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 سادس   Get Ready 5 )) معارف ومهارات اللغة االنجليزية  ترجمة 

 

رقم 
 المهارة

الحد  : في نهاية الصف السادس تكون الطالبة قادرة على الفترة
 األولى الثانية الثالثة الرابعة األدنى

1 √    
  : التعرف على الصوت الساكن وإخراجه

/f/: (ph /f/ as in "photo", gh /f/ as in "laugh") 
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X 

 :ق بني هناية الضمري الثالث املفرد يف املضارع البسيطالتعرف على والتفري    √ 2
(/s/ as in "walks", /z/ as in "reads" , /iz/ as in "teaches") 

X 

3   √ 
 

√ 

 

 :التعرف على حروف العلة الطويلة وإخراجها
ea /i:/ as in "teacher", ee /i:/ as in" tree", /ai/as in "rice",/ai/as in "pie", 

/ei/ as in play, /ei/as in train. 

X 

4  √ √  

 التعرف على بعض احلروف االجنليزية املركبة و اخراجها 

Oa"/əʊ / as in" goat", ow"/əʊ / as in "yellow", 

 Ou /aʊ/as in "mouth",and ", ow /aʊ/as in "brown" 

ow "/əʊ /as in "window" and ow /aʊ/ as in "town",  ere /ə / as in 

"where", air as in" hair" and ear as in" wear". 

X 

 التعرف على بعض احلروف االجنليزية املركبة و اخراجها    √  5

oi/Ɔi/  as in "oil" and" toy"  . 
X 

 :التعرف على حروف العلة الطويلة وإخراجها وإخراج صوت الشوا  √  √  6
 /a:/ as in car, /Ɔ:/  as in forty, "/ə /as in brother. 

X 

 :التعرف على حروف العلة الطويلة وإخراجها √  √  7
/ju:/as in" huge" and as in" barbecue", /ᴣ:/ as in" purse" and "bird". 

X 

8   √ √ 
 :التعرف على هنايات احلروف الساكنة وإخراجها

nk /ƞk /as in" bank", /ƞ/ as in "spring", /k/ as in" clock", /nd/ as in 

"sand", /nt/ as in "tent. 

 

 :التعرف على مزيج من احلروف الساكنة وإخراجها  √   9
/sk/ as in skate ,square and scarf" 

 

 :kواحلرف الساكن   ghالتعرف على احلرف الساكن    √  11
gh as in "night" and the silent k as in "knee" 

X 

 what, who, where, why, when Xدام  طرح أسئلة باستخ √ √ √ √ 11

وطرح أسئلة عن الكمية واإلجابة عليها باستخدام  (some-any )التعرف على األمساء املعدودة والغري معدودة   √   12
How much ,, and How many 

X 

13 √  √ √ 
,  األسئلة, النفي ,  اإلثبات)   to be والتحدث عنهم باستخدام الفعل  واألصدقاء األسرةالتعرف على 

 can / can`t X وصفات امللكية   to have الفعل , (القصرية  اإلجابات

 اإلخبار عن الوقت     √    14
 (o`clock, half past, a quarter to , a quarter past) X 

15  √  √ 
والظروف ( النفي , جابات القصريةاإل, األسئلة, اإلثبات) التحدث عن األنشطة اليومية باستخدام املضارع البسيط 

 ((always, sometimes, neverالزمانية 
 

X 

 X .حدث عن املهنالت   √  16

17   √  
, األسئلة ,النفي , االثبات) التحدث عن األنشطة اليت حتدث  يف حلظة الكالم باستخدام املضارع املستمر 

 .(االجابات القصرية
 

X 

 X .ألعمال املنزلية التحدث عن الرياضة وا  √   18
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 X  .(on, in, under, next to, between, opposite, in front of, behind)وصف املوقع   √ √ √ 19

 Whose and the,    ( mine, yours, his, hers)التحدث عن االمتالك باستخدام ضمائر امللكية  √   21

Possessive Case ('s).  X 

 there is , there are Xأنواع خمتلفة من املنازل وعن إغراض خمتلفة يف املنزل باستخدام التحدث عن  √    21
 X التعرف على الطعام واحلديث عنه  √   22
  I`d ikeالطلب يف املطعم باستخدام   √   23
  إعطاء التوجيهات    √ 24
 X التحدث عن القواعد باستخدام احلتميات    √ 25

  ( I , you ,he, etc./me, you ,him ,etc)استخدام ضمائر الفاعل و املفعول به    √ √ √ √ 26
 to be X حتديد األماكن يف املدينة باستخدام املاضي البسيط للفعل    √  27

 X .(in the afternoon, in the evening)التحدث عن أوقات خمتلفة من اليوم    √  28
  .(in, on, before, at, after)ر الزمنية استخدام حروف اجل √ √   29

31  √   
   Verb to beالتحدث عن املاضي ووصف التجارب املاضية باستخدام  املاضي البسيط للفعل 

 There was/There were/ There wasn't/ There weren't Xو 

  (القياسية والغري قياسية  املاضي البسيط  لألفعال) التحدث عن األنشطة واألحداث املاضية      √ 31

 بني احليوانات باستخدام  صيغة املقارنة, بني الناس : مثال, عمل مقارنات     √ 32
Comparative and superlative form 

 

   going toالتحدث عن اخلطط املستقبلية باستخدام    √  33
  .(because, and, but, then)استخدام أدوات العطف     √ 34
  (so, very)استخدام صفات التشديد     √ 35
 X .تتبع نص بسيط أثناء االستماع إىل تسجيل صويت  √ √ √ √ 36

  .استيعاب الفكرة الرئيسية أو املعلومات األساسية يف املشاهد أو احلوارات القصرية  √ √ √ √ 37
 1000قراءة و عد األرقام األساسية حىت   √   38
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X 

 X . قراءة واستيعاب اجلمل البسيطة والنصوص البسيطة √ √ √ √ 39
 X .(املصورة) قراءة القصص البسيطة املوضحة بالرسومات    √  41
 X .التعرف على القواعد الرئيسية لعالمات الرتقيم √  √  41
  .فهم الفكرة الرئيسية ومعلومات معينة يف النصوص القصرية البسيطة √ √ √ √ 42
  .ربط املعلومات الشفهية باملعلومات املرئية √ √ √ √ 43
 (عالمات التعجب, معالمات االستفها, عالمات الوقف, استخدام احلروف الكبرية) تطبيق قواعد الرتقيم األساسية   √ √  44

W
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X 
 X .كتابة كلمات وعبارات قصرية وبسيطة إلكمال فقرة √ √  √ 45
 X .شخصية تبسيطة لنقل معلوماكتابة مجل  √   √ 46
 X . ةكتابة إجابات قصرية لإلجابة على أسئلة بسيط √ √ √ √ 47
 a/an/the Xاستخدام أدوات التنكري و التعريف   √  √ 48
   and, thenربط األفكار باستخدام    √ √ 49

 لجنة الترجمة : مع تحيات 


