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No part of this product may be reproduced in any form or by any electronic 
or mechanical means, including information storage and retrieval systems, 
without written permission from the IB.

Additionally, the license tied with this product prohibits commercial use of 
any selected files or extracts from this product. Use by third parties, 
including but not limited to publishers, private teachers, tutoring or study 
services, preparatory schools, vendors operating curriculum mapping 
services or teacher resource digital platforms and app developers, is not 
permitted and is subject to the IB’s prior written consent via a license. More 
information on how to request a license can be obtained from http://
www.ibo.org/contact-the-ib/media-inquiries/for-publishers/guidance-for-
third-party-publishers-and-providers/how-to-apply-for-a-license.

Aucune partie de ce produit ne peut être reproduite sous quelque forme ni 
par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris des 
systèmes de stockage et de récupération d’informations, sans l’autorisation 
écrite de l’IB.

De plus, la licence associée à ce produit interdit toute utilisation 
commerciale de tout fichier ou extrait sélectionné dans ce produit. 
L’utilisation par des tiers, y compris, sans toutefois s’y limiter, des éditeurs, 
des professeurs particuliers, des services de tutorat ou d’aide aux études, 
des établissements de préparation à l’enseignement supérieur, des 
fournisseurs de services de planification des programmes d’études, des 
gestionnaires de plateformes pédagogiques en ligne, et des développeurs 
d’applications, n’est pas autorisée et est soumise au consentement écrit 
préalable de l’IB par l’intermédiaire d’une licence. Pour plus d’informations 
sur la procédure à suivre pour demander une licence, rendez-vous à 
l’adresse http://www.ibo.org/fr/contact-the-ib/media-inquiries/for-publishers/
guidance-for-third-party-publishers-and-providers/how-to-apply-for-a-
license.

No se podrá reproducir ninguna parte de este producto de ninguna forma ni 
por ningún medio electrónico o mecánico, incluidos los sistemas de 
almacenamiento y recuperación de información, sin que medie la 
autorización escrita del IB.

Además, la licencia vinculada a este producto prohíbe el uso con fines 
comerciales de todo archivo o fragmento seleccionado de este producto. El 
uso por parte de terceros —lo que incluye, a título enunciativo, editoriales, 
profesores particulares, servicios de apoyo académico o ayuda para el 
estudio, colegios preparatorios, desarrolladores de aplicaciones y 
entidades que presten servicios de planificación curricular u ofrezcan 
recursos para docentes mediante plataformas digitales— no está permitido 
y estará sujeto al otorgamiento previo de una licencia escrita por parte del 
IB. En este enlace encontrará más información sobre cómo solicitar una 
licencia: http://www.ibo.org/es/contact-the-ib/media-inquiries/for-publishers/
guidance-for-third-party-publishers-and-providers/how-to-apply-for-a-
license.
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 “أ” القسم

 اللغة :”أ“ المعیار

 للغة؟ الطالب استخدام ودقة فعالیة مستوى ما  •

 .واحدة عالمة خصم المطلوبة إلى الكلمات عدد من األدنى الحد كتابة في اإلخفاق سیُؤّدِي

 العالمات الوصف اللفظي للمستوى
 0 .أدناه اللفظیة التقدیرات في الموصوف المعیار إلى العمل یصل ال

 إتقان اللغة محدود وغیر فعَّال بشكل عام.
مع وجود الكثیر من األخطاء األساسیة. ،یستخدم الطالب مجموعة محدودة نسبیًا من المفردات  

 تراكیب الجمل البسیطة واضحة أحیانًا.
1-2

على الرغم من وجود عدة حاالت من عدم الدقة.إتقان اللغة مناسب بشكل عام،   

مع وجود الكثیر من األخطاء. ،یستخدم الطالب مجموعة محدودة نسبیًا من المفردات  

 تراكیب الجمل البسیطة واضحة دائًما.
3-4

 مستوى إتقان اللغة فعال، على الرغم من وجود بعض حاالت من عدم الدقة.

استخداًما دقیقًا، مع وجود بعض األخطاء. یستخدم الطالب مجموعة من المفردات  

 تراكیب الجمل البسیطة واضحة
5-6

.مستوى إتقان اللغة جید وفعَّال  

یستخدم الطالب مجموعة كبیرة من المفردات استخداًما دقیقًا، مع القلیل من األخطاء الكبیرة.   

 بعض تراكیب الجمل المعقدة واضحة وفعَّالة.
7-8

.فعَّال جًدا مستوى إتقان اللغة  

یستخدم الطالب مجموعة كبیرة من المفردات استخداًما دقیقًا، مع القلیل من األخطاء.   

 تراكیب الجمل المعقدة واضحة وفعَّالة.
9-10

 توضیح 
 الكلمات عدد

كلمة في  150و “أ”القسم  في كلمة 250 عن یقل ال بما یكتبوا أن العالي المستوى في الممتحنین على یشترط
یخصم منھ  “أ”القسم  في المطلوبة الكلمات من األدنى الحد تحقیق من یتمكن الممتحن لم حال ، وفي“ب”القسم 

كلمة في  250أو  “أ”كلمة في القسم  400.  ال یخصم من الممتحن أي درجات إذا تعدّى “أ”درجة من المعیار 
 تمنح الدرجة. .  یجب أن یؤخد النص بالكامل باالعتبار حین “ب”القسم 

 اللغة

 المصححون یأخذه أن یجب األمر وھذا األھمیة، ذات لھا الممتحن فیھا یقع التي اللغویة األخطاء جمیع لیست

 .متعذراً  المقصود فھم یجعل مما ومؤشراتھ المعنى على واضح تأثیر لھا یكون األخطاء بعض.  االعتبار بعین

 في جوھري ضعف تعكس أخطاء ومؤشراتھا.  وھناك المعاني فھم على لھا تأثیر ال بسیطة أخطاء وھناك

 .عنھا الممتحن إغفال بسبب تكون قد أخرى أخطاء أن حین في وقواعدھا، اللغة مع التعامل
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 العثرات

 إلى الكتابة عند الممتحنیین من الكثیر یعمد المثال سبیل الصعوبة، فعلى مختلفة مستویات على تكون األخطاء

 المضارعة األفعال آواخر من النون أو العلّة حرف یغفلون حذف أو الصحیحة، بصورتھ الفعل تصریف عدم

 .الكتابة في الخمسة األفعال أو صیغة النفي یستخدم متى یعرفون أنھم رغم المجزومة،

 المتكررة األخطاء

 “الطالب درسوا ”مثل الجملة في فاعلین بین الجمع منتظمة، بصورة تتكرر األبنیة في األخطاء بعض ھناك

 .“صباحا وصلوا الضیفان”مثل المثنى، صیغة مع الجماعة بواو وصلتم فعل استخدام أو

 ثغرات

 المثال سبیل استخدامھا.  فعلى ضرورة رغم تظھر ال أنھا أو صحیحة، تأتي ما نادراً  اللغویة األبنیة بعض

.الممتحن یغفلھ ذلك ورغم الجمل في للفعل الحاجة

 الرسالة: :”أ“ المعیار
مھا الصلة ذات األفكار الطالب یُطّوِر مدى أي إلى  واضح؟ بشكل ویُنّظِ

 العالمات الوصف اللفظي للمستوى
 0 .أدناه اللفظیة التقدیرات في الموصوف المعیار إلى العمل یصل ال

الرسالة. وصلتلم   

 األفكار غیر ذات و/أو مكررة.
التفاصیل التي تدعم األفكار محدودة جدًا و/أو غیر مناسبة. ،تطویر األفكار غیر واضح  

1-2

 الرسالة وصلت جزئیًا.
 األفكار ذات صلة إلى حد ما.

 تطویر األفكار واضح أحیانًا، التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة أحیانًا
3-4

 الرسالة وصلت بشكل جید نسبیًا.
 األفكار ذات صلة على األغلب.

األفكار واضح ومتماسك، التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة على األغلب.تطویر   

5-6

 الرسالة وصلت بشكل جید.
 األفكار ذات صلة.

 تطویر األفكار واضح ومتماسك وفعَّال، التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة
7-8

 الرسالة وصلت بشكل جید جًدا.
 األفكار ذات صلة وفعَّالة.

األفكار واضح ومتماسك وفعَّال، التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة جدًا.تطویر   

9-10
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لقد حصلت على وظیفة أحالمك في دولة ناطقة باللغة العربیة وتعتقد أن ذلك یرجع في األساس للتوجیھات الممتازة التي 
حول العوامل التي جعلت تعلیم اللغة  مدونتك الشخصیةحصلت علیھا في صفوف اللغة العربیة في مدرستك. اكتب في 

 في الحصول على وظیفة أحالمك. وكیفیة إسھام ذلك ،العربیة الذي حصلت علیھ مؤثًرا

مما یلي:  فكرة واحدة فقط جزئیًا  و تشتمل على  وصلتالرسالة   •
مقدمة تشیر إلى أنھم حصلوا للتو على وظیفة أحالمھم في دولة ناطقة باللغة العربیة. -1
مدرستھم.التركیز على التوجیھات الممتازة التي حصلوا علیھا أثناء دراسة اللغة العربیة في  -2
تغطیة الھدف األساسي األول من المھمة وھو: العوامل التي جعلت تعلیم اللغة العربیة مؤثًرا. -3
في -التي جعلت تعلیم اللغة العربیة مؤثًرا  -تغطیة الھدف األساسي الثاني من المھمة وھو كیفیة إسھام العوامل  -4

 الحصول على وظیفة أحالمك.

 مناسبة أحیانًا. األفكارا : التفاصیل التي تدعم واضح أحیانً  األفكارتطویر  •

 محدودة وسطحیة. األفكارمشتتة وغیر متسلسلة، التفاصیل التي تدعم  األفكار •

 ذات صلة إلى حد ما. األفكار •

4–3 

الرسالة بشكل جید  نسبیًا و تشتمل  وصلتإنتاج نص مناسب للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة بحیث  •
 مما یلي:  رئیستینفكرتین على 

مقدمة تشیر إلى أنھم حصلوا للتو على وظیفة أحالمھم في دولة ناطقة باللغة العربیة. -1
التركیز على التوجیھات الممتازة التي حصلوا علیھا أثناء دراسة اللغة العربیة في مدرستھم. -2
اللغة العربیة مؤثًرا. تغطیة الھدف األساسي األول من المھمة وھو: العوامل التي جعلت تعلیم -3
في -التي جعلت تعلیم اللغة العربیة مؤثًرا  -تغطیة الھدف األساسي الثاني من المھمة وھو كیفیة إسھام العوامل  -4

 الحصول على وظیفة أحالمك.

 مناسبة على األغلب. األفكارواضح ومتماسك إلى حد ما: التفاصیل التي تدعم  األفكارتطویر  •

6–5 

الرسالة بشكل جید  و تشتمل على  وصلتإنتاج نص مناسب للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة بحیث  •
 الموضحة أدناه:  الرئیسة بتفاصیلھا الثالث األفكار

مقدمة تشیر إلى أنھم حصلوا للتو على وظیفة أحالمھم في دولة ناطقة باللغة العربیة. -1
التي حصلوا علیھا أثناء دراسة اللغة العربیة في مدرستھم.التركیز على التوجیھات الممتازة  -2
تغطیة الھدف األساسي األول من المھمة وھو: العوامل التي جعلت تعلیم اللغة العربیة مؤثًرا. -3
في -التي جعلت تعلیم اللغة العربیة مؤثًرا  -تغطیة الھدف األساسي الثاني من المھمة وھو كیفیة إسھام العوامل  -4

 صول على وظیفة أحالمك.الح

 دعم الحجج باألمثلة المناسبة  و/أو التفسیرات و/ أوالتبریرات. •

 مناسبة. األفكارواضح ومتماسك وفعال: التفاصیل التي تدعم  األفكارتطویر  •

8–7 

الرسالة بشكل جید جًدا و تشتمل على  وصلتإنتاج نص مناسب للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة بحیث  •
 الموضحة أدناه:  الرئیسة بتفاصیلھا األربع األفكار

مقدمة تشیر إلى أنھم حصلوا للتو على وظیفة أحالمھم في دولة ناطقة باللغة العربیة. -1
التركیز على التوجیھات الممتازة التي حصلوا علیھا أثناء دراسة اللغة العربیة في مدرستھم. -2
العوامل التي جعلت تعلیم اللغة العربیة مؤثًرا. تغطیة الھدف األساسي األول من المھمة وھو: -3
في -التي جعلت تعلیم اللغة العربیة مؤثًرا  -تغطیة الھدف األساسي الثاني من المھمة وھو كیفیة إسھام العوامل  -4

 الحصول على وظیفة أحالمك.

 دعم الحجج باألمثلة المناسبة  و/أو التفسیرات و/ أوالتبریرات. •

؛ على سبیل المثال من خالل الصیاغة المحكمة األفكارتطویر البناء/ الھیكل النصي بما یتماشى مع تطور  •
 للفقرات أو استخدام أدوات ربط وتعبیرات مناسبة ... إلخ.

10–9 
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 السؤال الثاني: العادات والتقالید

لقد وقع االختیار علیك من قبل إدارة مدرستك لحضور مؤتمر دولي حول التحدي الذي تواجھھ المجتمعات للحفاظ على 
إلدارة مدرستك تقدم فیھ األفكار الرئیسة التي دار  تقریًراالثقافتھا وتقالیدھا في ظل التغییر المتسارع في العالم. اكتب 

.الشخصیة على تلك األفكارحولھا المؤتمر باإلضافة إلى مالحظاتك 

مما یلي:   فكرة واحدة فقطتشتمل على  و جزئیًا  وصلتالرسالة  •
حول التحدي الذيأنھم قد وقع االختیار علیھم من قبل مدرستھم لحضور مؤتمر دولي مقدمة تشیر إلى  -1

 تواجھھ المجتمعات للحفاظ على ثقافتھا وتقالیدھا.

تواجھھا المجتمعات من أجل الحفاظ على ثقافتھا وتقالیدھا في ظل التغییرالتركیز على التحدیات التي  -2
 المتسارع في العالم.

تغطیة الھدف األساسي األول من المھمة وھو: عرض األفكار األساسیة التي دار حولھا المؤتمر. -3
.تغطیة الھدف األساسي الثاني من المھمة وھو مالحظاتھم الشخصیة على تلك األفكار -4

  أحیانًا.مناسبة  األفكارالتفاصیل التي تدعم  :واضح أحیانًا  األفكارتطویر  •
 محدودة وسطحیة. األفكارمشتتة وغیر متسلسلة، التفاصیل التي تدعم  األفكار •
 .ذات صلة إلى حد ما األفكار •

4–3 

و  نسبیًاالرسالة بشكل جید   وصلتإنتاج نص مناسب للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة بحیث  •
  مما یلي:  فكرتین رئیستینتشتمل على 

حول التحدي الذيأنھم قد وقع االختیار علیھم من قبل مدرستھم لحضور مؤتمر دولي مقدمة تشیر إلى  -1
 تواجھھ المجتمعات للحفاظ على ثقافتھا وتقالیدھا.

ثقافتھا وتقالیدھا في ظل التغییرالتركیز على التحدیات التي تواجھھا المجتمعات من أجل الحفاظ على  -2
 المتسارع في العالم.

تغطیة الھدف األساسي األول من المھمة وھو: عرض األفكار األساسیة التي دار حولھا المؤتمر. -3
.تغطیة الھدف األساسي الثاني من المھمة وھو مالحظاتھم الشخصیة على تلك األفكار -4

 مناسبة على األغلب األفكارتي تدعم : التفاصیل الإلى حد ماواضح ومتماسك  األفكارتطویر  •

6–5 

الرسالة بشكل جید  و تشتمل  وصلتإنتاج نص مناسب للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة بحیث  •
  الموضحة أدناه:  الرئیسة بتفاصیلھا الثالث األفكارعلى 

حول التحدي الذيأنھم قد وقع االختیار علیھم من قبل مدرستھم لحضور مؤتمر دولي مقدمة تشیر إلى  -1
 تواجھھ المجتمعات للحفاظ على ثقافتھا وتقالیدھا.

التركیز على التحدیات التي تواجھھا المجتمعات من أجل الحفاظ على ثقافتھا وتقالیدھا في ظل التغییر -2
 المتسارع في العالم.

ساسي األول من المھمة وھو: عرض األفكار األساسیة التي دار حولھا المؤتمر.تغطیة الھدف األ -3
.تغطیة الھدف األساسي الثاني من المھمة وھو مالحظاتھم الشخصیة على تلك األفكار -4

  دعم الحجج باألمثلة المناسبة  و/أو التفسیرات و/ أوالتبریرات. •

 .مناسبة األفكارواضح ومتماسك وفعال: التفاصیل التي تدعم  األفكارتطویر •

 

8–7 

الرسالة بشكل جید جًدا و تشتمل  وصلتإنتاج نص مناسب للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة بحیث  •
 الموضحة أدناه:  الرئیسة بتفاصیلھا األربع األفكارعلى 

حول التحدي الذيأنھم قد وقع االختیار علیھم من قبل مدرستھم لحضور مؤتمر دولي مقدمة تشیر إلى  -1
 تواجھھ المجتمعات للحفاظ على ثقافتھا وتقالیدھا.

التركیز على التحدیات التي تواجھھا المجتمعات من أجل الحفاظ على ثقافتھا وتقالیدھا في ظل التغییر -2
 المتسارع في العالم.

ساسي األول من المھمة وھو: عرض األفكار األساسیة التي دار حولھا المؤتمر.تغطیة الھدف األ -3
.تغطیة الھدف األساسي الثاني من المھمة وھو مالحظاتھم الشخصیة على تلك األفكار -4

 دعم الحجج باألمثلة المناسبة  و/أو التفسیرات و/أو التبریرات. •

األفكار؛ على سبیل المثال من خالل الصیاغة  تطویر البناء/ الھیكل النصي بما یتماشى مع تطور •
 المحكمة للفقرات أو استخدام أدوات ربط وتعبیرات مناسبة ... إلخ.
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السؤال الثالث: الصحة
لست راضیا عن الخدمة الصحیة المقدمة لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة في مدینتك وتشعر بضرورة تحسینھا. 

 المحلي في مدینتك تتناول فیھ تلك الخدمات وتقترح فیھ سبًال لتحسینھا.لرئیس المجلس  خطابًااكتب 

فقط  مما یلي:  فكرة واحدةجزئیًا  و تشتمل على  وصلتالرسالة  •
مقدمة تشیر إلى عدم الرضا عن الخدمات الصحیة المقدمة لألطفال في مدینتك حالیًا.   .1

تلك الخدمات الصحیة المقدمة لألطفال ذوي تغطیة الھدف األساسي األول من المھمة وھو: تناول  .2
 االحتیاجات الخاصة باألمثلة والشرح.

تغطیة الھدف األساسي الثاني من المھمة وھو اقتراح سبل تحسین الخدمات الصحیة وتشعر بضرورة  .3
 تحسینھا.

 اقتراح خدمات صحیة أخرى لم تكن موجودة. .4

مناسبة أحیانًا.  ألفكاراواضح أحیانًا : التفاصیل التي تدعم  األفكارتطویر  •
 محدودة وسطحیة. األفكارمشتتة وغیر متسلسلة، التفاصیل التي تدعم  األفكار •
 .ذات صلة إلى حد ما األفكار •

4–3 

الرسالة بشكل جید  نسبیًا و  وصلتإنتاج نص مناسب للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة بحیث  •
تشتمل على فكرتین رئیستین مما یلي: 

حالیًا.لألطفال في مدینتك عدم الرضا عن الخدمات الصحیة المقدمة مقدمة تشیر إلى  .1
الصحیة المقدمة لألطفال ذوي دمات تغطیة الھدف األساسي األول من المھمة وھو: تناول تلك الخ .2

 .باألمثلة والشرحاالحتیاجات الخاصة 
وتشعر بضرورة الخدمات الصحیة تغطیة الھدف األساسي الثاني من المھمة وھو اقتراح سبل تحسین  .3

 تحسینھا.

 اقتراح خدمات صحیة أخرى لم تكن موجودة. .4

 مناسبة على األغلب. األفكارإلى حد ما: التفاصیل التي تدعم واضح ومتماسك  األفكارتطویر  •

6–5 

الرسالة بشكل جید  و تشتمل  وصلتإنتاج نص مناسب للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة بحیث  •
الموضحة أدناه:  الرئیسة بتفاصیلھا الثالث األفكارعلى 

 حالیًا.لألطفال في مدینتك عدم الرضا عن الخدمات الصحیة المقدمة مقدمة تشیر إلى  .1

الصحیة المقدمة لألطفال ذوي دمات تغطیة الھدف األساسي األول من المھمة وھو: تناول تلك الخ .2
 .باألمثلة والشرحاالحتیاجات الخاصة 

وتشعر بضرورة ھدف األساسي الثاني من المھمة وھو اقتراح سبل تحسین الخدمات الصحیة تغطیة ال .3
 تحسینھا.

 اقتراح خدمات صحیة أخرى لم تكن موجودة. .4

  دعم الحجج باألمثلة المناسبة  و/أو التفسیرات و/ أوالتبریرات. •

 مناسبة. األفكارواضح ومتماسك وفعال: التفاصیل التي تدعم  األفكارتطویر  •

8–7 

الرسالة بشكل جید جًدا و تشتمل  وصلتإنتاج نص مناسب للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة بحیث  •
الموضحة أدناه:  الرئیسة بتفاصیلھا األربع األفكارعلى 

 حالیًا.لألطفال في مدینتك عدم الرضا عن الخدمات الصحیة المقدمة مقدمة تشیر إلى  .1

الصحیة المقدمة لألطفال ذوي دمات المھمة وھو: تناول تلك الختغطیة الھدف األساسي األول من  .2
 .باألمثلة والشرحاالحتیاجات الخاصة 

وتشعر بضرورة تغطیة الھدف األساسي الثاني من المھمة وھو اقتراح سبل تحسین الخدمات الصحیة  .3
 تحسینھا.

 اقتراح خدمات صحیة أخرى لم تكن موجودة. .4

 أو التفسیرات و/أو التبریرات.دعم الحجج باألمثلة المناسبة  و/ •

تطویر البناء/ الھیكل النصي بما یتماشى مع تطور األفكار؛ على سبیل المثال من خالل الصیاغة  •
 المحكمة للفقرات أو استخدام أدوات ربط وتعبیرات مناسبة ... إلخ.
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 السؤال الرابع: أوقات الفراغ

أنت عضو نشط في مجتمع األلعاب اإللكترونیة على اإلنترنت. وقد الحظت مؤخًرا ظھور شكاوى تنتقد قیام بعض الالعبین 
حول الطریقة المثلى لتعامل الالعبین  مجموعة من اإلرشاداتبتصرفات تسيء إلى تجربة األلعاب اإللكترونیة ككل. اكتب 

 اب اإللكترونیة على اإلنترنت.مع بعضھم البعض وذلك لنشرھا على موقع األلع

  فقط  مما یلي:  فكرة واحدةجزئیًا  و تشتمل على  وصلتالرسالة   •
مقدمة تشیر إلى أنھم أعضاء نشطون في مجتمع األلعاب اإللكترونیة على اإلنترنت وقد الحظوا مؤخًرا ظھور  .1

 بعض الشكاوى.

 تسيء إلى تجربة األلعاب اإللكترونیة ككل.ذكر تلك الشكاوى التي تنتقد قیام بعض الالعبین بتصرفات  .2
تغطیة الھدف األساسي األول من المھمة وھو: التركیز على الطریقة المثلى التي ینبغي على الالعبین التعامل  .3

 بھا مع بعضھم البعض. 
تغطیة الھدف األساسي الثاني من المھمة وھو: تناول الموضوع بشيء من التفصیل إما بتغطیة مجموعة من  .4

 رشادات المختلفة، أو عرض جوانب مختلفة لنوع عام من اإلرشادات. اإل
 مناسبة أحیانًا.  األفكارواضح أحیانًا : التفاصیل التي تدعم  األفكارتطویر  •

محدودة وسطحیة.  األفكارمشتتة وغیر متسلسلة، التفاصیل التي تدعم  األفكار •
 ذات صلة إلى حد ما. األفكار •

4–3 

الرسالة بشكل جید  نسبیًا و تشتمل  وصلتإنتاج نص مناسب للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة بحیث  •
 مما یلي:  فكرتین رئیستینعلى 

مقدمة تشیر إلى أنھم أعضاء نشطون في مجتمع األلعاب اإللكترونیة على اإلنترنت وقد الحظوا مؤخًرا ظھور   .1
 بعض الشكاوى.

 قد قیام بعض الالعبین بتصرفات تسيء إلى تجربة األلعاب اإللكترونیة ككل.ذكر تلك الشكاوى التي تنت .2
تغطیة الھدف األساسي األول من المھمة وھو: التركیز على الطریقة المثلى التي ینبغي على الالعبین التعامل  .3

 بھا مع بعضھم البعض. 
تفصیل إما بتغطیة مجموعة من تغطیة الھدف األساسي الثاني من المھمة وھو: تناول الموضوع بشيء من ال .4

 اإلرشادات المختلفة، أو عرض جوانب مختلفة لنوع عام من اإلرشادات.
 مناسبة على األغلب. األفكارواضح ومتماسك إلى حد ما: التفاصیل التي تدعم  األفكارتطویر  •

6–5 

الرسالة بشكل جید  و تشتمل على  وصلتإنتاج نص مناسب للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة بحیث  •
 الرئیسة بتفاصیلھا الموضحة أدناه:   الثالث األفكار

مقدمة تشیر إلى أنھم أعضاء نشطون في مجتمع األلعاب اإللكترونیة على اإلنترنت وقد الحظوا مؤخًرا ظھور  .1
 بعض الشكاوى.

 تجربة األلعاب اإللكترونیة ككل.ذكر تلك الشكاوى التي تنتقد قیام بعض الالعبین بتصرفات تسيء إلى  .2
تغطیة الھدف األساسي األول من المھمة وھو: التركیز على الطریقة المثلى التي ینبغي على الالعبین التعامل  .3

 بھا مع بعضھم البعض. 
تغطیة الھدف األساسي الثاني من المھمة وھو: تناول الموضوع بشيء من التفصیل إما بتغطیة مجموعة من  .4

 لمختلفة، أو عرض جوانب مختلفة لنوع عام من اإلرشادات.اإلرشادات ا
  دعم الحجج باألمثلة المناسبة  و/أو التفسیرات و/ أوالتبریرات. •
 مناسبة. األفكارواضح ومتماسك وفعال: التفاصیل التي تدعم  األفكارتطویر  •

8–7 

الرسالة بشكل جید جًدا و تشتمل على  وصلتإنتاج نص مناسب للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة بحیث  •
 الموضحة أدناه:  الرئیسة بتفاصیلھا األربع األفكار

مقدمة تشیر إلى أنھم أعضاء نشطون في مجتمع األلعاب اإللكترونیة على اإلنترنت وقد الحظوا مؤخًرا ظھور  .1
 بعض الشكاوى.

 تجربة األلعاب اإللكترونیة ككل.ذكر تلك الشكاوى التي تنتقد قیام بعض الالعبین بتصرفات تسيء إلى  .2
تغطیة الھدف األساسي األول من المھمة وھو: التركیز على الطریقة المثلى التي ینبغي على الالعبین التعامل  .3

 بھا مع بعضھم البعض. 
تغطیة الھدف األساسي الثاني من المھمة وھو: تناول الموضوع بشيء من التفصیل إما بتغطیة مجموعة من  .4

 لمختلفة، أو عرض جوانب مختلفة لنوع عام من اإلرشادات.اإلرشادات ا

 دعم الحجج باألمثلة المناسبة  و/أو التفسیرات و/أو التبریرات. •

تطویر البناء/ الھیكل النصي بما یتماشى مع تطور األفكار؛ على سبیل المثال من خالل الصیاغة المحكمة  •
 اسبة ... إلخ.للفقرات أو استخدام أدوات ربط وتعبیرات من
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العلوم والتكنولوجیا السؤال الخامس:
وقد طلب األستاذ من كل طالب ». التقدم العلمي مفید ومضر بالمجتمع في الوقت ذاتھ«موضوع صف العلوم القادم حول:  

 عرضك التقدیمي.أن یحضر تقدیًما یسلط الضوء على قضیة علمیة تبرز ھذه اإلشكالیة. اكتب نص 

الرسالة جزئیًا  و تشتمل على  وصلتإنتاج نص مناسب للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة بحیث  •
 فكرة واحدة فقط  مما یلي: 

التقدم العلمي مفید ومضر بالمجتمع في الوقت «مقدمة تشیر إلى موضوع صف العلوم القادم حول:   •
 التركیز على قضیة علمیة تبرز اإلشكالیة. ». ذاتھ

على قضیة علمیة تبرز ھذه اإلشكالیة من خالل: شرح إیجابیات ھذه القضیة العلمیة.التركیز  •
التركیز على قضیة علمیة تبرز ھذه اإلشكالیة من خالل شرح سلبیات ھذه القضیة العلمیة على المجتمع. •
تناول الموضوع بشيء من التفصیل إما بتغطیة مجموعة من اإلرشادات المختلفة، أو عرض جوانب  •

لفة لنوع عام من اإلرشادات. مخت
 مناسبة أحیانًا.  األفكارواضح أحیانًا : التفاصیل التي تدعم  األفكارتطویر  •

 محدودة وسطحیة.  األفكارمشتتة وغیر متسلسلة، التفاصیل التي تدعم  األفكار •

 ذات صلة إلى حد ما. األفكار •

4–3 

الرسالة بشكل جید  نسبیًا و  وصلتإنتاج نص مناسب للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة بحیث  •
 مما یلي:  فكرتین رئیستینتشتمل على 

التقدم العلمي مفید ومضر بالمجتمع في الوقت «مقدمة تشیر إلى موضوع صف العلوم القادم حول:   •
 التركیز على قضیة علمیة تبرز اإلشكالیة. ». ذاتھ

 لتركیز على قضیة علمیة تبرز ھذه اإلشكالیة من خالل: شرح إیجابیات ھذه القضیة العلمیة.ا •

 التركیز على قضیة علمیة تبرز ھذه اإلشكالیة من خالل شرح سلبیات ھذه القضیة العلمیة على المجتمع. •

تناول الموضوع بشيء من التفصیل إما بتغطیة مجموعة من اإلرشادات المختلفة، أو عرض جوانب  •
 مختلفة لنوع عام من اإلرشادات. 

 مناسبة على األغلب. األفكارواضح ومتماسك إلى حد ما: التفاصیل التي تدعم  األفكارتطویر  •

6–5 

الرسالة بشكل جید  و تشتمل على  وصلتإنتاج نص مناسب للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة بحیث  •
 الموضحة أدناه:  الرئیسة بتفاصیلھا الثالث األفكار

التقدم العلمي مفید ومضر بالمجتمع في الوقت «مقدمة تشیر إلى موضوع صف العلوم القادم حول:   •
 التركیز على قضیة علمیة تبرز اإلشكالیة. ». ذاتھ

 التركیز على قضیة علمیة تبرز ھذه اإلشكالیة من خالل: شرح إیجابیات ھذه القضیة العلمیة. •

 لیة من خالل شرح سلبیات ھذه القضیة العلمیة على المجتمع.التركیز على قضیة علمیة تبرز ھذه اإلشكا •

تناول الموضوع بشيء من التفصیل إما بتغطیة مجموعة من اإلرشادات المختلفة، أو عرض جوانب  •
 مختلفة لنوع عام من اإلرشادات. 

  دعم الحجج باألمثلة المناسبة  و/أو التفسیرات و/ أوالتبریرات. •

 مناسبة. األفكارك وفعال: التفاصیل التي تدعم واضح ومتماس األفكارتطویر  •

8–7 

الرسالة بشكل جید جًدا و تشتمل  وصلتإنتاج نص مناسب للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة بحیث  •
 الموضحة أدناه:  الرئیسة بتفاصیلھا األربع األفكارعلى 

التقدم العلمي مفید ومضر بالمجتمع في الوقت «مقدمة تشیر إلى موضوع صف العلوم القادم حول:   •
 التركیز على قضیة علمیة تبرز اإلشكالیة. ». ذاتھ

 التركیز على قضیة علمیة تبرز ھذه اإلشكالیة من خالل: شرح إیجابیات ھذه القضیة العلمیة. •

 لیة من خالل شرح سلبیات ھذه القضیة العلمیة على المجتمع.التركیز على قضیة علمیة تبرز ھذه اإلشكا •

تناول الموضوع بشيء من التفصیل إما بتغطیة مجموعة من اإلرشادات المختلفة، أو عرض جوانب  •
 مختلفة لنوع عام من اإلرشادات. 

 دعم الحجج باألمثلة المناسبة  و/أو التفسیرات و/أو التبریرات. •

بما یتماشى مع تطور األفكار؛ على سبیل المثال من خالل الصیاغة  تطویر البناء/ الھیكل النصي •
 المحكمة للفقرات أو استخدام أدوات ربط وتعبیرات مناسبة ... إلخ.
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 التنسیق/الشكل :”ج“ المعیار

 المطلوب؟ النص نوع إنتاج في الطالب ُوفِّق مدى أي إلى •

 مناسبة؟ النصوص أنواع وأعراف أنظمة كانت مدى أي إلى  •

 العالمات الوصف اللفظي للمستوى
 0 .أدناه اللفظیة التقدیرات في الموصوف المعیار إلى العمل یصل ال

 یتعذر التعرف على نوع النص.
مة واألعراف المناسبة لنوع النص.لم تستخدم األنظ  1 

 یتعرف على نوع النص بالكاد أو أن نوع النص غیر مناسب.
المناسبة لنوع النص محدودة جدًا.األنظمة واألعراف   2 

 یتعرف على نوع النص وھو مناسب أحیانًا.
اف المناسبة لنوع النص محدودة.األنظمة واألعر  3 

 یتعرف على نوع النص وھو مناسب بشكل عام.
عراف المناسبة لنوع النص واضحة.األنظمة واأل  4 

 یتعرف على نوع النص بوضوح وھو مناسب.
واألعراف المناسبة لنوع النص فعَّالة وواضحة.األنظمة   5 

 یجب تطبیق جمیع االتفاقیات ذات التعداد النقطي. ،]5[للحصول على الحد األقصى من العالمات 

 یجب تطبیق أكثر من نصف االتفاقیات. ،]3[للحصول على 

 ،ھي عالمات المالحظات ولیست مخططات العالمات. لذلك Criterion Cیتم تذكیر الفاحصین بأن نقاط  مالحظة:
حیث یتم تحقیق نقطة واحدة أو أكثر فقط جزئیاً (على سبیل المثال السجل المناسب المستخدم بشكل عام ولكن لیس 

قد یستمر منح بعض االئتمان / االعتراف. في  ،ھناك تحیة افتتاحیة ولكن ال یوجد تحیة إغالق إلخ) ،بشكل ثابت
مع اإلشارة إلى  ،یجب على الفاحصین النظر في العمل بشكل كلي واستخدام أحكامھم المھنیة ،ھذه الحاالت مثل

 للوصول إلى العالمات النھائیة. ،المعاییر

 االتفاقیات المتوقعة لنوع النص ھي كما یأتي:

 المدونة

 یستخدم األسلوب الرسمي أو شبھ الرسمي. •

 یثیر اھتمام وفضول القراء.تتضمن المدونة عنوانًا مشوقًا  •

 یستخدم ضمیر المتكلم. •

یھتم بالجمھور المستھدف، ویتحقق ذلك من خالل: التفاعل المباشر بإسلوب  یثیر اھتمام القارىء / إضافة  •
 مكان مخصص إلمكانیة التعلیق.

 یضیف خاتمة مناسبة تمھد إلنھاء النص. •

 التقریر

 یستخدم األسلوب الرسمي. •

 یتضمن عنوانًا.  •

 یتم تنظیم التقریر بشكل واضح بحیث یتضمن: فقرات وعناوین فرعیة وأقسام ... إلخ. •

 یتضمن النص خاتمة أو مجموعة من التوصیات واالقتراحات.
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 الرسالة

 یستخدم األسلوب الرسمي. •

 یتبنى نبرة جادة مناسبة. •

یحدد ھویة المتلقي وفقًا للحاجة في النص عن طریق ذكر االسم و/أو العنوان و/أو الوظیفة ... إلخ.  •
 یحرص على توجیھ الرسالة إلى شخص بعینھ. •

 جملة افتتاحیة أو تحیة وجملة ختامیة.الرسالة تتضمن  •

 مجموعة من التوجیھات

 یستخدم األسلوب شبھ الرسمي. •

 بشكل مباشر.یخاطب الجمھمور المستھدف  •

 یتضمن النص عنوانًا رئیسیًا مبینًا.  •

 یتم عرض النص بشكل واضح بحیث یتضمن: فقرات وعناوین فرعیة وترقیم وبنط بارز ... إلخ. •

 یتضمن النص مقدمة قصیرة وخاتمة واضحة. •

 التقدیم

 یستخدم األسلوب الرسمي أو شبھ الرسمي. •

 تمھد للموضوع. یلقي تحیة تناسب الجمھور ویستخدم مقدمة مختصرة •

یجذب انتباه الجمھور من البدایة إذ یعالج الموضوع ذاكًرا األفكار الرئیسیة ویورد تسلسل األحداث بشكل  •
  مباشر ومنطقي.

»  أنتم«ویبقي على فاعلیة التواصل معھم باستخدام ضمائر المخاطب والمتكلم مثل  یخاطب الجمھور •

 على سبیل المثال.» نحن«و

  .األسالیب البالغیة مثل التكرار والتساؤالت ..... إلختتضمن لغة الخطاب  •

  الخاتمة یجب أن تكون موجزة وتلخص أھم األفكار. •

 “ب” القسم

 درستموھا التي الكتابیة النصوص من شكل أي باستخدام التبریر مع المقولة ھذه حول الشخصیة استجابتكم اكتبوا

 كلمة. 250–150خالل العام الدراسي. اكتبوا ما بین 

 أثیر على استنتاجاتنا الخاصة.الرقابة على األخبار إلى التتؤدي . 6

 اللغة :”أ“ المعیار

 للغة؟ الطالب استخدام ودقة فعالیة مستوى ما•

 .واحدة عالمة خصم المطلوبة إلى الكلمات عدد من األدنى الحد كتابة في اإلخفاق سیُؤّدِي
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 العالمات الوصف اللفظي للمستوى
 0 .أدناه اللفظیة التقدیرات في الموصوف المعیار إلى العمل یصل ال

 إتقان اللغة محدود وغیر فعَّال بشكل عام.
مع وجود الكثیر من األخطاء األساسیة. ،یستخدم الطالب مجموعة محدودة نسبیًا من المفردات  

البسیطة واضحة أحیانًا.تراكیب الجمل   

1-2

على الرغم من وجود عدة حاالت من عدم الدقة.إتقان اللغة مناسب بشكل عام،   

مع وجود الكثیر من األخطاء. ،یستخدم الطالب مجموعة محدودة نسبیًا من المفردات  

كیب الجمل البسیطة واضحة دائًما.ترا  

3-4

 مستوى إتقان اللغة فعال، على الرغم من وجود بعض حاالت من عدم الدقة.

استخداًما دقیقًا، مع وجود بعض األخطاء. یستخدم الطالب مجموعة من المفردات  

.تراكیب الجمل البسیطة واضحة  

5-6

.مستوى إتقان اللغة جید وفعَّال  

یستخدم الطالب مجموعة كبیرة من المفردات استخداًما دقیقًا، مع القلیل من األخطاء الكبیرة.   

ب الجمل المعقدة واضحة وفعَّالة.بعض تراكی  

7-8

.اللغة فعَّال جًدامستوى إتقان   

یستخدم الطالب مجموعة كبیرة من المفردات استخداًما دقیقًا، مع القلیل من األخطاء.   

ب الجمل المعقدة واضحة وفعَّالة.تراكی  

9-10

 الُحّجة ”ب“ المعیار:

 األفكار؟ تطویر في الطالب مھارة مدى ما •

 فیھا؟ اإلقناع وقدر الُحّجة وضوح مدى ما •

 الُمحفِّز؟ مع الطالب یتفاعل حدٍ  أي إلى•

 العالمات الوصف اللفظي للمستوى
 0 ال یصل العمل إلى المعیار الموصوف في التقدیرات اللفظیة أدناه.

 ضعیف جًدا الحجة  غیر واضحة وغیر مقنعة. األفكارتطویر 

 بنیة الحجة مبھمة ومشوشة.

 لیس لھا صلة. األفكار
1-2

 ضعیف ونادًرا ما تكون الحجة واضحة ومقنعة. األفكارتطویر 

 بنیة الحجة ظاھرة أحیانًا.

 إقناعیة مما یأتي:وسیلة واحدة ذات صلة أحیانًا بحیث تشتمل على  األفكار

.الحقائق و/أو المعلومات و/أو اإلحصاءات-1

األمثلة الواقعیة الدالة.-2
اآلخر). (الرأيالرأي المقابل  تفنید-3
العاطفة واألسالیب البالغیة واألدوات اإلقناعیة، مثل: (أدوات الربط والتوكید والمقارنة في االستداللتوظیف -4

 بالحجة والرأي واألسئلة).

3-4
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 جید أحیانًا والحجة واضحة بعض الشيء ومقنعة أحیانًا. األفكارتطویر 

 بنیة الحجة واضحة.

 مما یأتي:وسیلة إقناعیة واحدة بالتفصیل ذات صلة بشكل عام بحیث تشتمل على  األفكار

.الحقائق و/أو المعلومات و/أو اإلحصاءات-1

األمثلة الواقعیة الدالة.-2
الرأي اآلخر).(الرأي المقابل  تفنید-3
توظیف العاطفة واألسالیب البالغیة واألدوات اإلقناعیة، مثل: (أدوات الربط والتوكید والمقارنة في االستدالل-4

 والرأي واألسئلة).بالحجة 

5-6

 جید ومنھجي والحجة واضحة ومقنعة إلى حد ما. األفكارتطویر 

 بنیة الحجة متسقة ومنظمة.

مما یأتي: بوسیلتین إقناعیتین معبر عنھا جیدًا وھي ذات صلة من حیث دعمھا  األفكار
.الحقائق و/أو المعلومات و/أو اإلحصاءات-1

األمثلة الواقعیة الدالة.-2
الرأي اآلخر).(الرأي المقابل  تفنید-3
توظیف العاطفة واألسالیب البالغیة واألدوات اإلقناعیة، مثل: (أدوات الربط والتوكید والمقارنة في االستدالل-4

 بالحجة والرأي واألسئلة).

7-8

 جید جًدا ومنھجي والحجة واضحة ومقنعة. األفكارتطویر 

 بنیة الحجة متسقة ومنظمة بأكملھا.

إقناعیة مما وسائل  بثالثمعبر عنھا بشكل جید جدًا وھي ذات صلة ومثیرة لالھتمام من حیث دعمھا  األفكار
 یأتي: 

.الحقائق و/أو المعلومات و/أو اإلحصاءات-1

األمثلة الواقعیة الدالة.-2
الرأي اآلخر).(الرأي المقابل  تفنید-3
اإلقناعیة، مثل: (أدوات الربط والتوكید والمقارنة في االستداللتوظیف العاطفة واألسالیب البالغیة واألدوات -4

 بالحجة والرأي واألسئلة).

9-10
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