
 

 

 

 معايير تقييم الصف الرابع لغة عربية
 

 
 المستوى

أكتب ألف تنوين النصب كتابة صحيحة في مواضعها الصحيحة. أستطيع أن   
 

أفسر المعلومات المقدمة فى النص بوسائل مختلفة مثل: )الخرائط، المخططات، الصور، الرسوم، العناصر التفاعلية  أستطيع أن
إسهام تلك الوسائط فى فهم المعلومات المقدمة فى النص.مية... أو بطريقة شفوية(، موضًحا الرق  

 
 أستطيع أن أفرغ معلومات نص معلوماتى قرأته وفق جدول صممته.
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وال تُنطق.، وحروف تُكتب كتبية تحتوي على حروف تنطق وال تأستطيع أن أكتب كلمات بصر  
 

ا تفاصيل لالحداث مستخدمً  مقدًما سياقًا مكانيًا وزمانيًاسردية، وأربط بين األفكار أو التجربة بشكل متماسك،  نصوًصا أستطيع أن أكتب
 حسية.

 
دلة من النص أو بخبرتى ية التى اقرؤها، مظهًرا فهًما للعمل االدبى، داعًما رأيي بأنصوص االدبأستطيع أن أكتب استجابات شخصية لل

 الشخصية.
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ل بالتفاصيل واألمثلة واالستنتاجات التى توصل إليها بعد قراءة النص.المن خالل االستد م أفكار نص معلوماتيأستطيع أن أدعُ   
 

ومخططات وخرائط.أستطيع أن ألخص فكر وتفاصيل ما قرأت برسومات   

 

S3 

أُنشيء جماًل  تحتوي على أسلوب األمر وأسلوب النهي.أستطيع أن    

في فكرة النص. يالفكر الرئيسة والفرعية للنص وأبدي رأيأحدد   

الفكر الواردة فى المادة المسموعة من التى لم ترد فيها. اأستطيع أن أربط ماسمعته بمعارفى وخبراتى السابقة مميزً   

ا فهمي لموضوع النص ورسالته العامة مستعينا بالصور.أن أعيد سرد قصة مظهرً أستطيع   

ستطيع أن أستخدم الظروف في مواضعها المختلفة.أ  
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.أستخدم عالمات الترقيم ) . ، ؟ : "  "  !( أستطيع أن   

الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية.أستنتج  أستطيع أن  

 أستطيع أن أميز جمع التكسير.
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 أستطيع أن أستخرج حروف العطف ) و ـ ثم ـ أو ـ فـ(، وأوظفها في جمل من إنشائي.

 أستطيع أن أُنشيء جماًل فعلية وفق أزمنة مختلفة.

.اصحيحً  ان الجملة األسمية والفعلية ضبًطاأستطيع أن أضبط أرك  

جملة فى جمل صحيحة.أستطيع أن أميز شبه الجملة )الجار والمجرور والظرف بنوعيه ( وأنشئ شبه   

.ن الجملة األسمية والفعلية ضبًطا صحيًحاأستطيع أن أضبط أركا  
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 أستطيع أن أُميز بين الجمل والتراكيب.

ا بينهما.طيع أن أُنشيء جمل وتراكيب ُمفرقً ـ أست  

 ـ أستطيع أن أُميز بين الجملة االسمية والفعلية.
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. الورقي مستخدًما المعجمأستطيع أن أفسر الكلمات -  

 ـ أستطيع أن أُميز بين األسماء واألفعال والحروف.

أُوظف الكلمات الجديدة في سياقات ُجمل تُفسر معناها.أستطيع أن    
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 ـ أستطيع أن أُفسر الكلمات مستعينًا بسياقاتها وأضدادها وسياقها.

أن أستبدل باألسماء واألفعال والعبارات العامية كلمات وعبارات فصيحة شفهيًا  ـ أستطيع  

 أستطيع أن أرتب عالقات التدرج بين مفردات ذات داللة متقاربة )نعاس، غفوة، نوم...(.
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