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االستماع

المهارات اللغوية

التحدث
 .1يقــدم أدلــة متماســكة لتأييــد
آرا ئــه.

 .1يفهــم الــكالم الفصيــح يف مجــاالت
 .2يبــدي مقــدرة علــى تعو يــض
مختلفــة .
النقــص يف بعــض الترا كيــب أو
 .2يســتنتج المعــاين الضمنيــة ،والنبــرة ،المفــردات باســتخدامه أســاليب
ووجهــة النظــر ،يف المناقشــات المختلفــة .التواصــل بثقــة كإعــادة صياغــة
أفــكاره أو الــدوران حــول المعنــى.
 .3يفهــم معلومــات دقيقــة أو متخصصة
ويميــز بينهــا ،وبيــن اإلشــارات الثقافيــة  .3يشــارك بفاعليــة يف الحــوارات يف
يف األمثــال والحكــم العربيــة.
عــدد مــن المواضيــع المحسوســة
المتعلقــة بالعمــل والدراســة
نصوصا ســردية ووصفية
 .4يفهم بيســر
ً
والمنــزل والهوا يــات واالهتمامــات
طويلة.
ا لشــخصية .
 .5يســتخلص المعنــى مــن نصــوص
 .4يتعامــل بنجــاح مــع عــدد مــن
شــفوية تعالــج مواضيــع مختلفــة.
المهــام التواصليــة يف مواقــف
 .6يستوعب الحقائق المقدمة شفو ًيا .اجتماعيــة ضمــن حــوارات مألوفــة
و محسو ســة .
 .7يفهــم الحقائــق الرئيســة والتفاصيــل
 .5يتحــدث بطالقــة عــن معلومــات
الداعمــة.
شــخصية عــن الــذات واألســرة
 .8يتعــرف الكلمــات والعبــارات الشــائعة والمنــزل واألنشــطة اليوميــة
يف ســياقها ويفهمهــا.
والهوا يــات واألشــياء المفضلــة،
باإلضافــة إىل موضوعــات تتعلــق
والســفر
والتســوق
بالطعــام
و ا لســكن .
 .6يطــرح األســئلة عنــد الحاجــة
للحصــول علــى معلومــات بســيطة
تلبــي حاجــات أساســية كالتعليمــات
للوصــول إىل مــكان مــا واألســعار
والخد مــات.
 .7يســتطيع اإلجابــة عــن أســئلة
مباشــرة أو طلبــات للمعلومــات.

القراءة

نصوصــا مختلفــة
 .1يقــرأ بطالقــة
ً
باللغــة العربيــة.
 .2يســتنتج المعنــى مــن دالئــل
نصيــة وغيــر نصيــة.
نصوصــا موجهــة
 .3يفهــم
ً
لجماهيــر محــددة ،يف المجــاالت
ا لمختلفــة .
الفكــرة الرئيســة
 .4يفهــم
والتفاصيــل المؤيــدة لنصــوص
أصيلــة ســردية أو وصفيــة.
 .5يبــدي مقــدرة علــى قــراءة
مــادة جديــدة بالنســبة لــه،
ويفهــم ترتيــب الــكالم يف الجملــة
،وتسلســل العناصــر طبق ـا ً للزمــن.
 .6يفهــم معلومــات منقولــة
بنصــوص بســيطة متوقعــة ذات
ترابــط ضعيــف ،ويعتمــد يف
فهمهــا علــى دالئــل ســياقية.
 .7يســتخلص المعلومــات
الــواردة يف نشــرات األحــوال
الجويــة أو اإلعالنــات أو الفواتيــر،
بســهولة تامــة.

الكتابة
 .1يتمكــن مــن كتابــة جمــل
وعبــارات مألوفــة طويلــة
نســب ًيا .
 .2يوظــف يف كتاباتــه قواعــد
اللغــة ،وقواعــد التهجئــة
[اإلمــاء] وأدوات الر بــط
وعالمــات الترقيــم التــي
د ر ســها .
جــه كتاباتــه إىل الجمهــور
 .3يو ّ
المقصــود ،بطريقــة سلســة.
 .4يكتــب يف عــدد مــن
المواضيــع بدقــة ووفــرة يف
ا لتفا صيــل .
أن يســرد
 .5يســتطيع
ويصــف يف الحاضــر والماضــي
والمســتقبل حيــن يكتــب حــول
األحــداث واألحــوال اليوميــة.
 .6يتواصــل مــع غيــره كتابي ـا ً
بنصــوص قصيــرة بســيطة،
ومواضيــع إنشــائية.
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المهارات اللغوية

 .1يفهــم المتعلــم مفــردات وترا كيــب  .1يتمكــن مــن الشــرح التفصيلــي
دقيقــة ومتخصصــة يف نصــوص متنوعــة .والســرد يف جميــع األزمنــة بدقــة
لغو يــة.
 .2يفهــم مدلــوالت األمثــال والحكــم
 .2يســتخدم المفــردات بدقــة،
والتعبيــرات األدبيــة.
ويســتخدم التنغيــم إلثــراء المعنــى
 .3يســتنتج مقاصــد المتحــدث عنــد ويبــدي طالقــة عاليــة ويس ـ ًرا يف
طرحــه قضايــا مجــردة.
ا لــكالم.
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 .4يفهــم
ً
نصوصــا ســردية ووصفيــة .3 ،يتنــاول عــددًا مــن المواضيــع
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الماضــي والحاضــر والمســتقبل.
 .4يشــارك يف الحــوارات المختلفــة
 .5يســتنتج عالقــة الحقائــق الرئيســة بســامة لغو يــة كافيــة ووضــوح
بالتفاصيــل المؤ يــدة مــن خــال الســياق .ودقــة يف نقــل الرســالة المقصــودة
دون تحريــف أو تشــويش.
 .5يتمكــن مــن التحــاور بيســر وثقــة
حيــن يتعامــل مــع المهــام العاديــة
والمواقــف االجتماعيــة.

القراءة

نصوصــا مختلفــة
 .1يقــرأ بطالقــة
ً
الطــول والتعقيــد.
 .2يفهــم األفــكار الرئيســة يف
نصــوص متنوعــة.
 .3يفهم المعلومات المستنتجة
والضمنيــة ،وكذلــك النغمــة
ووجهــة النظــر ،ويســتطيع متابعــة
نقاشــات مقنعــة إىل حــد بعيــد.
 .4يق ـدّر ثــراء النــص المكتــوب،
المحتــوي علــى المفــردات
الشــيوع،
قليلــة
الدقيقــة
البالغيــة.
والترا كيــب
 .5يفهــم القــارئ المقصــود مــن
بعــض التعبيــرات المجازيــة.
 .6يتنبــأ بالمعلومــات الموجــودة
يف النــص مــن خــال التعرف على
الكلمــات األساســية والمســتعارة
والعبــارات الســياقية.

الكتابة
 .1ينظــم أفــكاره ويرتبهــا مــن
حيــث األهميــة لينقــل للقــارئ
النقــاط الهامــة ،بتنظيــم و
تنســيق لألفــكار مبنــي علــى
الســبب والنتيجــة ،والمقارنــة
والمقابلــة ،والترتيــب الزمنــي.
 .2يكتــب كتابــات رســمية مثــل
المراســات ،ومقــاالت الــرأي،
والمقــاالت الصحفيــة ،تتنــاول
قضايــا عالميــة بأســلوب مقنــع.
 .3يوظف قواعد اللغة من نحو
وصــرف ومفــردات وأســاليب
بالغيــة بعي ـدًا عــن التقاليــد
اإلنشــائية المبتذلــة.
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التحدث

المهارات اللغوية

 .1يفهــم خطابــات غنيــة لغو ي ـا ً  .1يناقــش موضوعــات يف
المســتخدمة يف المحيــط األكاديمــي المســتوى المجــرد يف مجــال
وخبرتــه.
والمحاضــرات والخطــب والتقاريــر .اهتماماتــه
 .2يســتوعب األحاديــث المحتو يــة  .2يســتطيع المتحــدث أن
إشــارات ثقافيــة كالحكــم واألمثــال يتعامــل مــع عــدد كبيــر مــن المهــام
التواصليــة بيســر وســهولة.
واأل شــعار.
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 .3يســتطيع فهــم اللغــة المســتخدمة  .3يبــدي مقــدرة علــى الســرد
يف المســرح التاريخــي [فصحــى والوصــف يف جميــع األزمنــة
رفيعــة] ،والقــراءات األدبيــة والتعبيــرات الرئيســة مــن مــاض وحاضــر
ومســتقبل مكونًــا بذلــك ِفقــرة
المحتو يــة علــى التالعــب اللفظــي.
ســليمة .
 .4يفهــم الــكالم المحتــوي مفــردات
تقنيــة وعلميــة دقيقــة جــدا ً غالب ـا ً مــا  .4يتمكــن مــن التعامــل مــع
تكــون قليلــة التــداول ،وترا كيــب بالغيــة  .صعوبــات لغو يــة ناجمــة عــن تحـ ّول
يف تنويــع األســاليب.
 .5يفهــم خطابًــا طويـ ًـا وكثي ًفــا ومعقـدًا
وغن ًيــا باإلشــارات الثقافيــة والعبــارات  .5يســتطيع التعبيــر عــن معــان
شــخصية بضــم عناصــر لغو يــة
االصطالحيــة.
معروفــة لديــه مــع عناصــر ممــا
يســمعه مــن المتحــاور معــه ليخلق
جمـ ًـا منفــردة وتعبيــرات ســليمة.

القراءة

نصوصا مختلفة بطالقة
 .1يقرأ
ً
 .2يفهم نصوصا ً تستخدم مفردات
دقيقــة ومتخصصــة وترا كيــب
معقــدة ،تتميــز بنقاشــات جدليــة
ورأي مؤيــد بالحجــج ،وافتراضــات،
واســتخدام صياغــة لغو يــة مجــردة
كمــا تــرد يف القــراءات األكاديميــة
والمهنيــة.
 .3يتعــرف النصــوص التحليليــة
واالســتنتاجية ويعــي الصفــات
وأســاليبها
للغــة
الجماليــة
األدبيــة ،المشــتملة علــى إشــارات
وافتراضــات ثقافيــة.
 .4يفهــم طي ًفــا واسـ ًـعا مــن األنــواع
األدبيــة.
 .5يفهــم النصــوص الســردية
والوصفيــة كالوصــف المســهب
لألشــخاص واألماكــن واألشــياء،
والســرد حــول أحــداث يف الماضــي
والحاضــر والمســتقبل.

الكتابة
 .1يصــوغ معظــم أنــواع
المراســات الرســمية ،و
والتقاريــر
الملخصــات
والمقــاالت البحثيــة يف باقــة
مــن المواضيــع االجتماعيــة
والمهنيــة.
والعلميــة
 .2يطــرح يف كتاباتــه آراء يؤيدهــا
مــن خــال مناقشــات مقنعــة.
 .3يســتخدم أســلوب خطــاب
مقنــع للدفــاع عــن موقــف ورأي
يتبنــاه.
 .4يك ّيــف لغتــه بمــا يتناســب
مــع القــراء.
 .5يســتطيع الوصــف والســرد
يف جميــع األزمنــة الرئيســة
وبتمكــن تــام مــن أشــكال
المضــارع الثالثــة ،ومناقشــة
موضوعاتــه بأســلوب مقنــع
و مميــز .

