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( B 2 )   األعلى    المستوى المتوسط 
 مهارة القراءة

المدة/  طولال النص أنواع   
    
 
    كلمة 550 - 400    

 
 

 
 

 

  نصوص / متوسطة الطول واضحة شبه أصيلة

أصيلة ألكثر من فقرة واحدة ، على سبيل المثال ، 

الكلمات  تتضمن أكثر من فكرة رئيسية تغطي

 والعبارات البسيطةوالشائعة  المحسوسة
  

  نصوص بسيطة وغنية بالمعلومات وسردية وصفية

من مجموعة من المصادر المختلفة مثل الصحف 

 والمجالت والقصص القصيرة والسجالت
 

  تقديم بعض النصوص األصيلة األطول لتعريف

 الطالب باالستخدام األصيل للغة
 

  ستراتجيجاتاال الموضوعات
 

 المواضيع معظمها محسوسة 

 
  مقدمة لنصوص أكاديمية تحتوي على بعض المفاهيم

 المجردة

 

 
 قراءة سريعه 

 تنبؤ - 
 النظر في التفاصيل  -
 تحديد الكلمات الرئيسية  -
 التعرف على شكل ونظام النص  -

 المسح الضوئي 
 تصور شكل وتنظيم النص -  
 التنبؤ بالمعنى والحصول على المعلومات  -  

  لألفكارمقدمة ومذكرة تدوين بسيطة 
 مقدمة لتخمين معنى الكلمات الجديدة من السياق 

 األهداف /  النتائج
 

  (مثل الرسوم البيانية ، الرسوم البيانية الشريطية )يستطيع فهم المعلومات الرئيسية من الرسوم البيانية البسيطة 

  الرسمية القصيرةيستطيع استخراج التفاصيل ذات الصلة في الرسائل اليومية ، والكتيبات والوثائق 
 يستطيع التعرف على النقاط المهمة في مقاالت الصحف المباشرة حول مواضيع مألوفة 
 يستطيع أن يفهم بشكل عام تفاصيل األحداث والمشاعر والرغبات في الرسائل ورسائل البريد اإللكتروني والمنشورات 
 األفكار الفرعيةيستطيع من خالل التصفح السريع معرفة الفكرة الرئيسية للموضوع  و 
 يستطيع أن يفهم بشكل عام النصوص الوقائعية المباشرة حول مواضيع مألوفة 
 يستطيع التعرف على النمط التنظيمي األساسي للنص األكاديمي المألوف 
 من المعلومات في مقال قصير أو مادة مكتوبة   مفصلةأن يقوم باستنتاجات  يستطيع 
  واألفكار ذات الصلة في نص منظميستطيع تحديد الموضوع الرئيسي 
 سياق العروفة من يستطيع أن يستنبط المعنى المحتمل للكلمات غير الم 
 يستطيع مسح نص أطول أو نصوص مختلفة من أجل تحديد موقع معلومات محددة 

 يستطيع تحديد آراء متناقضة واضحة في نص منظم 
 
 

األعلى   ( B 1 ) المستوى المتوسط 
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األعلى   ( B 1 )  المتوسطالمستوى    
 مهارة التحدث

المدة/  طولال النص أنواع   
     

 مهارة االستماع

المدة/  طولال النص أنواع   
 
 

 االستراتيجياتدقائق(  7 – 5) نص من 
 
 

 
  معدلة لفترة أطول وأسرع / نصوص شبه أصلية

 قليالً وأكثر تعقيدًا تغطي الكلمات والعبارات واألزمنة
  

 
 محادثات قصيرة 
  العامة جيدة التنظيم/ بعض النصوص الصغيرة 
 بعض النصوص األكاديمية 
  ، المحادثات ، الحوارات ،الوصفي ، السرد 

 والتعليمات
  (فيديو ) مرئيات 
 صوتيات 
  بعض المحادثات والحوارات البسيطة بين اثنين من

 المتكلمين
ستراتجيجاتاال الموضوعات  

 
 معلومات ، وصفية ، ملموسة وملخص المواضيع 
 بعض المواضيع األكاديمية 

 
 

 
 إضافية معلومات باستخدام التنبؤ 
  المالحظات تدوين 

 األهداف /  النتائج
 

 التي تشير إلى معلومات مهمة في الحديث شاراتيستطيع التعرف على اإل 
 يستطيع فهم غالبية برنامج إذاعي حول موضوع مألوف 
     يستطيع التعرف على النقاط الرئيسية في مناقشة مطولة 
 ألقيت في خطاب قياسي واضح يستطيع متابعة النقاط الرئيسية للمحادثات القصيرة حول موضوعات مألوفة إذا 
 يستطيع تدوين النقاط الرئيسية خالل محاضرة حول موضوع مألوف إذا تم عرضها بوضوح 
  يستطيع تحديد النقطة الرئيسية لعناصر األخبار التلفزيونية 
 يستطيع أن تتبع النقاط الرئيسية للمناقشة الموسعة من حولهم إذا كان في خطاب قياسي 
 بًا سريعًا أو ممتدًا ، لكن قد يتطلب التكرار أو التوضيحيستطيع أن يتبع خطا 
 يستطيع فهم جزء كبير من العديد من البرامج التلفزيونية حول مواضيع مألوفة 
 يستطيع تحديد تسلسل النقاط الرئيسية في محاضرة 
 للمحاضرة الرئيسية األجزاء إلى تشير التي اتشاراإل على التعرف يستطيع 
 تدعمها التي باألفكار وعالقتها األمثلة على التعرف يستطيع 
 مألوف موضوع حول واضحة مباشرة محاضرة إلى االستماع أثناء فعالة مالحظات تدوين يستطيع 
 ات والتعابير الثقافيةاالصطالح االستخدام المتحدثون تجنب إذا اليومية المحادثة من الكثير متابعة يستطيع 
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    دقائق(  5 – 3) من    

 
 

 
 
 

الحوارات متوسطة الطول واألكثر تعقيدًا والمحادثات  •

واألوصاف باستخدام الكلمات والعبارات واألزمنة من المستوى 

 دئ والمتوسطتالمب
 
 (وصفيةإعالمية أو )محادثات شفهية بسيطة / عروض • 

 الموضوعات  ستراتجيجاتاال
 

 استخدام الحشو
 تحليل النص المنطوق

 التعلم من مالحظات المعلم

 

 موضوعات ملموسة ومجردة •
 

 األهداف /  النتائج
 

 (واألفالم الموسيقى مثل) الثقافية الموضوعات حول التفصيل من بشيء أفكاره عن التعبير يستطيع 
  ًاالعتقاد والرأي واالتفاق والخالف مع بعض التفاصيلا التعبير عن يستطيع عموم 
 يستطيع أن يفسر سبب وجود مشكلة ما ومقارنة الحلول البديلة ومناقضتها 
 يستطيع تقديم عرض تقديمي فعال حول موضوع مألوف 
 الرسمية غير المشورة بتقديم المتعلقة المناسبة اللغة استخدام يستطيع 
 بالتفصيل األسئلة على واإلجابة والقصص القضايا حول اآلراء وإعطاء تلخيص يستطيع 
 أن يعطي لفترة وجيزة أسباب وتفسيرات لآلراء والخطط واإلجراءات    يستطيع 

 الرسمية غير/  الرسمية المناقشات في االفتراضية المقترحات وتقييم واضح بشكل النظر وجهات عن التعبير يستطيع 

  أهمية فورية والتأكيد على النقطة الرئيسيةيستطيع أن ينقل معلومات بسيطة ذات 
 يستطيع تحديد آراء متناقضة واضحة في نص منظم 
 الثقة بعض مع عملهم مجال داخل المواضيع من واسعة مجموعة حول المعلومات تبادل يستطيع 
 (مثل التفكير النقدي)مناقشة االستراتيجيات األكاديمية القياسية ، وذلك باستخدام المصطلحات المناسبة  يستطيع 
 ذلك لقول والوسائل يقال لما خططي أن يستطيع 
  التعبير عن اآلراء فيما يتعلق بالحلول الممكنة ، مع إعطاء أسباب وتفسيرات موجزة يستطيع 
 المعروفة الموضوعات من واسعة مجموعة لحو مفصلة أوصافًا عطيي أن يستطيع 
 تطوير حجة بشكل جيد بما فيه الكفاية ليتم متابعتها دون صعوبة معظم الوقت يستطيع 
 وصف استراتيجيات لفعل األشياء يستطيع 
 والعفوية الطالقة من بدرجة المتابعة أسئلة مع التعامل يستطيع 
 الصلة ذات والحجج التفسيرات تقديم خالل من بوضوح اآلراء ويدعم يبرر أن يستطيع 
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األعلى   ( B 1 ) المستوى المتوسط 
 مهارة الكتابة

المدة/  طولال النص أنواع   
 
 
 كلمة 250 – 200من  

 
 
  

 
  فقرات متوسطة الطول وأكثر تعقيدًا وأوصافًا وسردًا

وسيرة ذاتية ورسائل بريد إلكتروني ورسائل ورسائل 

جديدة في شكل جمل تستخدم كلمات وعبارات سابقة أو 

 نصوص متصلة/ 
 ذكر حقائق بسيطة 
 إعطاء آراء بسيطة 
  عيب ، / النقيض ، ميزة / شكل الفقرة يظهر مقارنة

 الرأي وما إلى ذلك حول موضوع مألوف
 

ستراتجيجاتاال الموضوعات  
 

 ، الرأي ، بالمعلومات غنية ، ومجردة ملموسة موضوعات
 األكاديمية الموضوعات ، الوصف ، السرد

 

 
 استخدام التماسك النحوي والمعجمي• 
 تعلم من ردود فعل المعلم واألقران• 
 قاموس أحادي اللغة• 
العصف الذهني ، )مزيج من االثنين معا  -المنتج / كتابة العملية • 

التخطيط ، الخطوط العريضة ، تنظيم األفكار ، الصياغة ، 

 (التحرير
 

 األهداف /  النتائج
 

 ريراتقوال للتوصيات العريضة الخطوطيحدد  أن يستطيع 
 توصيات وتقديم بسيط قصير تقرير كتابة يستطيع 
  احيات والنهايات المناسبة في رسائل البريد اإللكتروني غير الرسمية البسيطةتاالفتيستطيع استخدام 
  التأكيديستطيع نقل المعلومات واألفكار حول الموضوعات المجردة والملموسة والسعي إلى 
 يستطيع ربط عناصر بسيطة أقصر ومنفصلة بتسلسل خطي متصل من النقاط 
 يستطيع كتابة تقرير قياسي موجز لنقل المعلومات الواقعية ، مع ذكر أسباب اإلجراءات 
  إذا تم إلقاؤها بوضوح خالل محاضرة حول موضوعوالفرعية يستطيع تدوين النقاط الرئيسية 

 الرسائل الشخصية مع إعطاء بعض تفاصيل األحداث والخبرات والمشاعر/ اإللكتروني  يستطيع  كتابة رسائل البريد 

  طلب معلومات/ يستطيع كتابة رسالة بريد إلكتروني رسمي 

 يستطيع تقديم توصيات في تقرير 
 يستطيع استخدام اللغة األساسية والمناسبة في خطاب شكوى رسمي 
 ض التفاصيليستطيع كتابة مقالة قصيرة لوصف عملية مع بع 

  مثل الرسوم البيانية )لوصف المعلومات في الرسوم البيانية البسيطة  الجمل والتعبيراتيستطيع استخدام مجموعة من

 (والمخططات الدائرية

  (مثل الرسوم البيانية والمخططات الدائرية)يستطيع تلخيص الرسالة الرئيسية من الرسوم البيانية البسيطة 
 ساسي للتقرير الرسمييستطيع تحديد الهيكل األ 
 يستطيع أن يظهر عالقة مباشرة أساسية بين مشكلة بسيطة والحل 
 يستطيع أن يدعم فكرة رئيسية مع األمثلة واألسباب 
 يستطيع استخدام مجموعة محدودة من التعبيرات لإلشارة إلى عالقات السبب والنتيجة في نص منظم 


