
ARABISKA 

خطة الدراسة لتعلیم 
 ألجانبلاللغة السویدیة 

 
 ھدف التعلیم

یھدف إلى إعطاء األجانب البالغین المعرفة ُمقدم ضمن برامج تعلیم البالغین المقدمة من قبل البلدیة وتعلیم اللغة السویدیة للمھاجرین ھو تدریب لغوي مؤھل 

السویدیة یجب أن یتعلم ضمن ھذا التعلیم أن یتعلم ویتطور لغة ثانیة وظیفیة. یوفر التعلیم أدوات لغویة األساسیة في اللغة السویدیة. الطالب ذا اللغة األم غیر 

. كما یھدف التعلیم إلى تزوید األجانب البالغین الذین یفتقرون إلى ومواصلة الدراسة للتواصل والمشاركة الفعالة في الحیاة الیومیة واالجتماعیة وحیاة العمل

لفة ءة والكتابة األساسیة إلى تحصیل ھذه المھارات. سوف یحصل الطالب الذي ال یعرف القراءة والكتابة أو من یتمتع بمعرفة كتابیة أخرى مختمھارات القرا

 عن األبجدیة الالتینیة على تعلیم الكتابة ضمن إطار التعلیم.

بالتعاون مع الطالب وسف  التدریسعلیمیة المختلفة. سوف یتم تشكیل وتخطیط سیتوجھ التعلیم إلى األشخاص ذوي التجارب والحیاة والمھارات واألھداف الت

دمجھ مع النشاطات  یتالءم التعلیم مع اھتمامات الطالب وخبراتھ ومھاراتھ المتنوعة وأھدافھ البعیدة األجل. سوف ینطلق ھذا التعلیم من حاجات الفرد ویمكن

شكل بمرونة قدر اإلمكان من حیث الوقت ولذلك یجب أن یُ  أو تعلیم آخر. والتقییم والعمل التطبیقيالمجتمعي والتوجیھ األخرى، مثال التوجیھ في حیاة العمل 

 .والمكان والمحتوى وأشكال

 أھداف وطبیعة التعلیم
 :من خالل الدراسة ببرنامج تعلیم اللغة السویدیة للمھاجرین، سوف یتم منح الطالب الفرصة لتطویر

 اللغة السویدیة،بكتابة القراءة والقدرتھ على  ۰
 قدرتھ على الكالم، والمحادثة والقراءة واالستماع وفھم اللغة السویدیة في السیاقات المختلفة، ۰
 ،النطق الجید ۰
 ،قدرتھ على استخدام األدوات المساعدة المناسبة ۰
 المستقبلین والمواقف،قدرتھ على تكییف اللغة إلى مختلف  ۰
 النطق الجید، ۰
 المرء اللغة معرفتھ على كیف یتعلم ۰
 ،واستراتیجیات التعلم والتواصل من أجل االستمرار في تنمیتھ للغة ۰

 رتھ على استخدام التكنولوجیا الرقمیة واألدوات ذات الصلة للتعلم والتواصل وقد ۰

 قدرتھ على التعامل مع المعلومات من مصادر مختلفة ۰

یتمیز بتطویر الطالب للمقدرة اللغویة التواصلیة. ھذا یعني أن یكون قادرا على التواصل، الُمقدم ضمن برامج تعلیم البالغین تعلیم اللغة السویدیة للمھاجرین إن 

لغویة فیما  سواء شفویا وخطیا، وفقا الحتیاجاتھ. یجب أن یحصل الطالب على المعرفة والمھارات من مختلف األنواع لكي یتمكن من اتخاذ خیارات مناسبة

كانیة الوصول) لق بالوضع التواصلي اآلني. تنطوي المقدرة اللغویة التواصلیة على المھارات المختلفة التي تعمل معا وتكمل بعضھا البعض. لذلك لیة (إمیتع

 إلى نظام لغوي ومعرفة حول كیفیة استخدام ھذا النظام. 

ي. الحال يالتواصل بالموقفمن أجل اتخاذ الخیارات اللغویة ذات الصلة فیما یتعلق  لفةالمختلتطویر المعرفة والمھارات  للطالب فرصةبتوفیر الالتعلیم  سیقوم

، في حین أن معرفة استخدام اللغة تدور حول كیفیة بناء النص وإجراء النحویة والتركیباتتتضمن معرفة النظام اللغوي الكلمات والعبارات والتصریحات 

قادًرا على استخدام االستراتیجیات  من المھارات المھمة أیًضا أن یكون الشخصلق بالمتلقیین واألغراض. واختیارات وتعدیالت لغویة وظیفیة فیما یتع

 ووسائل اإلعالم المختلفة للحصول على رسالتھم بأكثر الطرق فعالیة.

 



 

 

ات الرقمیة وغیر الرقمیة. سیساعد التدریس یلتقي الطالب بأنواع مختلفة من النصوص تتفاعل فیھا الكلمات والصور واألصوات مع األدو خالل الدراسة،

من خالل التفكیر  الثقافیةالفرصة لتطویر مھاراتھ  الطالبكما سیتم منح . على تعلمھ عامةعلى تطویر الوعي بكیفیة استخدام تعلم اللغة وإلقاء نظرة  الطالب

 العمل في السوید.حیاة والحیاة الدراسیة وھا مع الظواھر في الحیاة الیومیة واالجتماعیة تالثقافیة ومقارن خبراتھفي 

   

 

 االتصاالت والتعلم.كما سیساعد التعلیم الطالب على تنمیة مھاراتھ الستخدام التكنولوجیا الرقمیة واألدوات ووسائل اإلعالم ذات الصلة من أجل المعلومات و

 

 لـ: صةمن خالل التدریس في  القراءة والكتابة األساسیة ، یجب منح الطالب الفر
 اللغة، بناءوكیف یتم  للرسائل الكتابة نقل لكیفیةتطویر فھمھ  -
 تطویر قدرتھ على استخدام اللغة في سیاقات مختلفة، -
 تطبیق القواعد األكثر شیوًعا للغة المكتوبة، -
 ،نفسھاستخدام القراءة والكتابة للتعلم والفھم والتعبیر عن  -
 إدراك كیفیة تعلم اللغات ، -
 وتطویر بعض االستراتیجیات البسیطة للقراءة والكتابة ألغراض مختلفة،  -
 .ةاستخدام التكنولوجیا الرقمیة وأدوات المساعدة ذات الصلة الخاصة بتعلم القراءة والكتاب -

 

 
 بناء التعلیم

. Cو  Bلفیات والظروف واألھداف. یتكون . یتكون المسار ، تتوجھ إلى األشخاص من مختلف الخ3، و2، و1یتكون التعلیم من ثالث مسارات تعلیمیة مختلفة، 

) من الدورات الدراسیة . توضح ھذه الدورات الدراسیة األربع 1المسار التعلیمي األول ( Bو A ) من الدورات الدراسیة 2یتكون المسار التعلیمي الثاني (

) في المقام األول إلى األشخاص ذوي الخلفیة 1) من الدورات الدراسیة األول (3التعلیمي الثالث ( Dو Cالتطور ضمن التعلیم. یتوجھ المسار التعلیمي 

 . ) إلى المعتادین على الدراسة.3التعلیمیة القصیرة جدا المسار التعلیمي الثالث (

تي یجب أن یبدأ بھا الطالب مستندًا إلى دراسة واختیار الدورة الدراسیة المندرجة في المسار الدراسي التقییم الدورة الدراسیة المناسبة للطالب  یكونینبغي أن 

 لمھاراتھ ومعارفھ وظروفھ وما قد یكون مناسبًا للقدرة على تلبیة المتطلبات.

الدراسة الثالثة تصمیًما مختلفًا اعتماًدا على خبرة الطالب الدراسیة والخلفیة التعلیمیة ومعرفة اللغة السویدیة في بدایة  مساراتتعطى الدورات الدراسیة في 
 الدورة.

 ة للدراسةباللغة السویدیة للمھاجرین بعد كل دورة. ومع ذلك ، سیتم منح جمیع الطالب الفرص البالغین المقدم من قبل البلدیة یمكن للطالب إكمال تعلیم 
 .من تلبیة المتطلبات المعرفیةلطالب لكي یتمكن ایف الالزم یمع التك الدراسي، مسارھم في Dالدورة  وصوًال إلى

 

 لقراءة والكتابةل األساسي تعلمال
حصیل دراسي قصیر وغیر متمكنین ین لدیھم تذن یفتقدون إلى التحصیل الدراسي وكذلك األشخاص الذییتوجھ تعلیم القراءة والكتابة إلى األشخاص األمیین ال

سوف تتاح ، 1من خالل التعلیم المضمول ضمن برامج تعلیم البالغین المقدم من قبل البلدیة، وخاصة في المسار الدراسي جید.  بشكل من القراءة والكتابة

وقتا  یستغرقاألساسیة قد معارفھم. الوصول إلى المعرفة األدبیة  وأتمتةفي ذلك تعمیق  بماالفرصة الكتساب مھارات القراءة والكتابة األساسیة،  للطالب

 . طویًال 

المتعلمین الذین ال یتقنوا األبجدیة الألتینیة. في ھذه الحالة تكون  للطالب 3و  2قد یكون التعلیم األساسي للقراءة والكتابة مطوبًا أیًضا في مساري الدراسة 

یُمكن دراستھ ، بل یُمثل جزءا منفصًال  ،Dإلى  Aمن الدورات الدراسیة  بأي المتعلق بالتعلم األساسي للقراءة والكتابة التعلیمعملیة التعلم مختلفة. ال یرتبط 

فیھا الطالب في تعلیم اللغة السویدیة  یشاركالتي المدة كلھا  یُمكن أن تستمر خاللالدورات الدراسیة. وھذه عملیة  ھذهصورة منفصلة أو مجتمعة مع ب

 .یجیدھا الطالببلغة األم للطالب أو بلغة أخرى  التعلیم المتعلق بالتعلم األساسي للقراءة والكتابة أن یتم یُمكنالمھارات.  أتمتةن، حتى تتم للمھاجری



 

 

 التقییم
في الحیاة الیومیة واالجتماعیة وحیاة  مختلفةاستخدام اللغة السویدیة بطریقة مفھومة ألغراض  ىأن تكون نقطة االنطألق في التقییم ھي مقدرة الطالب عل یجب

المتطلبات  تُشكل. Eو  Dو  Cو  Bو  Aالتقییم معرفة الطالب وفقا للمتطلبات المعرفیة للدورات الدراسیة  یتضمنأن  یجب. ن وكذلك مواصلة الدراسةالعمل

 المجاالت المعرفیةنتاج الشفوي، والمھارات الكتابیة. ال ینبغي تقییم : االستماع والفھم، والقراءة والفھم، والمخاطبة، واالمجاالت معرفیةخمسة  ىاعتمادا عل

 بموضوعیةالمعلم إجراء تقییم شامل لقدرات الطالب اللغویة وینطلق من إمكانیة الطالب الفعلیة لغویا. ویجب ربط الدقة اللغویة  ىبشكل مستقل بل یجب عل

 المحتوى والتعقید اللغوي.

األساسي  المتعلق بالتعلیمفي إطار التعلیم ) ینبغي أن یتم وضع الدرجات بعد انتھاء كل دورة. و2010:800من قانون المدارس ( 35، المادة 20وفقًا للفصل 
 للقراءة والكتابة، ال یتم تضمین الدرجات.

  



 

 

 المتطلبات المعرفیة
والفھم   االستماع 

و –دراسیة  دورة   Aى مست

 Aالدرجة  Bالدرجة  Cالدرجة  Dالدرجة  Eالدرجة 
أن يفھم الطالب الكلمات العادية والعبارات 

البسيطة في الروايات القصيرة ألحداث 
الحياة اليومية وكذلك المعلومات المتالئمة 

 والواضحة التي تھم الطالب. 
 
 
 
 
 
 

الطالب فھمه للتعليمات الشفوية أن يظھر 
العادية والبسيطة والمتكررة في الحياة، من 

خالل أن يتصرف على نحو سليم بشكل 
 أساسي انطالقا من ھذه التعليمات.

تعنى أن المتطليات  Dالشھادة 
لى وع Eالمعرفية للمستوى 

قد  Cاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

طة في يمل بسأن يفھم الطالب عبارات وج
رة ألحداث الحياة اليومية يالروايات القص

مئة والواضحة التى وكذلك المعلومات المتال
 تھم الطالب.

 
 
 
 
 

أن بظھر الطالب فھمه للتعليمات الشفوية 
من ، العادية والبسيطة والمتكررة في الحياة

قا من انطال سليمى نحو لع يتصرفل أن خال
 لتعليمات التى حصلت عليھا.ا

أن المتطلبات  تعني Bالشھادة 
 لىوع Cالمعرفية للمستوى 

قد  Aاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ابطة ترھم الطالب العبارات والجمل الميفأن 
 اليوميةرة ألحداث الحياة يفي الروايات القص

ة والواضحة التى ئموكذلك المعلومات المتال
 تھم الطالب.

 
 
 
 
 
 

فھمه للتعليمات الشفوية ظھر الطالب يأن 
العادية والبسيطة والمكررة في الحياة، من 

م جدا  يرف عدى نحو سلصل أن يتخال
 لتعليمات التى حصلت عليھا.اقا من نطالا

 

 أن يتمكن الطالب من الفھم بوضوح الكالم البسيط في مواقف الحياة اليومية العادية
 Aالدرجة  Bالدرجة  Cالدرجة  Dالدرجة  Eالدرجة 

أن يظھر الطالب فھمه للروايات القصيرة 
لألحداث والمحادثات والمعلومات واألخبار 
المتالئمة عن المواضيع الشائعة من خالل 

 القيام بتلخيص بسيط للمحتوى الرئيسي. 
 
 
 
 
 

أن يظھر الطالب فھمه للرسائل والتعليمات 
الحياة الشفوية القصيرة والواضحة في 

اليومية من خالل أن يتصرف على نحو سليم 
 بشكل أساسي انطالقا منھا.

تعني أن المتطلبات  Dالشھادة 
وعلى  Eالمعرفية للمستوى 

قد  Cاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يظھر الطالب فھمه للروايات القصيرة 
لألحداث والمحادثات والمعلومات واألخبار 
المتالئمة عن المواضيع الشائعة من خالل 

القيام بتلخيص بسيط للمحتوى الرئيسي 
 والتعليق على التفاصيل المھمة. 

 
 
 
 

أن يظھر الطالب فھمه للرسائل والتعليمات 
ة الشفوية القصيرة والواضحة في الحيا

اليومية من خالل أن يتصرف على نحو سليم 
 انطالقا منھا.

 
تعني أن المتطلبات  Bالشھادة 

وعلى  Cالمعرفية للمستوى 
قد  Aاألرجح جزئيا للمستوى 

 استوفيت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يظھر الطالب فھمه للروايات القصيرة 
لألحداث والمحادثات والمعلومات واألخبار 
المتالئمة عن المواضيع الشائعة من خالل 

القيام بتلخيص بسيط للمحتوى الرئيسي 
والتعليق على التفاصيل المھمة وبعض 

 الفروق الدقيقة في التعبير. 
 
 
 

أن يظھر الطالب فھمه للرسائل والتعليمات 
فوية القصيرة والواضحة في الحياة الش

اليومية من خالل أن يتصرف على نحو سليم 
 للغاية انطالقا منھا.

 ( B مستوى –دورة دراسية 

 لملموسة.أن یتمكن الطالب بدعم من الفھم بوضوح الكالم البسیط في مواقف الحیاة الیومیة ا



 

 

 Aالدرجة  Bالدرجة  Cالدرجة  Dالدرجة  Eالدرجة 

أن يظھر الطالب فھمه للروايات القصيرة 
لألحداث والمحادثات والمعلومات واألخبار 
المتالئمة عن المواضيع الشائعة من خالل 

 القيام بتلخيص بسيط للمحتوى الرئيسي. 
 
 
 
 
 

أن يظھر الطالب فھمه للرسائل والتعليمات 
الشفوية القصيرة والواضحة في الحياة 

لى نحو سليم اليومية من خالل أن يتصرف ع
 بشكل أساسي انطالقا منھا.

تعني أن المتطلبات  Dالشھادة 
وعلى  Eالمعرفية للمستوى 

قد  Cاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يظھر الطالب فھمه للروايات القصيرة 
لألحداث والمحادثات والمعلومات واألخبار 
المتالئمة عن المواضيع الشائعة من خالل 

القيام بتلخيص بسيط للمحتوى الرئيسي 
 والتعليق على التفاصيل المھمة. 

 
 
 
 

أن يظھر الطالب فھمه للرسائل والتعليمات 
ة الشفوية القصيرة والواضحة في الحيا

اليومية من خالل أن يتصرف على نحو سليم 
 انطالقا منھا.

 
تعني أن المتطلبات  Bالشھادة 

وعلى  Cالمعرفية للمستوى 
قد  Aاألرجح جزئيا للمستوى 

 استوفيت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يظھر الطالب فھمه للروايات القصيرة 
لألحداث والمحادثات والمعلومات واألخبار 
المتالئمة عن المواضيع الشائعة من خالل 

القيام بتلخيص بسيط للمحتوى الرئيسي 
والتعليق على التفاصيل المھمة وبعض 

 الفروق الدقيقة في التعبير. 
 
 
 

أن يظھر الطالب فھمه للرسائل والتعليمات 
فوية القصيرة والواضحة في الحياة الش

اليومية من خالل أن يتصرف على نحو سليم 
 للغاية انطالقا منھا.

      
 
 

  Dمستوى  –دورة دراسیة 
يتمكن الطالب من الفھم بوضوح الكالم المتحدث به في المواقف الرسمیة وغیر الرسمیة المتعلقة بأمور الحیاة الیومیة أن 

 واالجتماعیة وحیاة العمل.
  

 Aالدرجة  Bالدرجة  Cالدرجة  Dالدرجة  Eالدرجة 

أن يظھر الطالب فھمه لروايات األحداث 
واألوصاف والمحادثات والمناقشات 

والمعلومات حول المواضيع الشائعة من 
خالل القيام بتلخيص بسيط للمحتوى 

 الرئيسي. 
 
 
 
 
 

أن يظھر الطالب فھمه للتعليمات الشفوية 
الواضحة والتفصيلية من خالل أن يتصرف 

 نھا.على نحو سليم بشكل أساسي انطالقا م

تعني أن المتطلبات  Dالشھادة 
وعلى  Eالمعرفية للمستوى 

قد  Cاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يظھر الطالب فھمه للروايات واألوصاف 
والمحادثات والمناقشات والمعلومات حول 

المواضيع الشائعة من خالل القيام بتلخيص 
بسيط للمحتوى الرئيسي والتعليق على 

 ل المھمة. التفاصي
 
 
 
 
 

أن يظھر الطالب فھمه للتعليمات الشفوية 
الواضحة والتفصيلية من خالل أن يتصرف 

 على نحو سليم انطالقا منھا.

 
تعني أن المتطلبات  Bالشھادة 

وعلى  Cالمعرفية للمستوى 
قد  Aاألرجح جزئيا للمستوى 

 استوفيت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يظھر الطالب فھمه للروايات واألوصاف 
والمحادثات والمناقشات والمعلومات حول 

المواضيع الشائعة من خالل القيام بتلخيص 
بسيط للمحتوى الرئيسي والتعليق على 

التفاصيل المھمة وبعض الفروق الدقيقة في 
 التعبير. 

 
 
 
 
 

أن يظھر الطالب فھمه للتعليمات الشفوية 
والتفصيلية من خالل أن يتصرف الواضحة 

 على نحو سليم للغاية انطالقا منھا.
 

 Cمستوى  –دورة دراسية 
 أن يتمكن الطالب الفھم بوضوح الكالم البسيط المتحدث به في مواقف الحياة اليومية واالجتماعية وحياة العمل.



 

 

 المتطلبات المعرفیة
 

 القراءة والفھم
 A مستوى –دورة دراسیة 

 لمعلومات البسیطة في مواقف الحیاة الیومیة الملموسة.لفھم الوصول والقراءة والأن يتمكن الطالب من  
 

 Aالدرجة  Bالدرجة  Cالدرجة  Dالدرجة  Eالدرجة 

لب ويفھم المعلومات على  طا أن يحصـــــل ال
، وكذلك العبارات ھيئة كلمات ورموز عادية

 البسيطة جًدا.
 

ا  یقرأ الط���ال���ب ویفھم نص�������وص����������ً
موضوع مخصصة وبسیطة جًدا عن 

 .معروف جًدا

ــھادة  تعني أن المتطلبات  Dالش
ــــتوى  ية للمس وعلى  Eالمعرف

قد  Cاألرجح جزئيا للمســـتوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 

لب ويفھم المعلومات على  طا أن يحصـــــل ال
ئة كلمات ورموز عادية وكذلك العبارات  ھي

 البسيطة.
 

ا  یقرأ الط���ال���ب ویفھم نص�������وص����������ً
موض����وع مخص����ص����ة وبس����یطة عن 

 .معروف جًدا
 

 
تعني أن المتطلبات  Bالشــھادة 

ــــتوى  ية للمس وعلى  Cالمعرف
ـــتوى  قد  Aاألرجح جزئيا للمس

 استوفيت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لب ويفھم المعلومات على  طا أن يحصـــــل ال
ئة كلمات ورموز عادية وكذلك العبارات  ھي

 والجمل البسيطة.
 

ا   قص��یرةیقرأ الطالب ویفھم نص��وص��ً
 .موضوع معروف جًداوبسیطة عن 

 

 

 

 

 

 
  B مستوى –دورة دراسیة 

 .العادية أن يتمكن الطالب من قراءة وفھم النصوص البسیطة في مواقف الحیاة الیومیة
 

 Aالدرجة  Bالدرجة  Cالدرجة  Dالدرجة  Eالدرجة 

أن يقرأ الطالب نصوص روائية متالئمة 
ووصفية عن المواضيع المعروفة. ويبين 
فھمه للموضوع من خالل القيام بتلخيص 

 بسيط للمحتوى األساسي. 
 

أن يظھر الطالب فھمه للرسائل الشخصية 
والمعلومات المباشرة والتعليمات الواضحة 
والقصيرة من خالل أن يتصرف على نحو 

 سليم بشكل أساسي انطالقا منھا. 
 

أن يختار الطالب استخدام بعض 
استراتيجيات القراءة على نحو سليم بشكل 

 أساسي.

تعني أن المتطلبات  Dالشھادة 
وعلى  Eوى المعرفية للمست

قد  Cاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 

أن يقرأ الطالب نصوص روائية متالئمة 
ووصفية عن المواضيع المعروفة. ويبين 
فھمه للموضوع من خالل القيام بتلخيص 

المحتوى األساسي والتعليق على التفاصيل 
 المھمة. 

 
أن يظھر الطالب فھمه للرسائل الشخصية 

والمعلومات المباشرة والتعليمات الواضحة 
والقصيرة من خالل أن يتصرف على نحو 

 سليم انطالقا منھا. 
 

أن يختار الطالب استخدام بعض 
استراتيجيات القراءة بطريقة يصل بھا إلى 

 ھدفه.

 
 

تعني أن المتطلبات  Bالشھادة 
 وعلى Cالمعرفية للمستوى 

قد  Aاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يقرأ الطالب نصوص روائية متالئمة 
ووصفية عن المواضيع المعروفة. ويبين 
فھمه للموضوع من خالل القيام بتلخيص 

المحتوى األساسي والتعليق على التفاصيل 
 المھمة وبعض الفروق الدقيقة في التعبير. 

 
أن يظھر الطالب فھمه للرسائل الشخصية 

والمعلومات المباشرة والتعليمات الواضحة 
البسيطة والقصيرة من خالل أن يتصرف 

 على نحو سليم بشكل أساسي انطالقا منھا. 
 

أن يختار الطالب استخدام بعض 
استراتيجيات القراءة بطريقة فعالة يصل بھا 

 إلى ھدفه.
  



 

 

  Cمستوى  –دورة دراسیة 
 یتمكن الطالب من قراءة وفھم واستخدام النصوص البسیطة المتكررة في مواقف الحیاة الیومیة واالجتماعیة وحیاة العمل. أن
 

 Aالدرجة  Bالدرجة  Cالدرجة  Dالدرجة  Eالدرجة 

أن يقرأ الطالب نصوص قصيرة روائية 
ووصفية عن المواضيع المعروفة. ويبين 
فھمه للموضوع من خالل القيام بتلخيص 

 بسيط للمحتوى األساسي. 
 

أن يظھر الطالب فھمه لمعلومات معينة في 
النصوص البسيطة المحتوية على حقائق 

والجداول والرسوم البيانية ويعمل 
 ومات. االستنتاجات البسيطة للمعل

 
أن يظھر الطالب فھمه للتعليمات الواضحة 
والقصيرة والقواعد من خالل أن يتصرف 

 على نحو سليم بشكل أساسي انطالقا منھا. 
 

أن يختار الطالب استخدام استراتيجيات 
القراءة المختلفة على نحو سليم بشكل 
 أساسي انطالقا من ھدفه في القراءة.

تعني أن المتطلبات  Dالشھادة 
وعلى  Eمعرفية للمستوى ال

قد  Cاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 

أن يقرأ الطالب نصوص قصيرة روائية 
ووصفية عن المواضيع المعروفة. ويبين 
فھمه للموضوع من خالل القيام بتلخيص 
بسيط للمحتوى األساسي والتعليق على 

 التفاصيل المھمة. 
 

أن يجد الطالب معلومات معينة في النصوص 
البسيطة المحتوية على حقائق والجداول 

والرسوم البيانية ويعمل االستنتاجات 
 المتطورة للمعلومات. 

 
أن يظھر الطالب فھمه للتعليمات الواضحة 
والقصيرة والقواعد من خالل أن يتصرف 

 على نحو سليم انطالقا منھا. 
 

استراتيجيات  أن يختار الطالب استخدام
القراءة المختلفة بطريقة يصل بھا إلى ھدفه 

 انطالقا من ھدفه في القراءة.

 
 

تعني أن المتطلبات  Bالشھادة 
وعلى  Cالمعرفية للمستوى 

قد  Aاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يقرأ الطالب نصوص قصيرة روائية 
ووصفية عن المواضيع المعروفة. ويبين 
فھمه للموضوع من خالل القيام بتلخيص 
بسيط للمحتوى األساسي والتعليق على 

التفاصيل المھمة وبعض الفروق الدقيقة في 
 التعبير. 

 
أن يجد الطالب معلومات معينة في النصوص 

داول البسيطة المحتوية على حقائق والج
والرسوم البيانية ويعمل االستنتاجات 

 المتطورة جدا للمعلومات. 
 

أن يظھر الطالب فھمه للتعليمات الواضحة 
والقصيرة والقواعد من خالل أن يتصرف 

 على نحو سليم للغاية انطالقا منھا. 
 

أن يختار الطالب استخدام استراتيجيات 
القراءة المختلفة بطريقة فعالة ويصل بھا إلى 

  فه انطالقا من ھدفه في القراءة.ھد

  Dمستوى  –دورة دراسیة 
 ل.أن یتمكن الطالب من قراءة وفھم واستخدام النصوص البسیطة ذات المحتوى األكثر صعوبة في مواقف الحیاة الیومیة واالجتماعیة وحیاة العم

 

 Aالدرجة  Bالدرجة  Cالدرجة  Dالدرجة  Eالدرجة 

أن يقرأ الطالب نصوص روائية ووصفية 
ونصوص جدلية عن المواضيع المعروفة. 

ويبين فھمه للموضوع من خالل القيام 
 بتلخيص بسيط للمحتوى األساسي. 

 
أن يظھر الطالب فھمه لمعلومات معينة في 

النصوص المحتوية على حقائق ويعمل 
 االستنتاجات البسيطة للمعلومات. 

 
أن يظھر الطالب فھمه للتعليمات الواضحة 
والقواعد من خالل أن يتصرف على نحو 

 سليم بشكل أساسي انطالقا منھا. 
 

أن يختار الطالب استخدام استراتيجيات 
القراءة المختلفة على نحو سليم بشكل 
 أساسي انطالقا من ھدفه في القراءة.

تعني أن المتطلبات  Dالشھادة 
وعلى  Eالمعرفية للمستوى 

قد  Cاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 

أن يقرأ الطالب نصوص روائية ووصفية 
ونصوص جدلية عن المواضيع المعروفة. 

ويبين فھمه للموضوع من خالل القيام 
بتلخيص بسيط للمحتوى األساسي والتعليق 

 على التفاصيل المھمة. 
 

أن يجد الطالب معلومات معينة في النصوص 
لى حقائق ويعمل االستنتاجات المحتوية ع

 المتطورة للمعلومات. 
 

أن يظھر الطالب فھمه للتعليمات الواضحة 
والقصيرة والقواعد من خالل أن يتصرف 

 على نحو سليم انطالقا منھا. 
 

أن يختار الطالب استخدام استراتيجيات 
القراءة المختلفة بطريقة يصل بھا إلى ھدفه 

 انطالقا من ھدفه في القراءة.

 
 

تعني أن المتطلبات  Bالشھادة 
وعلى  Cالمعرفية للمستوى 

قد  Aاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يقرأ الطالب نصوص روائية ووصفية 
ونصوص جدلية عن المواضيع المعروفة. 

ويبين فھمه للموضوع من خالل القيام 
بتلخيص بسيط للمحتوى األساسي والتعليق 

على التفاصيل المھمة وبعض الفروق الدقيقة 
 في التعبير. 

 
أن يجد الطالب معلومات معينة في النصوص 

االستنتاجات المحتوية على حقائق ويعمل 
 المتطورة جدا للمعلومات. 

 
أن يظھر الطالب فھمه للتعليمات الواضحة 
والقواعد من خالل أن يتصرف على نحو 

 سليم للغاية انطالقا منھا. 
 

يختار الطالب استخدام استراتيجيات  أن
القراءة المختلفة بطريقة فعالة ويصل بھا إلى 

   ھدفه انطالقا من ھدفه في القراءة.



 

 

 المتطلبات المعرفیة
 المخاطبة

  A مستوى –دورة دراسیة 
 أن یتمكن الطالب من البدء في االتصال االجتماعي وبدعم التمكن من التواصل في مواقف الحیاة الیومیة الملموسة.

 
 Aالدرجة  Bالدرجة  Cالدرجة  Dالدرجة  Eالدرجة 

أن يشارك الطالب في محادثات يومية بسيطة 
جدا من خالل استخدام كلمات وعبارات 
الترحيب والمجامالت والتوديع البسيطة 

وكذلك طرح األسئلة البسيطة واإلجابة عليھا 
 انطالقا من الحاجات الواقعية. 

 
 
 
 
 
 
 

أن يختار الطالب استخدام اإليماءات 
والحركات واألسئلة واالستراتيجيات 

خرى على نحو سليم بشكل أساسي من األ
 أجل أن يفھم ويجعل من السھل فھمه.

تعني أن المتطلبات  Dالشھادة 
وعلى  Eالمعرفية للمستوى 

قد  Cاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 

أن يشارك الطالب في محادثات يومية بسيطة 
جدا من خالل استخدام الكلمات والعبارات 

العادية وكذلك طرح األسئلة البسيطة 
 واإلجابة عليھا انطالقا من الحاجات الواقعية. 

 
 
 
 
 
 
 

أن يختار الطالب استخدام اإليماءات 
والحركات واألسئلة واالستراتيجيات 

ھدفه من أجل األخرى بطريقة يصل بھا إلى 
 أن يفھم ويجعل من السھل فھمه.

 
 

تعني أن المتطلبات  Bالشھادة 
وعلى  Cالمعرفية للمستوى 

قد  Aاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يشارك الطالب في محادثات يومية بسيطة 
جدا من خالل استخدام الكلمات والعبارات 

والجمل وكذلك طرح األسئلة البسيطة 
 واإلجابة عليھا انطالقا من الحاجات الواقعية. 

 
 
 
 
 
 

أن يختار الطالب استخدام اإليماءات 
والحركات واألسئلة واالستراتيجيات 

إلى ھدفه  األخرى بطريقة فعالة ويصل بھا
 من أجل أن يفھم ويجعل من السھل فھمه.

 

  Bمستوى  –دورة دراسیة 
 أن یتمكن الطالب بدعم من التواصل في مواقف الحیاة الیومیة العادیة.

   
 Aالدرجة  Bالدرجة  Cالدرجة  Dالدرجة  Eالدرجة 

أن يشارك الطالب في المحادثات البسيطة 
حول المواضيع المعروفة من خالل الكالم 
والتفاعل مع المقوالت واآلراء والرغبات 

وكذلك طرح األسئلة واإلجابة عليھا بطريقة 
تساعد إلى حد ما في االستمرار في 

 المحادثة. 
 
 
 
 

أن يختار الطالب استخدام االستراتيجيات 
أساسي من أجل أن على نحو سليم بشكل 

 يفھم ويجعل من السھل فھمه.

تعني أن المتطلبات  Dالشھادة 
وعلى  Eالمعرفية للمستوى 

قد  Cاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 

أن يشارك الطالب في المحادثات البسيطة 
حول المواضيع المعروفة من خالل الكالم 
والتفاعل مع المقوالت واآلراء والرغبات 

األسئلة واإلجابة عليھا بطريقة  وكذلك طرح
تساعد في االستمرار في المحادثة على نحو 

 جيد بشكل نسبي. 
 
 
 
 

أن يختار الطالب استخدام االستراتيجيات 
بطريقة يصل بھا إلى ھدفه من أجل أن يفھم 

 ويجعل من السھل فھمه.

 
 

تعني أن المتطلبات  Bالشھادة 
وعلى  Cالمعرفية للمستوى 

قد  Aلمستوى األرجح جزئيا ل
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يشارك الطالب في المحادثات البسيطة 
حول المواضيع المعروفة من خالل الكالم 
والتفاعل مع المقوالت واآلراء والرغبات 

وكذلك طرح األسئلة واإلجابة عليھا بطريقة 
تساعد في االستمرار في المحادثة على نحو 

 سليم جدا للغاية. 
 
 
 
 

الطالب استخدام االستراتيجيات أن يختار 
بطريقة فعالة ويصل بھا إلى ھدفه من أجل 

 أن يفھم ويجعل من السھل فھمه.
 



 

 

  C مستوى –دورة دراسیة 
الدراسة أن یتمكن من التواصل بلغة بسیطة في مواقف الحیاة الیومیة واالجتماعیة وحیاة والُمحاور  أن یتمكن الطالب مع بعض التعدیل مالئمة للھدف

 العمل.وحیاة 
 

 Aالدرجة  Bالدرجة  Cالدرجة  Dالدرجة  Eالدرجة 
أن يشارك الطالب في المحادثات البسيطة 
والمناقشات حول المواضيع المعروفة من 

خالل الكالم وطلب اآلراء واألفكار 
والمعلومات بطريقة تدفع المحادثات 

 والمناقشات إلى حد ما إلى األمام. 
 
 
 
 
 
 

أن يختار الطالب استخدام االستراتيجيات 
على نحو سليم بشكل أساسي بحيث تسھل 

 عل.التفا

تعني أن المتطلبات  Dالشھادة 
وعلى  Eالمعرفية للمستوى 

قد  Cاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 

أن يشارك الطالب في المحادثات البسيطة 
والمناقشات حول المواضيع المعروفة من 

خالل الكالم وطلب اآلراء واألفكار 
والمعلومات بطريقة تدفع المحادثات 

 م. والمناقشات إلى األما
 
 
 
 
 
 

أن يختار الطالب استخدام االستراتيجيات 
بطريقة يصل بھا إلى ھدفه بحيث تسھل 

 التفاعل.

 
 

تعني أن المتطلبات  Bالشھادة 
وعلى  Cالمعرفية للمستوى 

قد  Aاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن يشارك الطالب في المحادثات البسيطة أ
والمناقشات حول المواضيع المعروفة من 

خالل الكالم وطلب اآلراء واألفكار 
والمعلومات بطريقة تدفع المحادثات 

والمناقشات إلى األمام وتعمل على تعميقھا 
 أو توسيعھا. 

 
 
 
 
 

أن يختار الطالب استخدام االستراتيجيات 
إلى ھدفه بحيث بطريقة فعالة ويصل بھا 

 تسھل التفاعل.
 

  Dمستوى  –دورة دراسیة 
الحیاة الیومیة  من التواصل في المواقف الرسمیة وغیر الرسمیة في مواقفوالُمحاور  أن یتمكن الطالب مع بعض التعدیل مالئمة للھدف

 العمل.الدراسة وحیاة واالجتماعیة وحیاة 
 

 Aالدرجة  Bالدرجة  Cالدرجة  Dالدرجة  Eالدرجة 
أن يشارك الطالب في المحادثات والمناقشات 

حول المواضيع المعروفة من خالل التعبير 
ومواجھة اآلراء بالبراھين البسيطة وكذلك 

تقديم وطلب األفكار والمعلومات بطريقة تدفع 
 المحادثات والمناقشات إلى حد ما إلى األمام. 

 
 
 
 
 

أن يختار الطالب استخدام االستراتيجيات 
على نحو سليم بشكل أساسي بحيث يحل 
 المشاكل التي يمكن أن تظھر في التفاعل.

 

تعني أن المتطلبات  Dالشھادة 
وعلى  Eالمعرفية للمستوى 

قد  Cاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 

أن يشارك الطالب في المحادثات والمناقشات 
حول المواضيع المعروفة من خالل التعبير 
ومواجھة اآلراء بالبراھين المتطورة وكذلك 

تقديم وطلب األفكار والمعلومات بطريقة 
 تدفع المحادثات والمناقشات إلى األمام. 

 
 
 
 
 

أن يختار الطالب استخدام االستراتيجيات 
ھدفه بحيث يحل بطريقة يصل بھا إلى 

 المشاكل التي يمكن أن تظھر في التفاعل.

 
 

تعني أن المتطلبات  Bالشھادة 
وعلى  Cالمعرفية للمستوى 

قد  Aاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يشارك الطالب في المحادثات والمناقشات 
حول المواضيع المعروفة من خالل التعبير 
ومواجھة اآلراء بالبراھين المتطورة للغاية 

وكذلك تقديم وطلب األفكار والمعلومات 
بطريقة تدفع المحادثات والمناقشات إلى 
 األمام وتعمل على تعميقھا أو توسيعھا. 

 
 
 
 

م االستراتيجيات أن يختار الطالب استخدا
بطريقة فعالة ويصل بھا إلى ھدفه بحيث يحل 

 المشاكل التي يمكن أن تظھر في التفاعل.



 

 

 المتطلبات المعرفیة
 التقدیم الشفوي

  Aمستوى  –دورة دراسیة 
 أن یتمكن الطالب وبدعم من التواصل بلغة بسیطة في بعض المواقف التي تدور حول شخصھ.

 

 Aالدرجة  Bالدرجة  Cالدرجة  Dالدرجة  Eالدرجة 

أن يروي الطالب بكلمات عادية وعبارات 
بسيطة عن ظروفه الشخصية وخبراته 

 الخاصة. 
 
 
 
 
 
 

أن يختار الطالب استخدام اإليماءات 
والحركات واالستراتيجيات األخرى على 

نحو سليم بشكل أساسي من أجل أن يجعل 
 من السھل فھمه.

تعني أن المتطلبات  Dالشھادة 
وعلى  Eالمعرفية للمستوى 

قد  Cاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 

أن يروي الطالب بكلمات وعبارات عادية 
 عن ظروفه الشخصية وخبراته الخاصة. 

 
 
 
 
 
 
 

أن يختار الطالب استخدام اإليماءات 
والحركات واالستراتيجيات األخرى بطريقة 

أن يجعل من  يصل بھا إلى ھدفه من أجل
 السھل فھمه.

 

 
 

تعني أن المتطلبات  Bالشھادة 
وعلى  Cالمعرفية للمستوى 

قد  Aاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يروي الطالب بعبارات وجمل مترابطة 
 عن ظروفه الشخصية وخبراته الخاصة. 

 
 
 
 
 
 

أن يختار الطالب استخدام اإليماءات 
األخرى بطريقة  والحركات واالستراتيجيات

فعالة ويصل بھا إلى ھدفه من أجل أن يجعل 
 من السھل فھمه.

 

  Bمستوى  –دورة دراسیة 
 أن یتمكن الطالب وبدعم من التواصل باستخدام لغة بسیطة وبمساعدة اإلیماءات والحركات في مواقف الحیاة الیومیة العادیة.

 

 Aالدرجة  Bالدرجة  Cالدرجة  Dالدرجة  Eالدرجة 

أن يروي الطالب بشكل بسيط عن خبراته 
الخاصة واألشخاص واألماكن واألحداث 

 المشھورة. 
 
 

أن يعبر الطالب عن نفسه بشكل مفھوم 
 ومترابط إلى حد ما. 

 
 

أن يختار الطالب استخدام بعض 
االستراتيجيات على نحو سليم بشكل أساسي 

 من أجل أن يجعل من السھل فھمه.

طلبات تعني أن المت Dالشھادة 
وعلى  Eالمعرفية للمستوى 

قد  Cاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 

أن يروي الطالب بشكل متطور عن خبراته 
الخاصة واألشخاص واألماكن واألحداث 

 المشھورة. 
 
 

أن يعبر الطالب عن نفسه بشكل واضح 
 .نسبيا وبترابط 

 
 

أن يختار الطالب استخدام بعض 
يصل بھا إلى ھدفه االستراتيجيات بطريقة 

 من أجل أن يجعل من السھل فھمه.

 
 

تعني أن المتطلبات  Bالشھادة 
وعلى  Cالمعرفية للمستوى 

قد  Aاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يروي الطالب بشكل متطور للغاية عن 
خبراته الخاصة واألشخاص واألماكن 

 واألحداث المشھورة. 
 
 

أن يعبر الطالب عن نفسه بشكل واضح 
 وبترابط جيد للغاية. 

 
 

أن يختار الطالب استخدام بعض 
االستراتيجيات بطريقة فعالة ويصل بھا إلى 

 ھدفه من أجل أن يجعل من السھل فھمه.



 

 

  Cمستوى  –دورة دراسیة 
 .حیاة العملحیاة الدراسة ومن التواصل بلغة بسیطة في مواقف الحیاة الیومیة واالجتماعیة ووالُمحاور  أن یتمكن الطالب مع بعض التعدیل مالئمة للھدف

 

 Aالدرجة  Bالدرجة  Cالدرجة  Dالدرجة  Eالدرجة 

بشكل بسيط عن  أن يروي الطالب ويصف
رائه عن مواضيع معروفة آخبراته الخاصة و

 وأن تقدم النصائح والتعليمات البسيطة. 
 
 

أن يعبر الطالب عن نفسه بشكل مفھوم 
ومترابط إلى حد ما وكذلك أن تبين بعض 

 التنويع اللغوي. 
 
 

أن يختار الطالب استخدام االستراتيجيات 
المختلفة على نحو سليم بشكل أساسي يؤدي 

 إلى تحسين التواصل.

تعني أن المتطلبات  Dالشھادة 
وعلى  Eالمعرفية للمستوى 

قد  C األرجح جزئيا للمستوى
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 

أن يروي الطالب ويصف بشكل تطور عن 
خبراته الخاصة وآرائه عن مواضيع معروفة 

 وأن تقدم النصائح والتعليمات البسيطة. 
 
 

أن يعبر الطالب عن نفسه بشكل مفھوم 
ومترابط بشكل جيد وكذلك أن تبين تنويعا 

 لغويا جيدا نسبيا. 
 
 

تيجيات أن يختار الطالب استخدام االسترا
المختلفة بطريقة يصل بھا إلى ھدفه يؤدي 

 إلى تحسين التواصل.

 
 

تعني أن المتطلبات  Bالشھادة 
وعلى  Cالمعرفية للمستوى 

قد  Aاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يروي الطالب ويصف بشكل تطور للغاية 
عن خبراته الخاصة وآرائه عن مواضيع 

معروفة وأن تقدم النصائح والتعليمات 
 البسيطة. 

 
 

أن يعبر الطالب عن نفسه بشكل مفھوم 
ومترابط بشكل جيد وكذلك أن تبين تنويعا 

 لغويا جيدا. 
 

أن يختار الطالب استخدام االستراتيجيات 
ة فعالة ويصل بھا إلى ھدفه المختلفة بطريق

 وتؤدي إلى تحسين التواصل.

 

  Cمستوى  –دورة دراسیة 
حیاة الحیاة الیومیة واالجتماعیة و في المواقف الرسمیة وغیر الرسمیة في مواقفمن التواصل والُمحاور  أن یتمكن الطالب مع بعض التعدیل مالئمة للھدف

 حیاة العمل.الدراسة و
 

 Aالدرجة  Bالدرجة  Cالدرجة  Dالدرجة  Eالدرجة 

أن يروي الطالب ويصف بشكل بسيط 
الخبرات واالنطباعات واآلراء عن األحداث 

 اآلنية وأن تقدم النصائح والتعليمات. 
 
 

أن يعبر الطالب عن نفسه بتدفق وترابط إلى 
 حد ما وكذلك أن تبين بعض التنويع اللغوي. 

 
 
 

االستراتيجيات أن يختار الطالب استخدام 
المختلفة على نحو سليم بشكل أساسي يؤدي 

 إلى تحسين التواصل.

تعني أن المتطلبات  Dالشھادة 
وعلى  Eالمعرفية للمستوى 

قد  Cاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 

أن يروي الطالب ويصف بشكل متطور 
الخبرات واالنطباعات واآلراء عن األحداث 

 ح والتعليمات. اآلنية وأن تقدم النصائ
 
 

أن يعبر الطالب عن نفسه بتدفق جيد نسبيا 
وترابط نسبي وكذلك أن تبين تنويعا لغويا 

 جيدا. 
 
 

أن يختار الطالب استخدام االستراتيجيات 
المختلفة بطريقة يصل بھا إلى ھدفه يؤدي 

 إلى تحسين التواصل.

 
 

تعني أن المتطلبات  Bالشھادة 
وعلى  Cالمعرفية للمستوى 

قد  Aاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يروي الطالب ويصف بشكل متطور جدا 
الخبرات واالنطباعات واآلراء عن األحداث 

 اآلنية وأن تقدم النصائح والتعليمات. 
 
 

أن يعبر الطالب عن نفسه بتدفق جيد للغاية 
وترابط جيد للغاية وكذلك أن تبين تنويعا 

 لغويا جيدا. 
 
 

تار الطالب استخدام االستراتيجيات أن يخ
المختلفة بطريقة فعالة ويصل بھا إلى ھدفه 

 يؤدي إلى تحسين التواصل.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المتطلبات المعرفیة
 المھارات الكتابیة

  Aمستوى  –دورة دراسیة 
 أن یتمكن الطالب من التعامل مع الكتابة في المواقف الیومیة العادیة.

 

 Aالدرجة  Bالدرجة  Cالدرجة  Dالدرجة  Eالدرجة 

 بسیطة یكتب الطالب بكلمات ورموز
معلومات شخصیة في بعض 

 المواقف الشائعة.

 
 
 
 

أن يكتب الطالب على نحو سليم بشكل 
أساسي المعلومات المھمة وفقا لحاجاته 

 الخاصة.

تعني أن المتطلبات  Dالشھادة 
وعلى  Eالمعرفية للمستوى 

قد  Cاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 

كلمات ورموز بیكتب الطالب 
شخصیة  معلوماتوعبارات بسیطة 

 الشائعة. المواقففي بعض 

 
 
 
 
 

أن يكتب الطالب على نحو سليم ب 
 المعلومات المھمة وفقا لحاجاته الخاصة.

 
 

تعني أن المتطلبات  Bالشھادة 
وعلى  Cالمعرفية للمستوى 

قد  Aاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

كلمات ورموز بیكتب الطالب 
شخصیة في  معلوماتوعبارات 

  الشائعة. المواقفبعض 

 
 
 
 
 
 

أن يكتب الطالب على نحو سليم جدا 
 المعلومات المھمة وفقا لحاجاته الخاصة.

 

  Bمستوى  –دورة دراسیة 
 التواصل في مواقف الحیاة الیومیة العادیة.أن یتمكن الطالب من الكتابة بالید وعلى الحاسوب بعض النصوص البسیطة من أجل 

 

 Aالدرجة  Bالدرجة  Cالدرجة  Dالدرجة  Eالدرجة 

أن يكتب الطالب بشكل بسيط ومفھوم رسائل 
قصيرة وتحيات ونصوص عن نفسه 

 واألحداث التي عاشھا. 
 
 

أن ينشأ الطالب سياقا على نحو سليم بشكل 
 أساسي. 

 
 

أن يختار الطالب استخدام بعض 
االستراتيجيات على نحو سليم بشكل أساسي 

 في كتابته.

تعني أن المتطلبات  Dالشھادة 
وعلى  Eالمعرفية للمستوى 

قد  Cاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 

أن يكتب الطالب بشكل بسيط وواضح نسبيا 
رسائل قصيرة وتحيات ونصوص عن نفسه 

 واألحداث التي عاشھا. 
 
 

أن ينشأ الطالب سياقا على نحو سليم بشكل 
 جيد. 

 
 

أن يختار الطالب استخدام بعض 
االستراتيجيات بطريقة يصل فيھا إلى ھدفه 

 في كتابته.

 
 

تعني أن المتطلبات  Bالشھادة 
وعلى  Cالمعرفية للمستوى 

قد  Aاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يكتب الطالب بشكل بسيط وواضح 
رسائل قصيرة وتحيات ونصوص عن نفسه 

 واألحداث التي عاشھا. 
 
 

أن ينشأ الطالب سياقا على نحو سليم بشكل 
 جيد جدا. 

 
 

أن يختار الطالب استخدام بعض 
االستراتيجيات بطريقة فعالة ويصل فيھا إلى 

 ھدفه في كتابته.



 

 

  Cمستوى  –دورة دراسیة 
العادیة في مواقف الحیاة الیومیة النصوص البسیطة من أجل التواصل من كتابة والُمستقبل،  أن یتمكن الطالب مع بعض التعدیل اعتمادا على الھدف

 .حیاة العملحیاة الدراسة وواالجتماعیة و
 

 Aالدرجة  Bالدرجة  Cالدرجة  Dالدرجة  Eالدرجة 

أن يكتب الطالب نصوصا متماسكة ومفھومة 
عن الخبرات واالنطباعات واآلراء وكذلك 

النصوص والنصوص المحتوية على حقائق 
 عن المواضيع المعروفة. 

 
أن ينشأ الطالب على نحو سليم بشكل 

أساسي ھيكال في نصوصه ويبين بعض 
 التنوع في مخزون الكلمات وبناء الجمل. 

 
ام االستراتيجيات أن يختار الطالب استخد

المختلفة على نحو سليم بشكل أساسي في 
 كتابته.

تعني أن المتطلبات  Dالشھادة 
وعلى  Eالمعرفية للمستوى 

قد  Cاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 

أن يكتب الطالب نصوصا متماسكة ومفھومة 
نسبيا عن الخبرات واالنطباعات واآلراء 

ائق وكذلك النصوص المحتوية على حق
 عن المواضيع المعروفة. والنصوص 

 
أن ينشأ الطالب على نحو سليم ھيكال في 
نصوصه ويبين تنوعا جيدا إلى حد ما في 

 مخزون الكلمات وبناء الجمل. 
 

أن يختار الطالب استخدام االستراتيجيات 
المختلفة بطريقة يصل فيھا إلى ھدفه في 

 كتابته.

 
 

تعني أن المتطلبات  Bالشھادة 
وعلى  Cالمعرفية للمستوى 

قد  Aاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
أن يكتب الطالب نصوصا متماسكة وواضحة 

عن الخبرات واالنطباعات واآلراء وكذلك 
 والنصوصالنصوص المحتوية على حقائق 

 عن المواضيع المعروفة. 
 

أن ينشأ الطالب على نحو سليم جدا ھيكال في 
نصوصه ويبين تنوعا جيدا في مخزون 

 الكلمات وبناء الجمل. 
 

أن يختار الطالب استخدام االستراتيجيات 
المختلفة بطريقة فعالة ويصل فيھا إلى ھدفه 

 في كتابته.
 

 

  Dمستوى  –دورة دراسیة 
في  المواقف الرسمیة وغیر الرسمیةالنصوص البسیطة من أجل التواصل من كتابة والُمستقبل  الھدفأن یتمكن الطالب مع بعض التعدیل اعتمادا على 

 .حیاة العملحیاة الدراسة وواالجتماعیة والعادیة الحیاة الیومیة مواقف 
 

 Aالدرجة  Bالدرجة  Cالدرجة  Dالدرجة  Eالدرجة 

أن يكتب الطالب ببعض التدفق النصوص 
الروائية والوصفية والنصوص الجدلية عن 

 المواضيع المعروفة. 
 

أن ينشأ الطالب على نحو سليم بشكل 
أساسي ھيكال في نصوصه ويبين بعض 

 التنوع في مخزون الكلمات وبناء الجمل. 
 

أن يستخدم الطالب بطمأنينة نسبية الھياكل 
 متطورة في نصوصه. القواعدية البسيطة وال

 
أن يتمكن الطالب على نحو سليم بشكل 

أساسي من تقديم وجمع المالحظات من أجل 
 كتابته. 

 
أن يختار الطالب استخدام االستراتيجيات 
المختلفة على نحو سليم بشكل أساسي في 

 كتابته.

تعني أن المتطلبات  Dالشھادة 
وعلى  Eالمعرفية للمستوى 

قد  Cاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 

أن يكتب الطالب بتدفق جيد نسبيا النصوص 
الروائية والوصفية والنصوص الجدلية عن 

 المواضيع المعروفة. 
 

أن ينشأ الطالب على نحو سليم ھيكال في 
نصوصه ويبين تنوعا جيدا إلى حد ما في 

 مخزون الكلمات وبناء الجمل. 
 

أن يستخدم الطالب بطمأنينة جيدة إلى حد ما 
الھياكل القواعدية البسيطة والمتطورة في 

 نصوصه. 
 

أن يتمكن الطالب على نحو سليم من تقديم 
 وجمع المالحظات من أجل كتابته. 

 
أن يختار الطالب استخدام االستراتيجيات 

المختلفة بطريقة يصل بھا إلى ھدفه في 
 كتابته.

 
 

تعني أن المتطلبات  Bالشھادة 
وعلى  Cالمعرفية للمستوى 

قد  Aاألرجح جزئيا للمستوى 
 استوفيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يكتب الطالب بتدفق جيد النصوص 
الروائية والوصفية والنصوص الجدلية عن 

 المواضيع المعروفة. 
 

أن ينشأ الطالب على نحو سليم وجيد ھيكال 
في نصوصه ويبين تنوعا جيدا في مخزون 

 ت وبناء الجمل. الكلما
 

أن يستخدم الطالب بطمأنينة جيدة الھياكل 
 القواعدية البسيطة والمتطورة في نصوصه. 

 
أن يتمكن الطالب على نحو سليم جدا من 
 تقديم وجمع المالحظات من أجل كتابته. 

 
أن يختار الطالب استخدام االستراتيجيات 

المختلفة بطريقة فعالة ويصل بھا إلى ھدفه 
 ه.في كتابت
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