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هدف التعليم
تعليم اللغة السويدية للمهاجرين هو تدريب لغوي مؤهل يهدف إىل إعطاء األجانب البالغني املعرفة األساسية يف اللغة السويدية. 

الطالب ذا اللغة األم غري السويدية يجب أن يتعلم ضمن هذا التعليم أن يتعلم ويتطور لغة ثانية وظيفية. يوفر التعليم أدوات لغوية 

للتواصل واملشاركة الفعالة يف الحياة اليومية واالجتامعية وحياة العمل. كام يهدف التعليم إىل تزويد األجانب البالغني الذين يفتقرون إىل 

مهارات القراءة والكتابة األساسية إىل تحصيل هذه املهارات. سوف يحصل الطالب الذي ال يعرف القراءة والكتابة أو من يتمتع مبعرفة 

كتابية أخرى مختلفة عن األبجدية الالتينية عىل تعليم الكتابة ضمن إطار التعليم.

سيتوجه التعليم إىل األشخاص ذوي التجارب والحياة واملهارات واألهداف التعليمية املختلفة. سوف يتم تشكيل وتخطيط التعليم 

بالتعاون مع الطالب وسف يتالءم التعليم مع اهتاممات الطالب وخرباته ومهاراته املتنوعة وأهدافه البعيدة األجل.

سوف ينطلق هذا التعليم من حاجات الفرد وميكن دمجه مع النشاطات األخرى، مثال التوجيه يف حياة العمل والتقييم والعمل التطبيقي 

أو تعليم آخر. ولذلك يجب أن يُشكل مبرونة قدر اإلمكان من حيث الوقت واملكان واملحتوى وأشكال العمل مام ميكن الطالب من 

املشاركة يف الدرس.

أهداف وطبيعة التعليم
هدف تعليم اللغة السويدية للمهاجرين هو أن يطور الطالب ما ييل:

قدرته عىل قراءة وكتابة اللغة السويدية،	 

قدرته عىل الكالم، واملحادثة والقراءة واالستامع وفهم اللغة السويدية يف السياقات املختلفة،	 

النطق الجيد،	 

قدرته عىل استخدام األدوات املساعدة املناسبة،	 

قدرته عىل تكييف اللغة إىل مختلف املستقبلني واملواقف،	 

معرفته عىل كيف يتعلم املرء اللغة 	 

واسرتاتيجيات التعلم والتواصل من أجل االستمرار يف تنميته للغة.	 

تعليم اللغة السويدية للمهاجرين يتميز بتطوير الطالب للمقدرة اللغوية التواصلية. هذا يعني أن يكون قادرا عىل التواصل، سواء شفويا 

وخطيا، وفقا الحتياجاته. يجب أن يحصل الطالب عىل املعرفة واملهارات من مختلف األنواع ليك يتمكن من اتخاذ خيارات مناسبة لغوية 

فيام يتعلق بالوضع التواصيل اآلين. تنطوي املقدرة اللغوية التواصلية عىل املهارات املختلفة التي تعمل معا وتكمل بعضها البعض. لذلك 

تتطلب املقدرة اللغوية التواصلية َموِصلية )إمكانية الوصول( إىل نظام لغوي ومعرفة حول كيفية استخدام هذا النظام. تشمل املعرفة 

حول النظام اللغوي، الكلامت والعبارات والنطق والهيكل النحوية، يف حني أن املعرفة حول استخدام اللغة تدور حول كيفية بناء نص 

وعمل اختيارات لغوية وظيفية وتعديالت تناسبا مع املستقبل والهدف. من املهارات املهمة هي املقدرة عىل استخدام اسرتاتيجيات ليك 

توصل الرسالة بأكرث الطرق فعالية.

ضمن تعليم اللغة السويدية للمهاجرين، سيطور الطالب وعيه عن كيف يسري أمر تعلم اللغة وفهمه لتعلمه. كام سيطور الطالب كفاءته 

بني الثقافات من خالل التفكري يف تجاربه الثقافية الخاصة ومقارنتها مع الظواهر السويدية يف الحياة اليومية واالجتامعية وحياة العمل.

ضمن تعليم اللغة السويدية للمهاجرين، سيطور الطالب مهاراته يف استخدام األدوات الرقمية املختلفة واملواد املساعدة للمعلومات 

والتواصل والتعلم.

مفهوم النص املوسع هو عىل أهمية كبرية ضمن تعليم اللغة السويدية للمهاجرين. تحصيل ومعالجة النصوص ال يحتاج بالرضورة القراءة 

ولكن أيضا االستامع، ودراسة الصور واألفالم.

ARABISKA

 خطة الدراسة لتعليم 
اللغة السويدية لألجانب
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بناء التعليم
يتكون التعليم من ثالث مسارات تعليمية مختلفة، 1، و2، و3، تتوجه إىل األشخاص من مختلف الخلفيات والظروف واألهداف. يتكون 

املسار التعليمي األول )1( من الدورات الدراسية A وB. يتكون املسار التعليمي الثاين )2( من الدورات الدراسية B وC. يتكون املسار 

التعليمي الثالث )3( من الدورات الدراسية C وD. توضح هذه الدورات الدراسية األربع التطور ضمن التعليم. يتوجه املسار التعليمي 

األول )1( يف املقام األول إىل األشخاص ذوي الخلفية التعليمية القصرية جدا املسار التعليمي الثالث )3( إىل املعتادين عىل الدراسة. 

وبالرغم من أن الطالب يستطيع إنهاء تعليم اللغة السويدية للمهاجرين بعد كل دورة دراسية أو مسار درايس فإن القصد أن تتاح لجميع 

.D الطالب إمكانية الدراسة حتى الدورة الدراسية

  B توجد اثنني من الدورات الدراسية يف كل مسار درايس. اعتامدا عىل املسار الدرايس ميكن لكل من الدورتني الدراسيتني، الدورة الدراسية

وC أن تكونا للمبتدئني أو دورة دراسية الحقة. بغض النظر عام إذا كانت الدورة الدراسية ابتدائية أو الحقة فإن رشوط الدورة الدراسية 

هي نفسها. ولكن يتم تشكيل الدورة الدراسية بشكل مختلف متاما اعتامدا عىل العادات الدراسية للطالب، والخلفية التعليمية واملهارات 

يف اللغة السويدية يف بداية الدورة وكذلك املسار الدرايس املُختار. تقييم املستوى الذي ينبغي أن يبدأ الطالب دراسته منه يستند إىل مسح 

حول معرفته وظروفه وأي يشء آخر قد يكون ذا صلة إلمكانيات تلبية الرشوط.

ترتبط هذه الدورات الدراسية باإلطار األورويب املرجعي املوحد للغات؛ التعلم والتدريس والتقييم. تعادل الدورة الدراسية A املستوى 

A1-/A1 وتعادل الدورة الدراسية B املستوى A1/A2 وتعادل الدورة الدراسية C املستوى +A2/A2 وتعادل الدورة الدراسية D املستوى 

.B1/B1+.

تعلم القراءة والكتابة
يتوجه تعليم القراءة والكتابة إىل األشخاص األميني الذين يفتقدون إىل التحصيل الدرايس وكذلك األشخاص الذين لديهم تحصيل درايس 

قصري وغري متمكنني من القراءة والكتابة بشكل جيد. سوف  تتاح لهم الفرصة يف هذا التعليم الكتساب مهارات القراءة والكتابة األساسية، 

مبا يف ذلك تعميق وأمتتة معارفهم. الوصول إىل املعرفة األدبية األساسية قد يستغرق وقتا طويال.

كام يتوجه التعليم إىل األشخاص املتعلمني الذين ال يتقنوا األبجدية الالتينية. يف هذه الحالة تكون عملية التعلم مختلفة.

ال يرتبط تعليم الكتابة إىل أية من الدورات الدراسية A إىل D، بل ميثل جزءا منفصال، ميكن دراسته بصورة منفصلة أو مجتمعة مع واحد 

من الدورات الدراسية. وهذه عملية ميكن أن تستمر خالل املدة كلها التي يشارك فيها الطالب يف تعليم اللغة السويدية للمهاجرين، حتى 

تتم أمتتة املهارات. ميكن أن يتم التدريس بلغة األم للطالب أو بلغة أخرى ويجب أن يتم بالتوازي مع تعليم اللغة السويدية.

التقييم
يجب أن تكون نقطة االنطالق يف التقييم هي مقدرة الطالب عىل استخدام اللغة السويدية بطريقة مفهومة ألغراض مختلفة يف الحياة 

اليومية واالجتامعية وحياة العمل. يجب أن يتضمن التقييم معرفة الطالب وفقا للمتطلبات املعرفية للدورات الدراسية A وB وC و

D وE. تُشكل املتطلبات اعتامدا عىل خمسة جوانب: االستامع والفهم، والقراءة والفهم، واملخاطبة، واإلنتاج الشفوي، واملهارات الكتابية. 

ال ينبغي تقييم املتطلبات بشكل مستقل بل يجب عىل املعلم إجراء تقييم شامل لقدرات الطالب اللغوية وينطلق من إمكانية الطالب 

الفعلية لغويا. ويجب ربط الدقة اللغوية مبوضوعية املحتوى والتعقيد اللغوي.

بعد الدورات الدراسية B وC وD ييل امتحان نهايئ وطني إلزامي. للدورات الدراسية A إىل D، يحصل الطالب عىل شهادة بعد االنتهاء 

من الدورة الدراسية. ال توجد درجات ضمن الجزء الخاص بتعليم القراءة والكتابة.
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المتطلبات المعرفية 
االستامع والفهم

(A1-/A1) A دورة دراسية – مستوى

أن يتمكن الطالب بدعم من الفهم بوضوح الكالم البسيط يف مواقف الحياة اليومية امللموسة.

E الدرجةD الدرجةC الدرجةB الدرجةA الدرجة

أن يفهم الطالب الكلامت العادية 

والعبارات البسيطة يف الروايات 

القصرية ألحداث الحياة اليومية 

وكذلك املعلومات املتالمئة 

والواضحة التي تهم الطالب.

أن يظهر الطالب فهمه للتعليامت 

الشفوية العادية والبسيطة 

واملتكررة يف الحياة، من خالل 

أن يترصف عىل نحو سليم 

بشكل أسايس انطالقا من هذه 

التعليامت.

الشهادة D تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى E وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

C قد استوفيت.

أن يفهم الطالب عبارات وجمل 

بسيطة يف الروايات القصرية 

ألحداث الحياة اليومية وكذلك 

املعلومات املتالمئة والواضحة التي 

تهم الطالب.

أن يظهر الطالب فهمه للتعليامت 

الشفوية العادية والبسيطة 

واملتكررة يف الحياة، من خالل أن 

يترصف عىل نحو سليم بشكل 

نسبي انطالقا من التعليامت التي 

حصلت عليها.

الشهادة B تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى C وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

A قد استوفيت.

أن يفهم الطالب العبارات 

والجمل املرتابطة يف الروايات 

القصرية ألحداث الحياة اليومية 

وكذلك املعلومات املتالمئة 

والواضحة التي تهم الطالب.

أن يظهر الطالب فهمه للتعليامت 

الشفوية العادية والبسيطة 

واملتكررة يف الحياة، من خالل 

أن يترصف عىل نحو سليم جدا 

انطالقا من التعليامت التي 

حصلت عليها.

(A1/A2) B دورة دراسية – مستوى

أن يتمكن الطالب من الفهم بوضوح الكالم البسيط يف مواقف الحياة اليومية العادية

E الدرجةD الدرجةC الدرجةB الدرجةA الدرجة

أن يظهر الطالب فهمه للروايات 

القصرية لألحداث واملحادثات 

واملعلومات واألخبار املتالمئة عن 

املواضيع الشائعة من خالل القيام 

بتلخيص بسيط للمحتوى الرئييس.

أن يظهر الطالب فهمه للرسائل 

والتعليامت الشفوية القصرية 

والواضحة يف الحياة اليومية من 

خالل أن يترصف عىل نحو سليم 

بشكل أسايس انطالقا منها.

الشهادة D تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى E وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

C قد استوفيت.

أن يظهر الطالب فهمه للروايات 

القصرية لألحداث واملحادثات 

واملعلومات واألخبار املتالمئة عن 

املواضيع الشائعة من خالل القيام 

بتلخيص بسيط للمحتوى الرئييس 

والتعليق عىل التفاصيل املهمة.

أن يظهر الطالب فهمه للرسائل 

والتعليامت الشفوية القصرية 

والواضحة يف الحياة اليومية من 

خالل أن يترصف عىل نحو سليم 

بشكل نسبي انطالقا منها.

الشهادة B تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى C وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

A قد استوفيت.

أن يظهر الطالب فهمه للروايات 

القصرية لألحداث واملحادثات 

واملعلومات واألخبار املتالمئة عن 

املواضيع الشائعة من خالل القيام 

بتلخيص بسيط للمحتوى الرئييس 

والتعليق عىل التفاصيل املهمة 

وبعض الفروق الدقيقة يف التعبري.

أن يظهر الطالب فهمه للرسائل 

والتعليامت الشفوية القصرية 

والواضحة يف الحياة اليومية من 

خالل أن يترصف عىل نحو سليم 

للغاية انطالقا منها.
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(A2/A2+) C دورة دراسية – مستوى

أن يتمكن الطالب الفهم بوضوح الكالم البسيط املتحدث به يف مواقف الحياة اليومية واالجتامعية وحياة العمل.

E الدرجةD الدرجةC الدرجةB الدرجةA الدرجة

أن يظهر الطالب فهمه لروايات 

األحداث واألوصاف واملحادثات 

واملعلومات واألخبار القصرية عن 

املواضيع الشائعة من خالل القيام 

بتلخيص بسيط للمحتوى الرئييس.

أن يظهر الطالب فهمه للرسائل 

والتعليامت الشفوية البسيطة 

والواضحة من خالل أن يترصف عىل 

نحو سليم بشكل أسايس انطالقا 

منها.

الشهادة D تعني 

أن املتطلبات 

املعرفية للمستوى 

E وعىل األرجح 

 C جزئيا للمستوى

قد استوفيت.

أن يظهر الطالب فهمه لروايات 

األحداث واألوصاف واملحادثات 

واملعلومات واألخبار القصرية عن 

املواضيع الشائعة من خالل القيام 

بتلخيص بسيط للمحتوى الرئييس 

والتعليق عىل التفاصيل املهمة.

أن يظهر الطالب فهمه للرسائل 

والتعليامت الشفوية البسيطة 

والواضحة من خالل أن يترصف عىل 

نحو سليم بشكل نسبي انطالقا 

منها.

الشهادة B تعني 

أن املتطلبات 

املعرفية للمستوى 

C وعىل األرجح 

 A جزئيا للمستوى

قد استوفيت.

أن يظهر الطالب فهمه لروايات 

األحداث واألوصاف واملحادثات 

واملعلومات واألخبار القصرية عن 

املواضيع الشائعة من خالل القيام 

بتلخيص بسيط للمحتوى الرئييس 

والتعليق عىل التفاصيل املهمة 

وبعض الفروق الدقيقة يف التعبري.

أن يظهر الطالب فهمه للرسائل 

والتعليامت الشفوية البسيطة 

والواضحة من خالل أن يترصف عىل 

نحو سليم للغاية انطالقا منها.

(B1/B1+) D دورة دراسية – مستوى

أن يتمكن الطالب من الفهم بوضوح الكالم املتحدث به يف املواقف الرسمية وغري الرسمية املتعلقة بأمور الحياة اليومية 
واالجتامعية وحياة العمل.

E الدرجةD الدرجةC الدرجةB الدرجةA الدرجة

أن يظهر الطالب فهمه لروايات 

األحداث واألوصاف واملحادثات 

واملناقشات واملعلومات وبث 

األخبار حول املواضيع الشائعة من 

خالل القيام بتلخيص بسيط 

للمحتوى الرئييس.

أن يظهر الطالب فهمه للتعليامت 

الشفوية الواضحة والتفصيلية من 

خالل أن يترصف عىل نحو سليم 

بشكل أسايس انطالقا منها.

الشهادة D تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى E وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

C قد استوفيت.

أن يظهر الطالب فهمه للروايات 

واألوصاف واملحادثات واملناقشات 

واملعلومات وبث األخبار حول 

املواضيع الشائعة من خالل القيام 

بتلخيص بسيط للمحتوى الرئييس 

والتعليق عىل التفاصيل املهمة.

أن يظهر الطالب فهمه للتعليامت 

الشفوية الواضحة والتفصيلية من 

خالل أن يترصف عىل نحو سليم 

بشكل نسبي انطالقا منها.

الشهادة B تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى C وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

A قد استوفيت.

أن يظهر الطالب فهمه للروايات 

واألوصاف واملحادثات واملناقشات 

واملعلومات وبث األخبار حول 

املواضيع الشائعة من خالل القيام 

بتلخيص بسيط للمحتوى الرئييس 

والتعليق عىل التفاصيل املهمة 

وبعض الفروق الدقيقة يف التعبري.

أن يظهر الطالب فهمه للتعليامت 

الشفوية الواضحة والتفصيلية من 

خالل أن يترصف عىل نحو سليم 

للغاية انطالقا منها.



5

المتطلبات المعرفية 
القراءة والفهم

(A1-/A1) A دورة دراسية – مستوى

أن يتمكن الطالب من فهم املعلومات البسيطة يف مواقف الحياة اليومية امللموسة.

E الدرجةD الدرجةC الدرجةB الدرجةA الدرجة

أن يحصل الطالب ويفهم 

املعلومات عىل هيئة كلامت 

ورموز عادية. 

الشهادة D تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى E وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

C قد استوفيت.

أن يحصل الطالب ويفهم 

املعلومات عىل هيئة كلامت 

ورموز عادية وكذلك العبارات 

البسيطة جدا.

الشهادة B تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى C وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

A قد استوفيت.

أن يحصل الطالب ويفهم 

املعلومات عىل هيئة كلامت 

ورموز عادية وكذلك العبارات 

والجمل البسيطة جدا.

(A1/A2) B دورة دراسية – مستوى

أن يتمكن الطالب من قراءة وفهم النصوص البسيطة يف مواقف الحياة اليومية.

E الدرجةD الدرجةC الدرجةB الدرجةA الدرجة

أن يقرأ الطالب نصوص روائية 

متالمئة ووصفية عن املواضيع 

املعروفة. ويبني فهمه للموضوع 

من خالل القيام بتلخيص بسيط 

للمحتوى األسايس.

أن يظهر الطالب فهمه للرسائل 

الشخصية واملعلومات املبارشة 

والتعليامت الواضحة والقصرية من 

خالل أن يترصف عىل نحو سليم 

بشكل أسايس انطالقا منها.

أن يختار الطالب استخدام 

بعض اسرتاتيجيات القراءة عىل 

نحو سليم بشكل أسايس.

الشهادة D تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى E وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

C قد استوفيت.

أن يقرأ الطالب نصوص روائية 

متالمئة ووصفية عن املواضيع 

املعروفة. ويبني فهمه للموضوع 

من خالل القيام بتلخيص املحتوى 

األسايس والتعليق عىل التفاصيل 

املهمة.

أن يظهر الطالب فهمه للرسائل 

الشخصية واملعلومات املبارشة 

والتعليامت الواضحة والقصرية من 

خالل أن يترصف عىل نحو سليم 

بشكل نسبي انطالقا منها.

أن يختار الطالب استخدام بعض 

اسرتاتيجيات القراءة بطريقة يصل 

بها إىل هدفه.

الشهادة B تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى C وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

A قد استوفيت.

أن يقرأ الطالب نصوص روائية 

متالمئة ووصفية عن املواضيع 

املعروفة. ويبني فهمه للموضوع 

من خالل القيام بتلخيص املحتوى 

األسايس والتعليق عىل التفاصيل 

املهمة وبعض الفروق الدقيقة 

يف التعبري.

أن يظهر الطالب فهمه للرسائل 

الشخصية واملعلومات املبارشة 

والتعليامت الواضحة البسيطة 

والقصرية من خالل أن يترصف 

عىل نحو سليم بشكل أسايس 

انطالقا منها.

أن يختار الطالب استخدام بعض 

اسرتاتيجيات القراءة بطريقة 

فعالة يصل بها إىل هدفه.
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(A2/A2+) C دورة دراسية – مستوى

أن يتمكن الطالب من قراءة وفهم واستخدام النصوص البسيطة املتكررة يف مواقف الحياة اليومية واالجتامعية وحياة العمل.

E الدرجةD الدرجةC الدرجةB الدرجةA الدرجة

أن يقرأ الطالب نصوص قصرية 

روائية ووصفية عن املواضيع 

املعروفة. ويبني فهمه للموضوع 

من خالل القيام بتلخيص بسيط 

للمحتوى األسايس.

أن يظهر الطالب فهمه ملعلومات 

معينة يف النصوص البسيطة 

املحتوية عىل حقائق والجداول 

والرسوم البيانية ويعمل 

االستنتاجات البسيطة للمعلومات.

أن يظهر الطالب فهمه للتعليامت 

الواضحة والقصرية والقواعد من 

خالل أن يترصف عىل نحو سليم 

بشكل أسايس انطالقا منها.

أن يختار الطالب استخدام 

اسرتاتيجيات القراءة املختلفة عىل 

نحو سليم بشكل أسايس انطالقا 

من هدفه يف القراءة.

الشهادة D تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى E وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

C قد استوفيت.

أن يقرأ الطالب نصوص قصرية 

روائية ووصفية عن املواضيع 

املعروفة. ويبني فهمه للموضوع 

من خالل القيام بتلخيص بسيط 

للمحتوى األسايس والتعليق عىل 

التفاصيل املهمة.

أن يجد الطالب معلومات معينة 

يف النصوص البسيطة املحتوية عىل 

حقائق والجداول والرسوم البيانية 

ويعمل االستنتاجات املتطورة 

للمعلومات.

أن يظهر الطالب فهمه للتعليامت 

الواضحة والقصرية والقواعد من 

خالل أن يترصف عىل نحو سليم 

بشكل نسبي انطالقا منها.

أن يختار الطالب استخدام 

اسرتاتيجيات القراءة املختلفة 

بطريقة يصل بها إىل هدفه 

انطالقا من هدفه يف القراءة.

الشهادة B تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى C وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

A قد استوفيت.

أن يقرأ الطالب نصوص قصرية 

روائية ووصفية عن املواضيع 

املعروفة. ويبني فهمه للموضوع 

من خالل القيام بتلخيص بسيط 

للمحتوى األسايس والتعليق عىل 

التفاصيل املهمة وبعض الفروق 

الدقيقة يف التعبري.

أن يجد الطالب معلومات معينة 

يف النصوص البسيطة املحتوية عىل 

حقائق والجداول والرسوم البيانية 

ويعمل االستنتاجات املتطورة جدا 

للمعلومات.

أن يظهر الطالب فهمه للتعليامت 

الواضحة والقصرية والقواعد من 

خالل أن يترصف عىل نحو سليم 

للغاية انطالقا منها.

أن يختار الطالب استخدام 

اسرتاتيجيات القراءة املختلفة 

بطريقة فعالة ويصل بها إىل هدفه 

انطالقا من هدفه يف القراءة.

(B1/B1+) D دورة دراسية – مستوى

أن يتمكن الطالب من قراءة وفهم واستخدام النصوص البسيطة ذات املحتوى األكرث صعوبة يف مواقف الحياة اليومية واالجتامعية 
وحياة العمل.

E الدرجةD الدرجةC الدرجةB الدرجةA الدرجة

أن يقرأ الطالب نصوص روائية 

ووصفية ونصوص جدلية عن 

املواضيع املعروفة. ويبني فهمه 

للموضوع من خالل القيام 

بتلخيص بسيط للمحتوى 

األسايس.

أن يظهر الطالب فهمه ملعلومات 

معينة يف النصوص املحتوية عىل 

حقائق ويعمل االستنتاجات 

البسيطة للمعلومات.

أن يظهر الطالب فهمه للتعليامت 

الواضحة والقواعد من خالل أن 

يترصف عىل نحو سليم بشكل 

أسايس انطالقا منها.

أن يختار الطالب استخدام 

اسرتاتيجيات القراءة املختلفة عىل 

نحو سليم بشكل أسايس انطالقا 

من هدفه يف القراءة.

الشهادة D تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى E وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

C قد استوفيت.

أن يقرأ الطالب نصوص روائية 

ووصفية ونصوص جدلية عن 

املواضيع املعروفة. ويبني فهمه 

للموضوع من خالل القيام 

بتلخيص بسيط للمحتوى األسايس 

والتعليق عىل التفاصيل املهمة.

أن يجد الطالب معلومات معينة 

يف النصوص املحتوية عىل حقائق 

ويعمل االستنتاجات املتطورة 

للمعلومات.

أن يظهر الطالب فهمه للتعليامت 

الواضحة والقصرية والقواعد من 

خالل أن يترصف عىل نحو سليم 

بشكل نسبي انطالقا منها.

أن يختار الطالب استخدام 

اسرتاتيجيات القراءة املختلفة 

بطريقة يصل بها إىل هدفه 

انطالقا من هدفه يف القراءة.

الشهادة B تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى C وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

A قد استوفيت.

أن يقرأ الطالب نصوص روائية 

ووصفية ونصوص جدلية عن 

املواضيع املعروفة. ويبني فهمه 

للموضوع من خالل القيام 

بتلخيص بسيط للمحتوى األسايس 

والتعليق عىل التفاصيل املهمة 

وبعض الفروق الدقيقة يف التعبري.

أن يجد الطالب معلومات معينة 

يف النصوص املحتوية عىل حقائق 

ويعمل االستنتاجات املتطورة جدا 

للمعلومات.

أن يظهر الطالب فهمه للتعليامت 

الواضحة والقواعد من خالل أن 

يترصف عىل نحو سليم للغاية 

انطالقا منها.

أن يختار الطالب استخدام 

اسرتاتيجيات القراءة املختلفة 

بطريقة فعالة ويصل بها إىل هدفه 

انطالقا من هدفه يف القراءة.
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المتطلبات المعرفية 
املخاطبة

(A1-/A1) A دورة دراسية – مستوى

أن يتمكن الطالب من البدء يف االتصال االجتامعي وبدعم التمكن من التواصل يف مواقف الحياة اليومية امللموسة.

E الدرجةD الدرجةC الدرجةB الدرجةA الدرجة

أن يشارك الطالب يف محادثات 

يومية بسيطة جدا من خالل 

استخدام كلامت وعبارات 

الرتحيب واملجامالت والتوديع 

البسيطة وكذلك طرح األسئلة 

البسيطة واإلجابة عليها انطالقا 

من الحاجات الواقعية.

أن يختار الطالب استخدام 

اإلمياءات والحركات واألسئلة 

واالسرتاتيجيات األخرى عىل نحو 

سليم بشكل أسايس من أجل أن 

يفهم ويجعل من السهل فهمه.

الشهادة D تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى E وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

C قد استوفيت.

أن يشارك الطالب يف محادثات 

يومية بسيطة جدا من خالل 

استخدام الكلامت والعبارات 

العادية وكذلك طرح األسئلة 

البسيطة واإلجابة عليها انطالقا 

من الحاجات الواقعية.

أن يختار الطالب استخدام 

اإلمياءات والحركات واألسئلة 

واالسرتاتيجيات األخرى بطريقة 

يصل بها إىل هدفه من أجل أن 

يفهم ويجعل من السهل فهمه.

الشهادة B تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى C وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

A قد استوفيت.

أن يشارك الطالب يف محادثات 

يومية بسيطة جدا من خالل 

استخدام الكلامت والعبارات 

والجمل وكذلك طرح األسئلة 

البسيطة واإلجابة عليها انطالقا 

من الحاجات الواقعية.

أن يختار الطالب استخدام 

اإلمياءات والحركات واألسئلة 

واالسرتاتيجيات األخرى بطريقة 

فعالة ويصل بها إىل هدفه من 

أجل أن يفهم ويجعل من السهل 

فهمه.

(A1/A2) B دورة دراسية – مستوى

أن يتمكن الطالب بدعم من التواصل يف مواقف الحياة اليومية العادية.

E الدرجةD الدرجةC الدرجةB الدرجةA الدرجة

أن يشارك الطالب يف املحادثات 

البسيطة حول املواضيع املعروفة 

من خالل الكالم والتفاعل مع 

املقوالت واآلراء والرغبات وكذلك 

طرح األسئلة واإلجابة عليها 

بطريقة تساعد إىل حد ما يف 

االستمرار يف املحادثة.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات عىل نحو سليم 

بشكل أسايس من أجل أن يفهم 

ويجعل من السهل فهمه.

الشهادة D تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى E وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

C قد استوفيت.

أن يشارك الطالب يف املحادثات 

البسيطة حول املواضيع املعروفة 

من خالل الكالم والتفاعل مع 

املقوالت واآلراء والرغبات وكذلك 

طرح األسئلة واإلجابة عليها 

بطريقة تساعد يف االستمرار يف 

املحادثة عىل نحو جيد بشكل 

نسبي.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات بطريقة يصل 

بها إىل هدفه من أجل أن يفهم 

ويجعل من السهل فهمه.

الشهادة B تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى C وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

A قد استوفيت.

أن يشارك الطالب يف املحادثات 

البسيطة حول املواضيع املعروفة 

من خالل الكالم والتفاعل مع 

املقوالت واآلراء والرغبات وكذلك 

طرح األسئلة واإلجابة عليها 

بطريقة تساعد يف االستمرار يف 

املحادثة عىل نحو سليم جدا 

للغاية.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات بطريقة فعالة 

ويصل بها إىل هدفه من أجل أن 

يفهم ويجعل من السهل فهمه.
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(A2/A2+) C دورة دراسية – مستوى

أن يتمكن الطالب مع بعض التعديل مالمئة للهدف واملُحاِور أن يتمكن من التواصل بلغة بسيطة يف مواقف الحياة اليومية واالجتامعية وحياة العمل.

E الدرجةD الدرجةC الدرجةB الدرجةA الدرجة

أن يشارك الطالب يف املحادثات 

البسيطة واملناقشات حول 

املواضيع املعروفة من خالل الكالم 

وطلب اآلراء واألفكار واملعلومات 

بطريقة تدفع املحادثات 

واملناقشات إىل حد ما إىل األمام.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات عىل نحو سليم 

بشكل أسايس بحيث تسهل 

التفاعل.

الشهادة D تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى E وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

C قد استوفيت.

أن يشارك الطالب يف املحادثات 

البسيطة واملناقشات حول 

املواضيع املعروفة من خالل الكالم 

وطلب اآلراء واألفكار واملعلومات 

بطريقة تدفع املحادثات 

واملناقشات إىل األمام.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات بطريقة يصل بها 

إىل هدفه بحيث تسهل التفاعل.

الشهادة B تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى C وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

A قد استوفيت.

أن يشارك الطالب يف املحادثات 

البسيطة واملناقشات حول 

املواضيع املعروفة من خالل الكالم 

وطلب اآلراء واألفكار واملعلومات 

بطريقة تدفع املحادثات 

واملناقشات إىل األمام وتعمل عىل 

تعميقها أو توسيعها.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات بطريقة فعالة 

ويصل بها إىل هدفه بحيث تسهل 

التفاعل.

(B1/B1+) D دورة دراسية – مستوى

أن يتمكن الطالب مع بعض التعديل مالمئة للهدف واملُحاِور من التواصل يف املواقف الرسمية وغري الرسمية يف مواقف 
الحياة اليومية واالجتامعية وحياة العمل.

E الدرجةD الدرجةC الدرجةB الدرجةA الدرجة

أن يشارك الطالب يف املحادثات 

واملناقشات حول املواضيع 

املعروفة من خالل التعبري 

ومواجهة اآلراء بالرباهني البسيطة 

وكذلك تقديم وطلب األفكار 

واملعلومات بطريقة تدفع 

املحادثات واملناقشات إىل حد ما 

إىل األمام.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات عىل نحو سليم 

بشكل أسايس بحيث يحل املشاكل 

التي ميكن أن تظهر يف التفاعل.

الشهادة D تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى E وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

C قد استوفيت.

أن يشارك الطالب يف املحادثات 

واملناقشات حول املواضيع 

املعروفة من خالل التعبري 

ومواجهة اآلراء بالرباهني املتطورة 

وكذلك تقديم وطلب األفكار 

واملعلومات بطريقة تدفع 

املحادثات واملناقشات إىل األمام.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات بطريقة يصل بها 

إىل هدفه بحيث يحل املشاكل 

التي ميكن أن تظهر يف التفاعل.

الشهادة B تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى C وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

A قد استوفيت.

أن يشارك الطالب يف املحادثات 

واملناقشات حول املواضيع 

املعروفة من خالل التعبري 

ومواجهة اآلراء بالرباهني املتطورة 

للغاية وكذلك تقديم وطلب 

األفكار واملعلومات بطريقة تدفع 

املحادثات واملناقشات إىل األمام 

وتعمل عىل تعميقها أو توسيعها.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات بطريقة فعالة 

ويصل بها إىل هدفه بحيث يحل 

املشاكل التي ميكن أن تظهر يف 

التفاعل.
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المتطلبات المعرفية 
التقديم الشفوي

(A1-/A1) A دورة دراسية – مستوى

أن يتمكن الطالب وبدعم من التواصل بلغة بسيطة يف بعض املواقف التي تدور حول شخصه.

E الدرجةD الدرجةC الدرجةB الدرجةA الدرجة

أن يروي الطالب بكلامت عادية 

وعبارات بسيطة عن ظروفه 

الشخصية وخرباته الخاصة.

أن يختار الطالب استخدام 

اإلمياءات والحركات 

واالسرتاتيجيات األخرى عىل نحو 

سليم بشكل أسايس من أجل أن 

يجعل من السهل فهمه.

الشهادة D تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى E وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

C قد استوفيت.

أن يروي الطالب بكلامت 

وعبارات عادية عن ظروفه 

الشخصية وخرباته الخاصة.

أن يختار الطالب استخدام 

اإلمياءات والحركات 

واالسرتاتيجيات األخرى بطريقة 

يصل بها إىل هدفه من أجل أن 

يجعل من السهل فهمه.

الشهادة B تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى C وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

A قد استوفيت.

أن يروي الطالب بعبارات وجمل 

مرتابطة عن ظروفه الشخصية 

وخرباته الخاصة.

أن يختار الطالب استخدام 

اإلمياءات والحركات 

واالسرتاتيجيات األخرى بطريقة 

فعالة ويصل بها إىل هدفه من 

أجل أن يجعل من السهل فهمه.

(A1/A2) B دورة دراسية – مستوى

أن يتمكن الطالب وبدعم من التواصل باستخدام لغة بسيطة ومبساعدة اإلمياءات والحركات يف مواقف الحياة اليومية العادية.

E الدرجةD الدرجةC الدرجةB الدرجةA الدرجة

أن يروي الطالب بشكل بسيط 

عن خرباته الخاصة واألشخاص 

واألماكن واألحداث املشهورة.

أن يعرب الطالب عن نفسه بشكل 

مفهوم ومرتابط إىل حد ما.

أن يختار الطالب استخدام بعض 

االسرتاتيجيات عىل نحو سليم 

بشكل أسايس من أجل أن يجعل 

من السهل فهمه.

الشهادة D تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى E وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

C قد استوفيت.

أن يروي الطالب بشكل متطور 

عن خرباته الخاصة واألشخاص 

واألماكن واألحداث املشهورة.

أن يعرب الطالب عن نفسه بشكل 

واضح نسبيا وبرتابط جيد نسبيا.

أن يختار الطالب استخدام بعض 

االسرتاتيجيات بطريقة يصل بها 

إىل هدفه من أجل أن يجعل من 

السهل فهمه.

الشهادة B تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى C وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

A قد استوفيت.

أن يروي الطالب بشكل متطور 

للغاية عن خرباته الخاصة 

واألشخاص واألماكن واألحداث 

املشهورة.

أن يعرب الطالب عن نفسه بشكل 

واضح وبرتابط جيد للغاية.

أن يختار الطالب استخدام بعض 

االسرتاتيجيات بطريقة فعالة 

ويصل بها إىل هدفه من أجل أن 

يجعل من السهل فهمه.
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(A2/A2+) C دورة دراسية – مستوى

أن يتمكن الطالب مع بعض التعديل مالمئة للهدف واملُحاِور من التواصل بلغة بسيطة يف مواقف الحياة اليومية واالجتامعية وحياة العمل.

E الدرجةD الدرجةC الدرجةB الدرجةA الدرجة

أن يروي الطالب ويصف بشكل 

بسيط عن خرباته الخاصة وآرائه 

عن مواضيع معروفة وأن تقدم 

النصائح والتعليامت البسيطة.

أن يعرب الطالب عن نفسه بشكل 

مفهوم ومرتابط إىل حد ما وكذلك 

أن تبني بعض التنويع اللغوي.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات املختلفة عىل نحو 

سليم بشكل أسايس يؤدي إىل 

تحسني التواصل.

الشهادة D تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى E وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

C قد استوفيت.

أن يروي الطالب ويصف بشكل 

تطور عن خرباته الخاصة وآرائه 

عن مواضيع معروفة وأن تقدم 

النصائح والتعليامت البسيطة.

أن يعرب الطالب عن نفسه بشكل 

مفهوم نسبيا ومرتابط بشكل 

جيد وكذلك أن تبني تنويعا لغويا 

جيدا نسبيا.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات املختلفة بطريقة 

يصل بها إىل هدفه يؤدي إىل 

تحسني التواصل.

الشهادة B تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى C وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

A قد استوفيت.

أن يروي الطالب ويصف بشكل 

تطور للغاية عن خرباته الخاصة 

وآرائه عن مواضيع معروفة 

وأن تقدم النصائح والتعليامت 

البسيطة.

أن يعرب الطالب عن نفسه بشكل 

مفهوم ومرتابط بشكل جيد 

وكذلك أن تبني تنويعا لغويا جيدا.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات املختلفة بطريقة 

فعالة ويصل بها إىل هدفه وتؤدي 

إىل تحسني التواصل.

(B1/B1+) D دورة دراسية – مستوى

أن يتمكن الطالب مع بعض التعديل مالمئة للهدف واملُحاِور من التواصل يف املواقف الرسمية وغري الرسمية يف مواقف 
الحياة اليومية واالجتامعية وحياة العمل.

E الدرجةD الدرجةC الدرجةB الدرجةA الدرجة

أن يروي الطالب ويصف بشكل 

بسيط الخربات واالنطباعات 

واآلراء عن األحداث اآلنية وأن 

تقدم النصائح والتعليامت.

أن يعرب الطالب عن نفسه بتدفق 

وترابط إىل حد ما وكذلك أن تبني 

بعض التنويع اللغوي.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات املختلفة عىل نحو 

سليم بشكل أسايس يؤدي إىل 

تحسني التواصل.

الشهادة D تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى E وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

C قد استوفيت.

أن يروي الطالب ويصف بشكل 

متطور الخربات واالنطباعات 

واآلراء عن األحداث اآلنية وأن 

تقدم النصائح والتعليامت.

أن يعرب الطالب عن نفسه بتدفق 

جيد نسبيا وترابط نسبي وكذلك 

أن تبني تنويعا لغويا جيدا بشكل 

نسبي.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات املختلفة بطريقة 

يصل بها إىل هدفه يؤدي إىل 

تحسني التواصل.

الشهادة B تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى C وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

A قد استوفيت.

أن يروي الطالب ويصف بشكل 

متطور جدا الخربات واالنطباعات 

واآلراء عن األحداث اآلنية وأن 

تقدم النصائح والتعليامت.

أن يعرب الطالب عن نفسه بتدفق 

جيد للغاية وترابط جيد للغاية 

وكذلك أن تبني تنويعا لغويا جيدا.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات املختلفة بطريقة 

فعالة ويصل بها إىل هدفه يؤدي 

إىل تحسني التواصل.
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المتطلبات المعرفية 
املهارات الكتابية

(A1-/A1) A دورة دراسية – مستوى

أن يتمكن الطالب من التعامل مع الكتابة التي تواجهه يف املواقف اليومية العادية.

E الدرجةD الدرجةC الدرجةB الدرجةA الدرجة

أن يتمكن الطالب من كتابة 

توقيعه )اإلمضاء( وتساهم يف 

تعبئة البيانات الشخصية ليك 

تناسب يف االستامرات العادية 

والبسيطة واملتكررة.

أن يكتب الطالب عىل نحو سليم 

بشكل أسايس املعلومات املهمة 

وفقا لحاجاته الخاصة.

الشهادة D تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى E وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

C قد استوفيت.

أن يتمكن الطالب من كتابة 

توقيعه )اإلمضاء( وتعبئة البيانات 

الشخصية بحيث تناسب بعد 

بعض املعالجة يف االستامرات 

العادية والبسيطة واملتكررة.

أن يكتب الطالب عىل نحو سليم 

بشكل نسبي املعلومات املهمة 

وفقا لحاجاته الخاصة.

الشهادة B تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى C وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

A قد استوفيت.

أن يتمكن الطالب من كتابة 

توقيعه )اإلمضاء( وتعبئة البيانات 

الشخصية بحيث تناسب يف 

االستامرات العادية والبسيطة 

واملتكررة.

أن يكتب الطالب عىل نحو سليم 

جدا املعلومات املهمة وفقا 

لحاجاته الخاصة.

(A1/A2) B دورة دراسية – مستوى

أن يتمكن الطالب من الكتابة باليد وعىل الحاسوب بعض النصوص البسيطة من أجل التواصل يف مواقف الحياة اليومية العادية.

E الدرجةD الدرجةC الدرجةB الدرجةA الدرجة

أن يكتب الطالب بشكل بسيط 

ومفهوم رسائل قصرية وتحيات 

ونصوص عن نفسه واألحداث 

التي عاشها.

أن ينشأ الطالب سياقا عىل نحو 

سليم بشكل أسايس.

أن يختار الطالب استخدام بعض 

االسرتاتيجيات عىل نحو سليم 

بشكل أسايس يف كتابته.

الشهادة D تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى E وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

C قد استوفيت.

أن يكتب الطالب بشكل بسيط 

وواضح نسبيا رسائل قصرية 

وتحيات ونصوص عن نفسه 

واألحداث التي عاشها.

أن ينشأ الطالب سياقا عىل نحو 

سليم بشكل جيد نسبيا.

أن يختار الطالب استخدام بعض 

االسرتاتيجيات بطريقة يصل فيها 

إىل هدفه يف كتابته.

الشهادة B تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى C وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

A قد استوفيت.

أن يكتب الطالب بشكل بسيط 

وواضح رسائل قصرية وتحيات 

ونصوص عن نفسه واألحداث 

التي عاشها.

أن ينشأ الطالب سياقا عىل نحو 

سليم بشكل جيد جدا.

أن يختار الطالب استخدام بعض 

االسرتاتيجيات بطريقة فعالة 

ويصل فيها إىل هدفه يف كتابته.



(A2/A2+) C دورة دراسية – مستوى

أن يتمكن الطالب مع بعض التعديل اعتامدا عىل الهدف واملُستقبل، من كتابة النصوص البسيطة من أجل التواصل يف 
مواقف الحياة اليومية العادية واالجتامعية وحياة العمل.

E الدرجةD الدرجةC الدرجةB الدرجةA الدرجة

أن يكتب الطالب نصوصا 

متامسكة ومفهومة عن الخربات 

واالنطباعات واآلراء وكذلك 

النصوص املحتوية عىل حقائق 

وغريها من النصوص الرسمية وغري 

الرسمية عن املواضيع املعروفة.

أن ينشأ الطالب عىل نحو سليم 

بشكل أسايس هيكال يف نصوصه 

ويبني بعض التنوع يف مخزون 

الكلامت وبناء الجمل.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات املختلفة عىل نحو 

سليم بشكل أسايس يف كتابته.

الشهادة D تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى E وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

C قد استوفيت.

أن يكتب الطالب نصوصا متامسكة 

ومفهومة نسبيا عن الخربات 

واالنطباعات واآلراء وكذلك 

النصوص املحتوية عىل حقائق 

وغريها من النصوص الرسمية وغري 

الرسمية عن املواضيع املعروفة.

أن ينشأ الطالب عىل نحو سليم 

بشكل نسبي هيكال يف نصوصه 

ويبني تنوعا جيدا إىل حد ما يف 

مخزون الكلامت وبناء الجمل.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات املختلفة بطريقة 

يصل فيها إىل هدفه يف كتابته.

الشهادة B تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى C وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

A قد استوفيت.

أن يكتب الطالب نصوصا 

متامسكة وواضحة عن الخربات 

واالنطباعات واآلراء وكذلك 

النصوص املحتوية عىل حقائق 

وغريها من النصوص الرسمية وغري 

الرسمية عن املواضيع املعروفة.

أن ينشأ الطالب عىل نحو سليم 

جدا هيكال يف نصوصه ويبني تنوعا 

جيدا يف مخزون الكلامت وبناء 

الجمل.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات املختلفة بطريقة 

فعالة ويصل فيها إىل هدفه يف 

كتابته.

 (B1/B1+) D دورة دراسية – مستوى

 أن يتمكن الطالب مع بعض التعديل اعتامدا عىل الهدف واملُستقبل من كتابة النصوص البسيطة من أجل التواصل يف املواقف الرسمية وغري الرسمية يف مواقف الحياة

اليومية العادية واالجتامعية وحياة العمل.

E الدرجةD الدرجةC الدرجةB الدرجةA الدرجة

أن يكتب الطالب ببعض التدفق 

النصوص الروائية والوصفية 

والنصوص الجدلية عن املواضيع 

املعروفة.

أن ينشأ الطالب عىل نحو سليم 

بشكل أسايس هيكال يف نصوصه 

ويبني بعض التنوع يف مخزون 

الكلامت وبناء الجمل.

أن يستخدم الطالب بطأمنينة 

نسبية الهياكل القواعدية البسيطة 

واملتطورة يف نصوصه.

أن يتمكن الطالب عىل نحو سليم 

بشكل أسايس من تقديم وجمع 

املالحظات من أجل كتابته.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات املختلفة عىل نحو 

سليم بشكل أسايس يف كتابته.

الشهادة D تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى E وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

C قد استوفيت.

أن يكتب الطالب بتدفق جيد 

نسبيا النصوص الروائية والوصفية 

والنصوص الجدلية عن املواضيع 

املعروفة.

أن ينشأ الطالب عىل نحو سليم 

بشكل نسبي هيكال يف نصوصه 

ويبني تنوعا جيدا إىل حد ما يف 

مخزون الكلامت وبناء الجمل.

أن يستخدم الطالب بطأمنينة 

جيدة إىل حد ما الهياكل 

القواعدية البسيطة واملتطورة يف 

نصوصه.

أن يتمكن الطالب عىل نحو سليم 

بشكل نسبي من تقديم وجمع 

املالحظات من أجل كتابته.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات املختلفة بطريقة 

يصل بها إىل هدفه يف كتابته.

الشهادة B تعني أن 

املتطلبات املعرفية 

للمستوى C وعىل 

األرجح جزئيا للمستوى 

A قد استوفيت.

أن يكتب الطالب بتدفق جيد 

النصوص الروائية والوصفية 

والنصوص الجدلية عن املواضيع 

املعروفة.

أن ينشأ الطالب عىل نحو سليم 

وجيد هيكال يف نصوصه ويبني 

تنوعا جيدا يف مخزون الكلامت 

وبناء الجمل.

أن يستخدم الطالب بطأمنينة 

جيدة الهياكل القواعدية البسيطة 

واملتطورة يف نصوصه.

أن يتمكن الطالب عىل نحو سليم 

جدا من تقديم وجمع املالحظات 

من أجل كتابته.

أن يختار الطالب استخدام 

االسرتاتيجيات املختلفة بطريقة 

فعالة ويصل بها إىل هدفه يف 

كتابته.
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