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( A 2 ) األعلى بتدئالمستوى الم    
                                                                                                          مهارة القراءة

المدة/  طولال وصالنص أنواع   
    
 
    كلمة  250 – 150    

 
 

 
 
 

 
تغطي كلمات معدلة / نصوص بسيطة وقصيرة وغير أصلية  •

  وعبارات مرحلة المبتدئ
 حوارات ، أوصاف ، سرد ، تعليمات ، سير ذاتية •

بعض النصوص األصيلة القصيرة مثل القوائم والتسميات • 

واإلعالنات والكتيبات واألغاني والقوائم ورسائل البريد 

 اإللكتروني والتعليمات وما إلى ذلك

ستراتجيجاتاال الموضوعات  
 

 

  الواقعية الملموسة ، والموضوعات اليومية الموضوعات

مثل وصف األشخاص واألماكن واألسعار واالتجاهات 

والقوائم واألرقام والحروف األبجدية والعادات والروتين 

 ذات الصلة ببيئتهم واهتماماتهم المباشرة

 

 

 استخدام القواميس ثنائية اللغة •

 

  

 األهداف /  النتائج
 

  يستطيع قراءة النصوص قراءة جهرية صحيحة 

  فهم رسائل قصيرة من األصدقاءييستطيع أن 

  يستطيع تخمين معاني بعض الكلمات الجديدة في نص مقروء 

 يستطيع ترتيب األحداث واألفكار الواردة في نص بشكل زمني أو سبب ونتائج 

 عات مألوفةيستطيع أن يستنبط معلومات مهمة من وسائل اإلعالم تتعلق بموضو 

  قوم باستنتاجات بسيطة من المعلومات في مقال قصير أو مادة مكتوبةييستطيع أن 

 العثور على معلومات محددة والتنبؤ بها في المواد اليومية  يستطيع 

 فهم تعليمات بسيطة لالتجاهات واألماكن وكيفية الذهاب من مكان إلى مكان يستطيع 

 األشخاص واألماكن واألزمنة يستطيع فهم المعلومات التي تتحدث عن 

 تحديد معلومات محددة في رسائل بسيطة ، والكتيبات والمقاالت القصيرة  يستطيع 

 مسح نص بسيط لتحديد موقع معلومات محددة  يستطيع 

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

 مسح مادة مكتوبة بسيطة واستخراج التفاصيل الرئيسية  طيعيست 

 فهم عناوين واقعية بسيطة وعناوين رئيسية تتعلق باألحداث الشائعة يأن  يستطيع 

 ات وتعليمات مع دعم مرئينعالإمكتوبة ،  قصيرة فهم إشعارات يستطيع 
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(  A 2 )  المستوى المبتدئ 
                                                                                           مهارة االستماع

المدة/  الطول النصوص أنواع   

 
 

 دقائق(  3 – 2) من 

 
  نصوص بسيطة وقصيرة وبطيئة وغير أصلية

ومكيّفة مع النطق الحقيقي والتوقف الطويل 

والتكرارات التي تغطي كلمات المستوى والعبارات 

 واألزمنة األساسية  
  والمناقشات والمقابالت واألسئلة  الحوارات

 والبيانات واألوصاف والسرد والتعليمات 
   الفيديو 
  ة مثل األغاني بعض النصوص األصيلة القصير

 . والقوائم واإلعالنات البسيطة والتعليمات إلخ
  المحادثات والحوارات بشكل عام بين اثنين من

 المتكلمين
 

 االستراتجيجات الموضوعات
 

   موضوعات واقعية ملموسة ،الموضوعات اليومية

مثل وصف األشخاص واألماكن واألسعار 

واالتجاهات والقوائم واألرقام والحروف والعادات 

والروتين ذات الصلة ببيئتهم واهتماماتهم المباشرة 

 (األشياء التي ال تعجبهم/ اإلعجابات )

 
 التعرف على حدود الكلمات  
 الصوت لإلمالءمطابقة    تحديد األصوات  
 تحديد الكلمات األساسية  
 استخدام المرئيات والعناوين لعمل تنبؤات بسيطة  
 تحديد نبر الكلمات 

 

 األهداف /  النتائج
        

 يستطيع فهم النبر والتنغيم من خالل االستماع 

 بسيطة لالتجاهات واألماكن وكيفية الذهاب من مكان إلى مكان يستطيع فهم تعليمات 

 يستطيع فهم أحداث أو أخبار مسموعة 

 فهم المحادثات عن ماضي األشخاص أو حاضرهم مع إمكانية طلب إعادتها يستطيع 
 أن يفهم جزًءا كبيًرا من قصة قصيرة بسيطة يستطيع 
 أن يفهم المعلومات واألسئلة عن احتياجاته الشخصية يستطيع 
 تحديد األفكار الرئيسية المعبر عنها في مقابلة قصيرة مع الدعم  يستطيع 

 مات التي تقدم االقتراحات وطلبهاوعلمتحديد ال يستطيع. 

 استخراج المعلومات األساسية من المحادثات القصيرة مع الدعم يستطيع. 

 األوقات والتواريخ واألسعار وما إلى )استخراج التفاصيل األساسية من المحادثات البسيطة التي تتبادل المعلومات الحقيقية  يستطيع

 (ذلك

 االستماع وإكمال المالحظات األساسية مع الدعم يستطيع . 
 عند إجرائها ببطء وبوضوحة ديد موضوع المناقشعموًما تح يستطيع 

 عرض تقديمي بسيط/ تحديد الموضوع الرئيسي واستخالص النقاط الرئيسية من حديث بسيط  يستطيع 

 على )سية والمواضيع المألوفة التعرف على العبارات وكلمات المحتوى ذات الصلة إلى المعلومات الشخصية والعائلية األسا يستطيع

 (التسوق والجغرافيا المحلية.المثال  لسبي

 صيل األساسية من النصوص اليومية القصيرة إذا تم تمت ببطء وبوضوح استخراج التفا يستطيع 
 أن ينتبه إلى االنتقال من موضوع إلى موضوع خالل االستماع أو المشاهدة  يستطيع 
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  ( A 2 ) المستوى المتوسط   
 مهارة التحدث

المدة/  طولال النص أنواع   
    
 
    دقائق(  3 – 2) من    

 
 

 
 
 

 
مناقشات بسيطة حول )مناقشات بسيطة وقصيرة / حوارات 

، ( عيوب مركز التسوق/ مواضيع مألوفة مثل مزايا 

،  والكلمات ، والعبارات البسيطة  والمحادثات واألوصاف  

 (المناسبة  

 الموضوعات  ستراتجيجاتاال
 التدريب 
 نماذج 
 القراءة بصوت مرتفع 
 التعلم من مالحظات المعلم 

 

 

    موضوعات إخبارية وصفية وملموسة واقعية 
   معلومات شخصية 

موضوعات يومية مثل أوصاف األشخاص ، األماكن ،   

األسعار ، االتجاهات ، القوائم ، األرقام ، الحروف ، العادات ، 

 الروتينات ذات الصلة ببيئتهم واهتماماتهم المباشرة

 األهداف /  النتائج
 
  متخيلة أو حقيقية األحداث وصفيستطيع 
 المواضيع من متنوعة مجموعة حول واضحة اأوصافً  عطيي أن يستطيع 
 موضوع حول الدراسي الفصل مناقشة في بفعالية شاركي أن يستطيع 
 موجزة وتفسيرات أسباب إعطاء مع ، الممكنة بالحلول يتعلق فيما اآلراء عن التعبير يستطيع 
 واإلجراءات والخطط لآلراء وتفسيرات أسباب وجيزة لفترة عطيي أن يستطيع 
 بأدب والخالف واالتفاق والرأي االعتقاد عن التعبير يستطيع 
 هاتأكيدل والسعي وملموسة مجردة مواضيع حول واألفكار المعلومات نقلي أن يستطيع 
 الوقائعية المعلومات تبادل بوضوح واضحة روتينية مناقشات في المشاركة يستطيع 
 بالضبط ريدهي ما قوللي أحيانًا كافحي قد ولكن المناقشة في ستمري أن يستطيع 
 االهتمام ذات المواضيع مناقشة في الشخصية واآلراءيقدم المقترحات  أو عطيي أن يستطيع 
 والطموحات واآلمال األحالم صفي أن يستطيع 
 أهمية األكثر األجزاء على التركيز مع الصلة ذات البسيطة المعلومات ينقل أن  يستطيع 
 التفاوض في والمقترحات العروض لتقديم بسيطة لغة استخدام يستطيع 
 مباشرة الفصل مناقشة في المشاركة يستطيع 
 للمعلومات والمباشر البسيط التبادل تتطلب التي الروتينية المهام في التواصل يستطيع 
 الشائعة الجوية الظروف لوصف األساسية الكلمات استخدام يستطيع 
 البسيطة المبيعات مفاوضات في المشاركة يستطيع 
 للغاية األساسية واألمراض األعراض عن ويتحدث يسأل أن يستطيع 
 النشاط أو العمل فعالية لتقييم بسيطة لغة استخدام يستطيع 
 التلقائية المتابعة أسئلة بعض مع منظمة مقابلة إجراء يستطيع 
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(  A 2 )  المستوى المبتدئ  

 مهارة الكتابة
 

المدة/  الطول النصوص أنواع   
 

 كلمة 150 – 100
 

أوصاف بسيطة ، سرد ، سيرة ،  حوارات بسيطة وقصيرة 

رسائل ، منشورات على اإلنترنت باستخدام كلمات وعبارات 

 نصوص أساسية متصلة/ أساسيية في شكل جمل 
 

 االستراتجيجات الموضوعات
 

موضوعات واقعية ملموسة ، ومعلومات شخصية ، ومواضيع 

يومية مثل وصف األشخاص واألماكن والعادات والروتين 

 والمصالح

 
 تعلم من مالحظات المعلم

 استخدام قاموس ثنائي اللغة
 

 األهداف /  النتائج
 
 مرتبطة جمل في( والدراسة والوظيفة واألماكن األشخاص مثل) اليومية األشياء عن الكتابة يستطيع  

 حدث وصف أو قصة لرواية الشائعة التعبيرات استخدام يستطيع  

 (واألحداث اليومية  واألماكن األشخاص مثل) اليومية األشياء عن الكتابة يستطيع 

 دعم مع مألوف موضوع حول ومباشرة قصيرة محاضرة إلى االستماع أثناء بسيطة مالحظات تدوين يستطيع  

 دعم مع( إلخ ، البياني الرسم ، الشريطي المخطط مثل) للمخطط بسيط وصف كتابة يستطيع ( 

 الرسمية اإللكتروني البريد ورسائل الرسائل في المناسبة والنهايات اتيحتافتاال استخدام يستطيع   
 بسيطة خطية بنية ضمن اللغة من نطاقًا توضح قصة سرد يستطيع 

 ( ذلك بعد ، ولكن ، المثال سبيل على) جدًا أساسية روابط استخدام يستطيع 
   القصيرة للنصوص الرئيسية النقاط تلخيص يستطيع 
 المألوفة المواضيع من مجموعة على واضحة مفصلة اأوصافً  يكتب أن يستطيع   

 االعتذار أو الشكر عن تعبر أساسية رسالة/  إلكتروني بريد رسالة يكتب أن يستطيع   
 النقاط من متصل خطي بتسلسل قصيرة المألوفة العناصر من سلسلة ربط يستطيع 
  عن حياته في الماضي والحاضر ويعبر عما يحبه وما يفضله وما ال يفضله وما يريده وما ال يريدهيستطيع أن يكتب 
  يستطيع أن يكتب عن خططه ومشاريعه وأهدافه للمستقبل 
 يستطيع أن يكتب عن وجهة نظره وآرائه حول موضوع من الموضوعات الحياتية 


