مختلفة: الكتب، الخ .24

 .تجارب اآلخرين

 .يكتب وثائق رسمية، من مثل الرسائل، ومستندات طلب رسمي، ويقّدم المعلومات بدقة وإيجاز ووضوح .25

تنظيم  -الحجج  -مقاالً ...( ويقّوم مصداقية الشخصيات  -وجهة نظر  -خيالية  -يستوعب المتعلّم المادة المسموعة )قصة واقعية  .26

 .سلوب من خالل أحكام مدعومة بأدلة مقنعةاأل  -الفكر أو األحداث 



  
 

كثر، مستخدًما استراتيجيات   .27 يقّدم المتعلّم عرًضا شفويًا منظًما عن مشكلة أو ظاهرة يعرض فيه األسباب والنتائج مقترًحا حالً أو أ

 .الكالم المتضمنة: ضبط التنغيم ووضوح الصوت وتوقيت الكالم واالتصال البصري

عرًضا تقديمًيا عن ظاهرة اجتماعية أو موضوع معلوماتي بطريقة واضحة منطقية، موظًفا الكلمات المتنوعة وتشمل:  يقّدم المتعلّم  .28

 .)استخدام اللغة المجازية(

يعّبر المتعلّم عن وجهة نظره تجاه أفكار وآراء متعددة، موضًحا الدالالت المباشرة وغير المباشرة التي أوردها المتحدث او وردت في  .29

 .دة المسموعةالما

يقّدم المتعلّم تلخيًصا شفويًا لمقال أو كتيب أو إعالن تجاري ُيحّدد فيه الغاية ووجهات النظر المقدمة بأشكال شفوية أو مرئية   .30

باستخدام الوسائط المتعددة/ الوسائل الرقمية، ويقّيم ما إذا كانت المعلومات تحتوي على حوافز اجتماعية وتجارية وسياسية أو  

 .أخرىحوافز 

 .ُيحلّل المتعلّم نًصا معلوماتًيا بأشكال مرئية أو باستخدام الوسائط المتعددة/ الوسائل الرقمية شارًحا كيف تسهم في توضيح الموضوع .31

 .يستبدل المتعلّم بالكلمات الجديدة في نص قديم كلمات مألوفة فصيحة .32

 .ُيفّسر المتعلّم أسماء وأفعاالً بمرادفاتها وأضدادها  .33

 .تعلّم معاني الكلمات من خالل جذورها واشتقاقاتهايمّيز الم .34

 .ُيفّسر المتعلّم الكلمات مستعيًنا بالمعجم الورقي والرقمي، ويستخدمها في سياقات تعزز معناها .35

 .يحّدد المتعلّم المعاني المعجمية واالصطالحية لكلمات اقتصادية )مصرف، صفقة، االّدخار ...( .36

 .لمشتقة مستعيًنا بجذرهايحّدد المتعلّم معاني الكلمات ا .37

 .ُيفّسر المتعلّم الكلمات المنحوتة والمركبة تركيًبا مزجًيا )حضرموت، عربسات، عبشمي...( .38



  
 

 .يبّوب المصطلحات العلمية وفق مجاالتها )طب، هندسة، فلك...( ويفسرها .39

 .يفّسر المتعلّم مصطلحات علمية في مجال العلوم اإلنسانية .40

 .المصطلحات العلمية المناسبة لسياقات النصوص المعلوماتيةيفّسر المتعلّم  .41

 .يتعرّف المتعلّم المفعول له، ويعربه إعرابًا صحيًحا، ويوظّفه في مواقف حياتية .42

 .يتعرّف المتعلّم الحال مفردة وجملة، ويعربهما، ويوظفهما في مواقف حياتية .43

 .واقف حياتية يتعرّف المتعلّم األسماء الخمسة، ويعربها، ويوّظفها في م .44

 .يتعرّف المتعلّم األفعال الخمسة، ويعربها رفًعا ونصًبا وجزًما، ويوّظفها في مواقف حياتية .45

 .يتعرّف المتعلّم ركني اإلضافة، ويعربهما، ويمّيز بين اإلضافة والنعت، ويوّظف ُركني اإلضافة في مواقف حياتية  .46

 .د والمزيد إلى مجّرديتعرّف المتعلّم المجرد والمزيد، ويعن المجرد إلى مزي .47

 .يتعرّف المتعلّم الجامد والمشتق، ويميز بينهما .48

 .يمّيز المتعلّم المصادر الثالثية وغير الثالثية في نصوص مختلفة، ويوّظفها في مواقف حياتية .49

 .يكتب المتعلّم الكلمات التي يخالف رسمها نطقها .50

 .والقطع رسًما صحيًحايكتب المتعلّم همزة االستفهام عند دخولها على همزة الوصل  .51

 .يكتب المتعلّم ما االستفهامية متصلة بحرف الجر كتابة صحيحة .52

 .يتعرّف المتعلّم التشبيه المرسل والمؤكد، ويحلله، موضًحا مواطن الجمال، وينتجهما في جمل من إنشائه .53

 .يتعرّف المتعلّم معنى التضمين واالقتباس، وُينتج فقرات مطّعمة بنصوص مضّمنة ومقتبسة .54

 .يتعرّف المتعلّم التشبيه المفصل، والمجمل، موضًحا مواطن الجمال، وُينتجهما في جمل من إنشائه .55



  
 

 
 

 

 .النظر في النصوص من خالل تفاصيل محددةُيحلّل المتعلّم تطور الفكرة الرئيسة أو وجهة  .1

يبّين المتعلّم المعنى اإلجمالي للنص الشعري، موّضًحا الفكرة الرئيسة والفكر الجزئية فيه، مفّسًرا مفرداته باستخدام مصادر ورقية   .2

 .ورقمية، مستنتًجا الدالالت التعبيرية )اإليحائية والمجازية( منه

 .سياقها التاريخي واالجتماعي يحلّل المتعلّم النصوص في  .3

يحلّل المتعلّم النص الشعري تحليالً فكريًا موضًحا دور الخيال والمحسنات اللفظية في إيجاد التأثير في النص الشعري محدًدا عناصر  .4

 .الموسيقى فيه

 .ُيحلّل المتعلّم رواية فنية موضًحا فكرتها، وخصائصها، وتطّور أحداثها، ومقّومات شخصياتها .5

 .ف مفهوم توّقعات "الحبكة"، ويمّيز صفات الشخصية في القصةيتعّر  .6

يحلّل المتعلّم النص أو جزًءا من النص الذي يعّبر فيه المؤلّف عن موقفه أو تعليقه على قضية اجتماعية أو موضوع آخر مقًيًما إلى  .7

 .المقال  مدى تمكّن المؤلّف من تحقيق غايته، موّظًفا مهارة التفكير الناقد من خالل تحليله

 .يحّدد المتعلّم الفكرة في النص القصصي .8

 .يتعرّف أفكار النص، رابًطا خبراته الشخصية بالخبرات الجديدة، ويستنتج دالالت وصف زمن الحدث .9

 .يتعرّف المتعلّم "الُمفارقة" في النص القصصي .10

 .يحلّل أفكار النص، وُيبرزها موّظًفا األدلّة اإلقناعية  .11
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( بيًتا أو سطًرا من الشعر العمودي وشعر 12-10)من عيون الشعر في عصور مختلفة( تتألف من ) ( نصوص6يحفظ المتعلّم ) .12

 .التفعيلة

 .ُيحّدد المتعلّم الفكر الرئيسية للنص، مقّيًما دقة األدلّة وصحتها، وأسلوب الجمل، وفاعليته في النص .13

 .يقّيم المتعلّم مدى كفاية األساليب ودّقتها .14

 .المتعلّم دقة األدلة وصحتها في النص، مبّيًنا مدى منطقية الدليل، مؤيًّدا تقييمه بالمسّوغات واألدلّة التي تحكم النتائجيقّيم  .15

 .يوّضح المتعلّم في رسم بياني معلومات قرأها عن موضوع محدد من مصادر متنوعة .16

مشاعر بتفاصيل حّسية دقيقة: )مرئية وسمعية وشّمية(، موّظًفا يكتب نًصا سرديًا مكّونًا من عّدة أحداث واصًفا المشاهد والحركات وال .17

 .الحوار واالستعارات والتشبيهات

 .يكتب المتعلّم استجابات شخصية للنصوص األدبية التي يقرأها .18

 .ينتج المتعلّم نصوًصا سردية ومعلوماتية وإقناعية ووصفية، وُتظهر كتابته تقّيده بالسالمة اللغوية .19

 .رة ذاتية واصًفا تفاصيل متماسكة وُمنتقاةيكتب المتعلّم سي .20

مشكلة ...( بطرائق مصّممة إلقناع الجمهور، مؤكًدا رأيه وداعًما له بالدليل،  –ُيقّدم المتعلّم عرًضا تقديمًيا مطّوالً عن موضوع )ظاهرة  .21

 .مثل: )عالقات السبب والنتيجة، واالستراتيجيات األخرى(

 .مستعيًنا بمفرداتها وأضدادها ُيفّسر المتعلّم األسماء واألفعال .22

 .ُيحّدد المتعلّم المعنى المناسب للكلمات متعددة المعاني ويستخدمها في سياقات تفّسر معناها .23

 .يتعرّف المتعلّم الميزان الصرفي ويستخدمه في وزن الكلمات الصحيحة والمعتلّة .24

 .وّظفه في مواقف حياتيهيشتق المتعلّم اسم الفاعل من الفعل الثالثي وغير الثالثي ويعربه وي .25



  
 

 .يشتق المتعلّم اسم المفعول من الفعل الثالثي وغير الثالثي ويعربه ويوّظفه في مواقف حياتية .26

 .يتعرّف المتعلّم نوعي التوكيد ويعربهما ويوّظفهما في مواقف حياته .27

 .يتعرّف المتعلّم الممنوع من الصرف ويعربه ويوّظفه في مواقف حياتية .28

 .المتعلّم أحكام مطابقة العدد للمعدود في اإلفراد والتثنية والجمع ويعربه ويوّظفه نكرة ومعرفة في مواقف حياتية يتعرّف  .29

 .يتعرّف المتعلّم األفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، ويعرب جملها، وُيوّظفها في مواقف حياتية  .30

 .لهما مبتدأ وخبًرا، ويعرب جملها، ويوّظفها في مواقف حياتية يتعرّف المتعلّم األفعال التي تنصب مفعولين ليس أص .31

 .يكتب المتعلّم الكلمات التي يجوز فيها الوصل والفصل كتابة صحيحة .32

 .يكتب المتعلّم الهمزة المتوسطة الشاذة عن قاعدتها كتابة صحيحة .33

 .يكتب المتعلّم الهمزة المتطرفة كتابة صحيحة  .34

 .ألسماء واألفعال غير الثالثية كتابة صحيحة يكتب المتعلّم األلف اللينة في ا .35

 .يكتب المتعلّم التاء المربوطة والمفتوحة مع تنوين الفتح كتابة صحيحة .36

 .يتعرّف المتعلّم التشبيه البليغ، ويحلّله موضًحا مواطن الجمال، وُينتج جمالً تتضمن تشبيهات بليغة .37

 .عه، وينتج جمالً تتضمّنهايتعرّف المتعلّم االستعارة، ويمّيزها عن التشبيه بأنوا .38

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 

 .يحلّل المتعلّم النصوص في سياقها التاريخي .1

الرئيسية والفكر الجزئية فيه، مفسًرا مفرداته من خالل السياق والقرائن يبّين المتعلّم المعنى االجمالي للنص الشعري موضًحا الفكرة  .2

 .باستخدام مصادر ورقية ورقمية متعددة

 .يحلّل المتعلّم تطور الفكرة الرئيسة أو وجهة النظر في النص، وكيف نتجت وتشكّلت وتطّورت من خالل تفاصيل محّددة .3

 .ديًا، موضًحا فكره الرئيسة والفرعيةيحلّل المتعلّم النص الشعري تحليالً فكريًا ونق .4

 .يحّدد المتعلّم عالقة الزمان والمكان بفكرة القصة القصيرة وتأثيرهما في تطوير الحبكة فيها .5

 .يحلّل المتعلّم تطوير الكاتب للزمن من خالل تقنية االسترجاع .6

كًرا األسباب التي دفعت المؤلف  .7 للتعبير عن أفكاره أو تعليقه على قضية اجتماعية أو إنسانية يحلّل المتعلّم نًصا أدبًيا أو جزًءا منه، ذا

  ....إلخ

 .يحلّل المتعلم النص األدبي موظفا التفكير الناقد؛ ليبّين مدى تمكن المؤلّف من تحقيق غايته  .8

ن خالل السياق والقرائن يبّين المتعلّم المعنى اإلجمالي للنص الشعري موضًحا الفكرة الرئيسية والفكر الجزئية فيه، مفسًرا مفرداته م .9

  .باستخدام مصادر ورقية ورقمية متعددة

 .يبين دور التنويع في األساليب ودور اإليقاع في التعبير عن عاطفة الشاعر  .10

  يحدد المتعلّم المعاني المجازية والداللية واإلشارات الضمنية، مبيًنا كيفية تأثير اختيار الكلمات على المعنى، مثل: )إجراء مقارنات .11

 .محددة، وصراعات محتملة، أو توضيح المشاعر أو وجهات النظر(

 .يحّدد خصائص السيرة الذاتية، وُيحلّل أحداثها، ويربط خبراته الشخصية بالخبرات التي أظهرتها .12

  Grade 10 / Year 11  (Arabic Benchmark Test for Arabs) –   اختبار اللغة العربية المعياري للعرب (  العاشرالصف (  



  
 

 .يحّدد الفكرة المحورية للحديث الشريف، ويحفظه .13

 .العاطفة، وتوضيح المشاعر يحّدد المتعلّم فكرة النص القصصي، مبيًنا تأثير األلفاظ في بيان  .14

 .يحّدد الظاهرة التي يناقشها المقال، ويمّيز القيم المتضّمنة فيه، معلّالً وجهة نظر الكاتب .15

 يحلّل المتعلّم الرواية إلى عناصرها، مبيًنا كيف رتب المؤلّف أحداثها مثل: )استخدام الحبكات المتوازية، والتالعب في الزمن، وزيادة .16

والذكريات التي يفكر فيها شخوص النص، وإشارات لما يمكن أن يحدث في المستقبل(، مقّيًما تأثير هذه   سرعة سير األحداث،

 .الخيارات في إحداث التوتر والمفاجأة

 .يفهم مقاصد الكاتب، والمعاني الضمنية في جمله وعباراته  .17

 .ُيحلّل وجهة النظر في النص، وكيفية تشكلها من خالل تفاصيل محددة .18

 .علّم أوجه التشابه واالختالف في عرض الموضوع والفكرة الرئيسة والحدث الرئيس مثل: مقارنة نصين أدبّيينيذكر المت .19

بيًتا أو سطًرا من الشعر   12 - 10نصوص من عيون الشعر في عصور مختلفة من بينها العصر الجاهلي، تتألف من  4يحفظ المتعلم  .20

 ا يناسب المرحلة في المجاالت المختلفة، ويحفظ نصين نثريين مناسبين للمرحلة. العمودي وشعر التفعيلة، تدور موضوعاتها حول م

يحّدد المتعلّم الفكر الرئيسة للنص من خالل تحليل المعلومات الصريحة والضمنية، مستشهًدا بمصادر متعددة من األدلة التي تدعم   .21

 ب، ومواقف ...(. تحليله، محدًدا نوعها، مثل: )إحصاءات، وأرقام، وأدلة منطقية، وتجار

 يحلّل المتعلّم فكر النص، محدًدا كيف تفاعلت وبنيت على بعضها بعًضا.  .22

 يحلّل المتعلّم أفكار النص المعلوماتي، ويبرز القيم والمعاني التي يظهرها. .23

 يقّيم المتعلّم أسلوب الكاتب في عرض جمله، وفاعليتها في الشرح واإلقناع وتقديم الحجج.  .24



  
 

كفاية األساليب ودقتها ومناسبة استخدام الكاتب لها لتقديم وجهة نظره، مثل: )اإلقناع، التأريخ لألحداث، الوصف،  يقّيم المتعلّم مدى .25

 الشرح ...(. 

 يحلّل معاني النص ضمن سياقاته ملتفًتا إلى خصائصه الفنية.  .26

كفايتها، محدًدا البيانات واالستنتاجات غير يقّيم المتعلّم األدلة واالّدعاءات المقّدمة في النص من حيث صلتها بالموضوع وصحتها و  .27

 الدقيقة واألدلة الوهمية. 

يكتب المعلّم سيًرا غيرية أو ذاتية أو قصًصا قصيرة أو نصوًصا سردية أخرى، مترابطة األحداث، واصًفا المشاهد واألحداث والحركات  .28

 وّظًفا الحوار والوصف والسرد. وتعبير الوجوه والمشاعر باستخدام تفاصيل حّسية دقيقة: )مرئية وسمعية( م

يكتب استجابات شخصية للنصوص األدبية تعكس فهمه للمعنى، رابًطا استجابته للنص وما فيه من تقنيات وأفكار باستنتاجات   .29

وأحكام مدعومة بأدلة من النص، أو من نصوص أخرى للكاتب نفسه، أو من نصوص أخرى لكّتاب آخرين عن أثر العمل األدبي في 

 ي. المتلقّ 

 يكتب مقاالً تحليلًيا عن فكرة أو قضية مهمة، مسجالً األفكار المهّمة، واالقتباسات والمعلومات المّتصلة بالموضوع.  .30

 يكتب المتعلّم رسائل ووثائق رسمية متقّيًدا ببنيتها وشروط تنظيمها.  .31

كًرا التفاصيل الخارجية لألماكن، واألحاسيس والمشاع .32  ر الداخلية للشخصيات. يكتب المتعلّم مقاالً وصفًيا ذا

 يقّدم المتعلّم عروًضا شفوية مستخدًما وسائل مرئية داعمة، ومستثمًرا التقنيات الحديثة، ملتزًما الوقت المحّدد.  .33

 يقّدم عرًضا تقديمًيا ذاتًيا يعّبر فيه عن نفسه بطالقة وثقة.  .34

 مستخدًما السياق. يحّدد المتعلّم المعنى المناسب للكلمات متعددة المعاني،  .35

 يفّسر بعض المصطلحات العلمية.  .36



  
 

 يصّنف المتعلّم المصطلحات العلمية في العلوم التطبيقية وفق مجاالتها، وُيفسرها. .37

 يتعرّف المتعلّم مصطلحات علمية في مجال العلوم اإلنسانية ويستخدمها. .38

 يتعرّف المتعلّم صيغ مبالغة اسم الفاعل، ويوظفها في مواقف حياتية.  .39

 يتعرف المتعلّم الصفة المشّبهة، ويشتقها، ويعربها في نصوص منتبًها إلى وظائفها النحوية المختلفة، ويوظفها في مواقف حياتية.  .40

 يتعرّف المتعلّم أسلوب االستثناء، ويعربه ويوظفه في مواقف حياتية.  .41

 يتعرّف المتعلّم أسلوب االختصاص، ويعربه، ويوظفه في مواقف حياتية.  .42

متعلّم نوعي االستعارة باعتبار الطرف المحذوف )مكنية، تصريحية(، ويحللهما، وينتج جمالً تتضمنهما، ويوظفهما في إنتاجه يتعرّف ال .43

 الشفوي والكتابي.

 يحّدد المتعلّم الغرض البالغي للتقديم والتأخير )تعزيز(.  .44

 نهما.يتعرّف المتعلّم مفهوم الطباق والمقابلة، وينتج جمالً تتضمنهما، مميًزا بي  .45

 التفعيالت(.  -العجز  -يتعرّف المتعلّم المفاهيم العروضية األساسية: )الصدر  .46

 ُيحّدد أجزاء البيت الشعري: )العروض، الضرب، الحشو، القافية(. .47

 يكتب البيت الشعري كتابة عروضية ويقطعه، ويتعرف تفعيالته الرئيسة: السليمة وغير السليمة.  .48

 لمتقارب السليمة وغير السليمة، ويزن أبياتًا من البحر المتقارب. يتعرّف المتعلّم تفعيالت البحر ا .49

 يتعرّف المتعلّم تفعيالت بحر الرجز السليمة وغير السليمة، ويزن أبياتا من بحر الرجز.  .50

 

 



  
 

 

يبّين المتعلّم المعنى اإلجمالي للنص الشعري موضًحا عالقة الفكر بعضها ببعض، مفسًرا مفرداته من خالل السياق والقرائن  .1

 .واستخدام مصادر ورقية ورقمية متعددة، مستنتًجا الدالالت التعبيرية

  .واالجتماعي والسياسي يحلّل المتعلّم النصوص في سياقها التاريخي  .2

يحلّل المتعلّم النص محدًدا الكيفية التي تفاعلت فيها الفكر الرئيسة المتعددة ووجهات النظر حال كونها متسقة مع بعضها بعًضا أو  .3

 .غير متسقة

لكلمات واألساليب  يحّدد المتعلّم جوانب معينة في النصوص األدبية ويفهمها، ويحلّل عناصر النص وخيارات المؤلّفين في اختيار ا .4

 .األدبية المناسبة لنصوصهم

 .يتتبع المتعلّم األثر الذي يتركه أسلوب الكاتب واستخدامه للتقنيات البالغية )بيان، بديع، معاني( .5

 .يتتبع المتعلّم تقنية الوصف باستخدام الكاتب للتقنيات البالغية )بيان، بديع، معاني( إلبراز ما يصفه من شخصيات ومكان .6

 .يتعرّف حركة االسترجاع في الزمن .7

 .يتعرّف دور االسترجاع في تشكيل البناء القصصي، وما يضفيه من دالالت ومقاصد .8

 .يقرأ التفاصيل الواردة في السيرة الذاتية، ويربط بينها .9

 .يتتبع مظاهر البيئة في السيرة الذاتية .10

 .يستعرض األدلة التي استخدمها الكاتب لدعم فكرته المحورية .11

 .رّف المتعلّم عنصر الراوي ووجهة النظر في القصةيتع .12

  Grade 11 / Year 12  (Arabic Benchmark Test for Arabs) –   المعياري للعرب () اختبار اللغة العربية  الحادي عشرالصف  



  
 

يحّدد المتعلّم جوانب معينة في النصوص األدبية، ويفهمها، ويحلّل عناصر النص وخيارات المؤلفين في اختيار الكلمات واألساليب   .13

 .األدبية المناسبة لنصوصهم

 .يتعرف تقنية االستباق في الزمن .14

 .وجه القارئ نحو نهاية القصةيتتبع مواضع ظهور عالمات في السرد ت .15

 .يتعرف دور الراوي في تقديم وجهة نظر معينة تحكي من خاللها القصة، وأثر ذلك في البناء القصصي وتشكيل عناصره .16

  .يستنتج القيم الظاهرة والباطنة في السيرة الذاتية .17

التطور الذي طرأ على الشخصية أو الشخصيات الرئيسة واألسباب  يحلّل المتعلّم رواية رومانتيكية أو واقعية إلى عناصرها الفنية مبيًنا  .18

 .الكامنة وراء ذلك، وأثر هذا التطور في سير خط الرواية

كًرا رأيه في الطريقة التي طّور الكاتب من خاللها هذا   .19 يحلّل المتعلّم جوانب النصوص األدبية مثل )كيفية إنشاء المكان والزمان( ذا

 .رجوع إلى النصالجانب مستدالً عليه بال

 .ُيحلّل معاني اآليات الكريمة ضمن سياقاتها، ُملتفًتا إلى خصائص النص القرآني  .20

كيب غير المباشرة، وبين الدالالت الفنية التي استخدمها  .21 يستنتج الدالالت التي تظهر تفاصيل القصة، ويمّيز دالالت األلفاظ والترا

 .تطرأ على الشخصية الرئيسة فيها، موضًحا القيم والمبادئ في القصةالكاتب لتقديم الشخصية، ويتعرف التغّيرات التي 

 .ُيحلّل المتعلّم الفكر في القصص التي يقرأها، رابًطا إياها برؤية الكاتب وتجربته الفنية .22

 .يبّين المتعلّم المعنى اإلجمالي للنص الشعري، كيف يستخدم هذا المعنى للعاطفة المسيطرة على النص .23

كانت عاطفية أم منطقيةيستعرض المتعلّ  .24  .م األدلة التي استخدمها الكاتب في المقال لدعم فكرته المحورية سواء أ

 .يقرأ المتعلّم أعمدة صحفية عن قضية معينة، ويناقش القصة، ويحلّل طريقة الكاتب في عرضها، والحجج واألدلة التي استخدمها .25



  
 

 .وجهة النظر )اإلقناع، الوصف، الشرح، تأريخ األحداث( يقارن المتعلّم بين أوجه الشبه واالختالف في أسلوب عرض .26

بيًتا أو سطًرا من  12 -10نصوص من عيون الشعر في عصور مختلفة )الجاهلي، واإلسالمي، والعباسي( تتألف من  4يحفظ المتعلّم  .27

 .ن مناسبين للمرحلةالشعر العمودي، تدور موضوعاتها حول ما يناسب المرحلة في المجاالت المختلفة، ويحفظ نصين نثريي

كانت منطقية أم عاطفية .28  .يستعرض المتعلّم األدلة التي استخدمها الكاتب في النص لدعم فكرته المحورية أو دحض أفكار غيره سواء أ

 .ُيحلّل المتعلّم فكر النص محّدًدا كيف تفاعلت الفكر وبنيت على بعضها بعًضا، أو تضاربت مع بعضها .29

 .في نص معلوماتي من حيث العمق في التناول والجمل المستخدمة في تطوير الفكر  يقارن المتعلّم بين فقرتين .30

 .يفّسر المتعلّم كيفية استخدام معنى كلمة تكررت في نص معلوماتي مبيًنا كيفية تطّورها .31

 .يقّيم المتعلّم بناء النص من خالل الحكم على مدى تماسك الجمل والفقرات .32

التشابه واالختالف في أسلوب التأريخ لألحداث والوصف والشرح في نصين مختلفين عن موضوع أو حدث يقارن المتعلّم بين أوجه   .33

 .واحد مقيًما مدى مناسبة األدلة ومنطقّيتها 

 .يلّخص فصالً من کتاب قرأه، ويناقش بهدوء، ويستمع لآلخرين باهتمام .34

من مثل استخدام أسماء محددة، وتوظيف التفاصيل الحّسية، واللغة يكتب المتعلّم مقاالً وصفًيا مستخدًما تقنيات الكتابة الوصفية،  .35

 .المجازية

يكتب المتعلّم نصوًصا سردية متنوعة، مترابطة األحداث واصًفا المشاهد واألحداث والحركات )رسم المالمح الشخصية، تعبير الوجوه  .36

 .لحوار الداخلي والصور البالغية في الوصفوالمشاعر باستخدام تفاصيل حسّية دقيقة( مرئية وسمعية وشمّية، موظًفا ا

 .يعيد كتابة نص قصي من وجهة نظر أخرى .37



  
 

يكتب المتعلّم نًصا وصًفا مستخدًما تقنيات الكتابة الوصفية، من مثل استخدام أسماء محددة، وتوظيف التفاصيل الحسية، واللغة  .38

 .المجازية

 .عية مختلفةينتج المتعلّم نصوًصا إقناعية منظمة مستخدمة وسائل إقنا .39

 .ينتج المتعلّم نصوًصا سردية ووصفية ومعلوماتية وإقناعية، وتظهر كتاباته تقيده بالسالمة اللغوية .40

يكتب المتعلّم نصوًصا تعّبر عن فكرة مركزية، تظهر مقدرة على التركيز والتنظيم، وتدل على وعي كامل بالمتلقين، مطوًرا مهاراته   .41

  .لتحرير النص )ما قبل الكتابة، المسودة، المراجعة( لتحرير النص الكتابية من خالل مهارات الكتابة

 .ُيحلّل المتعلّم القيم الظاهرة والخفية في النص المسموع، وأفكاره الرئيسة، ويحّدد الكلمة المفتاحية .42

 .ويشرح األدلة الداعمة لهايحّدد الفكرة المحورية والنقاط الرئيسة التي قام عليها النص، ويناقشها، ويبّين موقفه منها،  .43

 .يكتب تغريدة حول النص المسموع، وينشرها في حسابه على )تويتر( .44

يقّدم عرًضا شفويًا سرديًا يصف فيه شخصية أسطورية، وُيحلّل موقًفا لها مستخدًما تقنيات الحوار والسرد والتشويق واإليماءات   .45

 .والرسائل الضمنية، متقبالً مداخالت المتلقين

 يناقش مظاهرها وأسبابها ونتائجها ناسًبا الفكر واآلراء إلى أصحابها، ُمبديًا رأيه فيها.  ة تربويةيطرح قضي  .46

يلّخص المتعلّم بدقة الملحوظات واالّدعاءات التي عّبر عنها المشاركون في النقاش، وُيحّدد المعلومات واألبحاث والمهام اإلضافية   .47

 ، ويقّيم ما إذا كان فريقه قد حّقق األهداف المنشودة.المطلوبة إلنجاز المهمة الموكلة إلى فريقه

ُيقّدم عرًضا تأملًيا لحدث أو موقف شخصي مستخدًما استراتيجيات الوصف والموازنة رابًطا خبراته الخاصة بالخبرات العامة؛ ليصل   .48

 إلى معلومات أخرى موظًفا التقانة. 



  
 

خصية عن الحياة، وهدفه فيها، مستخدًما استراتيجيات الوصف والموازنة  ُيقّدم عرًضا تأملًيا لحدث أو موقف شخصي أو لرؤيته الش .49

 رابًطا خبراته الخاصة بالخبرات العامة؛ ليصل إلى معلومات أخرى موظفا التقانة. 

ئل  يلّخص المتعلّم فصالً من کتاب قرأه، ويقّدم عنه عرًضا شفويًا، مستخدًما تقنيات الحوار والسرد والتشويق واإليماءات والرسا .50

 الضمنية، ويتقبل مداخالت المتلقين، ويحترم آراءهم.

 ُيحّدد المتعلّم المعنى المناسب للكلمات متعددة المعاني مستخدًما السياق.  .51

 يستخدم المتعلّم الكلمات المعربة في سياقات جديدة.  .52

 يصّنف المتعلّم مصطلحات العلوم التطبيقية وفق فروع مجاالتها في النصوص المعلوماتية.  .53

خدم المتعلّم مصطلحات العلوم اإلنسانية في المجاالت المختلفة: )إعالم، اقتصاد، اجتماع األسرة، كادر، بنية تحتية، تربية( ويصّنفها  يست .54
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مفرداتها من خالل السياق والقرائن يبّين المتعلّم المعنى اإلجمالي للنصوص الشعرية، موّضًحا عالقة الفكر بعضها ببعض، مفّسًرا  .1

 .باستخدام مصادر ورقية متعّددة، مستنتًجا الدالالت التعبيرية )اإليحائية(

ُيحلّل المتعلّم النصوص في سياقها التاريخي واالجتماعي والسياسي، ومستخلًصا السمات الفنية لها من خالل ربطها بعصورها   .2

 .األدبّية

 .االنفعالية في بعض النصوص، مبّيًنا اإليقاع الداخلي والخارجي فيها، وعالقة ذلك بالمعنىيمّيز المتعلّم اللغة  .3

كًرا المواضع المشكوك فيها والغامضة  .4  .يذكر المتعلّم الدليل النصي القوي والمباشر لدعم ما يقوله النص صراحًة، ذا

كثر من كاتب في بناء قصصهم فنًيا، وف  .5  .ي استخدام تقنيات الكتابة األدبية من سرد ووصف وحواريبّين المتعلّم االختالف بين أ
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يتتبع المتعلّم األثر الذي يتركه أسلوب الكاتب واستخدامه لبعض التقنيات البالغية )بيان، بديع، معاني( إليصال الفكرة والتأثير في  .6

 .القارئ

 .البالغية، إلبراز ما يصفه من شخصيات ومكان وحاالت شعوريةيتتّبع المتعلّم تقنية الوصف من خالل استخدام الكاتب للتقنيات  .7

ُيحلّل المتعلّم رواية إلى عناصرها الفّنية، مستخدًما المخّططات والرسومات لتوضيح العالقات بين الشخصيات وتطّور الخط الزمني   .8

 .للرواية

 .ن النص المعلوماتي والنص األدبي يقرأ المتعلّم نصوًصا أدبية ومعلوماتية عن فترة تاريخية معينة، مقارنًا بي .9

 .ُيحلّل المتعلّم الفكر في القصص التي يقرأها، رابًطا إياها برؤية الكاتب وتجربته الفنية وعصره .10

 .يقارن المتعلّم بين اللغة واألسلوب والفكر في قصائد عّدة من الشعر العمودي وشعر التفعيلة .11

( بيًتا أو سطًرا من الشعر العمودي، وشعر التفعيلة، 12-10فة تتألف من )يحفظ المتعلّم نصوص من عيون الشعر في عصور مختل .12

 .تدور موضوعاتها عّما يناسب المرحلة في المجاالت المختلفة

كانت منطقية   .13 كثر في نصوصه لدعم أفكارهم المحورية أو دحض أفكار غيره سواء أ يستعرض المتعلّم األدلّة التي استخدمها الكاتب أو أ

 .قيًما درجة مصداقيتها وقدرتها على اإلقناعأم عاطفية، م

كثر، مقارنًا بينها من حيث الفكر، واألسئلة المطروحة، والعمق في التناول .14  .يقرأ المتعلّم نصين أو أ

 .ُيفّسر المتعلّم كيفية استخدام المؤلّف وتطويره معنى كلمة أو مصطلح رئيس تكرر وشاع استخدامه في نص معلوماتي طويل .15

 .علّم بناء النص من خالل الحكم على مدى تماسك أجزائهيقّيم المت .16

ُيشارك المتعلّم زمالءه في عرض تقارير عن موضوعات علمية قرأوا عنها، أو أجهزة وتجارب نّفذوها، ناشرين نتاجاتهم في الوسائل   .17

 .المتاحة



  
 

 .بة الورقة(يكتب المتعلّم ورقة بحثية. )يمكن توظيف الموضوعات المقّررة في المواد األخرى لكتا .18

يكتب المتعلّم سيًرا غيرية ونصوًصا سردية متنوعة مترابطة األحداث، واصًفا المشاهد واألحداث والحركات وتعبير الوجوه والمشاعر  .19

 .باستخدام تفاصيل حّسية دقيقة، موّظًفا الحوار الداخلي والخارجي والصور البالغية في الوصف والسرد

دبية تعكس فهمه المعنى رابًطا استجابته للنص، وما فيه من تقنيات وأفكار باستنتاجات  يكتب استجابات شخصية للنصوص األ .20

 .وأحكام مدعومة بأدلّة من النص، أو من معرفته الشخصية عن أثر العمل األدبي في المتلّقي

بكة، وجهة النظر، الشخصية،  يكتب المتعلّم قصًصا قصيرة مظهًرا قدرة جيدة على تحقيق التوازن بين العناصر الفنية في النص )الح .21

 .الزمان والمكان(

يكتب نصوًصا تأملية تكشف أهمية تجاربه الشخصية التي مّر بها وأثر األحداث واألشخاص واألفكار في حياته، ورؤيته الخاصة   .22

 .مستخدًما استراتيجيات كتابة مختلفة )سرد، وصف، تفسير(

ي بمعلومات واضحة، وُينّظم ملفه الشخصي تنظيًما دقيًقا، ويرتّب المعلومات فيه يكتب سيرة ذاتية في مجال األعمال، مزّوًدا المتلقّ  .23

 .ترتيًبا يعطي انطباًعا جّيًدا عن شخصيته ومهاراته

مرئية، تتضمن معلومات من مصادر مختلفة، جامًعا في عرضه بين النص والصوت والصورة، واضًعا في االعتبار  –ُيقّدم عروًضا صوتية  .24

 .المتلّقي

تمع لنصوص ويحدد األفكار المطروحة فيها ويبدي رأيه فيها، مبيًنا أوجه القوة والضعف، ممّيًزا التكّهن من االعتقاد، والدليل العقلي يس .25

 .من النقلي، وُيوّضح الغموض المتعمد وأوجه اللبس في اآلراء المطروحة، ُمبديًا االحترام للمتحدث

 .كنولوجيات مثل )التعليم والتعلّم، خدمات الجمهور، الصناعة، الطب(يقّدم عرض يناقش خالله تأثير العلوم والت .26



  
 

اع ُيحلّل االستراتيجيات المستخدمة في تقديم مادة أدبية مرئية )بوسيلة إعالمية( موضًحا ومقّيًما المعلومات الواردة فيها لتحقيق اإلقن .27

 .واإلمتاع

ي النقاش، ُمحّدًدا المعلومات واألبحاث والمهام اإلضافية المطلوبة إلنجاز يلّخص الطالب بدقة الملحوظات التي عّبر عنها المشاركون ف  .28

 .المهمة الموكلة إلى فريقه، ويقّيم ما إذا كان فريقه قد أنجز المهمة وحّقق األهداف المنشودة

يات وسائل اإلعالم الرقمي يطرح تجربة شخصّية، ويبني عليها رأيًا خاًصا، ويوازنه بآراء موثقة )مؤيدة ومخالفة له(، موّظًفا محتو  .29

 .والرسومات المرئية

 .ُيحّدد المتعلّم المعنى المناسب للكلمات متعددة المعاني مستخدًما السياق .30

 .ُيفّسر المتعلّم المصطلحات العلمية وفق فروع كل مجال في النصوص المعلوماتية .31

بيئة، اقتصاد ...(، موّضًحا العالقة بين داللتها المعجمية يتعرّف المتعلّم المصطلحات األساسية في مجاالت مختلفة: )سياسة،  .32

 .واالصطالحية: )الخصخصة، العولمة، ...(

  ُيوّظف المتعلّم مصطلحات العلوم اإلنسانية في المجاالت المختلفة: )إعالم، اقتصاد، اجتماع، تربية ...(، ويصّنفها وفق فروع كل مجال: .33

 .تية، ...()علم االجتماع: األسرة، كادر، بنية تح

 .يتعرّف المتعلّم عمل المصدر، ويعرب معموله، وُيوّظفهما في مواقف حياتية .34

 .يتعرّف المتعلّم عمل اسم الفاعل، ويعرب معموله .35

 .يتعرّف المتعلّم عمل اسم المفعول، ويعرب معموله، وُيوّظفهما في مواقف حياتية .36

 .ربها إعرابًا صحيًحا، ويوّظفه في سياقات جديدةيتعرّف المتعلّم أسلوب المدح والذم، وُيسّمي عناصره، ويع .37

 فه في سياقات جديدة.يتعرّف المتعلّم أسلوب القسم، وعناصره وأحكامه، ويعربه إعرابًا صحيًحا، ويوظ .38
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