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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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Criterion A: Language 

• How effectively and accurately does the student use language?

Marks Level descriptor 
0 The work does not reach a standard described by the descriptors below. 

1–2 
Command of the language is generally inadequate. 
A very limited range of vocabulary is used, with many basic errors. 
Simple sentence structures are rarely clear. 

3–4 
Command of the language is limited and generally ineffective. 
A limited range of vocabulary is used, with many basic errors. 
Simple sentence structures are sometimes clear. 

5–6 
Command of the language is generally adequate, despite many inaccuracies. 
A fairly limited range of vocabulary is used, with many errors. 
Simple sentence structures are usually clear. 

7–8 
Command of the language is effective, despite some inaccuracies. 
A range of vocabulary is used accurately, with some errors. 
Simple sentence structures are clear. 

9–10 
Command of the language is good and effective. 
A wide range of vocabulary is used accurately, with few significant errors. 
Some complex sentence structures are clear and effective. 

 توضیح 

 الكلمات عدد

كلمة. وفي حال لم یتمكن الممتحن من  250یشترط على الممتحنین في المستوى العادي أن یكتبوا بما الیقل عن 
تحقیق الحد األدنى من الكلمات المطلوبة یخصم منھ درجة من المعیار "أ". یجب أن یؤخذ النص بالكامل 

 .باالعتبار حین تمنح الدرجة

 اللغة

 ححونالمص 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 وھناك .ومؤشراتھا المعاني فھم على لھا تأثیر ال بسیطة أخطاء وھناك

 .أآثر ال 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 متصل فعل استخدام أو

 ثغرات

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

 .الممتحن یغفلھ ذلك ورغم الجمل في للفعل الحاجة
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Criterion B: Message 

• How clearly can the student develop and organize relevant ideas?

Marks Level descriptor 
0 The work does not reach a standard described by the descriptors below. 

1–2 

The message has not been communicated. 
The ideas are irrelevant and/or repetitive. 
The development of ideas is unclear; supporting details are very limited and/or not 
appropriate. 

3–4 

The message has barely been communicated. 
The ideas are sometimes irrelevant and/or repetitive. 
The development of ideas is confusing; supporting details are limited and/or not 
appropriate. 

5–6 

The message has been partially communicated. 
The ideas are relevant to some extent. 
The development of ideas is evident at times; supporting details are sometimes 
appropriate. 

7–8 
The message has been communicated fairly well. 
The ideas are mostly relevant. 
The development of ideas is coherent; supporting details are mostly appropriate. 

9–10 
The message has been communicated well. 
The ideas are relevant. 
The development of ideas is coherent and effective; supporting details are appropriate. 
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التنوع الثقافي السؤال األول:
في مدرستك، ترید أن تنظم لقاء یجمع بین الطالب والمسنین في المجتمع من » أسبوع التنوع الثقافي«في إطار 

» أسبوع التنوع الثقافي«حولھم. اكتب رسالة لمدیر المدرسة تشرح فیھ أھمیة ھذا اللقاء ضمن فاعلیات 

 موضًحا ما یمكن للطالب تعملھ من ھذا الحدث.

وھو أن مدرستھم تقیم حدثًا  للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة مناسبغیرنص الإنتاج  •
  ».أسبوع التنوع الثقافي«بعنوان 

 .محدود طالب للقاء كبار السن في مجتمعھمالفرص المتاحة للعلى التركیز •

 أو تمت التغطیة بأفكار سطحیة محدودة. الھدفین األساسیین من المھمة لم یغط •

 محدود أو غیر مناسب. و/أو التفسیرات و/أو التبریراتالحجج باألمثلة المناسبة دعم  •

 من خالل صیاغة الفقرات المحكمةبما یتماشى مع تطور األفكارالنصي  تطویر البناء / الھیكل •

 . مربك أومشوش

4–3 

 حدثًا تقیم مدرستھم أن وھو الكتابیة المھمة في المطروح للسیاق ما حد إلى امناسب ینتج نصا •

 ..»الثقافي التنوع أسبوع« بعنوان
 الفرص المتاحة للطالب للقاء كبار السن في مجتمعھم.على  أحیانایركز  •

 إلى حد ما. الھدفین األساسیین من المھمةیغطي  •

 .أحیانا و/أو التفسیرات و/أو التبریراتالحجج باألمثلة المناسبة یدعم  •

 من خالل صیاغة الفقرات المحكمةبما یتماشى مع تطور األفكارالنصي  یطور البناء / الھیكل

 أحیانا، ویستخدام أدوات الربط المناسبة إلى حد ما.

6–5 

 تقیم مدرستھم أن وھو الكتابیة المھمة في المطروح للسیاق نسبیا جید بشكلا مناسب ینتج نصا •

 ..»الثقافي التنوع أسبوع« بعنوان حدثًا
 الفرص المتاحة للطالب للقاء كبار السن في مجتمعھم.على غالبا یركز  •

 .في األغلب الھدفین األساسیین من المھمةیغطي  •

 .و/أو التفسیرات و/أو التبریراتالحجج باألمثلة المناسبة غالبا یدعم  •

 من خالل صیاغة الفقرات المحكمةبما یتماشى مع تطور األفكارالنصي  یطور البناء / الھیكل

 غالبا، ویستخدام أدوات الربط المناسبة في األغلب.

8–7 

للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة وھو أن مدرستھم تقیم حدثًا بشكل جید  امناسب انص ینتج •
 ».التنوع الثقافي أسبوع«بعنوان 

 التركیز على الفرص المتاحة للطالب للقاء كبار السن في مجتمعھم. •

أسبوع «تغطیة الھدفین األساسیین من المھمة وھما: تفسیر لماذا سیكون ھذا اللقاء إضافة قیمة لـ  •
 وما یمكن للطالب تعلمھ من مثل ھذه اللقاء. ،»التنوع الثقافي

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

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

10–9 
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السؤال الثاني: العادات والتقالید 
كل عام تستضیف مدرستك برنامًجا لغویا ً صیفیا ً ینضم إلیھ طالب من بالد وثقافات مختلفة لیعیشوا ویدرسوا معا.ً 

ولضمان التناغم بین الجمیع طلب منك أن تصوغ مجموعة من اإلرشادات حول سلوك الطالب المرجو وطریقة 
التعامل المثلى بینھم. اكتب في ھذا الموضوع. 

للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة وھو أن كل عام مدرستھم تستضیف  مناسب غیر انص ینتج •
 برنامًجا لغویًا صیفیًا یتقابل فیھ طالب من بالد وثقافات مختلفة لیعشوا ویدرسوا معًا.

 محدود. بھا لتحقیق التناغم فیما بینھم على السلوكیات المناسبة المرجو من الطالب التعامل التركیز •

 المقدمة. وسطحیة اإلرشادات صیلاالتفمع قلة  تناوال سطحیاالموضوع تناول أو  / تناوللم ی •

 محدود أو غیر مناسب. و/أو التفسیرات و/أو التبریراتالحجج باألمثلة المناسبة دعم  •

مربك  من خالل صیاغة الفقرات المحكمةبما یتماشى مع تطور األفكارالنصي  تطویر البناء / الھیكل •
 محدود. المناسبة الربط أدوات استخداموومشوش أ

4–3 

للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة وھو أن كل عام مدرستھم تستضیف  إلى حد ما امناسب انص ینتج •
 .افات مختلفة لیعشوا ویدرسوا معًابرنامًجا لغویًا صیفیًا یتقابل فیھ طالب من بالد وثق

على السلوكیات المناسبة المرجو من الطالب التعامل بھا لتحقیق التناغم فیما بینھم.  أحیاناز ركی •
أو  ،من اإلرشادات المختلفة قلیلة إما بتغطیة مجموعة إلى حد ماتناول الموضوع بشيء من التفصیل ی •

 .أحیانا نب مختلفة لنوع عام من اإلرشاداتعرض جوا

 .أحیانا و/أو التفسیرات و/أو التبریرات.المناسبة  دعم الحجج باألمثلةی •

أحیانا،  من خالل صیاغة الفقرات المحكمةبما یتماشى مع تطور األفكارالنصي  یطور البناء / الھیكل •
 إلى حد ما. المناسبة الربط أدوات ویستخدام

6–5 

المطروح في المھمة الكتابیة وھو أن كل عام مدرستھم تستضیف  للسیاق جید نسبیا بشكل امناسب انص ینتج •
 .افات مختلفة لیعشوا ویدرسوا معًابرنامًجا لغویًا صیفیًا یتقابل فیھ طالب من بالد وثق

على السلوكیات المناسبة المرجو من الطالب التعامل بھا لتحقیق التناغم فیما بینھم.  غالباز ركی •
أو عرض  ،إما بتغطیة مجموعة من اإلرشادات المختلفةغالبا تناول الموضوع بشيء من التفصیل ی •

 في األغلب. نب مختلفة لنوع عام من اإلرشاداتجوا

 .غالبا و/أو التفسیرات و/أو التبریرات.المناسبة  دعم الحجج باألمثلةی •

غالبا،  خالل صیاغة الفقرات المحكمةمن بما یتماشى مع تطور األفكارالنصي  یطور البناء / الھیكل •
 في األغلب. المناسبة الربط أدوات ویستخدام

  

8–7 

إنتاج نص مناسب للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة وھو أن كل عام مدرستھم تستضیف برنامًجا لغویًا  •
 مختلفة لیعشوا ویدرسوا معًا.صیفیًا یتقابل فیھ طالب من بالد وثقافات 

 التركیز على السلوكیات المناسبة المرجو من الطالب التعامل بھا لتحقیق التناغم فیما بینھم.  •

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

 و/أو التفسیرات و/أو التبریرات.ة المناسب دعم الحجج باألمثلة •

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

10–9 
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السؤال الثالث: الصحة
المدینة زاد إدراكك ألھمیة التواصل مع الطبیعة من أجل الصحة ألنك تعیش بالقرب من حدیقة كبیرة داخل 

البدنیة والعقلیة. اكتب مدونة حول كیفیة توصلك إلى ھذا اإلدراك، وحول الدور المھم الذي تلعبھ الطبیعة 
 في الصحة البدنیة والعقلیة.

ة كبیرة في المدینة مناسب للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة وھو أن جوارھم لحدیقغیر  انص ینتج •
 .ة من أجل الصحة البدنیة والعقلیةجعلھم یدركون أھمیة التواصل مع الطبیع

 .محدود والعقلیةعلى الدور الذي تلعبھ الطبیعة في الصحة البدنیة التیركیز •
وھما: عرض كیفیة أو تمت التغطیة بأفكار سطحیة محدودة، الھدفین األساسیین من المھمة  یغطلم  •

 .اإلدراك، وكیف للطبیعة أن تؤدي دوًرا مھًما في الصحة البدنیة والعقلیة توصلھم لھذا

 محدود أو غیر مناسب. و/أو التفسیرات و/أو التبریراتالحجج باألمثلة المناسبة دعم  •

مربك  من خالل صیاغة الفقرات المحكمةبما یتماشى مع تطور األفكارالنصي  تطویر البناء / الھیكل •
 محدود. أدوات الربط المناسبةاستخدام وأومشوش 

 

4–3 

للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة وھو أن جوارھم لحدیقة كبیرة في  إلى حد ما امناسب انص ینتج •
 .ة من أجل الصحة البدنیة والعقلیةالمدینة جعلھم یدركون أھمیة التواصل مع الطبیع

 على الدور الذي تلعبھ الطبیعة في الصحة البدنیة والعقلیة. أحیانایركز  •

وكیف للطبیعة أن  ،الھدفین األساسیین من المھمة وھما: عرض كیفیة توصلھم لھذا اإلدراك یغطي •
 إلى حد ما. مھًما في الصحة البدنیة والعقلیةتؤدي دوًرا 

 حیانا.أ و/أو التفسیرات و/أو التبریرات دعم الحجج باألمثلة المناسبةی •

أحیانا،  من خالل صیاغة الفقرات المحكمةبما یتماشى مع تطور األفكاریطور البناء / الھیكل النصي  •
 إلى حد ما. ویستخدام أدوات الربط المناسبة

6–5 

أن جوارھم لحدیقة للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة وھو  نسبیا جید بشكل امناسب انص ینتج •
 .كبیرة في المدینة جعلھم یدركون أھمیة التواصل مع الطبیعة من أجل الصحة البدنیة والعقلیة

 على الدور الذي تلعبھ الطبیعة في الصحة البدنیة والعقلیة. غالبایركز  •

وكیف للطبیعة أن  ،الھدفین األساسیین من المھمة وھما: عرض كیفیة توصلھم لھذا اإلدراك یغطي •
 في األغلب. مھًما في الصحة البدنیة والعقلیةتؤدي دوًرا 

 غالبا. و/أو التفسیرات و/أو التبریرات دعم الحجج باألمثلة المناسبةی •

غالبا،  من خالل صیاغة الفقرات المحكمةبما یتماشى مع تطور األفكارالنصي  یطور البناء / الھیكل •
 في األغلب. ویستخدام أدوات الربط المناسبة

8–7 

إنتاج نص مناسب للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة وھو أن جوارھم لحدیقة كبیرة في المدینة جعلھم  •
 یدركون أھمیة التواصل مع الطبیعة من أجل الصحة البدنیة والعقلیة.

 الصحة البدنیة والعقلیة.التركیز على الدور الذي تلعبھ الطبیعة في  •

وكیف للطبیعة أن  ،تغطیة الھدفین األساسیین من المھمة وھما: عرض كیفیة توصلھم لھذا اإلدراك •
 تؤدي دوًرا مھًما في الصحة البدنیة والعقلیة.

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

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

10–
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 السؤال الرابع: أوقات الفراغ

كنت قد تطوعت في مھرجان في دولة ناطقة باللغة العربیة. ومن أجل التقییم طلب المنظمون من المتطوعین كتابة 
تجربتھم ویقدمون فیھ أیًضا مقترحات حول كیفیة تحسین التجربة في المستقبل. اكتب تقریرك الخاص. تقریر یعرض

ان في دولة ناطقة باللغة للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة وھو التطوع في مھرج مناسب غیر انص ینتج •
 .العربیة

 .محدود تقدیم تقییم عن التجربة للمنظمینعلى التركیز •

 ،ھما: وعرض تجربتھمأو تمت التغطیة بأفكار سطحیة محدودة، الھدفین األساسیین من المھمة  لم یغط •
 .رحات لتحسین التجربة في المستقبلوتقدیم مقت

 محدود أو غیر مناسب. و/أو التفسیرات و/أو التبریراتالحجج باألمثلة المناسبة دعم  •

مربك  من خالل صیاغة الفقرات المحكمةاألفكاربما یتماشى مع تطور النصي  تطویر البناء / الھیكل •
 محدود. استخدام أدوات الربط المناسبةوأومشوش 

 

4–3 

ان في دولة ناطقة للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة وھو التطوع في مھرج إلى حد ما امناسب انص ینتج •
 .باللغة العربیة

 على تقدیم تقییم عن التجربة للمنظمین. أحیانایركز  •

رحات لتحسین التجربة وتقدیم مقت ،وھما: وعرض تجربتھمإلى حد ما  الھدفین األساسیین من المھمةیغطي  •
 في المستقبل

 أحیانا. و/أو التفسیرات و/أو التبریرات دعم الحجج باألمثلة المناسبةی •

أحیانا،  من خالل صیاغة الفقرات المحكمةتطور األفكار بما یتماشى معیطور البناء / الھیكل النصي  •
 إلى حد ما. ویستخدام أدوات الربط المناسبة

6–5 

ان في دولة للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة وھو التطوع في مھرج جید نسبیا بشكل امناسب انص ینتج •
 .ناطقة باللغة العربیة

 على تقدیم تقییم عن التجربة للمنظمین. غالبایركز  •

رحات لتحسین التجربة في وتقدیم مقت ،الھدفین األساسیین من المھمة وھما: وعرض تجربتھم یغطي •
 في األغلب. المستقبل

 غالبا. و/أو التفسیرات و/أو التبریرات دعم الحجج باألمثلة المناسبةی •

غالبا،  من خالل صیاغة الفقرات المحكمةیتماشى مع تطور األفكاربما النصي  یطور البناء / الھیكل •
 في األغلب. ویستخدام أدوات الربط المناسبة

8–7 

إنتاج نص مناسب للسیاق المطروح في المھمة الكتابیة وھو التطوع في مھرجان في دولة ناطقة باللغة  •
 العربیة.

 على تقدیم تقییم عن التجربة للمنظمین.التركیز  •

وتقدیم مقترحات لتحسین التجربة في  ،تغطیة الھدفین األساسیین من المھمة وھما: وعرض تجربتھم •
 المستقبل.

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

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

10–9 
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العلوم والتكنولوجیا السؤال الخامس:
أنت عضو في نادي العلوم في مدرستك وترید أن ینضم مزید الطالب للنادي. اكتب نشرة من أجل التشجیع على 

حریًصا على أن تخاطب جمیع الطالب ومن ضمنھم الذین یعتقدون أن العلوم صعبة االنضمام للنادي وأنشطتھ، وكن 
ولیست ممتعة.

المحتوى بالجمھور المستھدف (جمیع الطالب ومن  / یربط المعلومات  أو لم مناسبغیر  انص ینتج •
  .دون أن العلوم صعبة ولیست ممتعة)ضمنھم الذین یعتق

 محدود. للنادي وأنشطتھجیع على االنضمام التش التركیز على •

إما بالتشجیع على االنضمام إلى النادي،  صیلاالتفمع قلة  تناوال سطحیاالموضوع تناول أو  / تناوللم ی •
 .كلیھما أو أنشطتھ، أو

 محدود أو غیر مناسب. و/أو التفسیرات و/أو التبریراتالحجج باألمثلة المناسبة دعم  •

مربك  من خالل صیاغة الفقرات المحكمةمع تطور األفكار بما یتماشىالنصي  تطویر البناء / الھیكل •
 محدود. استخدام أدوات الربط المناسبةوأومشوش 

 

4–3 

دون المحتوى بالجمھور المستھدف (جمیع الطالب ومن ضمنھم الذین یعتق / یربط المعلومات انص ینتج •
  .إلى حد ما ممتعة)أن العلوم صعبة ولیست 

 على التشجیع على االنضمام للنادي وأنشطتھ.أحیانایركز  •

 إما بالتشجیع على االنضمام إلى النادي، أو أنشطتھ، أو إلى حد ما تناول الموضوع بشيء من التفصیلی •

 .كلیھما
 أحیانا. و/أو التفسیرات و/أو التبریرات دعم الحجج باألمثلة المناسبةی •

أحیانا،  من خالل صیاغة الفقرات المحكمةبما یتماشى مع تطور األفكاریطور البناء / الھیكل النصي  •
 إلى حد ما. ویستخدام أدوات الربط المناسبة

 

6–5 

دون الذین یعتقالمحتوى بالجمھور المستھدف (جمیع الطالب ومن ضمنھم  / یربط المعلومات انص ینتج •
  جید نسبیا. بشكل أن العلوم صعبة ولیست ممتعة)

 على التشجیع على االنضمام للنادي وأنشطتھ. غالبایركز  •

في  كلیھما أو ،أو أنشطتھ ،تناول الموضوع بشيء من التفصیل إما بالتشجیع على االنضمام إلى الناديی •
 .األغلب

 غالبا. و/أو التفسیرات و/أو التبریرات دعم الحجج باألمثلة المناسبةی •

غالبا،  من خالل صیاغة الفقرات المحكمةبما یتماشى مع تطور األفكارالنصي  یطور البناء / الھیكل •
 في األغلب. ویستخدام أدوات الربط المناسبة

 

8–7 

بالجمھور المستھدف (جمیع الطالب ومن ضمنھم الذین یعتقدون المحتوى  / إنتاج نص یربط المعلومات •
 أن العلوم صعبة ولیست ممتعة).

 التركیز على التشجیع على االنضمام للنادي وأنشطتھ. •

 كلیھما. أو ،أو أنشطتھ ،تناول الموضوع بشيء من التفصیل إما بالتشجیع على االنضمام إلى النادي •

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

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

10–
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Criterion C: Format 

• How correctly does the student produce the required text type?

• To what extent are the conventions of text types appropriate?

Marks Level descriptor 
0 The work does not reach a standard described by the descriptors below. 

1 
The text type is not recognizable. 
Conventions appropriate to the text type are not used. 

2 
The text type is hardly recognizable or is not appropriate. 
Conventions appropriate to the text type are very limited. 

3 The text type is sometimes recognizable and appropriate. 
Conventions appropriate to the text type are limited. 

4 
The text type is generally recognizable and appropriate. 
Conventions appropriate to the text type are evident. 

5 
The text type is clearly recognizable and appropriate. 
Conventions appropriate to the text type are effective and evident. 

 ]، یجب أن تشمل االجابة كل المعلومات المطلوبة.5من العالمات [للحصول على أقصى قدر 

 ]، یجب تطبیق أكثر من نصف المعلومات.3وللحصول على [

ھي عالمات المالحظات، ولیس عالمة  Cمالحظة: یتم تذكیرالمصححین أن نقاط المعیار
التحیة  :لى سبیل المثال(ع لمطلوبةالمخططات. لذلك، عندما یتم االیفاء جزئیا أو أكثر من النقاط ا

النظر  ذكر للتحیة الختامیة ). في ھذه الحاالت، ینبغي على المصححین ولكن ال االفتتاحیة مذكورة
في العمل بصورة شاملة وتحكیم خبرتھم المھنیة، مع اإلشارة إلى المعاییر، للوصول إلى العالمات 

 النھائیة.

 الرسالة

 یستخدم األسلوب الرسمي. •

 جادة مناسبة.یتبنى نبرة  •

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 التعلیمات

 یستخدم األسلوب شبھ الرسمي. •

 المستھدف بشكل مباشر.یخاطب الجمھمور  •

 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.•
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 المدونة

 من العامیة.یستخدم األسلوب الرسمي أو شبھ الرسمي، ومن الممكن أن تتضمن بعض العبارات  •

 یثیر اھتمام وفضول القراء. تتضمن المدونة عنوانًا مشوقًا •

 یستخدم ضمیر المتكلم. •

یثیر اھتمام القارىء /  یھتم بالجمھور المستھدف، ویتحقق ذلك من خالل: التفاعل المباشر بإسلوب •
 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. •

 النشرة

 یستخدم األسلوب شبھ الرسمي. •

 بخاتمة قصیرة.یبدأ النص بمقدمة للتعریف بالموضوع وعرض المشكلة وینھي  •

 تحدید األفكار عن طریق استخدام أدوات تنسیقیة للنص مثل: العناوین الفرعیة والنقاط والترقیم... إلخ. •

 إلخ.»... برید إلكتروني«و/أو » رقم تلیفون«و/أو » توصل معنا«یتضمن النص عناصر مثل:  •

 یكتب النص بأسلوب مقنع ومشجع.•
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