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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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Section A 

Criterion A: Language 

• Does the student demonstrate an ability to use the language effectively and accurately?

• Does the student use spelling, calligraphy (see “Glossary of terms”), vocabulary and
grammatical structures correctly and accurately? 

Marks Level descriptor 
0 Language inaccuracies completely obscure communication. 

1 Language inaccuracies often obscure communication. 

2 Language is generally accurate and does not obscure communication. 

3 Language is mostly accurate and communication is clear. 

 توضیح

 عدد الكلمات

(ما یعادل اللغات “أ”كلمة في القسم  50أن یكتبوا بما ال یقل عن  المبتدئفي المستوى  یشترط على الممتحنین
 الحد األدنى من الكلمات المطلوبة في القسمغیر الالتینیة)، وال یحاسب الممتحن في حال لم یتمكن من تحقیق 

 .“أ” 

 اللغة

لیست جمیع األخطاء اللغویة التي یقع فیھا الممتحن لھا ذات األھمیة، وھذا األمر یجب أن یأخذه المصححون 
بعض األخطاء یكون لھا تأثیر واضح على المعنى ومؤشراتھ مما یجعل فھم المقصود متعذراً.  بعین االعتبار.

وھناك أخطاء تعكس ضعف جوھري في التعامل  أخطاء بسیطة ال تأثیر لھا على فھم المعاني ومؤشراتھا.وھناك 
 مع اللغة وقواعدھا، في حین أن أخطاء أخرى قد تكون بسبب إغفال الممتحن عنھا ال أكثر.

 العثرات

 األخطاء تكون على مستویات مختلفة الصعوبة. 

ممتحنیین عند الكتابة إلى عدم تصریف الفعل بصورتھ الصحیحة، أو یغفلون فعلى سبیل المثال یعمد الكثیر من ال
األفعال المضارعة المجزومة، رغم أنھم یعرفون متى یستخدم النفي أو  أواخرحذف حرف العلّة أو النون من 

 صیغة األفعال الخمسة في الكتابة.

 األخطاء المتكررة

 “درسوا الطالب”ظمة، كالجمع بین فاعلین في الجملة مثل ھناك بعض األخطاء في األبنیة تتكرر بصورة منت

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

 ثغرات

فعلى سبیل المثال الحاجة . بعض األبنیة اللغویة نادراً ما تأتي صحیحة، أو أنھا ال تظھر رغم ضرورة استخدامھا
 ورغم ذلك یغفلھ الممتحن.للفعل في الجمل 
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Criterion B: Message 

• Is all the relevant information conveyed?

Marks Level descriptor 
0 No relevant information has been conveyed. 

1 Some relevant information has been conveyed. 

2 More than half (at least three pieces of information) has been conveyed. 

3 All relevant information has been conveyed effectively. 

: لاألو لالسؤا  

یَْوَم أمس حضرت إلى مدرستك شخصیّةٌ ذات شھرة وتحدّثت إلى الطالب، وكان حدیثھا ُمثیًرا لإلعجاب، اكتب 
 :في مدونتك حول

 المكان الذي جرى فیھ الحدیث •

 ھي ھذه الشخصیّةمن  •

 ما رأیك بھذه الشخصیّة  •

 بماذا تحدثت  •

 ما أثر ھذا الحدیث علیك. •

: الثاني لالسؤا  

مّر أسبوعٌ على تغیّب حیوانك األلیف عن المنزل. وترید تصمیم ملصق إعالني ستنشره في أرجاء الحي تعلن 
 :فیھ

 متى اختفى حیوانك األلیف •

 أین شوھد آخر مرة •

 بھما حیوانك األلیف صفتین یتصف •

 كیفیة االتصال بك•

Criterion C: Format 

• Does the format correspond to the task?

Marks Level descriptor 
0 The format is not appropriate. 

1 The format is appropriate. 
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Section B 

Criterion A: Language 

• To what extent does the student demonstrate an ability to use the language effectively and
accurately?

• Does the student use a range of vocabulary and grammatical structures?

• Does the student show an awareness of the appropriate register for the task?

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

1–2 

The response and communication are of limited effectiveness. 
The range of vocabulary used is limited. 
Some basic grammatical structures are used accurately. These are isolated and limited 
in range. 
Register is inappropriate.  

3–4 

The response and communication are partially effective. 
The range of vocabulary used is sometimes varied. 
Most basic grammatical structures are used accurately. 
Register is partially appropriate. 

5–6 

The response is generally accurate and communication is generally effective. 
The range of vocabulary used is varied. 
Basic grammatical structures and a limited range of more complex grammatical 
structures are used accurately. 
Register is generally appropriate. 

7–8 

The response is accurate and communication is effective. 
The range of vocabulary used is varied and effective. 
Basic and some more complex grammatical structures are used accurately. 
Register is appropriate. 

 توضیح

 عدد الكلمات

(ما یعادل اللغات “أ”كلمة في القسم  50أن یكتبوا بما ال یقل عن  المبتدئفي المستوى  الممتحنینیشترط على 
 غیر الالتینیة)، وال یحاسب الممتحن في حال لم یتمكن من تحقیق الحد األدنى من الكلمات المطلوبة في القسم

 .“أ” 

 اللغة

ذات األھمیة، وھذا األمر یجب أن یأخذه المصححون لیست جمیع األخطاء اللغویة التي یقع فیھا الممتحن لھا 
بعض األخطاء یكون لھا تأثیر واضح على المعنى ومؤشراتھ مما یجعل فھم المقصود متعذراً.  بعین االعتبار.

وھناك أخطاء تعكس ضعف جوھري في التعامل  وھناك أخطاء بسیطة ال تأثیر لھا على فھم المعاني ومؤشراتھا.
 ، في حین أن أخطاء أخرى قد تكون بسبب إغفال الممتحن عنھا ال أكثر.مع اللغة وقواعدھا

 العثرات

 األخطاء تكون على مستویات مختلفة الصعوبة. 

فعلى سبیل المثال یعمد الكثیر من الممتحنیین عند الكتابة إلى عدم تصریف الفعل بصورتھ الصحیحة، أو یغفلون 
المضارعة المجزومة، رغم أنھم یعرفون متى یستخدم النفي أو  حذف حرف العلّة أو النون من أواخر األفعال

 صیغة األفعال الخمسة في الكتابة.
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 األخطاء المتكررة

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

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

 ثغرات

فعلى سبیل المثال الحاجة . بعض األبنیة اللغویة نادراً ما تأتي صحیحة، أو أنھا ال تظھر رغم ضرورة استخدامھا
للفعل في الجمل ورغم ذلك یغفلھ الممتحن.
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Criterion B: Message 

• To what extent does the student fulfil the task?

• Are the ideas well-developed?

• Is there evidence of a logical structure (paragraphing and sequencing)?

• Are cohesive devices used effectively?

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

1–2 

The task has been partially fulfilled. 
One or more ideas have been identified and have been partially developed. 
There is limited evidence of a logical structure. 
There is a partially successful use of a limited range of simple cohesive devices. 

3–4 

The task has been generally fulfilled. 
One or more ideas have been identified and have been developed. 
There is evidence of a logical structure. 
There is a generally successful use of a range of simple cohesive devices. 

5–6 

The task has been fulfilled. 
All ideas have been identified and some have been developed well. 
There is a logical structure. 
There is successful use of a range of simple cohesive devices. 

7–8 

The task has been fulfilled effectively. 
All ideas have been developed well. 
There is an effective, logical structure. 
There is successful use of a range of simple and some complex cohesive devices. 

 :السؤال الثالث

. وسیتم نشر المقال “رحلة ال تنسى”مسابقة للعثور على أفضل مقال بعنوان  “رحالت الشباب”تجري مجلة 
بھ للمنافسة، واصفا مغامراتك وكیف جعلت رحلتك ھذه الفائز في العدد القادم من المجلة. اكتب مقاال ستتقدم 

 رحلة ال تنسى.

یتحدث فیھ عن رحلة ال  مقاالباإلشارة إلى أنھ یكتب بمقدمة قصیرة حول تجربتھ أو اكتفى الطالب  •
مغامراتھ ولماذا جعلت حول مختصرتین) (معلومتین أو مقتضبة ذاكرا معلومات بسیطةتنسى 

 ذلكألفكار التي تبرر سبب دون توسعة لرحلتھ ال تنسى 

أو التفصیالت غیر متصلة باألفكار  المعلومات المقدمة غیر مدعومة بتفصیالت واضحة وكافیة •
 یر متسلسلة بشكل منطقي)األفكار غ (بعض ، وغیر منظمة بشكل منطقياتصاال وثیقًا

 الخ) واحدة، تجربة وصف ،لماذا ھي ال تنسى أین كانت الرحلة،( فكرة واحدة تم تفصیلھا •

موقع الرحلة من حیث  تحدید مطروحةالمقصود بالتفصیالت ھو وجود جملتین تفّصالن كل فكرة (
خوف، فرح، دھشة....، وصف ، وصف طبیعة مشاعره ، ساحلیة، ...[جبلیةالطبیعة الجغرافیة 

 ) إحدى المغامرات متى بدأت ما طبیعتھا

بحیث تبدو عملیة  .المقالوالترابط بحیث یُظھر بناء  قام الطالب بالكتابة إال أنھ لم یعن بالتسلسل •
العرض تفتقر للترابط بحیث أن األفكار ال (لم تتضح المقدمة، منطقة  الكتابة متدرجة بشكل منطقي

 عملیة التواصل الكتابي غیر متوفر من حیث توسعة األفكار)تمھد لبعضھا البعض، 

ى الطالب (اكتف تنعكس بدورھا في تقویة النص ھناك توظیف بسیط ألدوات الربط البسیطة ولكن لم •
 .بأدوات الربط البسیطة كحروف العطف

4–3 
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بحیث أشار إلى أنھ  )(من حیث وضوح المقدمة، العرض والخاتمة المقالحقّق الطالب متطلبات  •
 المغامرات التي قام بھا مقدما تفصیالت حول یكتب مقاال حول رحلة قام بھا وھي رحلة ال تنسى

  (المقصود بالتفصیل أن الطالب ألحق الفكرة/ األفكار بجملتین مفصلتین)

تحدید ( كثر من معلومة من المعلومات المقدمة مدعومة بتفصیالت وقد تّم تطویرھا بشكل مناسبأ •
موقع الرحلة من حیث الطبیعة الجغرافیة [جبلیة، ساحلیة، ...]، وصف طبیعة مشاعره خوف، 

ابتدأت، ماذا واجھ أثناء مغامرات التي قام بھا من حیث طبیعتھا متى ال فرح، دھشة....، وصف
، من شاركھ الرحلة وما أثره وبالتالي جعلت من الرحلة أمًرا ال ینسى مما جعلھا ممیزة ابھ ھقیام

 )على أحداث الرحلة
(من حیث الترابط بین األفكار المتناولة  المقالوضوح في التسلسل والترابط الذي یشیر إلى بناء  •

تمھد للعرض وتبرز سبب كتابة المقال،  [المقدمةوضوح مالمح المقال  والتدرج المنطقي لھا)
 األفكار المفصلة والتي تمھد الواحدة منھا لألخرى والعرض یتضمن 

.المقالناك توظیف ناجح ألدوات الربط البسیطة التي أسھمت في تقویة بناء ھ •

6–5 
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تعبر عن ذاتیتھ وتكشف بشكل دقیق حیث استخدم عبارات متناسبة  المقالحقّق الطالب متطلبات  •
(المقصود  وألحق ذلك بمجموعة من األفكار المفصلة لكل نقطة متناولةعن تجربتھ ومغامراتھ 

 بالتفصیالت أن الطالب اعتمد جملتین على األقل لتطویر كل فكرة)

تحدید موقع الرحلة من (المعلومات المقدمة مدعومة بتفصیالت دقیقة ومطّورة بشكل دقیق ومرّكز •
 ، قد یحدد الطالب الوقت والیوم حیث الطبیعة الجغرافیة [جبلیة، ساحلیة، ...] ، أثر المكان علیھ

وصف طبیعة مشاعره خوف، فرح، دھشة....، وصف متى وصل ومن شاركھ في الرحلة، 
 التي قام بھا من حیث طبیعتھا متى ابتدأت، ماذا واجھ أثناء قیامھ بھا مما جعلھا ممیزة المغامرات

 وبالتالي جعلت من الرحلة أمًرا ال ینسى، من شاركھ الرحلة وما أثره على أحداث الرحلة)

[جاء األفكار مترابطة والواحدة منھا ممھدة لألخرى، الترابط المنطقي بین األفكار] [إحدى/ كلتا  •
 كما سلف)وذلك بذكر التفاصیل المتعلقة بھا  (جمیع األفكار تم تطویرھا ]تم تطویرھالفكرتین ا

من حیث التدرج المنطقي بین طبیعة  المقالھناك وضوح ومنطقیة في التسلسل والترابط في بناء  •
  األفكار المطروحة والتبریر لھا

روابط المتنوع ألدوات الربط مثل:  (استخدام لمقالوالمعقدة المعتمدة في بناء ا الربط البسیطةاستخدام ناجح ألدوات 
 في الواقع –بما أن  –ألن  –حقا  –فعال  سبب:الدالة على 

 .بداعي –بسبب  –نظرا إلى 

 یضاف إلى -ثم إن –مع ذلك  –عن فضال  إضافة:ابط الدالة على الرو

 ذلك.عالوة على  -ذلككو –ما أن ك –مثلما  –ذلك 

 إال -بینما –أّن  رغی –لكّن  والمعارضة:الروابط الدالة على النقیض  -

 على أن في –بل  –لیس فقط .... وحسب  -في المقابل –رغم  – –أن 

 عالوة على ذلك. -بالرغم من .–حین 

 في -بالنتیجة –إذا  – لذا –لھذا السبب  نتیجة:لدالة على الروابط ا -

 ا.)ھكذو -لھذا السبب –بحیث  –لذلك  – – النھایة

الطالب وخبراتھ الشخصیة انعكست في عملیة اختیار األسالیب واألدوات  إن ذاتیةیمكن القول 
عن أثر الرحلة علیھ ،وعلى حیاتھ، خیاراتھ،  (عبّر الطالب المناسبة لتحقیق األفكار المطلوبة

 عالقاتھ....

8–7 
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 :السؤال الرابع

سوف یزور مدرستك طالب من بلدان مختلفة، وترید تنظیم جولة لھم داخل مدینتكم. صمم منشوًرا یُعّرف قریبا 
الضیوف باألماكن التي أدرجتھا في الجولة، ووسائل النقل التي تنوون استخدامھا، ومدة الجولة واألمور التي 

 .یجب مراعاتھا أثناء الجولة

 التي سیطلع علیھا الطلبة ویشیر إلى غایتھ یعبر عن المنشور عنوان رأسياكتفى الطالب باإلشارة إلى  •

تفصیل (وجود جملتین أو أكثر تفصل الفكرة ال، إال أن اإلجابة لم تأت مفصلة وموضحة المقصود بالزائرون
 المطروحة)

(لم یعتمد على  غیر منظمة بشكل منطقي ،ةكافی غیروالمعلومات المقدمة غیر مدعومة بتفصیالت واضحة  •
ذكر وسائل النقل ، األماكن التي ستتم زیارتھاألفكار المتناولة، اكتفى بذكر أسماء ناوین الفرعیة المفصلة لالع

مرین مثل: االنتظار في بذكر وقت الجولة أو زمنھا، ذكر أمر أو أاكتفى  .،بدون تفاصیل مثل الحافلة.. السیارة.
 مكان محدد، عدم الوقوف أثناء مسیر الحافة،....

النقاط المتناولة في المقصود بتفصیالت ھو وجود جملتین تفصالن (واحدة أو معلومتین تم تفصیلھامعلومة  •
( قریبة، بعیدة، جبلیة، مسرح،  طبیعة ھذه األمكنةلكنھ لم یفصل  أسماء األماكن التي سیزورنھا،مثال  المنشور

 ي واحد إلحدى النقاط المطروحة في المنشور)جانب تفصیلذكر  /، المكتبة العامة، ...وسط البلد، ساحلیة، البحر

بحیث تبدو  المنطقي للنقاط المطروحة في المنشورقام بالكتابة إال أنھ لم یعن بالتسلسل والترابط رغم أّن الطالب  •
( تفتقد للتمھید، غیر متصلة من حیث أنھا تقدم فكرة  ة ومتدرجة بصورة منطقیةلعملیة تناول األفكار متسلس

 تفصیلیة)

اكتفى باستخدام  لم تعزز بناء المنشورھناك توظیف بسیط ألدوات الربط البسیطة ولكنھا لم تنعكس بدورھا  •
 العطفأدوات 

4–3 

ویبدو ذلك من خالل العنوان الرئیس الجاذب والذي یبرز الغایة من  منشوراوّضح الطالب إلى أنھ یكتب  •
( من المنشور الذي سیطلع علیھ الطالب الزائرون، وكذلك العناوین الفرعیة التي فصلت العنوان الرئیس. 

 الثة عناوین فرعیة )المتوقع توافر ث

اردة في السؤال" عنوان مختص بكل ( أشار إلى جمیع المطلوبات الوالمعلومات المطلوبة تم ذكرھا بشكل تام •
 جانب)

معلومة واحدة أو معلومتین تم تفصیلھا بحیث ذكر الفكرة وقدم لھا تبریرا مفّصال (المقصود بتفصیالت ھو  •
لنقاط المطروحة (مثل األماكن التي ستتم زیارتھا وسماتھا، مثال / ذكر ل عناصر المنشوروجود جملتین تفصالن 

 بعضاختارھا..... تفصیل  م أثناء الجولة وسبب استخدامھا، األمور الواجب مراعاتھاوسائل النقل التي ستستخد

 )....إلخالتي ستصاحب الجولة مثال النشاطات
عام بشكل  اتسمت بالتسلسل والترابط الذي یُظھر بناءھا بحیث تبدو عملیة تناول األفكار  المنشورعملیة كتابة  •

 ة أو إعطائھ وصفابالعنوان الفرعي مثل وصف مالمح أحد األمكنبحیث اتصلت األفكار 
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وّضح الطالب إلى أنھ یكتب منشورا ویبدو ذلك من خالل العنوان الرئیس الجاذب والذي یبرز الغایة من  •
المنشور الذي سیطلع علیھ الطالب الزائرون، وكذلك العناوین الفرعیة التي فصلت العنوان الرئیس بشكل 

 مفصل ودقیق 

 المعلومات المطلوبة تم ذكرھا بشكل تام •

صیل كافیة بحیث ذكر الفكرة وقدم لھا تبریرا مفّصال (المقصود بتفصیالت ھو وجود كل معلومة ألحقت بتفا •
جملتین تفصالن عناصر المنشور مثال / ذكر للنقاط المطروحة (مثل األماكن التي ستتم زیارتھا وسماتھا، 

 ... تفصیل بعضوسائل النقل التي ستستخدم أثناء الجولة وسبب استخدامھا، األمور الواجب مراعاتھا اختارھا..

( ھناك ما یزید عن ثالثة عناوین فرعیة بمعني العنوان الخاص )النشاطات التي ستصاحب الجولة مثال....إلخ
باألماكن یفصل لعناوین جانبیة تفصل كل مكان على حدة، تفصیل ألنواع وسائل النقل، ذكر التعلیمات بالتفصیل 

 بس قبعة خوفا من شدة الحر، االلتزام بالمواعید.......مثل عدم األكل والشرب في الحافلة ، الحرص على ل

عملیة كتابة المنشور اتسمت بالتسلسل والترابط الذي یُظھر بناءھا بحیث تبدو عملیة تناول األفكار متسلسلة  •
  ومترابطة

 الروابط الدالة على سبب :( ھناك توظیف مناسب ألدوات الربط البسیطة والمركبة وإبراز لخصائص المنشور •

 في الواقع –بما أن  –ألن  –حقا  –فعال 
 یضاف إلى -ثم إن –مع ذلك  – ابط الدالة على إضافة : فضال عن الرو. بداعي –بسبب  –نظرا إلى 

 إال  -بینما –أّن  رغی –المعارضة : لكّن والروابط الدالة على النقیض   عالوة على ذلك. -ذلككو –ما أن ك –مثلما  –ذلك 

 على أن في –بل  –لیس فقط .... وحسب  -المقابلفي  –رغم  – –أن 

 في -بالنتیجة –إذا  –لذا   –لدالة على نتیجة : لھذا السبب الروابط ا  عالوة على ذلك. -بالرغم من.  –حین 

 ) ا.ھكذو -لھذا السبب –بحیث  –لذلك  – – النھایة
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السؤال الخامس: 
لقد تّم اإلعالن في مدرستك عن االنتخابات الخاصة برئیس مجلس الطلبة الجدید. وطلب من كل مرشح أن یلُ قي 

خطابا یتحدث فیھ إلى زمالئھ الناخبین عن األسباب التي تجعل منھ المرشح المناسب وما التغییرات التي سیحدثھا 
على الحیاة المدرسیة. اكتب نص الخطاب. 

الخطاب (لماذا یعد الشخص المناسب، التغییرات التي سیقوم بھا وأثرھا على الحیاة  ذكر عام للغایة من •
) إشارة بسیطة األنشطة والرحالت ، مثل موعد االمتحانات، موعد الوجبات، عدد الواجبات.....المدرسیة

 للغایة من ھذا الخطاب

مع  (عالقاتھ المرشح المناسبیقدم خطابا مدعوما بالقلیل من التفصیالت حول األسباب التي تجعل منھ  •
، بعضا من التفصیالت البسیطة حول المدرسیة) زمالئھ، النشاطات الي یقوم بھا، دوره في الحیاة

 التغییرات التي سیحدثھا

(المقصود بالدعم أدلة تثبت  یذكر بدعم ضئیل سبب كونھ المرشح المناسب، أو التغییرات التي سیحدثھا •
 كأن یشیر لنشاط محدد، موقف محدد...)

 یدعم الحجج المقدمة باستخدام بعض التفسیرات واألمثلة على ذلك •

  ویمكن أن یعتمد على أمثلة من تجاربھ الشخصیة

( توظیف  یستخدم بعض الفقرات وأدوات التنظیم بھدف تكوین بنیة متماسكة لھیكلة وتطویر نص الخطاب •
 )، أدوات اإلقناعدوات الربط، أسالیب خطاب مناسبةأ

4–3 

(لماذا یعد التركیز على جانب واحد من النقاط المطلوبة دون غیرھا وتقدیم بعض التفصیالت حولھا •
، مثل موعد االمتحانات، موعد الشخص المناسب، التغییرات التي سیقوم بھا وأثرھا على الحیاة المدرسیة

 )الواجبات..... األنشطة والرحالتالوجبات، عدد 
ددة كأن یقول غایتي ( یحدد الغایة بجملة محبطریقة واضحة عموما الخطابتنص على أن الھدف من ھذا  •

 من ھذا الخطاب، أو الھدف من ھذا الخطاب،....)

لكونھ المرشح  بشكل واضح مع بعض التفسیرات الداعمة للخطابیقدم توضیحا لبعض النقاط المضمنة  •
(عالقاتھ مع زمالئھ، النشاطات الي یقوم األنسب أو لطبیعة التغییرات التي سیحدثھا في الحیاة المدرسیة

 )، المھارات الي یمتلكھا......، الخدمات االجتماعیة التي یقوم بھابھا، دوره في الحیاة المدرسیة
استخدام بعض التفسیرات وذات الصلة یدعم الحجج المقدمة بو سیقوم بذلك بشكل مناسب، یفسر كیفو •

  باألمثلة. ویمكن أن یستند األمثلة على تجربة شخصیة

 الخطاب(بحیث تظھر العناوین الداخلیة ونقاط  یستخدم أدوات التفقیر یعنى ببنیة متماسكة ومطّورة للتقریر

 ( اعتماد أدوات الربط المناسبة) األفكار متماسكة ومترابطة بشكل منطقي

و ، األسباب التي تجعل منھ المرشح المناسبمن التفصیالت حول بعدد مناسب مدعوما  خطابایقدم  •
( توظیف أدوات الربط، أسالیب خطاب مناسبة، أدوات ( التغییرات التي سیحدثھا في الحیاة المدرسیة

 اإلقناع)

   سبب كونھ المرشح المناسب، أو التغییرات التي سیحدثھا. مناسبیذكر بدعم 
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 حولھاالمطلوبة النقاط المطلوبة دون غیرھا وتقدیم التفصیالت  كافة علىالتركیز  •

مثل حدد الغایة بجملة واضحة ( بشكل عمیقبطریقة واضحة  الخطابتنص على أن الھدف من ھذا و •
 غایتي من الترشح ھو أن .....)

األنسب أو  لكونھ المرشح بشكل واضح مع التفسیرات الداعمة في الخطابلنقاط المضمنة لیقدم توضیحا  •
(عالقاتھ مع زمالئھ، النشاطات الي یقوم بھا، دوره في  لطبیعة التغییرات التي سیحدثھا في الحیاة المدرسیة

 الحیاة المدرسیة، الخدمات االجتماعیة التي یقوم بھا، المھارات الي یمتلكھا......)

یرات ذات الصلة باألمثلة. یدعم الحجج المقدمة باستخدام التفسو سیقوم بذلك بشكل دقیق، یفسر كیفو •
 ( یذكر التفصیالت لما سیقوم بھ  شخصیةال تھتجرب منمثلة إلى أویستند 

بشكل  النقاط الرئیسة للخطاب(بحیث تظھر  للخطابیستخدم أدوات التفقیر یعنى ببنیة متماسكة ومطّورة  •
 )الخطابونقاط  متسلسل ومتدرج 

[ اعتماد أدوات الربط، عالمات الترقیم المناسبة، اعتماد أسالیب  ومترابطة بشكل منطقياألفكار متماسكة  •
 التوظیف المناسبة )

و التغییرات التي ، األسباب التي تجعل منھ المرشح المناسبالتفصیالت حول بمدعوما  خطابایقدم  •
 سیحدثھا في الحیاة المدرسیة

 (اعتماد أسالیب اإلقناع) و التغییرات التي سیحدثھا.سبب كونھ المرشح المناسب، أ عمیقیذكر بدعم  •

 وبشكل عمیق التفسیرات واألمثلة على ذلك یدعم الحجج المقدمة باستخدام •

 ، یشرح تجاربھ، یتوجھ للمستمعین)( یعتمد أسلوب المتكلم یعتمد على أمثلة من تجاربھ الشخصیة

الخطاب، یستخدم یستخدم بعض الفقرات وأدوات التنظیم بھدف تكوین بنیة متماسكة لھیكلة وتطویر نص  •
 لغة الخطاب، ووسائل اإلقناع بشكل كاف
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Criterion C: Format 

• To what extent does the student succeed in using the correct text type?

• Does the student use the appropriate format?

Marks Level descriptor 
0 The format is not appropriate. 

1 The format is partially appropriate. 

2 The format is appropriate. 

 المتوقعة لكل من الفنون الكتابیة التالیة: كحد أعلى یجب أن تتوافر النقاط ]2[للحصول على الدرجة 

 مقال سینشر في مجلة للشباب: الثالثالسؤال 

 سیكون لھ عنوان جاذب •

إظھار لعناصره [مقدمة ممھدة، عرض یشمل المطلوبات ومقّسم إلى فقرات، على  المقالسیعتمد في بناء  •
 خاتمة تعكس رأي الكاتب وتلخص تجربتھ]

 التي تعكس المبالغةالمتكلم، الجمل الوصفیة، بعض العبارات ، وسیعتمد أسلوب المغامرةسوف تظھر نبرة  •

 المنشور: السؤال الرابع

 ]التفصیلیة النقاط، العناوین الفرعیة، العنوان الرئیس[ عناصر المنشور •
 سیعتمد على اللغة الوصفیة/ الخطاب / النبرة اإلرشادیة •

 ستكون ھناك مقدمة ممھدة •

تكون ھناك معلومات ختامیة كذكر للبرید اإللكتروني، رقم ھاتف، أسماء ألشخاص س •

 لخطابا: السؤال الخامس

 [مقدمة تمھیدیة، عرض یتضمن نقاط تفصیلیة، خاتمة] الخطاب •

 سیعتمد تنظیم شبھ رسمي مع إشارات رسمیة •

 یتحدث من بعد ذاتي شخصي.سیتبنى الشكل الذاتي كونھ  •

 سیعتمد لغة الخطاب / نبرة اإلقناع  •

 )2( ، التي یبلغ عددھاویدعمھا بأدلة وأسانید سیقدم األفكار التي تم تحدیدھا بشكل منھجي•
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