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 یبدأ الطالب التعرف أسماء قراءة
 الحروف واألصوات. انهم بحاجة

 الى الصور لزیادة فهمهم
 للنصوص.

 الطالب قادرین على قراءة بعض
 الكلمات الشائعة. یستخدموا

 القرائن في النص لزیادة فهمهم.
 لقد بدأوا مزج األصوات وفهم

 كیفیة تنظیم النص.

 یمكن للطالب یقرأوا معظم الكلمات
 الشائعة. یمكن أن نفهم بعض

 النصوص على مستوى الصف. لقد
 بدأوا مزج األصوات إلى كلمات
  وفهم أفضل لكیفیة تنظیم النص.

 وهم قادرون على قراءة وفهم
 معظم النص في مستوى الصف.

  یفهموا كیفیة تنظیم النص.

  قادرون على قراءة وفهم جمیع
 النصوص على مستوى الصف.
 یفهموا كیفیة تنظیم النص. یمكن

 أن یقرأوا لوحدهم مع الطالقة
  والدقة.

 قادرون على نسخ الكلمات كتابة
 والحروف. ربما یستخدمون لغتهم

 األولى. انهم بحاجة الى صور
 وإطارات الجملة. ممكن ان

 یكتبون بعض الكلمات األساسیة.

 وهم قادرون على نسخ الجمل.
 یمكنهم یستخدموا أصوات

 الحروف لكتابة بعض الكلمات
 والتعبیر عن فكرتهم. انهم ما
 زالوا بحاجة إطارات الجملة.

 قادرون على نسخ النص. یمكنهم
 یستخدموا أصوات الحروف لكتابة
  المزید من الكلمات مع زیادة دقة.

 قادرون على التعبیر عن أفكارهم
 مع عبارات بسیطة.

 وهم قادرون على التعبیر عن
 أفكارهم مع جمل بسیطة

 والنحوي الصحیح.

 یمكن أن تكون صامت أو تحدث
 یستخدموا لغتهم األولى. ممكن

 یكونوا قادرین على تكرار
 اآلخرین واستخدام اإلیماءات

 لتوصیل المعلومات األساسیة. إذا
 كانوا یتحدثون باإلنجلیزیة، هناك

  الكثیر من االخطاء.

 یمكن یتحدثون بلغة االجتماعیة
 األساسیة مع أخطاء متكررة.
 یجوز أن یجمعوا بین لغتهم

  األولى واإلنجلیزیة.

 یمكن یتحدثون في األوساط
 االجتماعیة المدرسیة مع بعض

 األخطاء.

 یمكن یتحدثون في األوساط
 االجتماعیة في المدارس وبعض
 اإلعدادات األكادیمیة مع أخطاء

 قلیلة.

 یمكن یتكلمون بنجاح في معظم
 البیئات األكادیمیة والمدرسیة.

 یمكن أن یستجیبوا بدقة مع اللغة
 األكادیمیة على مستوى الصف.

 یمكن أن نفهم معلومات محدودة استمع
 في المواقف االجتماعیة

 المدرسیة.

 یمكنهم یفهموا المعلومات
 األساسیة في بعض المواقف

 االجتماعیة والمجاالت األكادیمیة.

 یمكنهم أن یفهموا مزید من
 المعلومات في المواقف االجتماعیة

 والمجاالت األكادیمیة.

 یمكنهم أن یفهموا معظم
 المعلومات على مستوى الصف

 وبعض المفردات األكادیمیة.

 یمكنهم أن یفهموا كل المعلومات
 على مستوى الصف والمزید من

 المفردات األكادیمیة.

 


