
ELPA21  2من  1الصفحة     الروضة الصف:   عناصر توصیف مستوى اإلنجازات 
 القراءة

 المستوى األول مبتدئ
 القراءة

المستوى الثاني في بدایة المستوى 
 المتوسط

 القراءة
 المستوى الثالث متوسط

 القراءة
المستوى الرابع في بدایة المستوى 

 المتقدم

 القراءة
 المستوى الخامس متقدم

 أو أعلى 627نطاق الدرجات:  626-592نطاق الدرجات:  591-514نطاق الدرجات:  513-473نطاق الدرجات:  أو أقل 472نطاق الدرجات: 
عند قراءة النص المناسب للصف، 

 على: 1یعمل الطالب في المستوى 
النص المناسب للصف، یعمل  عند قراءة

 على: 2الطالب في المستوى 
عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل 

 على: 3الطالب في المستوى 
عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل 

 على: 4الطالب في المستوى 
عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل الطالب في 

 على: 5المستوى 
والعبارات في تحدید معاني الكلمات 

النصوص والحوارات؛ اإلجابة على أسئلة 
بمجرد نعم أو ال؛ التعرف على معاني 
بعض الكلمات المتكررة في النصوص 

 .المقروءة

تحدید الكلمات والعبارات الرئیسیة في 
النصوص والحوارات المقروءة؛ الرد على 

أسئلة بمجرد نعم أو ال، وبعض األسئلة 
بعض الكلمات االستفھامیة؛ معرفة معنى 

األساسیة والمستخدمة بشكل متكرر في 
 .النصوص المقروءة

تحدید الكلمات والعبارات التي یتكرر استخدامھا؛ 
اإلجابة على األسئلة المتعلقة بالتفاصیل الرئیسیة 
المستخلصة من النصوص والحوارات المقروءة 

بصوت عال؛ الرد على أسئلة متعلقة بموضوعات 
األسئلة للمساعدة في معرفة  مألوفة؛ اإلجابة على

معنى بعض الكلمات والعبارات الواردة في 
 .النصوص المقروءة بصوت عال

تصنیف الكلمات والعبارات في نصوص  
وحوارات تُقرأ بصوت مرتفع؛ اإلجابة على 

أسئلة تدور حول التفاصیل الرئیسیة في 
مجموعة متنوعة من أنواع النص؛ التعرف على 

من خالل القراءة بصوت الكلمات والعبارات 
مرتفع لنصوص قد یكون لھا معاٍن متعددة في 

 .السیاق

تحلیل تفاصیل نصوص مقروءة بصوت عال وحوارات حول  
مواضیع مألوفة وغیر مألوفة؛ تحلیل معلومات لإلجابة على 

أسئلة متعلقة بتفاصیل رئیسیة في النصوص المقروءة؛ تصنیف 
لتباین في النصوص الكلمات؛ إظھار مھارات المقارنة وا

المقروءة؛ استنباط معاني الكلمات باالستعانة بالنص والصور؛ 
 .االستماع إلى نص واتباع التوجیھات الواردة فیھ

 

 الكتابة
 المستوى األول مبتدئ

 الكتابة
المستوى الثاني في بدایة المستوى 

 المتوسط

 الكتابة
 المستوى الثالث متوسط

 الكتابة
بدایة المستوى المستوى الرابع في 
 المتقدم

 الكتابة
 المستوى الخامس متقدم

 أو أعلى 673نطاق الدرجات:  672-651نطاق الدرجات:  650-562نطاق الدرجات:  561-497نطاق الدرجات:  أو أقل 496نطاق الدرجات: 
عند الكتابة، یعمل الطالب في 

 على: 1المستوى 
عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 2
عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 3
عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 4
 على: 5عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 

تمییز عدد صغیر من األسماء واألفعال 
المتكررة في الكتابة؛ تكوین كلمات عن 
طریق ملء األحرف الناقصة؛ استخدام 

واألفعال التي یقل عدد صغیر من األسماء 
تكرارھا في النص المكتوب؛ اإلجابة على 

األسئلة البسیطة المتعلقة بالموضوعات 
 .المألوفة

معرفة األسماء واألفعال التي تُستخدم بشكل 
متكرر أثناء الكتابة واستخدامھا؛ كتابة الكلمات 

إبداء . عن طریق كتابة حرف ناقص واستكمالھا؛
وإیضاح سبب ذلك الرأي حول موضوع مكتوب 

الرأي؛ الرد على أسئلة بسیطة تدور حول 
 .موضوعات مألوفة

التعرف على األسماء واألفعال والعبارات 
القصیرة المتكررة واستخدامھا في الكتابة؛ كتابة 

الكلمات التي بھا حروف ناقصة وإكمالھا؛ 
استخدام أدوات االستفھام لتكوین أسئلة بسیطة؛ 

ل؛ إنشاء جمل بسیطة التعبیر عن رأي أو تفضی
 .كاملة من خالل وضع الكلمات بالترتیب الصحیح

التعرف على صیغ الجمع العادیة لألسماء  
واألفعال وحروف الجر التي یتكرر ورودھا في 

الكتابة واستخدامھا؛ كتابة الكلمات الشائعة في 
مستوى الصف؛ كتابة الجمل بعدد قلیل من 

؛ تكوین األخطاء؛ إبداء الرأي مع ذكر السبب
 .جمل كاملة بوضع الكلمات بالترتیب الصحیح

التعرف على صیغ الجمع العادیة لألسماء واألفعال وحروف 
الجر وأدوات االستفھام  في الكتابة واستخدامھا؛ كتابة الكلمات 
الشائعة والُجمل بمستوى الصف بصورة صحیحة؛ التعبیر عن 

مل كاملة من رأي أو تفضیل مع ذكر سبب لھذا الرأي؛ تألیف جُ 
 .خالل وضع الكلمات بالترتیب الصحیح

  



ELPA21  2من  2الصفحة     الصف: الروضة   عناصر توصیف مستوى اإلنجازات 
 االستماع

 المستوى األول مبتدئ
 االستماع

المستوى الثاني في بدایة المستوى 
 المتوسط

 االستماع
 المستوى الثالث متوسط

 االستماع
بدایة المستوى المستوى الرابع في 
 المتقدم

 االستماع
 المستوى الخامس متقدم

 أو أعلى 645نطاق الدرجات:  644-613نطاق الدرجات:  612-507نطاق الدرجات:  506-467نطاق الدرجات:  أو أقل 466نطاق الدرجات: 
عند االستماع، یعمل الطالب في 

 على: 1المستوى 
عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 2
عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 3
عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 4
 على: 5عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 

الرد على محادثات قصیرة؛ إدراك 
المعاني الخاصة بعدد قلیل من الكلمات 

المستخدمة بشكل متكرر  في النصوص 
وفي العروض المقروءة بصوت مرتفع 

الشفویة البسیطة وتحدید معانیھا؛ الرد 
على أسئلة بنعم أو ال وبعض األسئلة 

 .االستفھامیة؛ اتباع توجیھات بسیطة

اإلجابة على محادثات قصیرة؛ التعرف على 
معاني بعض الكلمات األساسیة والعبارات من 

بصوت عاِل والعروض  تُقَرأالنصوص التي 
التقدیمیة وتحدید معانیھا؛ الرد على أسئلة 

بمجرد نعم أو ال واألسئلة االستفھامیة؛ اتباع 
التوجیھات البسیطة وبعض التوجیھات ذات 
الخطوات المتعددة من دون الدعم بصورة؛ 
 تمییز بعض التفاصیل في محادثات طویلة.

التجاوب مع المحادثات وتحدید الكلمات 
والعبارات الرئیسیة من نصوص مقروءة 

وعروض تقدیمیة شفھیة؛ اإلجابة على أسئلة حول 
معاني الكلمات والعبارات؛ إجراء استدالالت 

وعقد مقارنات؛ اإلجابة على أسئلة بمجرد نعم أو 
ال واألسئلة االستفھامیة؛ استیعاب التفاصیل واتباع 

 .التوجیھات المطولة

د الكلمات والعبارات الرد على المحادثات وتحدی 
والتفاصیل المفتاحیة المستخلصة من القصص 

والعروض التقدیمیة الطویلة؛ اإلجابة على 
األسئلة، وتقییم المفردات المفتاحیة باستخدام 
تفاصیل مستخلصة من القصص والمحادثات 

 .الطویلة؛ إظھار التفكیر متعدد الخطوات

ات والتفاصیل الرد على المحادثات وتحدید الكلمات والعبار
المفتاحیة المستخلصة من القصص المطولة والعروض 

التقدیمیة اإلعالمیة؛ اإلجابة على األسئلة، وتقییم التفاصیل 
المفتاحیة المستخلصة من العروض التقدیمیة اإلعالمیة 

 .الطویلة؛ إظھار التفكیر متعدد الخطوات

 

 التحدث
 المستوى األول مبتدئ

 التحدث
في بدایة المستوى المستوى الثاني 

 المتوسط

 التحدث
 المستوى الثالث متوسط

 التحدث
المستوى الرابع في بدایة المستوى 

 المتقدم

 التحدث
 المستوى الخامس متقدم

 أو أعلى 625نطاق الدرجات:  624-598نطاق الدرجات:  597-535نطاق الدرجات:  534-487نطاق الدرجات:  أو أقل 486نطاق الدرجات: 
التحدث، یعمل الطالب في عند 

 على: 1المستوى 
عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 2
عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 3
عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 4
 على: 5عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 

الرد على عدد من المحادثات واألسئلة 
ألشیاء باستخدام القصیرة؛ وصف ا

األسماء واألفعال المستخدمة بشكل 
متكرر؛ إیصال معلومات بسیطة حول 

 موضوع ما.

التجاوب مع المحادثات واألسئلة، واتباع 
األوامر؛ وصف أفعال وأشیاء باستخدام أسماء 

وأفعال وعبارات قصیرة متكررة؛ توصیل 
معلومات بسیطة؛ إعادة سرد قصة وترتیبھا؛ 

جمل لوصف موقع؛ تصنیف استخدام أشباه 
المفردات؛ صیاغة أسئلة تتعلق بموضوع 

 موجھ.

التجاوب مع المحادثات واألسئلة واألوامر من 
خالل وصف التفاصیل والتصرفات باستخدام 

أسماء وأفعال وحروف جر؛ توصیل معلومات 
والتعبیر عن الرأي في موضوع مألوف؛ إجراء 

سرد استدالالت لإلجابة على األسئلة؛ إعادة 
 عرض تقدیمي شفھي مع التسلسل.

الرد على المحادثات واألسئلة والمواضیع 
الموجھة من خالل تحدید عناصر متعددة وشرح 
عدد من الخیارات؛ اإلجابة على األسئلة المتعلقة 

بمجموعة متنوعة من الموضوعات باستخدام 
تفاصیل داعمة؛ إبداء الرأي حول مجموعة 

القدرة على  متنوعة من الموضوعات؛ إظھار
االستخدام الصحیح لحروف الجر؛ وصف مكان 
 شيء ما؛ وإعادة عرض عرض شفوي وترتیبھ.

الرد على المحادثات واألسئلة والموضوعات الموجھة حول 
مجموعة متنوعة من الموضوعات من خالل تحدید عناصر 

وتوضیح الخیارات؛ اإلجابة على األسئلة حول التفاصیل 
متنوعة من الموضوعات؛ التعبیر عن الرئیسیة بشأن مجموعة 

راي أو تفضیل بشأن مجموعة متنوعة من الموضوعات؛ 
إعادة سرد القصص والتوجیھات ذات الخطوات المتعددة في 

 حدث ما باستخدام التسلسل.

 



21ELPA  2من  1الصفحة      الصف األول   عناصر توصیف مستوى اإلنجازات 
 القراءة

 المستوى األول مبتدئ
 القراءة

المستوى الثاني في بدایة المستوى 
 المتوسط

 القراءة
 المستوى الثالث متوسط

 القراءة
المستوى الرابع في بدایة المستوى 

 المتقدم

 القراءة
 المستوى الخامس متقدم

 أو أعلى 629نطاق الدرجات:  628-584نطاق الدرجات:  583-515نطاق الدرجات:  514-479نطاق الدرجات:  أو أقل 478نطاق الدرجات: 
عند قراءة النص المناسب للصف، 

 على: 1یعمل الطالب في المستوى 
النص المناسب للصف، یعمل  عند قراءة

 على: 2الطالب في المستوى 
عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل 

 على: 3الطالب في المستوى 
عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل 

 على: 4الطالب في المستوى 
عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل الطالب في 

 على: 5المستوى 
الواردة  تحدید معنى الكلمات والعبارات

صوص والحوارات المقروءة في الن
؛ اإلجابة على األسئلة بصوت عال

البسیطة بمجرد نعم أو ال واألسئلة 
االستفھامیة المتعلقة بموضوعات 
مألوفة؛ التعرف على الموضوع 

الرئیسي في الجملة المقروءة؛ التعرف 
على معاني بعض الكلمات التي یتكرر 

 ورودھا في النصوص المقروءة.

عرف على الكلمات والعبارات الرئیسیة في الت
النصوص والحوارات المقروءة بصوت مرتفع؛ 

الرد على أسئلة بمجرد نعم أو ال، وبعض 
األسئلة االستفھامیة حول موضوعات مألوفة؛ 

تحدید سبب یذكره المؤلف لدعم الفكرة 
الرئیسیة؛ التعرف على معنى الكلمات 

والعبارات المستخدمة بشكل متكرر في 
 النصوص المقروءة.

التعرف على الكلمات والعبارات المفتاحیة 
والموضوعات الرئیسة الواردة في النصوص 

والحوارات؛ اإلجابة على األسئلة البسیطة المتعلقة 
بالتفاصیل الرئیسیة؛ سرد بعض المعلومات أو 

التفاصیل أو األحداث؛ التعرف على األسباب التي 
ئیسیة؛ اإلجابة على یقدمھا الكاتب لدعم الفكرة الر

أسئلة كي تساعد في تحدید معنى الكلمات 
 والعبارات التي یقل تكرارھا.

التعرف على الموضوعات الرئیسیة في 
النصوص والنصوص التي تُقرأ بصوت عال؛ 

طرح أسئلة عن التفاصیل الرئیسیة في 
النصوص المكتوبة والنصوص التي تُقرأ 

دة سرد بصوت عال واإلجابة على األسئلة؛ إعا
القصص والمعلومات؛ تحدید أسباب یعطیھا 

المؤلف لدعم نقطة رئیسیة؛ اإلجابة على األسئلة 
حول مجموعة متنوعة من الموضوعات لتحدید 

معنى الكلمات والعبارات والتعبیرات 
 االصطالحیة البسیطة.

تحدید الموضوعات الرئیسیة الواردة في النصوص 
أسئلة عن التفاصیل والنصوص المقروءة بصوت عال؛ طرح 

الرئیسیة الواردة في النصوص والنصوص المقروءة بصوت 
عال واإلجابة على األسئلة؛ إعادة سرد النقاط الرئیسیة 

للقصص والمعلومات؛ تحدید األسباب التي قدمھا الكاتب لدعم 
فكرة رئیسیة؛ تلخیص المعلومات المستخلصة من المصادر 

ة بموضوعات مختلفة لتحدید المقدمة؛ واإلجابة على أسئلةمتعلق
معنى الكلمات أو العبارات أو التعبیرات االصطالحیة أو 

 لتوضیحھا.

 

 الكتابة
 المستوى األول مبتدئ

 الكتابة
المستوى الثاني في بدایة المستوى 

 المتوسط

 الكتابة
 المستوى الثالث متوسط

 الكتابة
المستوى الرابع في بدایة المستوى 

 المتقدم

 الكتابة
 المستوى الخامس متقدم

 أو أعلى 641نطاق الدرجات:  640-613نطاق الدرجات:  612-548نطاق الدرجات:  547-498نطاق الدرجات:  أو أقل 497نطاق الدرجات: 
عند الكتابة، یعمل الطالب في 

 على: 1المستوى 
عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 2
المستوى عند الكتابة، یعمل الطالب في 

 على: 3
عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 4
 على: 5عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 

اإلجابة على أسئلة بمجرد نعم أو ال 
واألسئلة االستفھامیة حول موضوعات 
مألوفة؛ ابتكار كلمات من خالل كتابة 

الحرف الناقص مع وجود مثال أو 
من األسماء  بدونھ؛ استخدام عدد صغیر

 واألفعال الشائعة عند الكتابة.

اإلجابة على أسئلة بمجرد نعم أو ال واألسئلة 
االستفھامیة حول موضوعات مألوفة؛ إیصال 

رسائل بسیطة عن موضوعات وأشیاء مألوفة؛ 
التعبیر عن رأي حول موضوع مألوف؛ إعادة 
سرد حدث وتقدیم معلومات بسیطة باستخدام 

المستخدمة بشكل متكرر؛ بعض كلمات الربط 
تكوین ُجمل بسیطة باستخدام األسماء واألفعال 

وحروف الجر وحروف العطف المستخدمة 
 بشكل متكرر.

المشاركة في مراسالت كتابیة قصیرة ؛ طرح 
األسئلة البسیطة المتعلقة بموضوعات مألوفة 

واإلجابة على األسئلة وكتابة نص قصیر حول 
الرأي حول موضوع الموضوعات المألوفة؛ إبداء 

مألوف مع تقدیم السبب؛ سرد تسلسل بسیط 
لألحداث وتقدیم المعلومات البسیطة؛ تكوین الجمل 

 البسیطة وتوسیعھا.

المشاركة في مراسالت كتابیة حول مجموعة 
من النصوص والموضوعات؛ تألیف النصوص 

كتابةً عن مجموعة مختلفة من الموضوعات؛ 
ن اآلراء المتعلقة اإلجابة على األسئلة معبراً ع

بمجموعة متنوعة من الموضوعات؛ سرد 
العدید من األحداث بتسلسل، وتقدیم معلومات 

بسیطة عن موضوع ما؛ تكوین الجمل البسیطة 
 وبعض الجمل المركبة وتوسیعھما.

المشاركة في المراسالت المكتوبة المطولة للمعلومات؛ تألیف 
یع؛ التعبیر نصوص مكتوبة حول مجموعة متنوعة من المواض

عن اآلراء حول مجموعة متنوعة من المواضیع؛ سرد سلسلة 
أحداث أكثر تعقیًدا؛ تكوین جمل بسیطة وبعض الجمل الُمركبة 

 وتوسعتھا.

 

  



ELPA21  2من  2الصفحة      الصف األول   عناصر توصیف مستوى اإلنجازات 
 االستماع

 المستوى األول مبتدئ
 االستماع

بدایة المستوى المستوى الثاني في 
 المتوسط

 االستماع
 المستوى الثالث متوسط

 االستماع
المستوى الرابع في بدایة المستوى 

 المتقدم

 االستماع
 المستوى الخامس متقدم

 أو أعلى 594نطاق الدرجات:  593-549نطاق الدرجات:  548-467نطاق الدرجات:  466-435نطاق الدرجات:  أو أقل 434نطاق الدرجات: 
االستماع، یعمل الطالب في عند 

 على: 1المستوى 
عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 2
عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 3
عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 4
 على: 5عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 

التعرف على الموضوع الرئیسي في 
العروض الشفویة؛ تحدید معنى عدد من 

الكلمات والعبارات؛ المشاركة في 
 المحادثات والمناقشات.

التعرف على الكلمات والعبارات الرئیسیة في 
عروض تقدیمیة للنصوص؛ المشاركة في 
محادثات قصیرة بشأن موضوعات مألوفة 

واإلجابة على األسئلة البسیطة واألسئلة 
وتحدید ملخصات االستفھامیة؛ جمع المعلومات 

المعلومات من مصادر شفھیة؛ التعرف على 
سبب یقدمھ متحدث لدعم فكرة؛ تحدید معنى 

 كلمات وعبارات واردة بشكل متكرر.

التعرف على المواضیع الرئیسیة وإجابة أسئلة 
حول بعض التفاصیل األساسیة في العروض 

الشفویة للنصوص؛ المشاركة في محادثات 
اضیع مألوفة وإجابة ومناقشات قصیرة حول مو

أسئلة بسیطة؛ جمع معلومات من مصادر شفھیة 
وتلخیصھا؛ تحدید سبب أو اثنین من األسباب التي 

 یسوقھا المتحدث لدعم نقطة رئیسیة.

التعرف على الموضوعات الرئیسیة؛ اإلجابة 
على األسئلة المتعلقة بعدد متزاید من التفاصیل 

ة الرئیسیة في العروض التقدیمیة الشفوی
للنصوص األدبیة والمعلوماتیة؛ المشاركة في 

محادثات ومناقشات حول موضوعات مختلفة؛ 
جمع المعلومات من المصادر الشفویة 

وتلخیصھا واإلجابة على أسئلة حولھا؛ تحدید 
األسباب التي یسوقھا المتحدث لدعم النقطة 

 الرئیسیة.

أثناء التعرف على الموضوعات الرئیسیة والتفاصیل الرئیسیة 
العروض التقدیمیة الشفویة للنصوص األدبیة والمعلوماتیة؛ 

المشاركة في المحادثات والمناقشات الموسعة والرد على أسئلة 
في موضوعات ونصوص مختلفة؛ جمع المعلومات 

المستخلصة من المصادر الشفویة وتلخیصھا واإلجابة على 
عم أسئلة حولھا؛ تحدید األسباب التي یسوقھا المتحدث لد

 النقطة الرئیسیة.

 

 التحدث
 المستوى األول مبتدئ

 التحدث
المستوى الثاني في بدایة المستوى 

 المتوسط

 التحدث
 المستوى الثالث متوسط

 التحدث
المستوى الرابع في بدایة المستوى 

 المتقدم

 التحدث
 المستوى الخامس متقدم

 أو أعلى 619نطاق الدرجات:  618-593نطاق الدرجات:  592-577الدرجات: نطاق  576-528نطاق الدرجات:  أو أقل 527نطاق الدرجات: 
عند التحدث، یعمل الطالب في 

 على: 1المستوى 
عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 2
عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 3
عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 4
 على: 5الطالب في المستوى عند التحدث، یعمل 

الرد على عدد من المحادثات واألسئلة 
القصیرة؛ وصف األشیاء باستخدام 
األسماء واألفعال المستخدمة بشكل 

متكرر؛ إیصال معلومات بسیطة حول 
 موضوع ما؛ إبداء رأي.

المشاركة في محادثات قصیرة؛ اإلجابة على 
األسئلة البسیطة بمجرد نعم أو ال واألسئلة 

االستفھامیة المتعلقة بالموضوعات المعروفة؛ 
توصیل رسائل بسیطة عن الموضوعات 

المعروفة؛ إبداء الرأي حول موضوع معروف؛ 
تلخیص بعض المعلومات الرئیسیة المستخلصة 
من المصادر؛ سرد أحد األحداث وتقدیم معلومة 

بسیطة باستخدام بعض كلمات الربط التي 
 لبسیطة.یتكرر ورودھا؛ تكوین الجمل ا

المشاركة في مناقشات ومحادثات قصیرة؛ طرح 
األسئلة البسیطة المتعلقة بالموضوعات المألوفة 

واإلجابة على أسئلة؛ تقدیم عروض تقدیمیة شفویة 
بسیطة وقصیرة عن الموضوعات المألوفة؛ إبداء 

الرأي في موضوع مألوف مع تقدیم السبب؛ 
تلخیص المعلومات المستخلصة من المصادر؛ 

عادة سرد تسلسل بسیط لألحداث وتقدیم إ
 المعلومات البسیطة.

المشاركة في المناقشات والمحادثات؛ تقدیم 
العروض التقدیمیة البسیطة القصیرة الشفویة 
المتعلقة بمجموعة مختلفة من الموضوعات؛ 
إبداء اآلراء المتعلقة بمجموعة متنوعة من 
الموضوعات؛ تلخیص المعلومات واإلجابة 

سئلة من المصادر المتوفرة؛ إعادة سرد على األ
العدید من األحداث بتسلسل وتقدیم معلومات 

بسیطة عن موضوع ما؛ تكوین الجمل البسیطة 
 وبعض الجمل المركبة وتوسیعھما.

المشاركة في المناقشات والمحادثات المطولة؛ تقدیم عروض 
تقدیمیة شفھیة تشتمل على القلیل من التفاصیل الوصفیة حول 

وعة متنوعة من المواضیع؛ التعبیر عن اآلراء حول مجم
مجموعة متنوعة من المواضیع؛ تلخیص معلومات وإجابة 
أسئلة من مصادر؛ سرد سلسلة أحداث أكثر تعقیدًا وتقدیم 

 بعض الحقائق؛ تكوین جمل بسیطة وُمركبة وتوسعتھا.
 

 



ELPA21  2من  1الصفحة      3-2فرقة الصف    عناصر توصیف مستوى اإلنجازات 
 القراءة

 المستوى األول مبتدئ
 القراءة

المستوى الثاني في بدایة 
 المستوى المتوسط

 القراءة
 المستوى الثالث متوسط

 القراءة
 المستوى الرابع في بدایة المستوى المتقدم

 القراءة
 المستوى الخامس متقدم

 أو أقل 456نطاق الدرجات الثاني: 
 أو أقل 494نطاق الدرجات الثالث: 

 488-457نطاق الدرجات الثاني: 
 540-495نطاق الدرجات الثالث: 

 554-489نطاق الدرجات الثاني: 
 609-541نطاق الدرجات الثالث: 

 594-555الدرجات الثاني: نطاق 
 643-610نطاق الدرجات الثالث: 

 أو أعلى 595نطاق الدرجات الثاني: 
 أو أعلى 644نطاق الدرجات الثالث: 

عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل 
 على: 1الطالب في المستوى 

عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل 
 على: 2الطالب في المستوى 

المناسب للصف، یعمل عند قراءة النص 
 على: 3الطالب في المستوى 

عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل الطالب 
 على: 4في المستوى 

عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل الطالب 
 على: 5في المستوى 

التعرف على الكلمات والعبارات والتعبیرات 
الرئیسیة واستیعابھا لتوضیح معنى النص؛ 

األسئلة الرئیسیة؛ اكتساب اإلجابة على 
 المعلومات الرئیسیة.

التعرف على الكلمات والعبارات والتعبیرات 
الشائعة لتوضیح معنى النص؛ تحدید الفكرة 
 الرئیسیة؛ اإلجابة على األسئلة الرئیسیة.     

تحدید الفكرة الرئیسیة وبعض التفاصیل الرئیسیة؛ 
ات اإلجابة على عدد من األسئلة؛ فھم معنى مفرد

المحتوى والكلمات والتعابیر األقل شیوًعا للوقوف 
على معنى النص؛ البدء في فھم كیف تؤثر صیغ 

 الكلمات على المعنى.

تحدید الفكرة الرئیسیة وعدد من التفاصیل الرئیسیة  
التي تدعم الفكرة الرئیسیة؛ اإلجابة على أسئلة أكثر 

تعقیداً؛ فھم معنى بعض المفردات األكادیمیة ومفردات 
المحتوى والكلمات والتعبیرات األقل شیوًعا للوصول 

إلى معنى النص؛ فھم كیفیة تأثیر بُنى الكلمة على 
 المعنى.

د الفكرة الرئیسیة وعدد من التفاصیل الرئیسیة تحدی
التي تدعم الفكرة الرئیسیة؛ اإلجابة على أسئلة أكثر 

تعقیداً؛ فھم معنى بعض المفردات األكادیمیة ومفردات 
المحتوى والكلمات والتعبیرات األقل شیوًعا للوصول 

إلى معنى النص؛ فھم كیفیة تأثیر بُنى الكلمة على 
 المعنى.

 

 الكتابة
 المستوى األول مبتدئ

 الكتابة
المستوى الثاني في بدایة 

 المستوى المتوسط

 الكتابة
 المستوى الثالث متوسط

 الكتابة
 المستوى الرابع في بدایة المستوى المتقدم

 الكتابة
 المستوى الخامس متقدم

 أو أقل 451نطاق الدرجات الثاني: 
 أو أقل 497نطاق الدرجات الثالث: 

 492-452نطاق الدرجات الثاني:  
 541-498نطاق الدرجات الثالث: 

 554-493نطاق الدرجات الثاني:  
 602-542نطاق الدرجات الثالث: 

 590-555نطاق الدرجات الثاني:  
 635-603 نطاق الدرجات الثالث:

 أو أعلى 591نطاق الدرجات الثاني: 
 أو أعلى 636نطاق الدرجات الثالث: 

یعمل الطالب في المستوى  عند الكتابة،
 على: 1

عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 
 على: 2

عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 
 على: 3

 على: 5عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى  على: 4عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 

إنشاء الكلمات عن طریق كتابة حرف 
قلیل من األسماء ناقص؛ استخدام عدد 

واألفعال المستخدمة بشكل متكرر؛ اإلجابة 
على عدد من األسئلة األساسیة وتوضیح 
المعلومات األساسیة باستخدام كلمات أو 

 عبارات منفصلة.

ابتكار كلمات من خالل كتابة حرف ناقص؛ 
تركیب كلمات وعبارات وُجمل بسیطة ذات 
صلة بموضوع موجھ؛ التعرف على أقسام 

الشائعة واستخدامھا؛ اختیار الكلمات الكالم 
 الرئیسیة لتوصیل المعني.

ابتكار كلمات من خالل كتابة حرف ناقص؛ تركیب 
ُجمل بسیطة ومرّكبة بمعنى واضح ذو صلة بأحد 
الموضوعات الموجھة؛ التعرف على أقسام الكالم 

الشائعة واستخدامھا؛ التمكن من أزمنة الفعل؛ 
 المعني. توسیع اختیار الكلمة لتوصیل

تكوین الجمل البسیطة، والمركبة، وبعض الجمل المعقدة 
التي تحمل معنى واضح وتتعلق بموضوع موجھ؛ 

معرفة أقسام الكالم واستخدامھا؛ زیادة استخدام 
التراكیب النحویة المعقدة؛ وتوسیع اختیار الكلمات 

 إلیصال المعنى.

تكوین الجمل المركبة، والمعقدة التي تحمل معنى 
وتتعلق بموضوع موجھ؛ معرفة أقسام الكالم  واضح

واستخدامھا؛ استخدام التراكیب النحویة المعقدة بشكل 
 دقیق؛ توسیع اختیار الكلمات إلیصال المعنى.

 

  



ELPA21  2من  2الصفحة      3-2فرقة الصف    عناصر توصیف مستوى اإلنجازات 
 االستماع

 المستوى األول مبتدئ
 االستماع

ني في بدایة المستوى المستوى الثا
 المتوسط

 االستماع
 المستوى الثالث متوسط

 االستماع
المستوى الرابع في بدایة المستوى 

 المتقدم

 االستماع
 المستوى الخامس متقدم

 أو أقل 407نطاق الدرجات الثاني: 
 أو أقل 408نطاق الدرجات الثالث: 

 437-408نطاق الدرجات الثاني: 
 447-409نطاق الدرجات الثالث: 

 511-438نطاق الدرجات الثاني:  
 535-448نطاق الدرجات الثالث: 

 563-512نطاق الدرجات الثاني: 
 597-536نطاق الدرجات الثالث: 

 أو أعلى 564نطاق الدرجات الثاني:  
 أو أعلى 598نطاق الدرجات الثالث: 

عند االستماع، یعمل الطالب في 
 على: 1المستوى 

الطالب في المستوى عند االستماع، یعمل 
 على: 2

عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 
 على: 3

عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 
 على: 4

 على: 5عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 

التعرف على المعلومات وجمعھا من أحد 
العروض الشفویة؛ تحدید معنى عدد قلیل من 

الرئیسیة؛ المشاركة في الكلمات والعبارات 
محادثة قصیرة والرد على عدد من األسئلة 
 .األساسیة؛ اتباع بعض التوجیھات األساسیة

التعرف على المعلومات وجمعھا من عرض 
تقدیمي شفوي؛ تحدید معنى مفردات أساسیة 

ومفردات محتوى شائع؛ المشاركة في 
محادثات طویلة واإلجابة على األسئلة 

الموضوع الرئیسي وبعض الرئیسیة؛ تحدید 
 .التفاصیل الرئیسیة؛ واتباع التوجیھات

التعرف على  معلومات من عرض تقدیمي شفھي 
وجمعھا وترتیبھا تسلسلیًا؛ تحدید النقاط األساسیة 

طرح األسئلة  وإعادة سرد التفاصیل الرئیسیة؛
؛ التعرف على معاني المفردات واإلجابة على أسئلة

فردات المحتوى؛ اتباع ذات المستویات العلیا وم
 .التوجیھات ذات الخطوات المتعددة

التعرف على المعلومات المأخوذة من العرض 
التقدیمي الشفوي وجمعھا وترتیبھا في تسلسل؛ تحدید 
النقاط الرئیسیة، وسرد التفاصیل الرئیسیة الواردة في 

القصص المعقدة والعروض األطول؛ تحدید معاني 
صل إلى استنتاجات بناًء على المفردات المتقدمة؛ التو

 .المحادثات

التعرف على المعلومات المأخوذة من عرض تقدیمي 
شفوي طویل وجمعھا وترتیبھا في تسلسل؛ تحدید النقاط 
الرئیسیة، وسرد التفاصیل الرئیسیة الواردة في القصص 

المعقدة والعروض األطول؛ تحدید معاني المفردات 
وعقد مقارنات بناًء  المتقدمة؛ التوصل إلى استنتاجات

 .على محادثة طویلة
 

 

 التحدث
 المستوى األول مبتدئ

 التحدث
المستوى الثاني في بدایة المستوى 

 المتوسط

 التحدث
 المستوى الثالث متوسط

 التحدث
المستوى الرابع في بدایة المستوى 

 المتقدم

 التحدث
 المستوى الخامس متقدم

 أو أقل 489نطاق الدرجات الثاني: 
 أو أقل 499الدرجات الثالث: نطاق 

 528-490نطاق الدرجات الثاني: 
 537-500نطاق الدرجات الثالث: 

 554-529نطاق الدرجات الثاني: 
 571-538نطاق الدرجات الثالث: 

 587-555نطاق الدرجات الثاني: 
 611-572نطاق الدرجات الثالث: 

 أو أعلى 588نطاق الدرجات الثاني: 
 أو أعلى 612نطاق الدرجات الثالث: 

عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 
 على: 1

عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 
 على: 2

عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 
 على: 3

عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 
 على: 4

 على: 5عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 

مواضیع  اإلجابة على األسئلة األساسیة حول
مألوفة والمشاركة في محادثاٍت قصیرة؛ 

توصیل معلومات أساسیة باستخدام الكلمات 
المتكررة والجمل البسیطة حول نصوص 
ومواضیع مألوفة؛ التعبیر عن الرأي في 

 .مواضیع مألوفة
 

الرد على األسئلة األساسیة عن النصوص 
والموضوعات المألوفة والمشاركة في 

تقدیم العروض التقدیمیة المحادثات القصیرة؛ 
الشفھیة األساسیة عن النصوص 

والموضوعات المألوفة؛ إیصال المعلومات 
األساسیة؛ سرد حدثین متسلسلین واستخدام 

كلمات الربط لربط األفكار؛ تكوین ُجمل 
بسیطة واستخدام خیارات الكلمة الشائعة؛ 

 .التعبیر عن اآلراء حول الموضوعات المألوفة

اقشاٍت قصیرة بما في ذلك طرح المشاركة في من
األسئلة وإضافة تعلیقات؛ تقدیم عروض تقدیمیة 

شفھیة قصیرة حول مواضیع مألوفة؛ تقدیم 
المعلومات وإعادة سرد تسلسل قصیر لألحداث 

واستخدام أدوات الربط لربط األفكار؛ توسعة الجمل 
البسیطة واختیار الكلمات واألفعال؛ التعبیر عن 

ع مألوفة مع تقدیم سبب واحد اآلراء حول مواضی
 .على األقل للرأي

المشاركة في مناقشات من خالل طرح عدد من 
تقدیم عروض شفویة . األسئلة واإلجابة  على أسئلة؛

قصیرة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات؛ 
تقدیم موضوعات وعرض حقائق باستخدام الكلمات 
الزمنیة وكلمات الربط لربط األفكار؛ توسیع نطاق 
استخدام الجمل المعقدة وخیارات الكلمة واألفعال؛ 
إبداء اآلراء واألسباب حول مجموعة متنوعة من 

 .الموضوعات

المشاركة في مناقشات موسعة من خالل طرح عدد من 
األسئلة واإلجابة على أسئلة؛ تقدیم عروض شفویة حول 
مجموعة متنوعة من الموضوعات؛ طرح موضوعات؛ 

لكلمات الزمنیة وكلمات الربط، عرض حقائق باستخدام ا
وتوضیح استنتاج؛ توسیع نطاق استخدام الجمل المعقدة 
وخیارات الكلمة واألفعال؛ إبداء اآلراء من خالل تقدیم 

عدة أسباب لآلراء؛ التعبیر بفصاحة عن عدد من 
 .االستنتاجات بشأن اآلراء

 



ELPA21  2من  1الصفحة      5-4فرقة الصف    عناصر توصیف مستوى اإلنجازات 
 القراءة

 المستوى األول مبتدئ
 القراءة

المستوى الثاني في بدایة المستوى 
 المتوسط

 القراءة
 المستوى الثالث متوسط

 القراءة
المستوى الرابع في بدایة المستوى 

 المتقدم

 القراءة
 المستوى الخامس متقدم

 أو أقل 452نطاق الدرجات الرابع: 
 أو أقل 467نطاق الدرجات الخامس: 

 487-453نطاق الدرجات الرابع: 
 510-468نطاق الدرجات الخامس: 

 549-488نطاق الدرجات الرابع: 
 587-511نطاق الدرجات الخامس: 

 593-550الدرجات الرابع: نطاق 
 626-588نطاق الدرجات الخامس: 

 أو أعلى 594نطاق الدرجات الرابع: 
 أو أعلى 627نطاق الدرجات الخامس: 

عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل 
 على: 1الطالب في المستوى 

عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل 
 على: 2الطالب في المستوى 

المناسب للصف، یعمل عند قراءة النص 
 على: 3الطالب في المستوى 

عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل 
 على: 4الطالب في المستوى 

عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل الطالب في 
 على: 5المستوى 

التعرف على عدد قلیل من الكلمات 
والعبارات المفتاحیة الواردة في نص بسیط 

بعض  مكتوب؛ جمع المعلومات من
المصادر الُمقدمة والتركیز على بعض 

 المعلومات الرئیسیة.

تحدید معاني الكلمات والعبارات الرئیسیة 
وبعض التعبیرات الموجودة في نٍص كتابي 

بسیط؛ تحدید الموضوع الرئیسي وإعادة سرد 
بعض التفاصیل األساسیة؛ جمع بعض 

 المعلومات من مصادر مزودة وتسجیلھا.
 

تحدید معاني الكلمات والعبارات الرئیسیة وبعض  
التعبیرات االصطالحیة؛ قراءة نصوص أدبیة أو 

معلوماتیة قصیرة وتحدید الفكرة أو الموضوع 
الرئیسي وواحد أو اثنین من التفاصیل الداعمة؛ 

جمع المعلومات من مصادر مكتوبة والتعرف على 
 المعلومات الرئیسیة. 

 

والعبارات األكادیمیة تحدید معاني الكلمات 
العامة ومحددة المحتوى والتعبیرات 

االصطالحیة؛ تحدید الفكرة الرئیسیة أو 
الموضوع وشرح كیف تم دعمھا بالتفاصیل؛ 

تلخیص مقتبسات من مجموعة نصوص 
متنوعة؛ قراءة معلومات من رسم بیاني 

 وتفسیرھا للتوصل إلى استنتاجات.

ف على أنواع تحدید معاني اللغة المجازیة؛ التعر
النصوص، كالمقارنة والتباین أو تحدید السبب واألثر، 

لتحدید معلومات رئیسیة وإعداد ملخًصا أو تنبًؤا؛ التعرف 
على ھدف الكاتب، وشرح مدى دعم األسباب واألدلة لنقاٍط 

معینة أو فشلھا في دعمھا؛ جمع معلومات من مصادر 
باستخدام مكتوبة وتلخیص األفكار والمعلومات الرئیسیة 

 رسوم بیانیة.
 

 الكتابة
 المستوى األول مبتدئ

 الكتابة
المستوى الثاني في بدایة المستوى 

 المتوسط

 الكتابة
 المستوى الثالث متوسط

 الكتابة
المستوى الرابع في بدایة المستوى 

 المتقدم

 الكتابة
 المستوى الخامس متقدم

 أو أقل 436نطاق الدرجات الرابع: 
 أو أقل 437الخامس: نطاق الدرجات 

 480-437نطاق الدرجات الرابع: 
 485-438نطاق الدرجات الخامس: 

 567-481نطاق الدرجات الرابع: 
 597-486نطاق الدرجات الخامس: 

 599-568نطاق الدرجات الرابع: 
 627-598نطاق الدرجات الخامس: 

 أو أعلى 600نطاق الدرجات الرابع: 
 لىأو أع 628نطاق الدرجات الخامس: 

عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 
 على: 1

عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 
 على: 2

عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 
 على: 3

عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 
 على: 4

 على: 5عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 

توصیل معلومات أساسیة حول حدث أو 
موضوع ما باستخدام إطار ضیق من 

المفردات والجمل البسیطة؛ المشاركة في 
مراسالت قصیرة مكتوبة واإلجابة على 
بعض األسئلة البسیطة وبعض األسئلة 

 االستفھامیة حول مواضیع مألوفة.

تكوین ُجمل بسیطة باستخدام صیغ لغویة  
بسیطة؛ التعبیر عن رأي أو إنشاء فرضیة 

بسیطة مع سبب داعم؛ سرد سلسة بسیطة من 
األحداث باستخدام كلمات ربط رئیسیة؛ طرح 

 سؤال حول موضوع أو نص.  

تكوین جمل بسیطة وُمركبة وتوسعیھا؛ تألیف 
قصص ُمختصرة أو نصوص معلوماتیة تشتمل 

قلیل من التفاصیل؛ تكوین فرضیة حول على ال
موضوع مألوف وطرح الموضوع وتقدیم بعض 
األسباب أو الدالئل الداعمة؛ طرح األسئلة وتقدیم 

أجوبة والتجاوب مع تعلیقات اآلخرین وإضافة 
 تعلیقات شخصیة.

تكوین ُجمل بسیطة ومرّكبة ومعقدة وتوسیعھا؛  
تألیف قصص أو نصوص معلوماتیة حول 

تنوعة من الموضوعات بالتفاصیل مجموعة م
واالستنتاجات؛ إعادة سرد سلسلة مفصلة من 
األحداث باستخدام كلمات وعبارات انتقالیة 

لربط األحداث واألفكار واآلراء؛ طرح أسئلة 
ذات صلة واإلجابة عنھا وإضافة معلومات 

 وأدلة.

المشاركة في المراسالت الكتابیة الطویلة حول مجموعة 
وضوعات والنصوص، واالستفادة من أفكار متنوعة من الم

اآلخرین، وإضافة المعلومات ذات الصلة والمفصلة 
باستخدام األدلة؛ تألیف قصص أو نصوص معلوماتیة 

وكتابة الموضوع بالتفاصیل وباألمثلة مع جزء ختامي؛ 
كتابة فرضیة وذكر حقیقة أو أسباب ُمرتّبة بصورة منطقیة 

 خیص األفكار الرئیسیة.لدعم الفرضیة وبیان ختامي؛ تل

 

  



ELPA21  2من  2الصفحة      5-4فرقة الصف    عناصر توصیف مستوى اإلنجازات 
 االستماع

 المستوى األول مبتدئ
 االستماع

المستوى الثاني في بدایة المستوى 
 المتوسط

 االستماع
 المستوى الثالث متوسط

 االستماع
المستوى الرابع في بدایة المستوى 

 المتقدم

 االستماع
 المستوى الخامس متقدم

 أو أقل 397نطاق الدرجات الرابع: 
 أو أقل 412نطاق الدرجات الخامس: 

 430-398نطاق الدرجات الرابع: 
 454-413نطاق الدرجات الخامس: 

 491-431نطاق الدرجات الرابع: 
 497-455نطاق الدرجات الخامس: 

 562-492نطاق الدرجات الرابع: 
 580-498الخامس: نطاق الدرجات 

 أو أعلى 563نطاق الدرجات الرابع: 
 أو أعلى 581نطاق الدرجات الخامس: 

عند االستماع، یعمل الطالب في 
 على: 1المستوى 

عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 
 على: 2

عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 
 على: 3

عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 
 على: 4

 على: 5عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 

الوقوف على معنى عدد قلیل من الكلمات 
والعبارات األساسیة والصیغ الثابتة الواردة 

في عدد من العروض الشفویة؛ االستماع إلى 
محادثات قصیرة واإلجابة على أسئلة بسیطة 

وبعض األسئلة االستفھامیة؛ تحدید وجھة 
 متحدث.نظر یثیرھا ال

تحدید معنى عدد قلیل من الكلمات والعبارات 
األساسیة والتعبیرات الواردة في عروض 
شفویة؛ المشاركة في محادثات ومناقشات 

قصیرة والرد على عدد من األسئلة البسیطة؛ 
تحدید الفكرة الرئیسیة والتفاصیل الرئیسیة 
الواردة  في نص مقروء بصوت مرتفع أو 

رة الرئیسیة للمتحدث عرض شفوي؛ تحدید الفك
والموافقة على كالم المتحدث أو االعتراض 

 علیھ.

تحدید معاني الكلمات والعبارات وبعض  
التعبیرات االصطالحیة؛ المشاركة في محادثاٍت 
ومناقشات قصیرة وطرح أسئلة وتقدیم أجوبة؛ 

تحدید الفكرة األساسیة والتفاصیل الرئیسیة حول 
موضوع مألوف؛ تحدید كیف یدعم سبب أو سببان 

 النقاط المحددة التي یثیرھا المتحدث.  

لكلمات األكادیمیة العامة تحدید معاني ا
والكلمات والعبارات ُمحددة المحتوى 

والتعبیرات االصطالحیة؛ المشاركة في 
المحادثات والمناقشات، واإلجابة على أسئلة 

ذات صلة والبناء على أفكار اآلخرین؛ تحدید 
الفكرة أو الموضوع الرئیسي وشرح كیفیة 

 دعمھ بالتفاصیل الرئیسیة.  

المجازیة؛ المشاركة في المحادثات  تحدید معنى اللغة
والمناقشات الموسعة حول مجموعة متنوعة من 

الموضوعات والنصوص وطرح األسئلة ذات الصلة 
وتلخیص األفكار الرئیسیة؛ شرح مدى كفایة األسباب 

 واألدلة لدعم األفكار الرئیسیة الواردة في عرض تقدیمي.

 

 

 التحدث
 المستوى األول مبتدئ

 التحدث
المستوى الثاني في بدایة المستوى 

 المتوسط

 التحدث
 المستوى الثالث متوسط

 التحدث
المستوى الرابع في بدایة المستوى 

 المتقدم

 التحدث
 المستوى الخامس متقدم

 أو أقل 461نطاق الدرجات الرابع: 
 أو أقل 482نطاق الدرجات الخامس: 

 505-462نطاق الدرجات الرابع: 
 525-483الخامس: نطاق الدرجات 

 543-506نطاق الدرجات الرابع: 
 572-526نطاق الدرجات الخامس: 

 583-544نطاق الدرجات الرابع: 
 606-573نطاق الدرجات الخامس: 

 أو أعلى 584نطاق الدرجات الرابع: 
 أو أعلى 607نطاق الدرجات الخامس: 

عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 
 على: 1

یعمل الطالب في المستوى عند التحدث، 
 على: 2

عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 
 على: 3

عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 
 على: 4

 على: 5عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 

المشاركة في محادثاٍت قصیرة باستخدام عدد 
قلیل من الكلمات أو العبارات؛ تقدیم 
أو معلومات مبسطة بخصوص حدث 

موضوعٍ ما باستخدام مجموعة محدودة من 
المفردات والجمل البسیطة؛ التعبیر عن 

 الرأي بخصوص موضوع مألوف.

المشاركة في محادثات قصیرة؛ الرد على  
األسئلة االستفھامیة؛ تقدیم عروض تقدیمة 

شفھیة قصیرة أو وصف صور أو رسومات 
بیانیة باستخدام صیغ لغویة بسیطة؛ سرد سلسة 

من األحداث بالترتیب؛ إنشاء فرضیة مع  بسیطة
 سبب داعم واحد.

المشاركة في محادثات ومناقشات قصیرة، وطرح  
أسئلة و اإلجابة على أسئلة، والتجاوب مع تعلیقات 

اآلخرین، وإضافة التعلیقات الشخصیة؛ تقدیم 
عروض تقدیمیة شفھیة قصیرة تشتمل على القلیل 

من التفاصیل وخاتمة؛ تكوین فرضیة وتقدیم بعض  
 األسباب أو الحقائق الداعمة.

محادثات ومناقشات حول  المشاركة في 
مجموعة متنوعة من المواضیع، والبناء على 
أفكار الغیر، والتعبیر عن األفكار الشخصیة، 

وإضافة معلومات ودالئل ذات صلة؛ سرد 
تسلسل ُمفَصل لألحداث ببدایة ومنتصف 

ونھایة؛ تكوین موضوع یشتمل على حقائق 
وتفاصیل؛ استخدام كلمات وعبارات انتقالیة 

 حداث واألفكار واآلراء.لربط األ

المشاركة في محادثاٍت ومناقشاٍت مطولة، وإضافة  
معلومات ُمفصلة وذات صلة باستخدام دالئل، وتلخیص 

األفكار الرئیسیة؛ تقدیم عرض تقدیمي بالتفاصیل واألمثلة؛ 
تكوین فرضیة وتقدیم أسباب أو حقائق بترتیٍب منطقي لدعم 

 ھذه الفرضیة.  

 



ELPA21  2من  1الصفحة      8-6فرقة الصف    عناصر توصیف مستوى اإلنجازات 
 القراءة

 المستوى األول مبتدئ
 القراءة

المستوى الثاني في بدایة المستوى 
 المتوسط

 القراءة
 المستوى الثالث متوسط

 القراءة
المستوى الرابع في بدایة المستوى 

 المتقدم

 القراءة
 المستوى الخامس متقدم

 أو أقل 460نطاق الدرجات السادس: 
 أو أقل 485نطاق الدرجات السابع: 
 أو أقل 493نطاق الدرجات الثامن: 

 495-461نطاق الدرجات السادس: 
 533-486نطاق الدرجات السابع: 
 546-494نطاق الدرجات الثامن: 

 564-496نطاق الدرجات السادس: 
 608-534نطاق الدرجات السابع: 
 639-547نطاق الدرجات الثامن: 

 603-565نطاق الدرجات السادس: 
 641-609نطاق الدرجات السابع: 
 668-640نطاق الدرجات الثامن 

 أو أعلى 604نطاق الدرجات السادس: 
 أو أعلى 642نطاق الدرجات السابع: 

 أو أعلى 669الثامن: نطاق الدرجات 
عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل 

 على: 1الطالب في المستوى 
عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل 

 على: 2الطالب في المستوى 
عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل 

 على: 3الطالب في المستوى 
عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل 

 على: 4الطالب في المستوى 
عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل الطالب 

 على: 5في المستوى 
تحدید بضع كلمات وعبارات رئیسیة في 

نصوص بسیطة مكتوبة؛ تحدید المعلومات 
الرئیسیة في نص، اإلجابة على األسئلة 

البسیطة واألسئلة االستفھامیة حول 
 الموضوعات المألوفة.

تحدید الموضوع الرئیسي وبعض التفاصیل  
الرئیسیة في نصوص مكتوبة بسیطة؛ تحدید 

الكلمات والعبارات الرئیسیة؛ الرد على 
التعلیقات البسیطة واإلجابة على أسئلة حول 
مجموعة متنوعة من الموضوعات وبعض 

األسئلة االستفھامیة؛ جمع المعلومات 
 وتسجیلھا.

تحدید الفكرة المركزیة أو الموضوع والتفاصیل 
تعلیقات اآلخرین واإلجابة على الداعمة؛ الرد على 

أسئلة حول موضوعات مألوفة؛ جمع معلومات من 
بضع مصادر؛ استخدام قرائن من السیاق لتحدید 
معاني كلمات وعبارات أكادیمیة عامة وكلمات 

خاصة بمحتوى معین؛ شرح نقاش أحد المؤلفین؛ 
تحلیل النقاشات والفرضیات في النص والتمییز بین 

ة باألسباب أو األدلة الفرضیات المدعوم
 والفرضیات غیر المدعومة.

تحدید اثنین أو أكثر من األفكار المركزیة وكیف تم 
دعمھا بتفاصیل محددة؛ البناء على أفكار اآلخرین؛ 

إضافة أدلة محددة وذات صلة؛ تلخیص النص؛ 
جمع المعلومات من مصادر متعددة لتلخیص 
جج األفكار والمعلومات والمالحظات؛ تحلیل الح

والفرضیات الواردة في النص وتحدید مدى كفایة 
األدلة الداعمة؛ تحدید معنى الكلمات والعبارات 
محددة المحتوى باإلضافة إلى بعض التعبیرات 

 االصطالحیة.

تحدید األفكار والموضوعات المركزیة وكیف تم 
دعمھا بتفاصیل محددة؛ تلخیص األفكار الرئیسیة في 

خرین واإلجابة على أسئلة نص؛ الرد على تعلیقات اآل
بشأن مجموعة متنوعة من الموضوعات بإضافة دلیل 

محدد ذو صلة؛ جمع معلومات من مصادر وتقییم 
مدى مصداقیتھا وإعادة صیاغة البیانات؛ تحدید ما إذا 

كان التعلیل مناسبًا والدلیل كافیًا لدعم الفرضیات؛ 
 تحدید معنى اللغة المجازیة والداللیة.

 

 الكتابة
 المستوى األول مبتدئ

 الكتابة
المستوى الثاني في بدایة المستوى 

 المتوسط

 الكتابة
 المستوى الثالث متوسط

 الكتابة
المستوى الرابع في بدایة المستوى 

 المتقدم

 الكتابة
 المستوى الخامس متقدم

 أو أقل 424نطاق الدرجات السادس: 
 أو أقل 473نطاق الدرجات السابع: 

 أو أقل 483الثامن: نطاق الدرجات 

 471-425نطاق الدرجات السادس: 
 519-474نطاق الدرجات السابع: 

 532-484نطاق الدرجات الثامن:  

 563-472نطاق الدرجات السادس: 
 596-520نطاق الدرجات السابع: 

 618-533نطاق الدرجات الثامن:  

 593-564نطاق الدرجات السادس: 
 624-597نطاق الدرجات السابع: 

 646-619ق الدرجات الثامن: نطا

 أو أعلى 594نطاق الدرجات السادس: 
 أو أعلى 625نطاق الدرجات السابع: 

 أو أعلى 647نطاق الدرجات الثامن:  
عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 1
عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 2
عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى  على: 3عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 4
 على: 5عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 

المشاركة في المراسالت القصیرة الكتابیة 
وتقدیم معلومة بسیطة؛ التعبیر عن رأي 

حول موضوع مألوف؛ اإلجابة على أسئلة 
استفھامیة بشأن العروض التقدیمیة باستخدام 

 العرض التقدیمي.المفردات من موضوع 

المشاركة في مراسالت كتابیة قصیرة؛ تألیف 
فرضیات أو قصص أو نصوص معلوماتیة 
حول مواضیع مألوفة؛ تقدیم سبب أو حقیقة 
لدعم الفرضیة؛ اإلجابة على أسئلة بسیطة 

وأسئلة استفھامیة؛ إعادة سرد تسلسل ُمختصر 
لألحداث بالترتیب؛ استخدام كلمات وعبارات 

 مة ومحددة المحتوى.أكادیمیة عا

المشاركة في المراسالت الكتابیة مع بعض  
التفاصیل؛ إنشاء فرضیة حول موضوع ما وتقدیم 

الموضوع وذكر األسباب والحقائق بترتیب منطقي؛ 
تقدیم بیان ختامي؛ طرح أسئلة واإلجابة على أسئلة 
وإضافة معلومات ذات الصلة؛ التعبیر عن األفكار 

اث الخاصة كتابةً؛ سرد سلسلة قصیرة من األحد
بالترتیب من حیث البدایة والمنتصف والنھایة؛ 

 استخدام الكلمات والعبارات االنتقالیة.
 

المشاركة في المراسالت الكتابیة حول مجموعة 
متنوعة من الموضوعات والنصوص؛ طرح أسئلة 
ذات صلة واإلجابة علیھا؛ إعادة الصیاغة إلعادة 

ذكر المعلومات؛ تألیف قصة ونصوص معلوماتیة 
فاصیل معینة حول مجموعة متنوعة من مع ت

الموضوعات؛ إنشاء فرضیة وذكر أسباب كافیة 
لدعمھا؛ تحلیل حجة أو فرضیة؛ استخدام الُجمل 

البسیطة والمركبة والمعقدة بكلمات وعبارات 
 انتقالیة لربط األحداث واألفكار.

المشاركة في المراسالت الكتابیة الموسعة حول 
ات والنصوص؛ مجموعة متنوعة من الموضوع

إضافة أدلة وتلخیص أفكار؛ تألیف نصوص سردیة 
وإعالمیة تحتوي على تفاصیل ذات صلة حول 

مجموعة متنوعة من الموضوعات؛ إنشاء فرضیة، 
وتقدیم الموضوع، وتوضیح أسباب مقنعة ومؤكدة 

لدعم الفرضیة؛ سرد تسلسل معقد من األحداث التي 
رات في اللغة لھا بدایة، ومنتصف، ونھایة؛ اتخاذ خیا

واألسلوب تناسب الغرض والجمھور؛ التعبیر بدقة 
 عن األفكار مع الحفاظ على نمط وأسلوب متناسق.

 

  



ELPA21  2من  2الصفحة      8-6فرقة الصف    عناصر توصیف مستوى اإلنجازات 
 االستماع

 المستوى األول مبتدئ
 االستماع

المستوى الثاني في بدایة المستوى 
 المتوسط

 االستماع
 المستوى الثالث متوسط

 االستماع
المستوى الرابع في بدایة المستوى 

 المتقدم

 االستماع
 المستوى الخامس متقدم

 أو أقل 409نطاق الدرجات السادس: 
 أو أقل 429نطاق الدرجات السابع: 
 أو أقل 431نطاق الدرجات الثامن: 

 439-410نطاق الدرجات السادس: 
 472-430نطاق الدرجات السابع: 
 477-432نطاق الدرجات الثامن: 

 497-440نطاق الدرجات السادس: 
 552-473نطاق الدرجات السابع: 
 564-478نطاق الدرجات الثامن: 

 564-498نطاق الدرجات السادس: 
 596-553نطاق الدرجات السابع: 
 612-565نطاق الدرجات الثامن: 

 أو أعلى 565نطاق الدرجات السادس: 
 أو أعلى 597السابع:  نطاق الدرجات

 أو أعلى 613نطاق الدرجات الثامن:  
عند االستماع، یعمل الطالب في 

 على: 1المستوى 
عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 2
عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 3
عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 4
ب في المستوى عند االستماع، یعمل الطال

 على: 5
التعرف على عدد قلیل من الكلمات أو 

العبارات الرئیسیة؛ الرد على أسئلة بسیطة 
وبعض األسئلة االستفھامیة؛ تحدید فكرة 

 یدلي بھا أحد المتحدثین.

التعرف على الموضوع الرئیسي وإعادة سرد 
قلیل من النقاط الرئیسیة؛ اإلجابة على األسئلة 

االستفھامیة؛ تحدید معنى البسیطة واألسئلة 
الكلمات والعبارات والتعبیرات المستخدمة 

 بشكل متكرر.

تحدید الفكرة الرئیسیة والقلیل من التفاصیل الداعمة؛ 
إعادة صیاغة الفكرة الرئیسیة؛ المشاركة في 

المناقشات واالستفادة من أفكار اآلخرین واإلجابة 
ات على األسئلة؛ تحدید معنى التعلیم العام وكلم

 خاصة بمحتوى معین.

تحدید الفكرة الرئیسیة والدلیل الداعم؛ إعادة صیاغة 
المعلومات وتحلیلھا لتحدید ما إذا كان الدلیل یدعم 

الحجة؛ طرح أسئلة ذات صلة وتقدیم أجوبة؛ إضافة 
 معلومات ودالئل إضافیة لألفكار الرئیسیة.

تحدید الفكرة أو األفكار الرئیسیة والتعرف على كیفیة 
دعم كل فكرة باألدلة؛ جمع المعلومات من المصادر 

الشفویة المتعددة وتقییم مصداقیة المعلومات؛ االقتباس 
أو االستشھاد عند إعادة صیاغة البیانات 

واالستنتاجات؛ تحدید معاني العبارات ذات الطابع 
العام األكادیمي والعبارات محددة السیاق والعبارات 

 المجازیة واالصطالحیة.
 

 

 التحدث
 المستوى األول مبتدئ

 التحدث
المستوى الثاني في بدایة المستوى 

 المتوسط

 التحدث
 المستوى الثالث متوسط

 التحدث
المستوى الرابع في بدایة المستوى 

 المتقدم

 التحدث
 المستوى الخامس متقدم

 أو أقل 464نطاق الدرجات السادس: 
 أو أقل 474نطاق الدرجات السابع: 

 أو أقل 475الثامن: نطاق الدرجات 

 510-465نطاق الدرجات السادس: 
 526-475نطاق الدرجات السابع: 
 527-476نطاق الدرجات الثامن: 

 561-511نطاق الدرجات السادس: 
 581-527نطاق الدرجات السابع: 
 589-528نطاق الدرجات الثامن: 

 594-562نطاق الدرجات السادس: 
 610-582نطاق الدرجات السابع: 

 618-590الدرجات الثامن: نطاق 

 أو أعلى 595نطاق الدرجات السادس: 
 أو أعلى 611نطاق الدرجات السابع: 

 أو أعلى 619نطاق الدرجات الثامن:  
عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 1
عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 2
عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 3
التحدث، یعمل الطالب في المستوى عند 

 على: 4
 على: 5عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 

استخدام المفردات األساسیة والموضوعیة؛ 
الرد على األسئلة البسیطة واالستفھامیة 

حول أحد العروض؛ إبداء رأي بشأن 
موضوع ما؛ التعرف على األسماء 

والعبارات واألفعال المستخدمة بشكل 
 واستخدامھا. متكرر

إبداء رأي أو تنبؤ باستخدام صیغ نحویة 
ومفردات بسیطة؛ الرد على أسئلة بكلمات 
مرتبطة بالموضوع؛ تفسیر المعلومات من 
خالل صورة أو رسم بیاني بشأن موضوع 

مألوف، وإنشاء فرضیة، وتقدیم سبب داعم؛ 
 تكوین جمل بسیطة ومركبة.

 وصف صورة أو رسم بیاني باستخدام مفردات
أكادیمیة عامة ومفردات خاصة بمحتوى معین 

وُجمل مرّكبة ومعقدة أیًضا؛ إنشاء فرضیة وذكر 
أسباب أو حقائق متعددة بترتیب منطقي؛ تكییف 

خیارات اللغة لتتاسب الحضور؛ تقدیم عرض 
تقدیمي شفھي قصیر أو إعادة سرد سلسلة مختصرة 

 من األحداث بالترتیب باستخدام كلمات ربط.

في محادثات ومناقشات باستخدام تراكیب المشاركة 
نحویة سلیمة؛ سرد تسلسل ُمفصل لألحداث یتضمن 
بدایة ومنتصف ونھایة؛ تلخیص معلومات باستخدام 
ُجمل بسیطة وُمركبة ومعقدة؛ دعم األفكار الرئیسیة 

بشكٍل واضح بأدلة محددة وذات صلة؛ تقدیم 
عروض تقدیمیة شفھیة حول مجموعة متنوعة من 

 یع والتجارب.المواض

تحدید توقعات واستخالص استنتاجات من مجموعة 
متنوعة من المصادر؛ طرح أسئلة واإلجابة على 
أسئلة، وإبداء اآلراء باستخدام مفردات وتراكیب 

نحویة سلیمة؛ سرد تسلسل معقد من األحداث؛ طرح 
 فرضیة بُجمل بسیطة ومرّكبة ومعقدة.

 



ELPA21  2من  1الصفحة      12-9فرقة الصف    عناصر توصیف مستوى اإلنجازات 
 القراءة

 المستوى األول مبتدئ
 القراءة

المستوى الثاني في بدایة المستوى 
 المتوسط

 القراءة
 المستوى الثالث متوسط

 القراءة
المستوى الرابع في بدایة المستوى 

 المتقدم

 القراءة
 المستوى الخامس متقدم

 أو أعلى 662نطاق الدرجات:  12-9 661-631نطاق الدرجات  12-9 630-539نطاق الدرجات:  12-9 538-488نطاق الدرجات:  12-9 أو أقل 487نطاق الدرجات:  9-12
عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل 

 على: 1المستوى الطالب في 
عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل 

 على: 2الطالب في المستوى 
عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل 

 على: 3الطالب في المستوى 
عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل 

 على: 4الطالب في المستوى 
عند قراءة النص المناسب للصف، یعمل 

 على: 5الطالب في المستوى 
التعرف على معاني الكلمات المستخدمة بشكل 

متكرر والعبارات البسیطة وتعبیرات ذات 
صیغ محددة في نص أدبي والمعلوماتیة؛ تحدید 

فكرة یدلي بھا مؤلف؛ اإلجابة على أسئلة 
بمجرد نعم أو ال وبعض األسئلة االستفھامیة 

إلثبات فھم النص؛ جمع معلومات من مصادر 
 علومات المجمعة.متوفرة ووضع عنوان للم

 

تحدید معاني المفردات الرئیسیة والكلمات  
والعبارات والتعبیرات المستخدمة بشكل متكرر 

؛ التعرف في النص األدبي والنص المعلوماتي
على الفكرة/الحجة األساسیة للنص وإعادة ذكر 
بعض التفاصیل الرئیسیة؛ جمع المعلومات من 

المصادر المقدمة وتلخیص البیانات 
 معلومات.وال

تحدید معنى الكلمات والعبارات األكادیمیة 
العامة الخاصة بالمحتوى الموجودة في النص 

األدبي والنص المعلوماتي؛ تحدید المفاھیم 
والمعلومات الرئیسیة وإعادة صیاغتھا؛ فھم 
تبادل البیانات أو المعلومات المكتوبة؛ شرح 
األسباب واألدلة النصیة لدعم فرضیة؛ جمع 

 .ت من مصادر متعددةمعلوما
 

تحدید معنى اللغة المجازیة وبعض التعبیرات 
االصطالحیة؛ تحدید األفكار الرئیسیة وتلخیص 
النقاط الرئیسیة الواردة في عدد من النصوص 
األدبیة والمعلوماتیة؛ تحلیل االستدالل المنطقي 

واستخدام البالغة في النصوص التي تھدف 
إلى مصادر مكتوبة لإلقناع؛ إجراء بحث استنادًا 

للمعلومات، وإظھار الفھم من خالل تقییم النتائج 
 .المكتوبة

تحدید معنى اللغة المجازیة والتعبیرات  
االصطالحیة؛ تحدید النقاط الرئیسیة واألفكار 
األساسیة وحجج اآلخرین المكتوبة وتلخیصھا 

وتحلیلھا وانتقادھا بدقة؛ جمع معلومات وتولیفھا من 
مصادر مكتوبة متنوعة، مع تقییم مدى موثوقیة كل 

 .  مصدر

 

 

 الكتابة
 المستوى األول مبتدئ

 كتابةال
المستوى الثاني في بدایة المستوى 

 المتوسط

 الكتابة
 المستوى الثالث متوسط

 الكتابة
المستوى الرابع في بدایة المستوى 

 المتقدم

 الكتابة
 المستوى الخامس متقدم

 أو أعلى 641نطاق الدرجات:  12-9 640-615نطاق الدرجات:  12-9 614-533نطاق الدرجات:  12-9 532-485نطاق الدرجات:  12-9 أو أقل 484نطاق الدرجات:  9-12
عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 1
عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 2
عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 3
عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 4
 على: 5عند الكتابة، یعمل الطالب في المستوى 

توصیل معلوماٍت أساسیة عن أحد المواضیع 
باستخدام إطار ضیق من المفردات والجمل 

البسیطة؛ استخدام تراكیب لغویة أساسیة 
لتوصیل رسائل محددة السیاق؛ المشاركة في 

مراسالت قصیرة مكتوبة حول مواضیع 
 .ونصوص مألوفة

كتابة جمل واضحة مترابطة بسیطة ومركبة 
عة؛ إنشاء فرضیات باستخدام كلمات ربط شائ

مكتوبة بھا بعض التنظیم مدعومة بسبب أو دلیل 
وبیان ختامي؛ سرد تسلسل قصیر لعدد من 

األحداث بالترتیب؛ تقدیم حقیقة أو حقیقتین حول 
موضوع ما؛ كتابة سؤال واحد لھ صلھ 

 بموضوع موجھ.

استخدام جمل كاملة متعددة بنظام وببعض  
التفاصیل لتكوین موضوع إعالمي؛ إنشاء 
فرضیات مكتوبة لتوصیل رسائل واضحة 

ومترابطة ومحددة السیاق باستخدام مجموعة 
متنوعة من الصیغ اللغویة؛ المشاركة في 

مراسالت كتابیة، واستخدام أفكار اآلخرین، 
لتي تم وإعادة ذكر بعض األفكار الرئیسیة ا

التعبیر عنھا، والتعبیر عن األفكار الخاصة؛ 
 كتابة األسئلة ذات الصلة التي تثبت الفھم.

تقدیم سرد مترابط یحتوي على تفاصیل  
باستخدام جمل مركبة وُمعقدة؛ استخدام 

مجموعة متنوعة من التراكیب اللغویة بشكٍل 
دقیق في رسائل ذات سیاق محدد؛ تكوین 

فرضیات مكتوبة ومدعومة باألسباب في صیغة 
فقرة أساسیة؛ المشاركة في مراسالت كتابیة 

حول مجموعة من المواضیع والنصوص 
والمسائل؛ تكوین موضوع معلوماتي وتقدیمھ 

 بحیث یشتمل على حقائق وتفاصیل ودالئل.

تكوین سرد مترابط یحتوي على تفاصیل باستخدام  
الجمل المركبة والمعقدة، ویكون بانتقاالت معقدة 

ومتباینة لربط أجزاء النص ولتوضیح العالقات بین 
األحداث واألفكار؛ تألیف نصوص معلوماتیة عن 

موعة مختلفة من الموضوعات إلى جانب مج
التفاصیل والمفاھیم واألمثلة والمعلومات ذات 

الصلة؛ التعبیر عن األفكار بوضوح وبأسلوب مقنع؛ 
العرض والتمییز بین فرضیة والفرضیة المضادة؛ 
تقدیم أسباب ذات صلة مرتبة منطقیًا، وأدلة داعمة 

 لدحض الفرضیة المضادة.

 

  



ELPA21 2من  2الصفحة      12-9فرقة الصف    ف مستوى اإلنجازات عناصر توصی 
 االستماع

 المستوى األول مبتدئ
 االستماع

المستوى الثاني في بدایة المستوى 
 المتوسط

 االستماع
 المستوى الثالث متوسط

 االستماع
المستوى الرابع في بدایة المستوى 

 المتقدم

 االستماع
 المستوى الخامس متقدم

 أو أعلى 613نطاق الدرجات:  12-9 612-571نطاق الدرجات:  12-9 570-491نطاق الدرجات:  12-9 490-451نطاق الدرجات:  12-9 أو أقل 450الدرجات: نطاق  9-12
عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 1
عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 2
المستوى عند االستماع، یعمل الطالب في 

 على: 3
عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 4
 على: 5عند االستماع، یعمل الطالب في المستوى 

تحدید معنى الكلمات المستخدمة بشكل متكرر، 
والعبارات البسیطة، والصیغ الثابتة في عملیات 
التواصل الشفویة والعروض البسیطة؛ االستماع 

حول موضوعات إلى محادثات قصیرة تدور 
مألوفة والرد على أسئلة بسیطة بنعم أو ال 

 باإلضافة إلى بعض األسئلة االستفھامیة.

تحدید معنى الكلمات والعبارات والتعبیرات  
المستخدمة بشكل متكرر في عروض تقدیمیة 

شفھیة؛ تحلیل الحجج الشفھیة لآلخرین عن 
الموضوعات المألوفة ونقدھا؛ تحدید الموضوع 

الرئیسي وإعادة سرد التفاصیل الرئیسیة أو 
السبب الداعم من عملیات التواصل الشفویة؛ 

 ات القصیرة.المشاركة في المحادث

تحدید معني الكلمات والعبارات األكادیمیة  
العامة ومحددة المحتوى، والتعبیرات 

الُمستخدمة بشكٍل متكرر؛ إبداء استیعاب 
العروض التقدیمیة الشفھیة وتبادل المعلومات 

حول نصوص أدبیة ومعلوماتیة من خالل تحدید 
الفكرة المركزیة أو الموضوع واألسباب 

دة ذكر األفكار والمعلومات الداعمة، وإعا
الرئیسیة، وشرح كیف تكون الموضوع 

بتفاصیل ُمحددة؛ إضافة معلومات ودالئل 
 للتبادالت الشفھیة.

تحدید معاني الكلمات األكادیمیة العامة 
والكلمات والعبارات ُمحددة المحتوى، ومعاني 

اللغة المجازیة، وبعض التعبیرات 
خالل االصطالحیة؛ إبداء االستیعاب من 

المشاركة في مناقشة مجموعة مواضیع؛ 
استنباط التوجھ وتحلیل تطور المواضیع 
واألفكار التي یطرحھا المتحدث؛ تحلیل 

االستدالل المنطقي واالستخدام البالغي في 
الحدیث الذي یھدف إلى اإلقناع، لتحدید ما إذا 

 كان الدلیل كافیًا لدعم الفرضیة المطروحة أم ال.

تعبیرات االصطالحیة واللغة المجازیة تحدید معاني ال
الواردة في العروض التقدیمیة الشفویة والمحادثات؛ 

تحدید األفكار المحوریة أو المواضیع الرئیسیة 
وتلخیصھا، وتحلیل تطورھا واألدلة التي تمت مناقشتھا؛ 
تكوین معاني مستخلصة من العروض التقدیمیة الشفویة 

والنصوص األدبیة؛ المعنیة بالموضوعات األكادیمیة 
استنباط التوجھ وتحلیلھ ونقده، واالستدالل المنطقي، 

 واستخدام المتحدث لألسلوب البالغي.

 

 

 التحدث
 المستوى األول مبتدئ

 التحدث
المستوى الثاني في بدایة المستوى 

 المتوسط

 التحدث
 المستوى الثالث متوسط

 التحدث
المستوى الرابع في بدایة المستوى 

 المتقدم

 التحدث
 المستوى الخامس متقدم

 أو أعلى 619نطاق الدرجات:  12-9 618-593نطاق الدرجات:  12-9 592-536نطاق الدرجات:  12-9 535-481نطاق الدرجات:  12-9 أو أقل 480نطاق الدرجات:  9-12
عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 1
عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 2
عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 3
عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 

 على: 4
 على: 5عند التحدث، یعمل الطالب في المستوى 

التحدث عن معلومات أساسیة حول حدث أو 
موضوع ما باستخدام مجموعة ضیقة من 
المفردات والجمل البسیطة؛ المشاركة في 

معلومات والرد على محادثات قصیرة؛ تقدیم ال
أسئلة بسیطة وبعض األسئلة االستفھامیة؛ إبداء 

 رأي حول موضوع مألوف.

تكوین ُجمل بسیطة ومرّكبة لتقدیم معلومات  
وأفكار؛ المشاركة في محادثات قصیرة حول 

موضوعات ونصوص مألوفة؛ إعادة سرد سلسة 
قصیرة من األحداث؛ إنشاء فرضیة منطوقة 

مدعومة باآلراء والتعلیل أوالدلیل؛ تقدیم موضوع 
وذكر حقیقة أو حقیقتین عن الموضوع وبیان 

 ختامي.

نص أدبي معلوماتي معقد أو تقدیم التحدث عن  
عروض شفویة قصیرة باستخدام تراكیب لغویة 

قیاسیة؛ سرد سلسلة من األحداث لھا بدایة، 
ومنتصف، ونھایة؛ بدء موضوع معلوماتي 

وتطویره بحیث یضم حقائق وتفاصیل 
واستنتاج؛ المشاركة في عدد من المناقشات، 
 واالستفادة من أفكار اآلخرین، والتعبیر عن

األفكار الخاصة؛ طرح أسئلة ذات صلة 
واإلجابة علیھا، وإعادة ذكر بعض األفكار 

 الرئیسیة.

استخدام صیغ اللغة القیاسیة واالنتقاالت المعقدة  
لتوضیح العالقات فیما بین األحداث واألفكار؛ 

تحلیل نقاشات اآلخرین وانتقادھا؛ المشاركة في 
المحادثات والمناقشات أو تقدیم عروض تقدیمیة 
شفھیة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات 
والنصوص والمسائل؛ صیاغة عروض تقدیمیة 

یل بحث؛ تقدیم فرضیة أو موضوع لتوص
 .معلوماتي وطرحھم بالحقائق والتفاصیل واألدلة

المشاركة في محادثات ومناقشات موسعة وتقدیم 
عروض شفویة حول مجموعة من الموضوعات 

والنصوص والمسائل؛ طرح أسئلة واإلجابة علیھا لبحث 
التعلیل والفرضیات؛ تلخیص األفكار واألدلة الرئیسیة؛ 

یة أو موضوع بشكل كامل مع ضم تفاصیل طرح فرض
ومفاھیم وأمثلة ومعلومات ذات صلة؛ تحلیل المعلومات 

 وإدماجھا في نص شفوي منظم بوضوح.

 


