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 المتقدمة / ماهر المتقدم المبكر متوسط الوسیط المبكر بدایة 

 قراءة

 

 یستطیع

  الطالب أن:

 

 
 

 -یبدأ في لفظ الكلمات وفهم أن
 األصوات تنسق مع حروف

 محددة.

 

 -یستخدم النص المحیط، أمثلة
 ملموسة والمفردات.

 

 -یقراء بضع كلمات مشتركة.

 

 -یستخدم الصور للمساعدة في
 فهم النص.

 

 -یفهم كلمات  أو العبارات
  بسیطة جدا.

 -یستخدم النص والخلفیة لزیادة
 التفاهم.

 

 
 

 -یقرأ بعض النصوص على
 مستوى أقل من مستوى الصف

 أو على مستوى الصف مع كثیر
 من الدعم.  یحلل وتسلم الكلمات

 مع محدودیة القراءة الطالقة.

  یبین فهم محدود من النص على
 مستوى الصف ومجموعة

 صغیرة من اللغة األكادیمیة.
 

 -یحدد موقع المعلومات
 باستخدام النص المحیطة وأمثلة

 ملموسة.
 

 -یجعل بعض االستدالالت.
 

 -یبین بعض الفهم الحرفي
 للنص.

 -یبین زیادة فهم النص على
 مستوى الصف.

 

 -یجد المعلومات ویبدأ
 االستدالل.

 

 -تقرر الغرض من النص.

 

 -باستمرار یفهم معظم النص
 على مستوى الصف على

 مجموعة متنوعة من المواضیع.

 

 -البحث عن المعلومات، وجعل
 التخمینات المتعلمة استنادا  إلى

 المعلومات في النص.

 

 -تحدید الغرض من النص.

 كتابة

 

 یستطیع

  الطالب أن:

 

 -یستخدم جمل بسیطة للتعبیر
 عن األفكار بدقة قلیال.

 

 یكتب المفردات المحفوظة
 والعبارات البسیط لدیها العدد

 من األخطاء في القواعد والنظام
 اللغوي.

 

 -یستخدم مجموعة محدودة من
 لغة بسیطة للتعبیر عن
 المعلومات وتنظیمها.

 -یستخدم لغة بسیطة بدقة
 متزایدة.

 

 -یبدأ أن  ینظم المعلومات
 المكتوبة في الجمل واضحة.

 -یستخدم لغة أكثر تعقیدا لتبادل
 األفكار.

 

 -ینظم الكتابة في جمل كاملة
  مستخدما دعم من التفاصیل.

 -یستخدم اللغة للتعبیر عن
 األفكار المعقدة.

 

 - ینظم المعلومات مكتوبة في
 جمل واضحة بدعم التفاصیل

 ذات الصلة للجمهور والغرض
 منها.

  



 تحدث

 

 یستطیع الطالب
 أن:

 

 -یكرر ویقلد ویستخدم اإلیماءات
 للتواصل معنى.

 

 -یشارك المعلومات األساسیة
 والتحدث مع اآلخرین على

 أساس محدود للغایة.

 
 
 

 -یبدأ التعبیر عن األفكار
 والتحدث مع اآلخرین عن

 طریق نسخ أو استخدام لغة
 محدودة.  هذه اللغة قد تتضمن
 أخطاء متكررة في قواعد اللغة

  وترتیب الكلمات.

 -التعبیر عن األفكار والتحدث
 مع اآلخرین باستخدام اللغة التي
 قد یكون لها بعض األخطاء في

 النحو وترتیب الكلمات.
 

 -زیادة القدرة على استخدام لغة
 أكثر تحدیدا.

 -یعرب عن األفكار.
 

 -التفاعل مع اآلخرین باستخدام
 اللغة التي لدیها عدد قلیل من

 األخطاء النحویة أو أخطاء في
 نظام الكلمات  الذي ال تتداخل

 مع المعنى.

 -باستمرار التعبیر والرد على
 األفكار المعقدة في مجموعة

 متنوعة من إعدادات ألغراض
 محددة.

 

 -یتحدث بطریقة بطالقة
 ویستخدم المفردات التي هي

 محددة لموضوع معین واللغة
 األكادیمیة.

 -یظهر فهم أساسي للمعلومات استمع
 في حاالت السیاقیة غایة

 (الحاالت التي هي من السهل أن
 نفهم من خالل مراقبة)

 -یبین الفهم المحدود للمعلومات
 في البیئات المدرسیة االجتماعیة

 واألكادیمیة .

 -یظهر بعض الفهم للمعلومات
 باستخدام مجموعة من

 المفردات.
 
 

 -ویبین فهم معظم المعلومات
 على مستوى الصف ومجموعة
 واسعة من المفردات األكادیمیة.

 -یوضح باستمرار فهم المفاهیم
 الرئیسیة معالجة مجموعة

 متنوعة من المواضیع.

 


