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بعــد عقــود مــن ظهــور األطــر العاملّيــة يف تعليــم اللغــات األجنبّيــ�ة وتعّلمهــا )آكتفــل وســفر 
نموذًجــا( مــا زالــت أهميتهــا تــزداد وتنمــو بشــكل طــردي مــع تزايــد إقبــال املتعّلمــن والدارســن 
علــى تعّلــم اللغــات األجنبّيــ�ة، وذلــك ألّن هــذه املعايــر تمثــل خريطــة طريــق واضحــة املعالــم بينــ�ة 
االجتاهــات لــكّل أطــراف العملّيــة التعليمّيــة مــن واضعــي اخلطــط الدراســّية ومؤلفــي السالســل 
التعليمّيــة ومديــري الربامــج اللغوّيــة، وداريس اللغــات األجنبّيــ�ة، وغرهــم كثــر. ومــن رحــم معايــر 
ــي األوريب يف  ــار املرجع ــة اإلط ــذه الدراس ــوع ه ــار موض ــم الّصغ ــر تعلي ــرت معاي ــار ظه ــم الكب تعلي
ــوا  ــن أن يكون ــار الدارس ــى صغ ــي عل ــا ينبغ ــف لم ــى وص ــوي عل ــر حتت ــي معاي ــار، وه ــم الصغ تعلي
قادريــن عليــه، وربطهــا باملحتــوى اللغــوّي املناســب الكتســاب اللغــة، وهــي تتكــّون بشــكل أســايس 

مــن واصفــات عاّمــة وقوائــم مــا يســتطيع الــدارس القيــام بــه.
ــار  ــن اإلط ــة األوىل م ــت للوثيق ص ــي ُخصِّ ــة األوىل ال ــتكمااًل للدراس ــة اس ــذه الوثيق ــأيت ه ت
ــو  ــن أب ــد حس ــور خال ــرها الدكت ــا ونش ــى عرضه ــام عل ــي ق ــار ال ــم الصغ ــي األوريّب يف تعلي املرجع
عمشــة مشــفوعًة ببعــض املالحظــات والّنقــدات اجلوهرّيــة؛ وذلــك حــى َتُعــّم الفائــدة وتكتمــل 
الصــورة ملــن أراد أن يأخــذ فكــرة كليــة ورؤيــة عاّمــة عــن اإلطــار املرجعــي األوريب يف تعليــم الصغــار 
بوثيقتيــ�ه األوىل الــي تســتهدف األطفــال مــن عمــر 7-10 ســنوات، واحلاليــة/ الراهنــة الــي 
تســتهدف األطفــال مــن 11 – 15 ســنة. ومّمــا ُيالحــظ يف الوثيقــة الثانّيــ�ة أن هيكلهــا العــام وبن�اءهــا 
العريضــة يف االســراتيجيات  تتفقــان يف اخلطــوط  الوثيقــة األوىل فهمــا  مــع  الكلــي ينســجم 
ــنتوقف  ــي س ــل ال ــض التفاصي ــان يف بع ــن ختتلف ــا، يف ح ــابها أو تعليمه ــود اكتس ــارات املنش وامله

عندهــا بعــد قليــل. 
ــت  ــي ُعني ــة األوىل ال ــن الدراس ــم م ــع وأع ــاءت أوس ــا ج ــة أّنه ــذه الدراس ــه ه ــاز ب ــا تنم ومّم
بالوثيقــة األوىل مــن اإلطــار األوريب يف تعليــم الصغــار للفئــة مــن 7-10 ســنوات، إذ غّطــت الدراســة 
احلاليــة واصفــات كّل املســتويات املقّدمــة يف الوثيقــة الثانّيــ�ة أي املســتويات األوروبّيــ�ة: Pre A1  و 
A1 و A2 و B1 و B2 و C1 وC2  كاملــة مرافقــة ومصاحبــة لعــرض عينــ�ات تمثيلّيــة للمســتوين A2 و  

B2، يف حــن غّطــت الدراســية التمثيلّيــة يف الدراســة األّوىل مســتوين فقــط مــن حيــث الواصفــات 

ــذه  ــه. وه ــام ب ــدارس القي ــتطيع ال ــا يس ــة م ــث قائم ــن حي ــال م ــك احل ــتوين كذل ــة، ومس الرئيس
تشــكل إضافــة نوعيــة لهــذه الدراســة.
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وهــذا جــدول يوّضــح الواصفــات املغطــاة يف تينك الدراســتن الدراســة الســابقة والدراســة 
احلاليــة، وقوائــم مــا يســتطيع الــدارس القيــام به:

الدراسة احلالّيةالدراسة األوىل

الوثيقة الثانّي�ةالوثيقة األوىل

املســتويات  واصفــات 
الرئيســة املرجمــة

يســتيطع  مــا  قائمــة 
بــه  القيــام  الــدارس 

جمــة ملر ا

املســتويات  واصفــات 
الرئيســة املرجمــة

يســتيطع  مــا  قائمــة 
بــه  القيــام  الــدارس 

جمــة ملر ا

A1A1

A1

A2A2

B1

B1B1

B2B2

C1

C2

ــة  ــا باللغ ــي نعرضه وىل ال
ُ
ــي األ ــ�ة، وه ــة الثانّي ــرس الوثيق ــمّية لفه ــر رس ــة غ ــذه ترجم وه

. ــْنِ ــم الباحَث ــدود عل ــ�ة يف ح العربّي
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فهرس
الوثيقة الثانّي�ة من اإلطار األوريّب يف تعليم الّصغار

لفئة 10 – 15 سنة:
املقّدمة
اخللفية وراء وضع هذا اإلطار اخلاص باألطفال.	 
ــار 	  ــ�ة لصغ ــات األوروبّي ــات اللغ ــن ملف ــذوة م ــات المأخ ــع الواصف ــة جلم ــباب املوجب األس

الدارســن.
 	ELPs مصفوفة واصفات تعليم اللغات لصغار الدارسن املشتقة من

o أهداف الوثيقة
o اختي�ار املصادر
o التنظيم حسب العمر
o قضايا وإجابات
o تنظيم جدول األرشيف
o .تنظيم جداول الواصفات الُمتعّلقة بكّل مجموعة من صغار الدارسن

مفاتيح املصادر	 
املصادر واملراجع	 

عين�ات تمثيلّية ُمختارة لواصفات كفايات اللغة املطّورة للدارسن الصغار
 	A1 / A1 مستوى ما قبل

نشاطات اللغة التواصلّية واالسراتيجيات
o النشاطات االستقبالّية

	االستقبال الشفوي
	االستقبال السمعي البصري
	االستقبال الكتايب

o االسراتيجيات االستقبالّية



 اإلطار المرجعي األوربي في تعليم الصغار _ الوثيقة الثانّية6

o النشاطات اإلنت�اجّية
	االستقبال الشفوي
	االستقبال الكتايب

o االسراتيجيات اإلنت�اجّية
o النشاطات التفاعلّية

	التفاعل الشفوي
	التفاعل الكتايب
	)Online( التفاعل السحايب

o االسراتيجيات التفاعلّية
o )Mediation( النشاطات الوساطية

	وساطة النص
	وساطة املفهوم
	وساطة االتصال

كفايات اللغة التواصلّية
اللغوّية	 
االجتماعّية اللغوّية	 
التداولّية	 

كفايات الّتعدد اللغوّي والتعّدد الثقايّف
A2+ / A2 مستوى

نشاطات اللغة التواصلّية واالسراتيجيات
o النشاطات االستقبالّية

	االستقبال الشفوي
	االستقبال السمعي البصري
	االستقبال الكتايب

o االسراتيجيات االستقبالّية
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o النشاطات اإلنت�اجّية
	االستقبال الشفوي
	االستقبال الكتايب

o االسراتيجيات اإلنت�اجّية
o النشاطات التفاعلّية

	التفاعل الشفوي
	التفاعل الكتايب
	)Online( التفاعل السحايب

o االسراتيجيات التفاعلّية
o )Mediation( النشاطات الوساطية

	وساطة النص
	وساطة املفاهيم
	وساطة االتصال

o  االسراتيجيات الوساطية
	اسراتيجيات تشرح مفهوًما جديًدا
	اسراتيجيات تبسيط النص

كفايات اللغة التواصلّية
اللغوّية	 
االجتماعية اللغوّية	 
التداولية	 

كفايات التعّدد اللغوي والّتعدد الثقايف
B1+ / B1 مستوى

نشاطات اللغة التواصلّية واالسراتيجيات
o النشاطات االستقبالية

	االستقبال الشفوي
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	االستقبال السمعي البصري
	االستقبال الكتايب

o االسراتيجيات االستقبالّية
o النشاطات اإلنت�اجّية

	االستقبال الشفوي
	االستقبال الكتايب

o االسراتيجيات اإلنت�اجّية
o النشاطات التفاعلّية

	التفاعل الشفوي
	التفاعل الكتايب
	)Online( التفاعل السحايب

o االسراتيجيات التفاعلّية
o )Mediation( النشاطات الوساطية

	وساطة النص
	وساطة املفاهيم

o  االسراتيجيات الوساطية
	اسراتيجيات تشرح مفهوًما جديًدا
	اسراتيجيات تبسيط النص

كفايات اللغة التواصلّية
اللغوّية	 
االجتماعّية اللغوّية	 
التداولّية	 

كفايات التعّدد اللغوي والّتعدد الثقايف

B2+ / B2 مستوى
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نشاطات اللغة التواصلّية واالسراتيجيات
o النشاطات االستقبالية

	االستقبال الشفوي
	االستقبال السمعي البصري
	االستقبال الكتايب

o االسراتيجيات االستقبالّية
o النشاطات اإلنت�اجّية

	االستقبال الشفوي
	االستقبال الكتايب

o االسراتيجيات اإلنت�اجّية
o النشاطات التفاعلّية

	التفاعل الشفوي
	التفاعل الكتايب
	)Online( التفاعل السحايب

o االسراتيجيات التفاعلّية
o )Mediation( النشاطات الوساطية

	وساطة النص
	وساطة املفاهيم
	وساطة التواصل

o  االسراتيجيات الوساطية
	اسراتيجيات تشرح مفهوًما جديًدا

كفايات اللغة التواصلّية
اللغوّية	 
االجتماعّية اللغوّية	 
التداولّية	 
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كفايات الّتعدد اللغوي والّتعدد الثقايف
 C1 مستوى

نشاطات اللغة التواصلّية واالسراتيجيات
o النشاطات االستقبالية

االستقبال الشفوي	 
االستقبال السمعي البصري	 
االستقبال الكتايب	 

o االسراتيجيات االستقبالية
o النشاطات اإلنت�اجّية

	االستقبال الشفوي
	االستقبال الكتايب

o االسراتيجيات اإلنت�اجّية
o النشاطات التفاعلّية

	التفاعل الشفوي
	التفاعل الكتايب
	)Online( التفاعل السحايب

o االسراتيجيات التفاعلّية
o )Mediation( النشاطات الوساطية

	وساطة النص
	وساطة املفاهيم
	وساطة التواصل

o  االسراتيجيات الوساطية
	اسراتيجيات تشرح مفهوًما جديًدا
	اسراتيجيات تبسيط النص
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كفايات اللغة التواصلّية
اللغوّية	 
االجتماعّية اللغوّية	 
التداولّية	 

كفايات الّتعدد اللغوي والّتعدد الثقايف
 C2 مستوى

نشاطات اللغة التواصلّية واالسراتيجيات
o النشاطات االستقبالية

االستقبال الشفوي	 
االستقبال الكتايب	 

o النشاطات اإلنت�اجّية
	االستقبال الشفوي
	االستقبال الكتايب

o االسراتيجيات اإلنت�اجّية
o النشاطات التفاعلّية

	التفاعل الشفوي
	التفاعل الكتايب
	)Online( التفاعل السحايب

o )Mediation( النشاطات الوساطية
	وساطة النص
	وساطة املفاهيم

كفايات اللغة التواصلّية
اللغوّية	 



 اإلطار المرجعي األوربي في تعليم الصغار _ الوثيقة الثانّية12

كفايات الّتعدد اللغوي والّتعدد الثقايف
وهذا جدول يعرضها بالتوازي لكي يسهل عليك عزيزي القارئ املقارنة بينها:
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وهــذه نمــاذج واصفــات الوثيقــة الثانّيــ�ة الــي تســتهدف فئــة األطفــال مــن عمــر 11 – 15، 
وتشــمل الرجمــة الواصفــات للمســتويات الرئيســة كلهــا مــن مســتوى Pre A1 إىل املســتوى C2، يف 

:B2 و A2 حــن اكتفينــ�ا بعــرض قوائــم مــا يســتطيع الــدارس القيــام بــه للمســتويات
واصفات

املستوى الرئييس

قائمة

ما يستيطع الدارس القيام به
A1 و  A1 مستوى ما قبل

واصفات اإلطار
نشاطات اللغة التواصلّية واالسراتيجيات

النشاطات االستقبالية
االستقبال الشفوي

فهم االستماع الشامل 
A1

ا مكتــوب ومختــار  يســتطيع متابعــة حديــث بطــيء وواضــح جــدًّ
بعنايــة مــع فــرات توقــف طويلــة حــى يفهــم املعــى. 

يســتطيع تميــز املعلومــات الُمحــّددة مثــل )األماكــن، والوقــت ( 
ــيء  ــث بط ــالل حدي ــن خ ــة م ــه اليومّي ــن حيات ــة م ــات مألوف ملوضوع

وواضــح.
ــئ  ــه ببط ــت ل ــة إذا أوصل ــة اليومّي ــات المألوف ــز الكلم ــتطيع تمي يس

ــح. ــوف وواض ــويم مأل ــياق ي ــالل س ــن خ ــوح وم ووض
يســتطيع تميــز األرقــام والتواريــخ، واألثمــان وأيــام األســبوع، إذا 
واضــح  يــويم  ســياق  خــالل  ومــن  ووضــوح،  ببطــئ  لــه  أوصلــت 

ومألــوف.
ــق  ــرة والبســيطة مثــل ) أغل ــل القص ــئلة واجلم ــم األس يســتطيع فه
البــاب، قــف هنــا( شــريطة أن يكــون  التوصيــل بطــيء وواضــح، 
ليســاعد ويدعــم  العــن وإيمــاءات اجلســد  ومصاحــب حلــركات 

عمليــة الفهــم ويكــرره إذا كان ضرورًيــا.
فهم املحادثة بن املتكلمن

يســتطيع فهــم بعــض الكلمــات والتعبــرات عندمــا يتحــدث النــاس 
عنــه/ عنهــا، العائلــة املدرســة، الهوايــات، األشــياء املحيطــة بهــم إذا 

أوصلــت إليــه ببــطء ووضــوح.
يســتطيع فهــم الكلمــات واجلمــل البســيطة عندمــا يســمع محادثــة 
بيســطة مثــل )بائــع ومشــٍر يف دكان( إذا كانــت واضحــة جــدا وبطيئــ�ة 

أو إذا كان املتحدثــان يتكلمــان ببــطء ووضــوح شــديدين.
االستماع بوصفه عضوًا يف جمهور

يســتطيع  الفهــم مــن اخلطــوط العريضــة معلومــات شــرحت لــه يف 
موقــف ممكــن التنبــؤ بــه مثــل ) مرشــد ســيايح( إذا كانــت املحادثــة 

بطيئــ�ة وواضحــة، يتخللهــا وقفــات طويلــة مــن حــن آلخــر.
االستماع إىل اإلعالنات والتعليمات
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واتبــ�اع  وبــطء،  حبــذر  إليــه  املوجهــة  التعليمــات  فهــم  يســتطيع 
وقصــرة. بســيطة  تعليمــات 

يمكــن أن يفهــم عندمــا خيــربه شــخص مــا ببــطء وبوضــوح عــن مــكان 
وجــود يشء مــا، بشــرط أن يكــون يف البيئــ�ة املباشــرة.

ــرب  ــويت )مك ــالن ص ــت يف إع ــان، والوق ــام، األثم ــم األرق ــتطيع فه يس
الصــوت( إذا كان بطيئــ�ا وواضًحــا مثــل إعــالن يف محّطــة الّســكة 

احلديــدة أو يف متجــر. 
A1 مستوى ما قبل

يســتطيع فهــم تعليمــات قصــرة وبســيطة ألفعــال مثل)توقــف، 
أغلــق البــاب( إذا كانــت بشــكل بطــيء ووجًهــا لوجــه مصاحبــة لصــور 

ــرورة. ــد الض ــرار عن ــدّية وتك ــركات جس أو ح
االستماع إىل الوسائط الصوتّي�ة والتسجيالت

A1
يســتطيع انتقــاء معلومــات ُمحــّددة ) أماكــن، الوقــت( مــن أّي مقطع 
صــويت مســجل ملوضوعــات يومّيــة شــائعة شــريطة أن تكــون بشــكل 

بطــيء وواضــح.
A1 مستوى ماقبل

يعرفهــا  الــي  واألرقــام  واألســماء  الكلمــات  علــى  الّتعــّرف  يمكنــه 
ــ�ا  ــون بطيًئ ــريطة أن يك ــرة، ش ــيطة وقص ــجيالت بس ــل يف تس بالفع

وواضًحــا.
االستقبال السمعي البصري

مشاهدة التلفاز واألفالم
A1

علــى  والّتعــّرف  شــائعة  وجمــل  كلمــات  علــى  التعــّرف  يســتطيع 
اإلعالنــات  يف  املنتجــات  وأســماء  األخبــار  يف  الرئيســة  العناويــن 
عاّمــة. ومعلومــات  بصرّيــة  معلومــات  مــن  يعرفــه  مــا  مســتغاًل 

االستقبال الكتايب
فهم القراءة الشامل

A1
يســتطيع فهــم نــص قصــر وبســيط، جملــة واحــدة يف كّل مــرة، ينتقــي 
أســماء شــائعة، كلمــات، جمــل بســيطة، وُيعيــد قراءتهــا عنــد الطلب.

A1 مستوى ماقبل
يســتطيع تميــز كلمــات مألوفــة مصاحبــة لصــور لهــا مثــل قائمــة 
ــة  ــات مألوف ــتعمل كلم ــور يس ــاب مص ــور، أو كت ــة بص ــام موّضح طع

لــه.
قراءة املراسالت

A1
يستطيع فهم رسالة قصرة، بسيطة على بطاقة بريدية.

A1
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ــائل  ــرب وس ــلة ع ــيطة املرس ــرة والبس ــائل القص ــم الرس ــتطيع فه يس
التواصــل االجتماعــي أو الربيــد اإللكــروين )مثــل اقــراح مــا جيــب 

ــاء(. ــن اللق ــى وأي ــه وم فعل
A1 مستوى ماقبل

يســتطيع فهــم معلومــات مــن رســالة أو بطاقــة أو بريــد إلكــروين عــن 
حــدث دعــي لــه. 

 ويستطيع فهم املعلومات املقدمة  له عن اليوم والوقت واملوقع.
يســتطيع حتديــد  األوقــات واألماكــن مــن املالحظــات والنصــوص 
)الرجــوع  مثــال  الزمــالء،  أو  األصدقــاء  رســائل  مــن  البســيطة 
عنــد الســاعة 4( أو )يف غرفــة االجتماعــات( بشــرط عــدم وجــود 

اختصــارات.
القراءة للتوجيه

A1
يســتطيع الّتعــرف علــى األســماء المألوفــة والكلمــات والعبــارات 

األساســّية للغايــة بطريقــة بســيطة

يف املواقف اليومية األكرث شيوًعا.
ــق(  ــام الطواب ــن أقس ــات ع ــر )معلوم ــادات املتج ــم إرش ــتطيع فه يس

ــد(. ــى املصاع ــور عل ــكان العث ــل م ــات )مث واالجتاه
)أوقــات  مثــل  البســيطة،  الفنــدق  معلومــات  يفهــم  أن  يســتطيع 

الوجبــات(.
ــج  ــات يف برام ــة  إلعالن ــيطة ومهّم ــات بس ــم معلوم ــتطيع أن يفه يس
ألحــداث خاصــة يف منشــورات وكتيبــ�ات، مثــال) العــروض والتكلفــة 

واليــوم واملــكان للحــدث، ووقــت املغــادرة(.
A1 مستوى ما قبل

يســتطيع فهــم اإلشــارات اليومّية البســيطة مثــل ) ممنــوع التدخن، 
أماكــن غــرف الطعــام، أماكــن وقوف الّســيارات(.

يســتطيع العثــور علــى معلومــات حــول األماكــن واألوقــات واألســعار 
علــى امللصقــات والنشــرات اإلعالنّيــ�ة.

القراءة للحصول على املعلومات واحلجج
A1

ــه  ــرأ في ــيًطا، ويق ــص إذا كان بس ــرة الّن ــى فك ــول عل ــتطيع احلص يس
ــري. ــم بص ــاك دع ــة إذا كان هن ــرة، خاص ــيطة قص ــاف بس أوص

ذات  املوضوعــات  حــول  القصــرة  النصــوص  يفهــم  أن  يســتطيع 
أو  املوســيقى  أو  الرياضــة  أو  )األخبــار  مثــل  الشــخيص  االهتمــام 
الســفر أو القصــص( مكتوبــة بكلمــات بســيطة ومدعومــة بالرســوم 

والّصــور. التوضيحّيــة 
A1 مستوى ما قبل
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يستطيع أن يفهم معلومات بسيطة لمادة حتتوي على 

ــة  ــل )قائم ــا، مث ــة املتعــارف عليه ــهلة والصــور المألوف ــات الس الكلم
ــائعة. ــات الش ــور وبالكلم ــة بالص ــم ( واملوضح ــام يف املطع الطع

تعليمات القراءة
A1

يســتطيع أن يتبــع توجيهــات مكتوبة قصــرة وبســيطة مثل)االنتقال 
من س إىل ص(

A1 مستوى ما قبل
يســتطيع فهــم التعليمــات القصــرة والبســيطة املســتخدمة بشــكل 
ــيارات(، )ال  ــف س ــد موق ــل )ال يوج ــة مث ــياقات يومّي ــوف، يف س مأل

ــة. ــوم توضيحّي ــاك رس ــت هن ــة إذا كان ــراب(، خاص ــام أو ش طع
القراءة بوصفها نشاط ترفيهي

اليومّيــة  النشــاطات  عــن  قصــرة  مصــّورة  روايــة  فهــم  يســتطيع 
بســيطة. بكلمــات  مكتوبــة 

يســتطيع فهــم اخلطــوط العريضــة للنصــوص يف القصــص املصّورة، 
وهــذه الّصــور ســتعين�ه علــى ختمــن الكثــر مــن النص.

االسراتيجيات االستقبالية 
حتديد األوامر والطلبات

A1 مستوى ما قبل
يستطيع أن يستنتج معى كلمة من صورة أو أيقونة مصاحبة.

النشاطات اإلنت�اجّية
اإلنت�اج الشفوي

اإلنت�اج الشفوي الشامل
A1

يســتطيع أن ينتــج عبــارات بســيطة معزولــة بشــكل أســايس عــن 
واألماكــن. األشــخاص 

A1 مستوى ما قبل
يســتطيع أن ينتــج عبــارات بســيطة عــن نفســه ويعطــي معلومــات 

بســيطة مثــل )االســم، العنــوان، األســرة، اجلنســية(.
مونولوج مستمر: وصف التجربة

A1
يستطيع أن يصف له / لها، ما يفعله، وأين يعيش .

ــلة  ــة يف سلس ــه اليومّي ــن حيات ــيطة م ــب بس ــف جوان ــتطيع وص يس
وعبــارات  بســيطة  كلمــات  مســتعماًل  البســيطة،  اجلمــل  مــن 

الســينما(. )حضــرت  مثــل  أساســّية، 
A1 مستوى ما قبل
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واألســرة(،  والعمــر  االســم  )مثــل  نفســه  يصــف  أن  يســتطيع 
بســيطة كلمــات  باســتخدام 

االســتعداد  علــى  قــادًرا  يكــون  أن  شــريطة  معيارّيــة،  وتعبــرات  
. مســبًقا

ــل  ــيطة مث ــات بس ــتخدام كلم ــعر باس ــف يش ــول كي ــتطيع أن يق يس
“ســعيد”، “متعــب”، مصحوبــة بلغــة اجلســد.

مونولوج مستمر: إعطاء املعلومات
A1

لآلخريــن  صــورة  أو  لكائــن  بســيًطا  وصًفــا  يصــف  أن  يســتطيع 
باســتخدام الكلمــات األساســّية والعبــارات والتعبــرات املعيارّيــة، 

مقدًمــا. االســتعداد  مــن  يتمكــن  أن  شــريطة 
مخاطبة اجلماهر

A1
ا، بروفــة -- علــى ســبي�ل املثــال  يســتطيع قــراءة بيــ�ان قصــر جــدًّ

املتكلــم. لتقديــم 
اإلنت�اج الكتايب

اإلنت�اج الكتايب الشامل
A1

صلــة  ذات  مســائل  حــول  كتابّيــ�ة  معلومــات  يقــّدم  أن  يســتطيع 
شــخصّية )مثــل اإلعجابــات وعــدم اإلعجــاب، واألســرة، واحليوانات 

األليفــة( باســتخدام كلمــات بســيطة وتعبــرات أساســية.
يستطيع كتابة جمل وعبارات بسيطة منفصلة.

A1 مستوى ما قبل
ــل  ــة مث ــّية كتاب ــخصّية األساس ــات الش ــي املعلوم ــتطيع أن يعط يس
)االســم والعنــوان و اجلنســية(،  ومــن املمكــن اســتخدام القامــوس.

الكتابة اإلبداعّية
A1

يســتطيع كتابــة عبــارات وجمــل بســيطة عــن نفســه وعــن نــاس 
وهميــن، كيــف يعيشــون ومــاذا يفعلــون.

يستطيع أن يصف بلغة بسيطة للغاية كيف تب�دو الغرفة.
أشــياء  ليصــف  بســيطة  وعبــارات  كلمــات  اســتخدام  يســتطيع 

صغــرة(. أو  كبــرة  الســيارة،  لــون   ( مثــل  محــددة 
االسراتيجيات اإلنت�اجّية

التعويض
A1

يســتطيع اســتخدام حركــة جســدّية لدعــم الكلمــات البســيطة يف 
ــة. ــن احلاج ــر ع التعب

A1 مستوى ما قبل
يستطيع أن يشر إىل يشء ما ويسأل عنه.

النشاطات التفاعلّية
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التفاعل الشفوي
النشاط الشفوي العام

A1
يســتطيع فهــم التعابــر اليومّيــة الــي تهــدف إىل تلبيــ�ة االحتي�اجــات 
ــا  ــه أو له ــر ل ــكل مباش ــة بش ــون موجه ــي تك ــة، ال ــيطة امللموس البس

ــف. ــاب متعاط ــرر وخبط ــيء ومتك ــح وبط ــكالم واض ب
A1 مستوى ما قبل

ــة  ــويم واإلجاب ــ�ه الي ــن روتين ــه وع ــن نفس ــئلة ع ــرح أس ــتطيع ط يس
عنــه، باســتخدام  صيــغ تعبرّيــة قصــرة واالعتمــاد علــى اإليمــاءات 

ــا. لتعزيزه
فهم املحاور

A1
واقعّيــة  طبيعــة  ذات  بســيطة  محادثــة  يف  يشــارك  أن  يســتطيع 
أساســّية حــول موضــوع يمكــن التنبــؤ بــه، مثــل وطنــه األم، األســرة، 

املدرســة.
يســتطيع فهــم األســئلة والتعليمــات املوجهــة إليــه حبــذر وبــطء، 

والبســيطة. القصــرة  التعليمــات  ويتبــع 
A1 مستوى ما قبل

ــرف  ــة، والتع ــات المألوف ــات والتحّي ــن الكلم ــدد م ــم ع ــتطيع فه يس
ــام  ــخ وأي ــعار والتواري ــام واألس ــل األرق ــة مث ــات الرئيس ــى املعلوم عل
األســبوع شــريطة أن يقــدم الــكالم ببــطء شــديد مــع التكــرار إذا لــزم 

األمــر.
يســتطيع أن يفهــم األســئلة البســيطة الــي تهمــه بشــكل مباشــر، 
كان  إذا  مماثلــة،  أشــياء  أو  والعنــوان،  والعمــر  االســم  عــن  مثــال 

واضــح. وبشــكل  ببــطء  يســأل  الشــخص 
يمكــن فهــم املعلومــات الشــخصّية البســيطة )مثــل االســم والعمــر 
أنفســهم،  اآلخــرون  يقــّدم  عندمــا  واألصــل(  واإلقامــة،  واملــكان، 

شــريطة أن يتحدثــوا إليــه ببــطء وبوضــوح.

ويســتطيع فهــم األســئلة املتعلقــة بهــذا املوضــوع املوجهــة إليــه، وقــد 
حيتــاج إىل تكــرار األســئلة.

احلوار
ــى  ــية عل ــة أساس ــيطة  تواصلي ــة بس ــارك يف محادث ــتطيع أن يش يس

ــته. ــه أو مدرس ــه أو عائلت ــل وطن ــه، مث ــؤ ب ــن التنب ــوع يمك موض
يســتطيع فهــم التعبــرات اليومّيــة الــي تلــي احتي�اجــات بســيطة 
ملموســة، يتــّم توصيلهــا إليــه مباشــرة يف صــورة واضحــة، يف خطــاب 

ــف. ــّدث متعاط ــل متح ــن قب ــرر م ــيء ومتك بط
يســتطيع أن يقــّدم نفســه، ويســتعمل عبــارات الّتحيــة الشــائعة 

واألساســية، ويســتطيع تقديــم طلــب إجــازة.
ــتطيع أن يســأل النــاس عــن حالتهــم، ويســتطيع اإلجابــة عــن  يس

ــة. ــئلة مماثل أس
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A1 مستوى ما قبل
يســتطيع فهــم واســتخدام بعــض  صيــغ التعبــرات األساســية  مثــل 
ــكًرا”،  ــكًرا لــك”، “ال، ش “نعــم،” ال، “معــذرة”، “مــن فضلــك”، “ش

ــف. “آس
يستطيع الّتعرف على الّتحّيات البسيطة.

يستطيع أن حييي الناس، ويقول اسمه ويأخذ إجازة منهم.
مناقشة غر رسمّية )مع األصدقاء(

A1
يســتطيع تبــ�ادل مــا حيــب ويكــره للرياضــة واألطعمــة، ومــا إىل ذلــك، 
وذلــك باســتخدام ذخــرة محــدودة مــن التعبــرات، عندمــا تعالــج 

ــرة. ــطء ومباش ــوح وبب بوض
ــة  ــع مجموع ــال جتمي ــبي�ل املث ــى س ــدف )عل ــو اله ــه حن ــاون املوج التع

ــك( ــا إىل ذل ــدث وم ــم ح ــة، وتنظي ــة وثيق ــاث، ومناقش أث
A1

ــه /  ــطء ل ــة وبب ــة بعناي ــات املوجه ــئلة والتعليم ــم األس ــتطيع فه يس
ــيطة. ــرة وبس ــات قص ــ�اع توجيه ــا واتب له

تتضّمــن  الــي  األساســّية  للتعليمــات  وفًقــا  يعمــل  أن  يســتطيع 
واألرقــام. واملواقــع  األوقــات 

يستطيع أن يطلب من الناس أشياء، ويعطي الناس أشياء.
احلصول على السلع واخلدمات

A1
يستطيع أن يسأل الناس عن األشياء وإعطاء الناس أشياء.

التعبــرات  باســتخدام  والشــراب  الطعــام  يطلــب  أن  يســتطيع 
ألساســّية. ا

يستطيع التعامل مع األرقام والكميات والتكلفة والوقت.
A1 مستوى ما قبل

يســتطيع إجــراء عمليــات شــراء بســيطة و / أو طلــب طعام أو شــراب 
عنــد اإلشــارة أو أي إيمــاءة أخــرى يمكــن أن تدعــم اإلشــارة اللفظّية.

تب�ادل املعلومات
A1

ــه /  ــطء ل ــة وبب ــة بعناي ــات املوجه ــئلة والتعليم ــم األس ــتطيع فه يس
ــيطة. ــرة وبس ــات قص ــ�اع توجيه ــا واتب له

املقبــل،  األســبوع  مثــل  بعبــارات  الوقــت  إىل  يشــر  أن  يســتطيع 
الثالثــة. الســاعة  نوفمــرب،  يف  الماضيــة،  اجلمعــة 

بطريقــة  والتكلفــة  والكميــات  األرقــام  عــن  التعبــر  يســتطيع 
. ة د و محــد

يســتطيع تســمية لــون املالبــس أو األشــياء المألوفــة األخــرى ويمكــن 
أن يســأل عــن لــون هــذه األشــياء.

A1 مستوى ما قبل
يستطيع أن يسأل وخيرب عن اليوم والوقت من اليوم والتاريخ.
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يستطيع أن خيرب الناس عن اسمه ويسأل اآلخرين عن أسمائهم.
ــة  ــات اليومّي ــام البســيطة يف املحادث ــتخدام وفهــم األرق يســتطيع اس

ــن، الهاتف،تاريــخ امليــالد(. ــل ) الس مث
يســتطيع طــرح أســئلة بســيطة جــًدا للحصــول علــى معلومــات، مثــل 

“مــا هــذا؟” وفهــم اإلجابــات املكّونــة مــن كلمــة أو كلمتــن.
ممارسة دور املقاِبل واملقاَبل

A1
يســتطيع الــّرد يف مقابلــة عــن األســئلة املباشــرة البســيطة الــي جتــري 
ببــطء شــديد وواضــح يف الــكالم املباشــر غــر االصطــاليح حــول 

التفاصيــل الشــخصّية.
يســتطيع أن يذكــر بلغــة بســيطة، طبيعــة، مشــكلة صحّيــة ويجيــب 

عــن أســئلة بســيطة مثــل “هــل هــذا مؤلــم؟”

رغم االعتماد على اإليماءات ولغة اجلسد لتعزيز الرسالة.
التفاعل الكتايب 

التفاعل الكتايب العام
A1

يستطيع طلب التفاصيل الشخصّية أو تمريرها بشكل مكتوب.
A1 مستوى ما قبل

يســتطيع كتابــة عبــارات قصــرة إلعطــاء املعلومــات األساســّية )مثل 
االســم والعنــوان و األســرة( يف نمــوذج أو يف مالحظــة، باســتخدام 

ــوس. قام
املراسالت

A1
ــن  ــلة م ــت كسلس ــرب اإلنرن ــرات ع ــائل والنش ــة الرس ــتطيع كتاب يس
ا حــول الهوايــات ومــا حيــب / يكــره، وذلــك  اجلمــل القصــرة جــدًّ
باالســتعانة  قياســّية،  وتعبــرات  بســيطة  كلمــات  باســتخدام 

لقامــوس. با
رســالة  )مثــل  ا  جــدًّ بســيطة  قصــرة  رســالة  يكتــب  أن  يســتطيع 
عليهــم. ســؤال  لطــرح  أو  معلومــة  إلعطائهــم  لألصدقــاء  نصّيــة( 

يستطيع أن يكتب بطاقة بريدّية قصرة وبسيطة.
A1 مستوى ما قبل

املعلومــة  فيهــا  يعطــي  قصــرة  وجمــل  عبــارات  كتابــة  يســتطيع 
القامــوس. إىل  بالرجــوع  األساســّية 

املالحظات والرسائل والنماذج
A1

يســتطيع كتابــة األرقــام والتواريــخ أو االســم اخلــاص أو اجلنســّية أو 
العنــوان أو العمــر أو تاريــخ امليــالد أو الوصــول إىل البلــد ومــا إىل ذلــك 

مثــل نمــوذج تســجيل الفنــدق.
ــو  ــن ه ــل )أي ــات مث ــا معلوم ــيطة فيه ــالة بس ــرك رس ــتطيع أن ي يس

ذهــب، يف أّي وقــت ســيعود(.
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A1 مستوى ما قبل
بالتفاصيــل  البســيطة  التســجيل  اســتمارات  مــلء  يســتطيع 
واحلالــة  واجلنســّية  والعنــوان  االســم  األساســّية:  الشــخصّية 

. عّيــة الجتما ا
)Online( التفاعل السحايب

حوارات ومناقشات سحابّي�ة
A1

ــة رســائل بســيطة للغايــة ومنشــورات شــخصّية عــرب  يســتطيع كتاب
ــات،  ــول الهواي ــة ح ــرة للغاي ــل القص ــن اجلم ــلة م ــت كسلس اإلنرن
ــة. ــى أداة الرجم ــاد عل ــخ، باالعتم ــاب، إل ــدم اإلعج ــات / ع اإلعجاب

عــرب  للغايــة  بســيط  تطبيــق  أو  شــراء  عمليــة  إكمــال  يســتطيع 
اإلنرنــت، وتوفــر املعلومــات الشــخصّية األساســّية )مثــل االســم أو 

عنــوان الربيــد اإللكــروين أو رقــم الهاتــف(.
A1 مستوى ما قبل

يســتطيع نشــر حتّيــات بســيطة عــرب اإلنرنــت باســتخدام الصيــغ 
والرمــوز. األساســّية  التعبرّيــة 

يمكنــه نشــر بي�انــات بســيطة قصــرة علــى اإلنرنــت عــن نفســه مثــال 
) احلالــة االجتماعّية،اجلنســّية، املهنــة(، شــريطة أن يتمكــن مــن 

اســتعمال أداة الرجمــة عــرب اإلنرنــت.
املعامالت عرب اإلنرنت ذات الهدف الواضح واملحّدد

A1
ا عــرب اإلنرنــت،  يســتطيع إكمــال عمليــة شــراء أو تطبيــق بســيط جــدًّ
وتوفــر املعلومــات الشــخصية األساســية )مثــل االســم أو عنــوان 

ــف(. ــم الهات ــروين أو رق ــد اإللك الربي
A1 مستوى ما قبل

يستطيع أن خيتار وحيّدد املنتج واحلجم واللون يف

يكــون  أن  بشــرط  اإلنرنــت،  عــرب  بســيط  طلــب  أو  شــراء  نمــوذج 
بالصــور. مدعوًمــا 

االسراتيجيات التفاعلية
السؤال بغية التوضيح

A1
يفهمــه.  ال  مــا  حــول  وباإليمــاءات  بالكلمــات  يشــر  أن  يســتطيع 

يفهــم. ال  أّنــه  بســيطة  بطريقــة  التعبــر  ويســتطيع 
نشاطات الوساطة

الوساطة العامة
A1

ــار  ــة إلظه ــر لفظّي ــارات غ ــيطة وإش ــات بس ــتخدام كلم ــتطيع اس يس
االهتمــام بفكــرة مــا. ويمكــن أن ينقــل معلومــات تنبؤّيــة بســيطة 

ــيطة. ــرة وبس ــارات قص ــه يف عب ــخصّية ب ــة ش ذات عالق
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وساطة النص
نشر معلومات محّددة يف الكالم

A1
ا )مثــل  يســتطيع أن يتعامــل )يف اللغــة( مــع معلومــات أساســّية جــدًّ

األرقــام واألســعار( مــن نصــوص قصــرة وبســيطة ومصــّورة.
A1 مستوى ما قبل

يســتطيع أن يعطــي معلومــات عــن األماكــن واألوقــات إذا كــّررت 
ببــطء ووضــوح.

يســتطيع نقــل معلومــات أساســّية للغايــة مثــل )األرقــام، واألســعار( 
مــن نصــوص بســيطة وقصــرة.

نشر معلومات محّددة يف الكتابة
A1

ــات البســيطة  ــام واألســعار واملعلوم ــماء واألرق ــّدون األس يمكــن أن ي
ا ذات األهميــة الشــخصّية شــريطة أن ُيعــرّب املتكلــم ببــطء شــديد  جــدًّ

ووضــوح، مــع التكــرار.
A1 مستوى ما قبل

يســتطيع ســرد أســماء، أرقــام، أســعار، ومعلومــات بســيطة مــن نــّص 
مكتــوب بلغــة بســيطة وحيتــوي علــى صــور.

معاجلة نّص شفوي
A1

يســتطيع أن ينقــل باللغــة الهــدف معلومــات بســيطة جبمــل قصــرة 
ا مكتوبــة باللغــة األم. وبســيطة جــدًّ

معاجلة نّص مكتوب
A1

املقدّمــة  القصــرة  والنصــوص  املفــردة  الكلمــات  نســخ  يســتطيع 
طباعــًة.

يســتطيع بمســاعدة القامــوس تقديــم عبــارات بســيطة مكتوبــة، 
ــب. ــى املناس ــا املع ــار دائم ــد الخيت ــن ق لك

ترجمة نّص مكتوب بشكل شفوي
A1

يســتطيع أن يقــّدم ترجمــة بســيطة وغــر دقيقــة شــفوّية مــن لغــة إىل 
أخــرى، مكّونــة مــن كلمــات وعبــارات يومّيــة بســيطة.

ترجم نص مكتوب إىل مكتوب
A1

والعبــارات  الكلمــات  ترجمــة  القامــوس،  بمســاعدة  يســتطيع، 
البســيطة مــن )اللغــة أ( إىل )اللغــة ب(، ولكــن قــد ال خيتــار دائمــا 

املناســب. املعــى 
التعبــر عــن اســتجابة شــخصّية للنصــوص اإلبداعّيــة )بمــا يف ذلــك 

األدب(
A1
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عــن  ليعــرّب  البســيطة  والعبــارات  الكلمــات  اســتخدام  يســتطيع 
أديب. نــّص  جتــاه  شــعوره 

وساطة املفاهيم
التعاون يف مجموعات

تسهيل التفاعل التعاوين مع األقران
A1

للغايــة  بســيطة  مهــاّم  يف  اآلخريــن  مســاهمات  دعــوة  يســتطيع 
باســتخدام عبــارات قصــرة وبســيطة. يمكــن أن تشــر إىل أّنــه يفهــم 

ويســأل مــا إذا كان اآلخــرون يفهمــون.
التعاون لبن�اء املعى

A1
ــا رأي  ــأل م ا ويس ــدًّ ــيطة ج ــات بس ــرة بكلم ــن فك ــر ع ــتطيع التعب يس

ــن. اآلخري
تشجيع احلديث املفاهييم

A1
يســتطيع اســتخدام كلمــات بســيطة معزولــة وإشــارات غــر لفظّيــة 

إلظهــار االهتمــام بفكــرة مــا.
التواصل الوساطي

تسهيل الفضاء الّتعددي
A1

إظهــار  خــالل  مــن  الثقافــات  بــن  التبــ�ادل  يســهل  أن  يســتطيع 
ــن  ــة، م ــر لفظّي ــارات غ ــيطة وإش ــات بس ــام بكلم ــب واالهتم الرحي
خــالل دعــوة اآلخريــن للتحــّدث واإلشــارة فيمــا إذا كان يفهمهــا عنــد 

معاجلتهــا مباشــرة.
القيــام بــدور الوســيط يف املواقــف غــر الرســمّية )مــع األصدقــاء 

والزمــالء(
A1

شــخصّية  تفاصيــل  حــول  الهــدف  باللغــة  التواصــل  يســتطيع 
ا عــن اآلخريــن، حــول معلومــات يمكــن التنبــؤ بهــا  وبســيطة جــدًّ

الصياغــة. يف  لآلخريــن  مســاعدة  وتقديــم 
تسهيل التواصل يف املواقف واخلالفات

A1
يكــون  عندمــا  أو  املتحدثــن  اختــالف  حالــة   يف  التميــز  يســتطيع 
ــارات  ــات والعب ــتخدام الكلم ــن اس ــكلة ويمك ــه مش ــا لدي ــخص م ش
البســيطة )علــى ســبي�ل املثــال “أنــا أفهــم” “هــل أنــت خبر؟” لإلشــارة 

إىل التعاطــف.
كفايات اللغة التواصلّية

الكفاية اللغوّية
مجال اللغة العام

A1
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لديــه مجموعــة مفــردات أساســّية مــن الكلمــات والعبــارات املتعلقــة 
حبــاالت محــّددة معّينــ�ة.

يســتطيع أن يســتعمل بعــض التعبــرات األساســّية يف جمــل مــع 
بعــض احلــذف أو تقليــل العناصــر.

A1 مستوى ما قبل
ــل  ــن أج ــّية م ــرات أساس ــة وتعب ــات معزول ــتعمال كلم ــتطيع اس يس

ــه. ــن نفس ــات ع ــاء معلوم إعط
مجال املفردات

A1
يمتلــك ذخــرة مفــردات أساســّية مــن الكلمــات والعبــارات املتعلقــة 

حبــاالت ملموســة معّينــ�ة.
الدقة اللغوّية

A1
الهيــاكل  مــن  قليــل  عــدد  علــى  فقــط  محــدودة  ســيطرة  يظهــر 

البســيطة. النحوّيــة  والراكيــب 
A1 مستوى ما قبل

ا مثــل ترتيــب الكلمــات يف  يســتطيع توظيــف مبــادئ بســيطة جــدًّ
اجلمــل القصــرة.

ضبط الصوتي�ات )النطق(
A1

ــن  ــد م ــض اجله ــع بع ــدودة إال م ــه املح ــه وعبارات ــم كلمات ــد ال تفه ق
جانــب املحاوريــن الذيــن اعتــادوا التعامل مــع املتحدثــن يف املجموعة 
اللغوّيــة املعنيــ�ة، ويمكــن أن يعيــد إنتــ�اج مجموعــة محــّددة مــن 

ــح. ــكل صحي ــوات بش األص
اإلنت�اج الصويت

A1
يســتطيع إعــادة إنتــ�اج األصــوات باللغــة املســتهدفة إذا تــّم توجيهــه 

بعنايــة.
الرموز التطريزّية

A1
يســتطيع اســتخدام الرمــوز التطريزّيــة مــن ذخــرة محــدودة مــن 
الكلمــات والعبــارات البســيطة بشــكل واضــح، علــى الرغــم مــن تأثــر 

ــه. ــه وإيقاع ــربه وتنغيم ــى ن ــوي عل ــة األم الق اللغ
ضبط الرسم الكتايب

A1
مثــل  القصــرة  والعبــارات  المألوفــة  الكلمــات  نســخ  يســتطيع 
عالمــات بســيطة أو تعليمــات وأســماء األشــياء اليومّيــة وأســماء 

بانتظــام. املســتخدمة  العبــارات  وتعيــن  التجارّيــة  املحــالت 
النقطــة،  مثــل  األساســية  الرقيــم  عالمــات  اســتعمال  يســتطيع 

والفاصلــة. واالســتفهام، 
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الكفاية االجتماعّية اللغوّية
املالءمة االجتماعّية اللغوّية

A1
يســتطيع إنشــاء اتصــال اجتماعــّي أســايس يــويم باســتخدام أبســط 
شــكل بطريقــة مهذبــة مــن: التحيــة والــوداع ؛ واملقدمــات. قائــاًل مــن 

فضلــك، شــكًرا لــك، آســف، إلــخ.
الكفاية التداولّية

السبك واحلبك
A1

يســتطيع ربــط الكلمــات أو مجموعــات الكلمــات بموصــالت خطّيــة 
)أدوات ربــط( أساســّية جــًدا مثــل »و« أو »ثــم”.

دقة االقراح
A1

يســتطيع توصيــل املعلومــات األساســّية حــول التفاصيل الشــخصّية 
واالحتي�اجــات امللموســة بطريقة بســيطة.

A1 مستوى ما قبل
التفاصيــل  حــول  للغايــة  أساســّية  معلومــات  توصيــل  يســتطيع 

ســهلة. بطريقــة  الشــخصّية 
الطالقة الشفوّية

A1
مــن  الكثــر  مــع  ومعزولــة،  ا  جــدًّ قصــرة  حــوارات  إدارة  يســتطيع 
التوقــف للبحــث عــن التعبــرات، والتعبــر عــن كلمــات أقــل مناســبة، 

وتصحيــح التواصــل.
A1 مستوى ما قبل

يســتطيع إدارة الكلمــات القصــرة املعزولــة املــدرب عليهــا باســتعمال 
اإليمــاءات واإلشــارات، مــع طلــب املســاعدة عنــد الضــرورة.

الكفايات التعددية اللغوّية والثقافّية
البن�اء على التعددية الثقافّية

A1
يســتطيع التعــرف علــى طــرق مختلفــة للرقيــم وقيــاس املســافة 
وإخبــار الوقــت ومــا إىل ذلــك، علــى الرغــم مــن أّنــه قــد يواجــه صعوبــة 
يف تطبيــق ذلــك حــى يف املعامــالت اليومّيــة البســيطة مــن النــوع 

امللمــوس.
استيعاب ) فهم ( متعّدد اللغات 

ــتنت�اج  ــات الس ــن اللغ ــركة ب ــات املش ــى الكلم ــرف عل ــتطيع التع يس
معــى اإلشــارات البســيطة واملالحظــات، ويســتطيع حتديــد الرســالة 
املحتملــة للنــص القصــر املكتــوب، ببــطء شــديد وواضــح يف حضوره، 
ــوا  ــريطة أن يتحدث ــه، ش ــرة ل ــه مباش ــاس قول ــاول الن ــتنتج ماحي ويس

ببــطء شــديد وبوضــوح مــع تكــرار عنــد الضــرورة.
بن�اء على ذخرة متعّددة اللغات 
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ــراء  ــة إلج ــات مختلف ا بلغ ــدًّ ــدود ج ــزون املح ــتعمال املخ ــتطيع اس يس
ا مــع محــاور تعــاوين. ــة وملموســة جــدًّ معاملــة أساســّية يومّي

A2/ A2+ مستوى
نشاطات اللغة التواصلّية واالسراتيجّية

النشطات االستقبالية
املحادثة االستقبالية

الفهم العام لالستماع
A2+

يســتطيع أن يفهــم مايكفــي ليكــون قــادًرا علــى تلبيــ�ة احتي�اجــات نــوع 
ملمــوس شــريطة التعبــر بوضــوح وببــطء

A2
يســتطيع فهــم عبــارات وتعابــر ذات صلــة بمجــاالت ذات أولويــة 
والتســوق،  العائلــة،  عــن  أساســية  معلومــات   ( مثــل  قصــوى 
واجلغرافيــا املحليــة، والتوظيــف( شــريطة أن يكــون الــكالم واضًحــا 

وبطيًئــ�ا.

ــة  ــارات اليومّي ــات والعب ــم الكلم ــتطيع فه أس
املتعلقــة بمجــاالت احليــاة الشــخصّية )مثــل 

األســرة واملدرســة والبيئــ�ة املحلّيــة(.

نفــيس  عــن  بســيطة  جمــل  فهــم  أســتطيع 
عائلــي.  وعــن 

أســتطيع أن أفهــم املعلومــات األساســّية عــن 
النــاس وأســرهم واملــزل والعمــل والهوايــات.

ــات  ــئلة ومعلوم ــارات وأس ــم عب ــتطيع فه أس
الشــخصّية  باالحتي�اجــات  تتعّلــق  بســيطة 
األساســّية )مثــل التســوق وتنــ�اول الطعــام يف 

اخلــارج والذهــاب إىل الطبيــب(.

أســتطيع فهــم تفســرات املشــاكل الرياضّيــة 
البســيطة.

بســيطة  تفســرات  متابعــة  أســتطيع 
الــي  واملعلومــات  الكلمــات  باســتخدام 

 . فهــا عر أ

إذا  بســيطة  تفســرات  متابعــة  أســتطيع   
كنــت أعــرف الكلمــات واألفــكار الرئيســة. 

واجلغرافيــا( )التاريــخ 

ــرف  ــت أع ــر إذا كن ــص قص ــم ن ــتطيع فه أس
الكلمــات واألفــكار الرئيســة.

فهم املحادثة بن املتحدثن اآلخرين
A2+
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حولــه  تــدور  الــي  النقــاش  موضوعــات  حتديــد  عاّمــة  يســتطيع 
ووضــوح ببــطء  تصلــه  أن  شــريطة 

املحادثــة  موضــوع  حتديــد  عــادة  أســتطيع 
حــويل عندمــا يتحــدث النــاس ببــطء ووضوح.

عنــه  يتحــدث  مــا  علــى  التعــرف  أســتطيع 
إذا  وحــذر  ببــطء  يتحدثــون  عندمــا  النــاس 
اســتمعت إىل محادثــة، علــى ســبي�ل املثــال يف 

متجــر أو قطــار.

عنــه  النــاس  يتحــدث  مــا  فهــم  أســتطيع 
عندمــا أســتمع إىل تســجيالت أو محادثــات 

نســبًي�ا. طويلــة 

ــم  ــن امله ــن م ــى ولك ــم املع ــادًة فه ــتطيع ع أس
ــّية  ــة القياس ــة املنطوق ــتخدام اللغ ــّم اس أن يت

ــوع. ــن املوض ــيًئ�ا ع ــرف ش وأن أع
ــون يف  ــون وخيتلف ــق املتحّدث ــا يواف ــدد( عندم ــرف )حي ــتطيع أن يع يس

ــوح. ــطء ووض ــت بب ــة أجري محادث
A2

االجتماعّيــة  للتبــ�ادالت  العريضــة  اخلطــوط  يتتبــع  أن  يســتطيع 
ببــطء ووضــوح. الــي جتــري  القصــرة والبســيطة، 

ــّدث إىل  ــر يتح ــخص آخ ــتمع إىل ش ــا أس عندم
منــدوب مبيعــات يف متجــر، يمكنــي أن أفهــم 

ــائعة. ــرات الش ــات أو التعب الكلم

 أســتطيع أن أفهــم عندمــا يتحــدث أصدقــايئ 
عــن األشــياء اليوميــة.

االستماع كعضو يف جمهور مباشر
A2+

يســتطيع تتبــع اخلطــوط العريضــة  لعــرض تقديــيم يف موضــوع 
مألــوف أو متوقــع، إذ يتــّم التعبــر عــن الرســالة ببــطء و بلغــة بســيطة 

مصحوبــة بدعــم بصــرّي مثــل )شــراحئ العــرض(

إذا كان الشــخص الــذي يتحــّدث يتكلــم ببطء 
ووضــوح، أســتطيع أن أفهــم التقاريــر حــول 
املوضوعــات المألوفــة )علــى ســبي�ل املثــال 
تقاريــر التالميــذ يف أثنــ�اء قيامهــم باملشــروع أو 

يف املخيــم املــدريس(.
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يســتطيع أن يتتبــع عرًضــا منظًمــا بشــكل جّيــد للغاية،شــريطة أن 
ــريطة  ــوم بي�اني�ة،ش ــة أو رس ــة ملموس ــراحئ أو أمثل ــا بش ــّم توضيحه يت
ــا.

ً
ــوع مألوف ــون املوض ــرار و أن يك ــع التك ــوح م ــطء ووض ــه بب توضيح

عــن  مباشــر  حديــث  إىل  االســتماع  عنــد 
ــومات،  ــور أو الرس ــك الص ــا يف ذل ــا، بم يشء م
ــريطة  ــات، ش ــّم املعلوم ــم أه ــتطيع أن أفه أس
ــوع.  ــذا املوض ــن ه ــل ع ــيًئ�ا بالفع ــرف ش أن أع

التقديمّيــة  العــروض  متابعــة  يمكنــي 
الواضحــة جــًدا واملنظمــة جّيــًدا واملوضحــة 
تتعّلــق  الــي  الشــفاف  الــورق  أو  بالصــور 
بموضوعــات مألوفــة )علــى ســبي�ل املثــال، 
األخــرى(  والهوايــات  والرياضــة  املوســيقى 
ببــطء  املتحــدث  يتحــّدث  أن  جيــب  ولكــن 

بوضــوح.
يســتطيع أن يفهــم اخلطــوط العريضــة للمعلومــات البســيطة يف 
موقــف يمكــن  التنبــؤ بــه، مثــل الدليــل الســيايح عندمــا يقــول هــذا 

ــس. ــه الرئي ــد في ــذي يوج ــكان ال امل

يف  الرئيســة  النقــاط  أفهــم  أن  أســتطيع 
والبســيطة،  القصــرة  والتقاريــر  القصــص 
ولكــن مــن املهــم أن يتحــّدث النــاس ببــطء 
املوضــوع  عــن  شــيًئ�ا  أعــرف  وأن  ووضــوح 

عنــه. يتحدثــون  الــذي 
االستماع إىل اإلعالنات والتعليمات
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ــة  ــة يومّي ــطة مألوف ــات ألنش ــن التعليم ــة م ــم مجموع ــتطيع فه يس

ــوح. ــطء ووض ــون بب ــريطة أن تك ــي( ش ــة، والطه ــل ) الرياض مث
أستطيع أن أتبع معظم تعليمات األلعاب. 

املتعلقــة  التعليمــات  فهــم  أســتطيع 
ــة الــي يقّدمهــا  بالصفــوف والواجبــات املزلّي

املحاضــر. أو  املعلــم 
أو  الهاتــف،  تســجيل  )مثــل  املباشــرة  اإلعالنــات  فهــم  يســتطيع 
اإلعــالن اإلذاعــي عــن برنامــج ســينمايئ أو ريــايض، أو إعــالن  عــن 
تأخــر القطــار، أو رســالة أعلنــت عــن طريــق مكــرّب الصــوت يف ســوبر 

ماركــت(، شــريطة توصيلهــا بطــيء ووضــوح.

املباشــرة  اإلعالنــات  أفهــم  أن  أســتطيع 
)علــى ســبي�ل املثــال، التســجيل عــرب الهاتــف 
تأجيــل  عــن  اإلعــالن  أو  الســينما،  لربنامــج 
القطــار، أو الرســائل الــي يعلــن عنهــا مكــرّب 

ماركــت(.  الســوبر  يف  الصــوت 

حــول  الراديــو  علــى  إعالًنــا  أســمع  عندمــا 
األحــداث القادمــة، يمكنــي أن أفهــم تفاصيل 
 - تهمــي  الــي  باألحــداث  تتعّلــق  مهّمــة 
ــل  ــة حبف ــاحئ املتعّلق ــال النص ــبي�ل املث ــى س عل
معــرض؛  أو  ريــايض  حــدث  أو  موســيقي 
ولكــن مــن املهــم أن يتحــّدث الُمتحــّدث ببــطء 

ووضــوح.
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يســتطيع أن يلتقــط النقطــة األساســّية يف رســالة قصــرة واضحــة و 
بســيطة أو يف إعــالن.

أســتطيع فهــم العناصــر األساســّية للرســائل 
البســيطة الواضحــة واإلعالنــات املســجلة 
)علــى ســبي�ل املثــال، عــرب الهاتــف، يف محطــة 

ــد(.  ــكة احلدي الس

أســتطيع فهــم النقــاط الرئيســة يف اإلعالنات 
والرســائل البســيطة والواضحــة والقصرة.

يســتطيع فهــم تعليمــات بســيطة متصلــة بكيفيــة الذهــاب مــن س 
ــالت. ــتعمال املواص ــدام أو باس ــى األق ــًيا عل إىل ص مش

علــى  بســيطة،  توجيهــات  اتبــ�اع  أســتطيع 
ســبي�ل املثــال، كيفّيــة الوصــول مــن س إىل 
ص، ســًرا علــى األقــدام أو بوســائل النقــل 

العــام.

أستطيع اتب�اع التوجيهات البسيطة.

أســتطيع أن أفهــم عندمــا يشــرح شــخص مــا 
ببــطء ووضــوح كيفيــة الوصــول إىل مــكان مــا 

بشــرط أن يكــون التفســر قصــًرا وبســيًطا.

ــا  ــكان م ــول إىل م ــة الوص ــم كيفي ــتطيع فه أس
القطــار  أو  باحلافلــة  أو  األقــدام  علــى  ســًرا 
ــلكه  ــب أن أس ــذي جي ــق ال ــرح الطري ــّم ش إذا ت

ببــطء وتوضيــح.
يســتطيع فهــم تعليمــات أساســية عــن الوقــت والتواريــخ واألرقــام، 

والواجبــات الروتينيــ�ة الــي يمكــن القيــام بهــا.
أســتطيع فهــم التعليمــات واملعلومــات مــن 

ــم. املعل

والتعليمــات  األســئلة  فهــم  أســتطيع 
. لبســيطة ا

عــن  األساســية  التعليمــات  فهــم  أســتطيع 
أوقــات الفصــل الــدرايس والتواريــخ وأرقــام 

الغــرف.
االستماع إىل الوسائط الصوتي�ة والتسجيالت
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يســتطيع فهــم أهــّم املعلومــات القصــرة  الــواردة يف الراديــو مثــل 
بالســلع واخلدمــات ذات األهميــة  املتعلقــة  التجاريــة  اإلعالنــات 

والســفر(. واأللعــاب  والفيديــو  املدمجــة  األقــراص  )مثــل 

خــالل اإلعالنــات التجارّيــة القصــرة علــى 
الــي  بالســلع واخلدمــات  املتعّلقــة  الراديــو 
وألعــاب  املدمجــة  )األقــراص  بهــا  أهتــّم 
ــي أن  ــك(، يمكن ــا إىل ذل ــفر وم ــو والس الفيدي

املعلومــات. أهــّم  أفهــم 
يســتطيع أن يفهــم مــا يقولــه النــاس يف مقابلــة إذاعّيــة  مثل مــاذا حيب 
النــاس أن يفعلــوا يف وقــت الفــراغ، ومــا ال حيبــون  عملــه، شــريطة أن 

يتحدثــوا ببــطء ووضــوح.

مــع  إذاعّيــة  مقابلــة  أفهــم  أن  أســتطيع 
اليافعــن إذا كانــت املقابلــة حــول مــا يفعلونــه 
يف أوقــات فراغهــم، ومــا حيّبــون القيــام بــه على 
وجــه اخلصــوص ومــا ال حيبــون القيــام بــه.
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يســتطيع فهــم واســتخراج املعلومــات األساســّية مــن تســجيالت 
بهــا،  التنبــؤ  يمكــن  يومّيــة  أمــور  عــن  تتحــّدث  مســجلة  قصــرة 

. وبطيئــ�ة  واضحــة  تكــون  أن  شــريطة 

اإلعالنــات  أساســيات  فهــم  أســتطيع 
علــى  والبســيطة،  والواضحــة  القصــرة 
الراديــو أو علــى التســجيالت األخــرى، عنــد 

ووضــوح. ببــطء  التحــّدث 
ــر،  ــي القص ــّث اإلذاع ــن الب ــة م ــات مهّم ــتخراج معلوم ــتطيع اس يس
مثــل توقعــات الّطقــس، إعالنــات احلفــالت املوســيقّية أو النتــ�اجئ 

ــوح. ــاس بوض ــّدث الن ــريطة أن يتح ــة، ش الرياضّي

مــن  مهّمــة  معلومــات  اســتخراج  أســتطيع 
توقعــات  مثــل  القصــر،  اإلذاعــي  البــّث 
الطقــس أو إعالنــات احلفــالت املوســيقّية أو 

الرياضّيــة. النتــ�اجئ 
يســتطيع أن يفهــم النقــاط املهّمــة يف القصــة، شــريطة أن يتــّم ســرد 

القصــة ببــطء ووضــوح.
عندمــا يتــّم ســرد القصــة ببــطء ووضــوح، 
أفهــم النقــاط املهّمــة وأتمكــن مــن احلصــول 

ــة.  ــر القص ــى جوه عل
االستقبال السمعي البصري

مشاهدة األخبار واألفالم
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مثــل  التلفزيونّيــ�ة  األخبــار  يف  الرئيســة  النقطــة  حتديــد  يســتطيع 
التعليــق. الصــورة  تدعــم  إذ  ذلــك،  إىل  ومــا  واحلــوادث  األحــداث 

يمكنــي التقــاط العناصــر الرئيســة للقصص 
ــون إذا كان  ــى التلفزي ــيطة عل ــة البس اإلخبارّي

هنــاك دعــم مــريئ.

التلفزيــون  علــى  األخبــار  مشــاهدة  عنــد 
عــن  تقاريــر  حــول  املثــال  ســبي�ل  )علــى 
احلــوادث(، يمكنــي أن أفهــم أهــم املعلومــات 

فهمهــا.  علــى  الصــور  ســاعدتي  إذا 
يســتطيع أن يتبــع إعالًنــا تلفزيونًيــ�ا أو مقطًعــا دعائًيــ�ا أو مشــهًدا مــن 
فيلــم، إذ يفهــم مــا يقولــه املمثلــون، شــريطة أن ترافقــه الصــور، وأن 

يكــون احلديــث واضًحــا وبطيًئــ�ا نســبًي�ا.

يف األفــالم، أســتطيع أن أفهــم مــا يتحــّدث 
عنــه املمثلــون يف املشــاهد املختلفــة بشــرط أن 

ــه. ــى فهم ــور عل ــاعدين الّص تس

إعــالن  يف  حيــدث  مــا  أفهــم  أن  يمكنــي 
تلفزيــوين أو مقطــع دعــايئ لفيلــم أو مشــهد 
تســاعد  الصــور  كانــت  إذا  مســرحّية  مــن 

الفهــم. يف  كبــر  بشــكل 
A2

يمكــن متابعــة التغيــرات يف موضــوع األخبــار التلفزيونّيــ�ة الواقعّيــة، 
وتشــكيل فكــرة عــن املحتــوى الرئيــس.

االستقبال الكتايب
فهم القراءة العام

A2+
ــة   ــور المألوف ــيطة يف األم ــرة والبس ــوص القص ــم النص ــتطيع فه يس
مــن النــوع امللمــوس الــي تتكــّون مــن تــرّدد عــاٍل يومًيــا أو  لغــة متعلقة 

بالوظيفــة.
A2
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يســتطيع أن يفهــم النصــوص القصــرة والبســيطة الــي حتتــوي علــى 
تــردد عــال للمفــردات، تتضمــن املفــردات الدولّيــة املشــركة.

والنصــوص  الرســائل  فهــم  أســتطيع 
علــى  حتتــوي  الــي  القصــرة  البســيطة 
مفــردات يومّيــة أساســّية تتعّلــق بمجــاالت 

شــخيص.  اهتمــام  أو  صلــة  ذات 

املكتوبــة  النصــوص  وفهــم  قــراءة  يمكنــي 
بلغــة بســيطة )باســتخدام الكلمات الشــائعة 

ــرى(. ــات أخ ــن لغ ــا م ــي أعرفه ا أو ال ــدًّ ج

يمكنــي التعــّرف علــى أنــواع مختلفــة مــن 
قصــرة  قصــة  قــراءة  ويمكنــي  النصــوص 

الصــور. أو  الكلمــات  قوائــم  بمســاعدة 
قراءة املراسالت

A2+
يســتطيع أن يفهــم األنــواع األساســية مــن الرســائل والفاكســات 
الروتينّيــ�ة )االستفســارات والطلبــات وخطابــات التأكيــد ومــا إىل 

ذلــك(  مــن املوضوعــات المألوفــة.

يف  األساســّية  املعلومــات  فهــم  يمكنــي 
الرســائل الروتينّيــ�ة )مثــل حجــوزات الفنــادق 

الشــخصّية(. الهاتــف  ورســائل 
يســتطيع أن يفهــم رســالة شــخصّية بســيطة أو الربيــد اإللكــروين 
ــاء أو  ــل األصدق ــة )مث ــع مألوف ــن مواضي ــه ع ــخص  في ــدث الش يتح

ــات. ــذه املوضوع ــول ه ــئلة ح ــرح أس ــرة( أو ط األس

أســتطيع أن أفهــم رســالة شــخصية مباشــرة 
يل  يكتــب  الــذي  الشــخص  فيهــا  يتحــدث 
عــن موضوعــات مألوفــة )مثــل األصدقــاء 
هــذه  حــول  أســئلة  يســألي  أو  العائلــة(  أو 

املوضوعــات.
A2

الشــخصّية يستطيع فهم الرسائل الشخصّية البسيطة القصرة. الرســائل  أفهــم  أن  أســتطيع 
تطلــب  أو  تقــّدم  الــي  القصــرة  البســيطة 
تقــّدم  أو  اليومّيــة  احليــاة  حــول  معلومــات 

دعــوة.
الشــخصّية  الرســائل  أفهــم  أن  أســتطيع 

والبســيطة. القصــرة 

ــيطة  ــيطة البس ــائل البس ــم الرس ــي فه يمكن
يشــاركونه  الذيــن  األشــخاص  مــن 
رســائل  املثــال  ســبي�ل  علــى  اهتماماتهــا، 
الربيــد اإللكــروين أو البطاقــات الربيدّيــة أو 

األصدقــاء. مــن  القصــرة  الرســائل 
يســتطيع أن يفهــم رســائل الربيــد اإللكــروين والرســائل الرســمّية 

ا مثــل )تأكيــد احلجــز أو الشــراء عــرب اإلنرنــت(. البســيطة جــدًّ
القراءة للتوجيه

A2+
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العمليــة  النصــوص  يف  محــّددة  معلومــات  علــى  العثــور  يمكــن 
ووصفــات  ســفر  )أدلــة  مثــل  بهــا  التنبــؤ  يمكــن  الــي  وامللموســة 

بســيطة. بلغــة  مكتوبــة  تكــون  أن  شــريطة  الطعــام( 

يف النصــوص اليومّيــة البســيطة، مثل رســائل 
الربيــد اإللكــروين واملعلومــات أو الكتيبــ�ات 
اإلعالنّيــ�ة، يمكنــي اختيــ�ار املعلومــات املهمــة 

وفهمهــا.

واملواقــع  الكتيبــ�ات  يف  للســلع   الرئيســة   املعلومــات  فهــم  يمكــن 
يف  والكامــرات(  املحمولــة  الرقمّيــة  األجهــزة  )مثــل  اإللكرونيــ�ة 

وبســيطة. قصــرة  أوصــاف 

يف الكتيبــ�ات اإلعالنّيــ�ة، يمكنــي فهــم النقاط 
الرئيســة يف األوصــاف القصــرة والبســيطة 
ســبي�ل  )علــى  للبيــع  املعروضــة  للبضائــع 
ومشــغالت  املحمولــة  الهواتــف  املثــال، 

والكامــرات(. املضغوطــة  األقــراص 
A2

يســتطيع العثــور علــى معلومــات محــّددة يمكــن التنبــؤ بهــا يف املــواد 
اليوميــة البســيطة  مثــل اإلعالنــات والنشــرات والقوائــم وقوائــم 

ــ�ة. ــداول الزمني ــع واجل املراج

محــددة  معلومــات  علــى  العثــور  يمكنــي 
يمكــن التنبــؤ بهــا يف املــواد اليوميــة البســيطة 
مثــل اإلعالنــات واجلــداول الزمنّيــ�ة والقوائــم 

واألدلــة والكتيبــ�ات.

يمكنــي العثــور علــى معلومــات بســيطة عــن 
القوائــم ويف نشــرات املعلومــات.

يف  ذلــك  إىل  ومــا  اليوميــة  واإلشــعارات  اإلشــارات  فهــم  يســتطيع 
الســكك  ومحطــات  واملطاعــم  الشــوارع  مثــل  العامــة،  األماكــن 

مثــل العمــل،  أماكــن  ويف  احلديديــة، 

االجتاهات والتعليمات والتحذيرات من املخاطر.

الــي  املعلومــات  علــى  العثــور  يمكنــي 
أحتاجهــا مــن خــالل الرجــوع إىل القوائــم أو 
األدلــة، علــى ســبي�ل املثــال يف »الصفحــات 
ــى  ــور عل ــي العث ــوج يمكن ــراء«، يف كتال الصف

املقالــة. وســعر  الطلــب  رقــم 
يســتطيع أن حيــّدد معلومــات محــد~دة من قوائــم، ويعــزل املعلومات 

املطلوبــة مثــل ) اســتعمال األوراق الصفراء،العثــور على تاجر(.
يمكنــي فهــم اإلشــارات اليومّية واإلشــعارات 
الشــارع،  يف  املثــال،  ســبي�ل  )علــى  العاّمــة 
الســكك  محطــات  الفنــادق،  املتاجــر،  يف 

حلديدّيــة(.  ا

)علــى  الشــائعة  العالمــات  فهــم  يمكنــي 
ســبي�ل املثــال يف الشــوارع ومحطــات الســكك 

احلديدّيــة(.
ومواضيــع  بســيطة  نصوًصــا  أقــرأ  عندمــا 
اإلشــارات  حتديــد  يمكنــي:  تهمــي، 
واإلشــعارات يف األماكــن العاّمــة، علــى ســبي�ل 
املثــال، يف الشــوارع، يف املتاجــر، يف الفنــادق، يف 

احلديدّيــة. الســكك  محطــات 
القراءة للحصول على املعلومات واحلجج

A2+
يســتطيع اتبــ�اع اخلطــوط العاّمــة لتقريــر إخبــاري يف موضوعــات 
ــا. ــؤ به ــن التنب ــة ويمك ــات مألوف ــون املحتوي ــريطة أن تك ــة، ش مألوف
ــل  ــيطة مث ــة بس ــادة مكتوب ــّددة يف م ــات مح ــد معلوم ــتطيع حتدي يس

ــرة(. ــة القص ــاالت الصحفّي ــ�ات واملق ــائل والكتيب )الرس
يمكنــي العثــور علــى معلومــات محــّددة يف 

البســيطة. النصــوص 
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ــرة  ــات الرئيســة يف تقاريــر الصحــف القص ــ�ار املعلوم يســتطيع اختي
والرســوم  واألســماء  األشــكال  فيهــا  تلعــب  بســيطة  مقــاالت  أو 

بــارًزا يف دعــم معــى النــص. التوضيحّيــة والعناويــن دوًرا 

يمكنــي اختيــ�ار املعلومــات الرئيســة يف تقارير 
البســيطة  املقــاالت  أو  القصــرة  الصحــف 
الــي تكــون فيهــا األرقــام واألســماء والرســوم 

ــة. ــة للغاي ــن مهّم ــة والعناوي التوضيحّي
ذات  القصــرة   للنصــوص  الرئيســة  النقــاط  فهــم  يســتطيع 
املوضوعــات اليومّيــة مثل)أســلوب احليــاة، والهوايــات، والرياضــة، 

لطقــس(. وا

يف النصــوص اليومّيــة املباشــرة )علــى ســبي�ل 
ــ�ة  ــواد اإلعالنّي ــس أو امل ــات الطق ــال توقع املث

ــة(. ــراج يف الصحيف أو األب

يمكني اختي�ار وفهم املعلومات املهمة.

يمكنــي فهــم النقــاط الرئيســة يف النصــوص 
القصــرة )علــى ســبي�ل املثــال، رســائل القــراء 
إىل املحــرر أو املناقشــات علــى اإلنرنــت( إذا 
تعاملــوا مــع املوضوعــات الــي اعتــدت عليهــا

عــن  بســيطة  نصــوص  قــراءة  يمكنــي 
 . ســة ر ملد ا

A2
يســتطيع أن يفهــم النصــوص الــي تصــف النــاس واألماكــن واحليــاة 
اليومّيــة والثقافــة، ومــا إىل ذلــك، شــريطة أن تكــون مكتوبــة بلغــة 

ــيطة. بس

ــوب يف  ــو مكت ــا ه ــم م ــم معظ ــتطيع أن أفه أس
الــي  املوضوعــات  حــول  بســيطة  نصــوص 
ــال،  ــبي�ل املث ــى س ــا )عل ــة به ــى دراي ــون عل أك
ــة(. ــات الراهن ــول املوضوع ــن ح آراء املراهق

ــاة  ــن احلي ــرة ع ــوص قص ــراءة نص ــي ق يمكن
ــة. اليومّي

يســتطيع فهــم املعلومــات الــواردة يف الكتيبــ�ات واخلرائــط املصــّورة، 
مثــال )مناطــق اجلــذب الرئيســة للمدينــ�ة (.

مجالــه،  يف  تقريــًرا  أو  قصــًرا  وقائعًيــا  وصًفــا  يفهــم  أن  يســتطيع 
ــل  ــى تفاصي ــوي عل ــيطة وال حتت ــة بس ــا بلغ ــون مكتوًب ــريطة أن يك ش

غــر متوقعــة.

يمكــن أن أتتبــع مشــاكل بســيطة يف كتــايب. 
)رياضيــات( 

والتعليمــات  النصــوص  قــراءة  يمكنــي 
البي�انيــ�ة.   الرســوم  بمســاعدة  البســيطة 

علمّيــة(  )مــواد 

املعلومــات  بعــض  علــى  العثــور  يمكنــي 
ــور  ــتخدام الص ــدرايس باس ــايب ال ــة يف كت املهّم
)التاريــخ  للمســاعدة.  البي�انيــ�ة  والرســوم 

جلغرافيــا( وا

ضمــن  املباشــرة  املعلومــات  فهــم  يمكنــي 
معروفــة. منطقــة 

حــول  القصــرة  األخبــار  يف  الرئيســة  النقــاط  يفهــم  أن  يســتطيع 
واملشــاهر(. )الرياضــة  مثــل  تهمــه،  مواضيــع 

يف  الرئيســة  النقــاط  أفهــم  أن  أســتطيع 
األخبــار القصــرة املتعّلقــة باملوضوعــات الــي 

واملشــاهر(. الرياضــة  )مثــل  تهمــي 
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يمكــن أن يفهــم معظــم مــا يقولــه النــاس عــن أنفســهم يف إعــالن 
شــخيص. أو نشــر مــا يقولــون أنــه يعجبهــم يف اآلخريــن.

يف  تظهــر  الــي  الشــخصّية  اإلعالنــات  يف 
اإلنرنــت(،  علــى  )أو  للشــباب  املجــالت 
أفهــم معظــم مــا يقولــه النــاس عــن أنفســهم؛ 
يمكنــي أيًضــا أن أفهــم مــا يبحثــون عنــه يف 

آخــر. شــخص 
تعليمات القراءة

A2+
يمكــن فهــم تعليمــات مكتوبــة قصــرة موضحــة خطــوة خبطــوة مثــال 

)لتثبيــت التكنولوجيــا اجلديــدة(.
يمكنــي اختيــ�ار معلومــات مهّمــة يف نصــوص 
ســبي�ل  علــى  تعليمــات؛  تتضمــن  قصــرة 
يف  الرئيســة  اللــواحئ  فهــم  يمكنــي  املثــال 
مجموعــة مــن الشــقق أو اللــواحئ املدرســّية.

يســتطيع فهــم اللــواحئ مثــل ) إرشــادات الســالمة( إذا شــرحت بلغــة 
بســيطة.

القصــرة  التعليمــات  أفهــم  أن  أســتطيع 
)علــى  بالصــور  خبطــوة  خطــوة  املوضحــة 
ســبي�ل املثــال وصفــات الطبــخ علــى عبــوات 
يف  الصغــرة  التجــارب  تعليمــات  الطعــام، 
املجــالت لألطفــال أو املراهقــن، تعليمــات 
ــ�ة ألّول  تثبيــت واســتخدام األجهــزة الكهربائّي

مــرة(. 
A2

يســتطيع فهــم تعليمــات بســيطة ألدوات يواجههــا يف حياتــه اليومّيــة 
ــف العمويم(. مثل)الهات

عنــد  واللــواحئ  التعليمــات  فهــم  يمكنــي 
التعبــر عنهــا بلغــة بســيطة )علــى ســبي�ل 
العــام(. الهاتــف  اســتخدام  كيفيــة  املثــال، 

أســتطيع أن أفهــم تعليمــات بســيطة، علــى 
الهاتــف  اســتخدام  كيفيــة  املثــال،  ســبي�ل 

العــام.

اخلاصــة  التعليمــات  اتبــ�اع  يمكنــي 
باســتخدام املعــدات اليوميــة )علــى ســبي�ل 
املثــال، الهواتــف العاّمــة، وآالت تذاكــر النقــل 
العــام، وآالت الوجبــات اخلفيفــة أو موزعــات 

النقــد(.
يســتطيع أن يفهــم تعليمــات بســيطة وموجــزة شــريطة أن تكــون 

مصــّورة ومكتوبــة يف نــص متصــل.
أســتطيع قــراءة القواعــد األساســّية لرياضــة 

أحبهــا.
اتبــ�اع وصفــة بســيطة، خاصــة إذا كانــت هنــاك صــور  يســتطيع 

اخلطــوات. أهــم  توضــح 
مباشــرة،  طهــي  وصفــة  اتبــ�اع  يمكنــي 
ــّم  ــح أه ــور توض ــاك ص ــت هن ــة إذا كان خاص

. ت ا خلطــو ا
يســتطيع فهــم التعليمــات علــى ملصقــات الــدواء املعــرب عنهــا كأمــر 

بســيط مثــل “خــذ قبــل الوجبــات” أو “ال تأخــذ إذا كنــت تقــود”.
القراءة كنشاط ترفيهي

A2+
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يســتطيع أن يفهــم مــا يكفــي لقــراءة القصــص القصــرة والبســيطة 
ــة  ــة وملموس ــف مألوف ــى مواق ــوي عل ــي تنط ــّورة ال ــرائط املص والش

ــا. ــة بلغــة  عاليــة الــردد يوميًّ مكتوب
يمكــن أن يفهــم النقــاط الرئيســة الــواردة يف تقاريــر املجــالت القصرة 
ــات،  ــل ) الهواي ــة مث ــة امللموس ــات اليومّي ــع املوضوع ــل م ــي تتعام ال

الرياضــة واألنشــطة الرفيهيــة واحليوانــات(.

أســتطيع أن أفهــم املعلومــات الرئيســة حــول 
موضــوع معــّن )علــى ســبي�ل املثــال اخليــول 

والتنــس(.

ــّم  ــي يت ــة ال ــاط الرئيس ــم النق ــي أن أفه يمكن
املقابــالت  يف  والــردود  األســئلة  يف  طرحهــا 
املجــالت  أو  الصحــف  إحــدى  يف  املنشــورة 
خبصــوص شــخص أعــرف شــيًئ�ا عنــه بالفعل 

)علــى ســبي�ل املثــال أحــد املشــاهر(.
A2

ــا  ــخص م ــاة ش ــرة حلي ــاف القص ــرد واألوص ــم الس ــتطيع أن يفه يس
ــيطة. ــات بس ــة بكلم مكتوب

يمكنــي التعــرف علــى أنــواع مختلفــة مــن 
قصــرة  قصــة  قــراءة  ويمكنــي  النصــوص 

الصــور.  أو  الكلمــات  قوائــم  بمســاعدة 

يمكنــي فهــم املعــى العــام لكتــاب أو قصــة 
مبســطة، القــراءة ببــطء شــديد.

يمكنــي أن أفهــم بشــكل أو بآخــر مــا حيــدث 
ويمكنــي  جّيــًدا،  منظمــة  قصــرة  قصــة  يف 

الشــخصّيات.  أهــّم  التعــرف علــى 
يســتطيع أن يفهــم مــا حيــدث يف قصــة مصــّورة، وتشــكيل انطبــاع 

عــن الشــخصيات.
يف  املثــال  ســبي�ل  )علــى  مصــّورة  قصــة  يف 
مجلــة للشــباب(، يمكنــي أن أفهــم مــا حيــدث 

وأختيــل كيــف تبــ�دو الّشــخصيات حًقــا.
يســتطيع أن يفهــم الكثــر مــن املعلومــات املقدمــة لوصــف قصــر 

لشــخص مثــل ) وصــف أحــد املشــاهر(.
املعلومــات  مــن  الكثــر  أفهــم  أن  أســتطيع 
ــخص )علــى  ــز لش ــف موج الُمقدمــة يف وص

ســبي�ل املثــال أحــد املشــاهر(.
يســتطيع أن يفهــم الفكــرة الرئيســة ملقــال قصــر عــن حــدث،  يمكــن 
مكتوًبــا  يكــون  أن  شــريطة  األوســكار(،  )جوائــز  مثــل  بــه  التنبــؤ 

بوضــوح وبلغــة بســيطة.

يف  الرئيســة  النقــاط  أفهــم  أن  أســتطيع 
لألطفــال  املجــالت  يف  القصــرة  املقــاالت 
املوضــوع  أعــرف  أن  شــريطة  واملراهقــن، 

نســي. بشــكل 
االسراتيجيات االستقبالية

حتديد األوامر والطلبات
A2+

القصــرة  للنصــوص  الشــامل  املعــى  فكــرة  اســتعمال  يســتطيع 
ــل  ــى املحتم ــتقاق املع ــة الش ــة امللموس ــع اليومّي ــاظ يف املواضي واأللف

مــن الكلمــات غــر املعروفــة مــن الســياق.

للنــص  العــام  املعــى  اســتخدام  يمكنــي 
غــر  للكلمــات  املحتمــل  املعــى  لتخمــن 

. فــة و ملعر ا
ــى  ــتنت�اج املع ــة الس ــات املعروف ــه بالكلم ــتغالل معرفت ــتطيع اس يس
ــتخدمة يف  ــرة املس ــة يف التعبــرات القص ــر المألوف ــات غ ــن الكلم م

ــويم. ــن الي ــوى الروت محت
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A2
ــل  ــن أج ــة م ــزات الطباع ــر وم ــيق واملظه ــتغالل التنس ــتطيع اس يس
ــاب  ــال، كت ــي، مق ــص تروي ــة، ن ــة إخبارّي ــص: قص ــوع الن ــد ن حتدي

املنتــ�دى. أو  مدريس،الدردشــة 
يســتطيع اســتغالل األرقــام والتواريــخ واألســماء واألســماء املناســبة 

ومــا إىل ذلــك لتحديــد موضــوع النــص.
ــالل  ــن خ ــة م ــرات الوصفي ــل التعب ــى  وعم ــتنت�اج مع ــتطيع اس يس

توقعهــا يف النــص الكتــايب مثــال )يف بدايــة أو نهايــة الرســالة(.
النشاطات اإلنت�اجّية

اإلنت�اج الشفوي
اإلنت�اج الشفوي الشامل

+A2  / A2 املستويان متماثالن
ــع  ــن مواضي ــاس ع ــيًطا للن ــا بس ــا أو عرًض ــي وصًف ــتطيع أن يعط يس
محــّددة مثــل )ظــروف العمــل، الروتــن اليــويم. إبــداء اإلعجــاب 
ــارات  ــن العب ــرة م ــلة قص ــك  يف سلس ــا إىل ذل ــاب( وم ــدم اإلعج / ع

واجلمــل البســيطة املتصلــة بقائمــة.

بطريقــة  املفضلــة  قائمــي  وصــف  يمكنــي 
. بســيطة

مونولوج مستمر: وصف التجربة
A2+

أســتطيع أن أحكــي قصــة قصــرة يف شــكل يستطيع سرد قصة أو وصف يشء يف قائمة نقاط.
سلســلة بســيطة مــن األحــداث. 

بطريقــة  املفضلــة  قائمــي  وصــف  يمكنــي 
الكلمــات  اســتخدام  يمكنــي  بســيطة. 
مشــكلة  لشــرح  أعرفهــا  الــي  الرياضّيــة 

. بســيطة

بســيطة  علميــة  جتربــة  وصــف  يمكنــي 
باســتخدام الرســوم البي�انّيــ�ة وكتــايب الدراســة 

للمســاعدة. 

يمكنــي التحــدث عــن األشــخاص واألماكــن 
الكلمــات  باســتخدام  املهمــة  واألحــداث 
)التاريــخ  أعرفهــا.  الــي  اجلمــل  وأنمــاط 

. واجلغرافيــا( 

يمكنــي تقديــم ملخــص قصــر لقصيــدة أو 
ــعر. ــي أش ــف جعل ــول كي ــة وأق قص

يســتطيع وصــف اجلوانــب اليومّيــة لبيئتــ�ه  مثــل )الناس،أماكــن أو 
وظيفــة أو جتربــة دراســّية(.

يمكنــي أن أقــدم وصًفــا بســيًطا لمــا يبــ�دو 
عليــه احليــوان الــذي أعرفــه وكيــف يتصــرف.
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ا أساسّية قصرة لألحداث واألنشطة.
ً
قصــرة يستطيع أن يقّدم أوصاف بســيطة  أوصــاف  إعطــاء  يمكنــي 

بســيطة. قصــة  ســرد  أو  لألحــداث 

يمكنــي وصــف األشــياء الرئيســة الــي قمــت 
إىل  أضطــر  أال  بشــرط  اليــوم،  خــالل  بهــا 

التفاصيــل. يف  اخلــوض 

املدرســة  يف  يــويم  حــدث  وصــف  يمكنــي   
باســتخدام الكلمــات البســيطة  )علــى ســبي�ل 

ــر(. ــاب آخ ــال لش املث

ــيء  ــيط ل ــر وبس ــرد قص ــم س ــي تقدي يمكن
ســبي�ل  )علــى  بنفــيس  اختربتــه  أو  حــدث 
املثــال يف حفلــة، يف نزهــة مدرســية، يف الفصــل 

الــدرايس(. 

حــول  املعلومــات  بعــض  تقديــم  يمكنــي 
امليــالد  بعيــد  بهــا  حنتفــل  الــي  الطريقــة 

بلــدي. يف  األخــرى  اخلاصــة  واألحــداث 

يمكني وصف روتن املدرسة أو حدث.

الرئيســة  القواعــد  عــن  الّتحــّدث  يمكنــي 
أحبهــا.  الــي  للرياضــة 

و  والروتــن  والعــادات  والرتيبــ�ات  اخلطــط  وصــف  يســتطيع 
الشــخصّية. والتجــارب  األنشــطة 

يمكنــي أن أقــول مــا أفعلــه عــاّدة يف املــزل، 
واملدرســة، ويف وقــت فراغــي. 

والرتيبــ�ات  اخلطــط  وصــف  يمكنــي 
والبدائــل. يمكنــي وصف األنشــطة الســابقة 
ــال،  ــبي�ل املث ــى س ــخصّية )عل ــارب الش والتج

مــا فعلتــه يف عطلــة نهايــة األســبوع(.

يمكني وصف ما أقوم به بانتظام.

يمكني وصف ما فعلته يف المايض.

يمكني وصف ما أنوي القيام به.

يمكنــي التحــدث عــن األشــياء الــي قمــت 
بهــا اليــوم واألشــياء الــي أريــد القيــام بهــا.

ــزة  ــات موج ــإلدالء ببي�ان ــيطة ل ــة بس ــة وصفّي ــتخدام لغ ــتطيع اس يس
ــا. ــة بينه ــكات واملقارن ــياء واملمتل ــن  األش ع

يمكنــي تقديــم أوصــاف بســيطة لألشــياء 
مقارنــات. وإجــراء 

األليفــة  احليوانــات  وصــف  يمكنــي 
املختلفــة. الشــخصّية  واملمتلــكات 
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يمكنــي أن أشــرح مــا يعجبــي ومــا ال يعجبــي يستطيع أن يشرح ما يعجبه أو ما ال يعجبه يف يشء.
يف يشء مــا.

يمكنــي أن أقــول بكلمــات قليلــة مــا يعجبــي 
ــاب. ــ�ة أو كت يف أغنّي

باســتخدام كلمــات بســيطة، يمكنــي أن أقــول 
مــا يعجبــي ومــا ال يعجبــي يف بيئــ�ة مختلفــة. 

ــى  ــا )عل ــي أفضله ــ�ة ال ــف البيئ ــي وص يمكن
والريــف  والقــرى  املــدن  املثــال  ســبي�ل 
بإجيــاز. الســبب  شــرح  ويمكنــي  والبحــر.( 

A2
وخلفيتــ�ه  معيشــته،  وظــروف  عائلتــه،  يصــف  أن  يســتطيع 

األخــرة. أو  احلاليــة  والوظيفــة  التعليمّيــة، 
يمكني وصف مزيل وأين أعيش.

يمكنــي وصــف نفــيس وعائلــي واألشــخاص 
اآلخريــن الذيــن أعرفهــم.

يمكنــي وصــف نفــيس وعائلــي وأشــخاص 
ــن. آخري

وعائلــي  مــزيل  عــن  احلديــث  يمكنــي 
جمــل  يف  أعرفهــم  الذيــن  واألشــخاص 

. بســيطة

يمكنــي أن أصــف بإجيــاز املــكان الــذي أعيــش 
ــل  ــائل النق ــه )وس ــول إلي ــة الوص ــه وكيفّي في

ــتغرق(. ــت املس ــافة، والوق واملس
بعبــارات  واملمتلــكات  واألماكــن  األشــخاص  وصــف  يســتطيع 

. بســيطة
ــة  ــياء بطريق ــن واألش ــف األماك ــي وص يمكن

ــيطة.  بس

والعبــارات  الكلمــات  اســتخدام  يمكنــي 
الذيــن  األشــخاص  لوصــف  البســيطة 

. فهــم عر أ

يبــ�دو  لمــا  بســيط  وصــف  تقديــم  يمكنــي 
الشــخص. عليــه 

يمكنــي وصــف كيــف يبــ�دو األشــخاص حــى 
يعــرف اآلخــرون نــوع الشــخص الــذي أحتــدث 

. عنه
يســتطيع أن يقــول مــا يتقنــه  ومــا اليتقنــه مثــل )الرياضة،األلعــاب 

واملهــارات واملواضيــع(.
يمكنــي أن أقــول مــا أجيــده ومــا ال أجيــده 
يف  أو  املدرســة  يف  املثــال  ســبي�ل  )علــى 

. ) ضــة يا لر ا
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يســتطيع التحــّدث بإجيــاز عمــا ينــوي القيــام بــه يف عطلــة نهايــة 
األعيــاد. عطلــة  خــالل  أو  األســبوع 

يمكنــي التحــّدث بإجيــاز عّمــا أخطــط للقيــام 
بــه يف عطلــة نهايــة األســبوع أو ِمــن خــالل 

العطــالت.
مونولوج مستمر: إعطاء املعلومات

+A2  / A2 املستويان متماثالن
يســتطيع أن يعطــي تعليمــات  بســيطة  للذهــاب مــن مــكان إىل آخــر، 
ــب  ــ�ا” و “اذه ــف يميًن ــل “انعط ــّية مث ــرات  األساس ــتخدام التعب باس
مباشــرة” جنًبــ�ا إىل جنــب مــع اســتعمال الروابــط الرقمّيــة مثــل ) أواًل، 

ــ�ا(. ثانيًّ
احلديث املطول

A2+
يســتطيع أن يفســر مــا حيّبــه أو مــا يعجبــه يف يشء مــا، ولمــاذا هــو 

يفضــل شــيًئ�ا علــى آخــر، عاقــًدا مقارنــة بســيطة ومباشــرة. 
A2

يستطيع تقديم رأيه بعبارات بسيطة، شريطة صرب السامعن.
اإلعالنات العاّمة

+A2  / A2 املستويان متماثالن
ــن  ــا، يمك ــرن عليه ــة ومتم ــرة للغاي ــات قص ــدم إعالن ــتطيع أن يق يس
التنبــؤ باملحتــوى املكّثــف الواضــح للمســتمعن املســتعدين للركــز.

مخاطبة اجلماهر
A2+

يســتطيع أن يقــّدم عرًضــا قصــًرا تــّم التــدرب عليه حــول موضوع ذي 
ــراءات  ــط وإج ــباب  واآلراء وخط ــاء أس ــة، وإعط ــه اليومّي ــة حبيات صل

لفــرة وجــزة.
يستطيع أن يتعامل مع عدد محدود من أسئلة املتابعة املباشرة. 

يســتطيع أن حيكــي قصــة بســيطة )علــى ســبي�ل املثــال عــن األحــداث 
يف عطلــة أو عــن احليــاة يف

املستقبل البعيد.

جّيــًدا  أعرفــه  يشء  عــن  التحــّدث  يمكنــي 
)بلــد، فريــق ريــايض، فرقــة( يف عــرض قصــر 
ــه. ــن دون قراءت ــبًقا، ولك ــداده مس ــت بإع قم

يســتطيع أن يقــدم عرًضــا قصــًرا وبســيًطا مــدرب عليــه مســبًقا 
مألــوف. ملوضــوع 

يســتطيع اإلجابــة علــى أســئلة املتابعــة املباشــرة إذا  اســتطاع طلــب 
التكــرار، ولــو ســاعده أحدهــم يف صياغــة جوابــه إذا ممكــن.

اإلنت�اج الكتايب
اإلنت�اج الكتايب الشامل

+A2  / A2 املستويان متماثالن
يســتطيع كتابــة سلســلة مــن العبــارات واجلمــل البســيطة املرتبطــة 

بروابــط  بســيطة مثــل “و” و “لكــن” و “ألن”.
ــل »و« و  ــرات مث ــل بتعب ــط اجلم ــي رب يمكن

»لكــن« و »ألن”.

يمكنــي كتابــة جمــل بســيطة وربطهــا بكلمــة 
»و« / »لكــن« / »ألن”.
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الكتابة اإلبداعّية
A2+

يســتطيع أن يكتــب عــن اجلوانــب اليومّيــة لبيئتــ�ه / بيئتهــا مثــل 
النــاس، األماكــن أو وظيفــة أو جتربــة دراســّية يف جمــل مرتبطــة.

يمكنــي وصــف األشــياء )علــى ســبي�ل املثــال 
جّيــًدا،  أعرفهــا  الــي  األماكــن  أو  دراجــة( 

وبســيطة. قصــرة  جمــل  باســتخدام 

ــاة  ــن احلي ــرة ع ــاف قص ــة أوص ــي كتاب يمكن
اليومّيــة. 

يمكني االحتفاظ بسجل لتعلم لغي.

لفصلــي  موجــز  وصــف  كتابــة  يمكنــي 
ومالحظــة الكلمــات املفيــدة وأنمــاط اجلمــل.

يمكنــي العمــل مــن خــالل بعــض املشــكالت 
القصــرة يف كتــايب الــدرايس وكتابــة كلمــات 

ــات. ــة. الرياضي ــدة مهم جدي

يمكنــي كتابــة وصــف موجــز لتجربــة بســيطة 
وتدويــن مالحظــات قصــرة يف فصــل العلــوم.

يكنــي كتابــة مالحظــات قصــرة ومعلومــات 
التاريــخ  يف  مهّمــة  موضوعــات  حــول 

. فيــا ا جلغر ا و

يمكني كتابة رسالة أو حوار بسيط.
لألحــداث  جــًدا  قصــرة  أساســية  ــا 

ً
أوصاف يكتــب  أن  يســتطيع 

الّشــخصّية. والتجــارب  الســابقة  واألنشــطة 
يمكني كتابة وصف موجز للحدث.

يمكنــي وصــف األحــداث املهّمــة أو التجــارب 
بســيطة  بلغــة  شــديد  بإجيــاز  الشــخصّية 
)علــى ســبي�ل املثــال، ســرقة دراجــة أو حــادث 

ــابقة(. ــه يف مس ــزت ب ــا ف ــول م ــج أو ح تزل

املفضلــة  رياضــي  عــن  الكتابــة  يمكنــي 
ومالحظــة الكلمــات املفيــدة وأنمــاط اجلمــل.

ــن  ــة أو ع ــداث يف عطل ــل األح ــيطة مث ــة بس ــي قص ــتطيع أن حيك يس
احليــاة يف املســتقبل البعيــد.

يمكنــي أن أروي قصــة بســيطة )علــى ســبي�ل 
املثــال عــن أفضــل األعيــاد الــي مــررت بهــا أو 

عــن احليــاة يف املســتقبل البعيــد(.

يمكنــي وصــف حــدث مــن خــالل وصــف 
جمــل  باســتخدام  حــدث  وأيــن  حــدث  مــا 

. بســيطة
A2
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البســيطة عــن  العبــارات واجلمــل  يســتطيع كتابــة سلســلة مــن 
ــة  ــة احلالي ــة، الوظيف ــة التعليمّي ــة، اخللفي ــروف املعيش ــرهم، ظ أس

أو األخــرة.

حيــايت  جوانــب  عــن  الكتابــة  يمكنــي 
اليومّيــة يف عبــارات وجمــل بســيطة )مثــل 
والعطــالت  والهوايــات  واملدرســة  األســرة 

اإلعجــاب(. وعــدم  واإلعجابــات 

ا ألقــول  يمكنــي اســتخدام جمــل قصــرة جــدًّ
)مثــل  تلقيــه  يف  أرغــب  مــا  أو  أفضــل  مــا 

واحليوانــات(. واملالبــس  الطعــام 

املــكان  شــرح  الرســم،  بمســاعدة  يمكنــي، 
الــذي أعيــش فيــه وكيفّيــة الوصــول إليــه.

يف  اليومّيــة  حياتــه  عــن  الكتابــة  يمكنــي 
عبــارات وجمــل بســيطة، علــى ســبي�ل املثــال 
والعطــالت  والهوايــات  واملدرســة  األســرة 

اإلعجــاب. وعــدم  واإلعجــاب 
ــيطة  ــد بس ــرة وقصائ ــة قص ــ�ة خيالّي ــرة ذاتي ــب س ــتطيع أن يكت يس

ــاس. ــن الن ع
يمكنــي كتابــة ســرة ذاتّي�ة بســيطة لشــخص 

خيايل.
ــن  ــل الروت ــطة )مث ــف األنش ــة تص ــرات يومّي ــة مذك ــتطيع كتاب يس
واألشــخاص  والهوايــات(،  والرياضــة،  والزهــات،  اليــويم، 
البســيطة  واجلمــل  والعبــارات  املفــردات  باســتخدام  واألماكــن، 

“ألن”. و  “لكــن”  و  “و”  مثــل  بســيطة  الروابــط  مــع  امللموســة 

يمكنــي وصــف أنشــطي اخلاّصة باســتخدام 
يف  املثــال  ســبي�ل  )علــى  بســيطة  جمــل 
املدرســة والرياضــة والهوايــات(. باســتخدام 
جمــل وتعبــرات بســيطة. يمكنــي الكتابــة 
ــة  ــايت اليومّي ــياء يف حي ــخاص واألش ــن األش ع
الروتــن  الهوايــات،  األســرة،  )املدرســة، 
اليــويم، األشــخاص واألماكــن الــي أعرفها(.

يســتطيع كتابــة مقدمــة لقصــة أو متابعــة القصــة، شــريطة أن يكــون 
األفعــال،  جــداول  مثــل  واملراجــع  القامــوس  إىل  الرجــوع  بمقــدوره 

ــرر. ــاب املق ــة يف الكت األزمن

بمســاعدة القامــوس، يمكنــي كتابــة مقدمــة 
عــن قصــة أو متابعــة القصــة.

تقارير مكتوبة
+A2  / A2 املستويان متماثالن

مواضيــع  عــن  الكتابــة  يف  وآرائــه  انطباعاتــه  يعطــي  أن  يســتطيع 
ــتخدام  ــص(، باس ــة والقص ــاة والثقاف ــاط احلي ــل أنم ــخصّية )مث ش

األساســّية. اليومّيــة  والتعبــرات  املفــردات 

حــول  مباشــرة  نصــوص  كتابــة  يمكنــي 
املوضوعــات الــي أكــون علــى درايــة بهــا أو 
ــات  ــي بكلم ــط جمل ــي رب ــي؛ يمكن ــي تهم ال

»ثــم”.  أو  »ألن«  أو  »و«  مثــل 
ذات  مألوفــة  مواضيــع  حــول  بســيطة  نصــوص  كتابــة  يســتطيع 
أهمّيــة، باســتعمال اجلمــل ذات الروابــط مثــل “و” أو “ألّن” أو “ثــم”.

االسراتيجيات اإلنت�اجّية
التخطيط

+A2  / A2 املستويان متماثالن
يســتطيع أن يت�ذكــر ويتــ�دّرب علــى مجموعــة مناســبة مــن العبــارات 

مــن مخزونــه.
التعويض
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 A2+
واســتخدام  ذخرتــه  مــن  كافيــة  غــر  كلمــة  اســتخدام  يســتطيع 

يقولــه. أن  يريــد  مــا  لتوضيــح  اإليمــاءة 
A2

يســتطيع حتديــد مــا يقصــده مــن خــالل اإلشــارة إليــه مثــال “أود 
ذلــك، مــن فضلــك”.
النشاطات التفاعلّية

التفاعل الشفوي
النشاط الشفوي العام

A2+
املنظمــة  املواقــف  يف  معقولــة  بســهولة  يتفاعــل  أن  يســتطيع 
إذا  اآلخــر  الشــخص  يســاعد  أن  شــريطة  واملحادثــات،  والقصــرة 
دون  والروتينّيــ�ة  البســيطة  التبــ�ادالت  إدارة  يســتطيع  األمــر.  لــزم 
جهــد ال داعــي لــه؛ يمكنــه طــرح األســئلة واإلجابــة عنهــا، وتبــ�ادل 
األفــكار واملعلومــات حــول املوضوعــات المألوفــة يف املواقــف اليومّيــة 

املتوقعــة.
A2

يســتطيع التواصــل يف املهــام البســيطة والروتينّيــ�ة الــي تتطلــب 
المألوفــة  األمــور  حــول  للمعلومــات  ومباشــًرا  بســيًطا  تبــ�اداًل 
ــل  ــتطيع التعام ــراغ، ويس ــت الف ــل ووق ــّص العم ــي خت ــ�ة ال والروتينّي
ا ولكــن نــادًرا مــا يكــون قــادًرا  مــع التبــ�ادالت االجتماعّيــة القصــرة جــدًّ

ــه. ــاء نفس ــن تلق ــة م ــة املحادث ــي ملواصل ــا يكف ــم م ــى فه عل

ــة  ــ�ادالت االجتماعّي ــع التب ــل م ــه التعام يمكن
ا ولكــن نــادًرا مــا يكــون قــادًرا  القصــرة جــدًّ
ــن  ــة م ــة املحادث ــي ملواصل ــا يكف ــم م ــى فه عل

تلقــاء نفســه.

أعيــش  أيــن  أنــا،  مــن  أقــول  أن  أســتطيع 
املدرســة. إىل  وأذهــب 

أقــول شــيًئ�ا عــن عائلــي  أيًضــا أن  يمكنــي 
ــّية  ــايت املدرس ــايئ وحي ــي وأصدق ــت فراغ ووق

اليومّيــة.
فهم املحاور

A2+
يســتطيع أن يفهــم مــا يكفــي إلدارة التبــ�ادالت البســيطة والروتينّيــ�ة 

بــدون جهــد ال مــربر لــه.
يف  يل  النــاس  يقولــه  مــا  أفهــم  أن  أســتطيع 
محادثــة يومّيــة بســيطة عندمــا يتحدثــون 

ووضــوح.   ببــطء 

ــاعره،  ــن مش ــا ع ــخص م ــدث ش ــا يتح عندم
ــا إذا  ــال، م ــبي�ل املث ــى س ــم، عل ــي أن أفه يمكن

كان / ســعيًدا أو متعًبــا أو مريًضــا.
ــة  ــور المألوف ــًا يف األم ــًا واضح ــام خطاب ــكل ع ــم بش ــتطيع أن يفه يس
املوجهــة لــه، شــريطة أن يطلــب التكــرار أو إعــادة صياغــة مــن وقــت 

آلخــر.
A2
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يســتطيع أن يفهــم مــا يقــال بوضــوح، وببــطء وبطريقــة مباشــرة 
لــه يف محادثــة يومّيــة بســيطة، يمكــن صياغتهــا إذا كان املتحــدث 

يتحمــل املتاعــب.
احلوار

A2+
يســتطيع إقامــة اتصــال اجتماعــي: حتّيــات وداع. مقّدمــات. تقديــم، 

شــكر.
يمكني حتّية شخص ما وأقول وداًعا.

ــة  ــور المألوف ــًا يف األم ــ�ًا واضح ــام حديث ــكل ع ــم بش ــتطيع أن يفه يس
ــن  ــة م ــادة صياغ ــرار أو إع ــب التك ــريطة أن يطل ــا، ش ــه / له ــه ل املوج

ــر. ــت آلخ وق
يســتطيع أن يشــارك يف محادثــات قصــرة يف ســياقات روتينّيــ�ة حــول 

مواضيــع مثــرة لالهتمــام.
يمكنــي املشــاركة يف محادثــة قصــرة حــول 

موضــوع يهمــي.

يمكــن إجــراء محادثــات قصــرة مــع األصدقاء 
حــول مواضيع شــيقة.

 يمكنــي املشــاركة يف املحادثــات الــي تتنــ�اول 
مواضيــع احليــاة اليومّيــة واملدرســة والرفيه، 
الرياضــة،  الهوايــات،  املثــال  ســبي�ل  علــى 

ــبوع. ــة األس ــارب نهاي جت
ــن  ــر ع ــيطة، والّتعب ــارات بس ــه بعب ــعر ب ــا يش ــر عّم ــتطيع التعب يس

الشــكر.
بطريقــة  شــعوري  عــن  التعبــر  يمكنــي 

. بســيطة
يســتطيع أن يطلــب خدمــة مثــال )إقــراض يشء(، ويســتطيع تقديم 

خدمــة ويســتطيع أن يــرد إذا طلــب منــه أحدهــم تقديــم خدمــة لــه.
يمكنــي أن أســتجيب إذا طلــب مــي أحدهــم 

تقديــم خدمــة لــه.

يمكنــي أن أطلــب مــن شــخص أعرفــه أن 
ــا، ويمكنــي الــرّد إذا طلــب 

ً
يقــدم يل معروف

مــي أحدهــم أن أفعــل شــيًئ�ا لــه.

يمكنــي أن أطلــب مــن شــخص مــا أن يعــرين 
رصــاص،  قلــم  املثــال  ســبي�ل  )علــى  شــيًئ�ا 
دراجــة هوائّيــ�ة( ويمكنــي تقديــم رد مناســب 

ــي.  ــتعارة يشء م ــا اس ــخص م إذا أراد ش

يمكني أيًضا أن أقرض شيًئ�ا خيصي.
A2

ــة القصــرة جــًدا ولكــن  يســتطيع التعامــل مــع التبــ�ادالت االجتماعّي
نــادًرا مــا يكــون قــادًرا علــى فهــم مــا يكفــي ملواصلــة املحادثــة مــن تلقــاء 

نفســه، علــى الرغــم مــن املمكــن جعلــه يفهــم إذا ســاعده املتحــّدث.

يمكنــي التعامــل مــع التبــ�ادالت االجتماعّيــة 
ــا إذا ســاعدين  القصــرة وجعــل نفــيس مفهوًم

النــاس. 

ــعيد  ــالد س ــد مي ــاس عي ــى للن ــي أن أتم يمكن
ــعيدة.  ــدة س ــنة جدي وس
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يســتطيع اســتخدام أشــكال مهذبــة بســيطة يومّيــة مــن التحّيــة 
والعنــوان.

يمكني مخاطبة الناس بطريقة مهّذبة.

وأطلــب  بــأدب  النــاس  مخاطبــة  يمكنــي 
ــا،  ــكان م ــول إىل م ــة الوص ــيًئ�ا )كيفّي ــم ش منه

والوقــت، ومــا إىل ذلــك(.
يســتطيع الدردشــة بلغــة بســيطة مــع الزمــالء أو أعضــاء العائلــة 
ملعظــم  بهــا  املتعلقــة  اإلجابــات  وفهــم  األســئلة  وطــرح  املضيفــة، 

الروتينّيــ�ة. األمــور 
واالقراحــات يستطيع إجابة الدعوات واالقراحات واالعتذارات. الدعــوات  تقديــم  يمكنــي 

واالعتــذارات وطلبــات اإلذن والــرد عليهــا.

يمكنــي دعــوة شــخص مــا يف مــكان مــا والــرد 
علــى الدعــوات.

يمكني تقديم وقبول االعتذار.
لتنــ�اول  مختلفــة  أشــياء  تقديــم  يمكنــي 

الشــراب. أو  الطعــام 

يمكنــي تقديــم أو قبــول عــرض أو دعــوة أو 
اعتــذار.

مخزونــه  تعبــرات  باســتخدام  بــه  يشــعر  عّمــا  التعبــر  يمكنــه 
للغايــة. األساســية 

يمكنــي التعبــر عــن مشــاعر معّينــ�ة يعرفهــا 
ــى  ــيطة )عل ــات بس ــتخدام كلم ــع، باس اجلمي
ســبي�ل املثــال، »أنــا أشــعر بالــربد« أو »أنــا 

جائــع« أو »أنــا خائــف«(.
يمكني التعبر عّما يعجبي وما ال يعجبي. يستطيع أن يقول ما حيب / يكره.

وعــدم  اإلعجابــات  عــن  التعبــر  يمكنــي 
باســتخدام  مألوفــة  ســياقات  يف  اإلعجــاب 

بســيطة. لغــة 
مناقشة غر رسمّية )مع األصدقاء(

A2+
ببــطء  أجــري  إذا  حولــه  نقــاش  موضــوع  علــى  التعــرف  يســتطيع 

ووضــوح.
ــن  ــة م ــوع املحادث ــد موض ــادًة حتدي ــي ع يمكن
حــويل عندمــا يتحــدث النــاس ببــطء ووضوح.

عنــه  يتحــدث  مــا  علــى  التعــرف  يمكنــي 
وحــذر. ببــطء  يتحدثــون  عندمــا  النــاس 

يمكنــي عــادًة حتديــد موضــوع محادثــة جتــري 
يف وجــودي إذا كان النــاس يتحدثــون ببــطء.

يســتطيع تبــ�ادل اآلراء ومقارنــة األشــياء واألشــخاص باســتخدام 
لغــة بســيطة.

يمكنــي التحــّدث عــن اإلعجابــات / عــدم 
مــع  االختــالف  أو  املوافقــة  أو  اإلعجــاب، 

املقارنــات. وإجــراء  النــاس، 
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نهايــة  عطلــة  يف  أو  املســاء  يف  فعلــه  جيــب  مــا  مناقشــة  يســتطيع 
ألســبوع. ا

أو عطلــة  املســاء  برنامــج  مناقشــة  يمكنــي 
نهايــة األســبوع، وتقديــم بعــض االقراحــات 

والــرد علــى االقراحــات البســيطة.
ــرد عليهــا، يمكــن أن يوافــق وخيتلــف  يســتطيع تقديــم اقراحــات وال

مــع اآلخريــن.
يمكنــي طلــب وإســداء املشــورة بشــأن األمور 

اليومّية.
A2

ــيطة إذا  ــة بس ــة بطريق ــة اليومّي ــا العملّي ــة القضاي ــتطيع مناقش يس
ــرة. ــطء ومباش ــوح وب ــت بوض وجه

ــع  ــالف م ــاق واخل ــن االتف ــر ع ــي التعب يمكن
اآلخريــن.

ــاب /  ــداءات اإلعج ــن إب ــدث ع ــي التح يمكن
ــع  ــالف م ــاق أو االخت ــاب، واالتف ــدم اإلعج ع

ــات. ــراء املقارن ــخاص، وإج األش

إذا  مــا  الســماح لشــخص بمعرفــة  يمكنــي 
ــر. ــيًئ�ا آخ ــل ش ــت أفّض ــق أو إذا كن ــت أواف كن

يمكــن التعبر عن اآلراء البســيطة باســتخدام 
عبــارات مثــل »ال أوافق”.

ــ�ات  ــل الرتيب ــب وعم ــن يذه ــه، وأي ــب فعل ــا جي ــة م ــتطيع مناقش يس
ــاع. لالجتم

وأيــن  فعلــه،  جيــب  مــا  مناقشــة  يمكنــي 
للقــاء  الالزمــة  الرتيبــ�ات  وأختــذ  أذهــب، 
عطلــة  يف  املســاء،  يف  املثــال،  ســبي�ل  )علــى 

األســبوع(. نهايــة 

يمكنــي أن أناقــش مــع األصدقــاء مــاذا أفعــل، 
وأيــن أذهــب وأيــن وأقابــل.

مــع  بســيطة  خطــط  وضــع  يمكنــي 
وأيــن  فعلــه،  جيــب  مــا  مثــل  األشــخاص، 

أجتمــع. ومــى  أذهــب، 
املتطلبــات يستطيع التعبر عن اآلراء بطريقة محّددة. أو  اآلراء  عــن  التعبــر  يمكنــي 

مألــوف. ســياق  يف  البســيطة 

ــر  ــا أفك ــيطة م ــة بس ــول بطريق ــي أن أق يمكن
ــه. ــا ال أحب ــه أو م ــا أحب ــه أو م في

مناقشة رسمّية
A2+

التغيــرات ملوضــوع يف مناقشــة رســمية  يســتطيع عاّمــة متابعــة 
متعلقــة بمجالــه شــريطة أن تتــّم ببــطء وبوضــوح.

تبــ�ادل املعلومــات ذات الصلــة وإبــداء رأيــه يف مشــاكل  يســتطيع 
املســاعدة،  بعــض  يتلقــى  أن  شــريطة  مباشــرة،  ســئل  إذا  عمليــة 

لــزم األمــر. ويمكــن أن يطلــب تكــرار النقــاط الرئيســة إذا 
A2
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ــرة  ــب مباش ــياء إذا خوط ــن األش ــه ع ــر في ــا يفك ــول م ــتطيع أن يق يس
يف اجتمــاع رســيم، ويســتطيع أن يطلــب تكــرار النقــاط الرئيســة إذا 

لــزم األمــر.
التعــاون املوجــه حنــو الهــدف )علــى ســبي�ل املثــال جتميــع قطــع أثــاث، 

ومناقشــة وثيقــة، وتنظيــم حــدث ومــا إىل ذلــك(.
A2+

البســيطة والروتينّيــ�ة  املهــام  يســتطيع أن يفهــم مــا يكفــي إلدارة 
ــم. ــا ال يفه ــرار عندم ــاطة التك ــب ببس ــه، يطل ــي ل ــد ال داع ــدون جه ب
ــات  ــم االقراح ــك، وتقدي ــد ذل ــه بع ــب فعل ــا جي ــة م ــتطيع مناقش يس

ــات. ــاء التوجيه ــب وإعط ــا، طل ــرّد عليه وال
A2

يســتطيع أن يشــر إىل الوقــت الــذي يتبعــه وجعلــه يفهــم مــا هــو 
يســاعده. املتكلــم  كان  إذا  ضــروري، 

ــارات  ــتخدام عب ــ�ة باس ــيطة وروتينّي ــام بس ــل يف مه ــتطيع التواص يس
بســيطة  معلومــات  علــى  وللحصــول  األشــياء،  لطلــب  بســيطة 

ومناقشــة مــاذا يعمــل بعــد ذلــك. 

العمــل  يف  صديــق  مــع  أحتــدث  أن  يمكنــي 
ــيطة. ــالة بس ــل رس ــن أن أنق ــي ويمك اجلماع

يمكني أن أسأل عن قواعد اللعبة.

يمكنــي العمــل مــع أصدقــايئ حلّل املشــكالت 
أفهــم.  لــم  إذا  البســيطة وطلــب املســاعدة 

)رياضيــات( 

العمــل  يف  أفــكاري  عــن  التعبــر  يمكنــي 
كتــايب  مــن  كلمــات  باســتخدام  اجلماعــي 
)التاريــخ  الكلمــات.  وقوائــم  املــدريس 

) فيــا ا جلغر ا و

يمكنــي املشــاركة يف العمــل اجلماعــي وطــرح 
أســئلة حــول الكلمــات اجلديــدة.

احلصول على السلع واخلدمات
A2+

ــل  ــة مث ــاة اليومّي ــائعة للحي ــب الش ــع اجلوان ــل م ــتطيع أن يتعام يس
الســفر، واملســاكن واألكل والتســوق.

مــع  ذلــك  أجــل  مــن  أعمــل  أن  يمكنــي 
 املهــام املناســبة للعمــر، مثــل لعــب األدوار.
عمليــة  معلومــات  علــى  احلصــول  يمكنــي 
طلــب  املثــال،  ســبي�ل  )علــى  بســيطة 
إىل  والذهــاب  اإلقامــة  وحجــز  االجتاهــات 

. ) لطبيــب ا

يف  مــا  حــّد  إىل  جّيــد  بعمــل  القيــام  يمكنــي 
أماكــن  وإجيــاد  )للتنقــل  اليومّيــة  املواقــف 

والتســوق(. الطعــام  وتنــ�اول  لإلقامــة 
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يســتطيع أن يتفاعــل يف املواقــف اليومّيــة املتوقعــة مثــل )مكتــب 
الربيــد، محطــة، متجــر(، باســتخدام مجموعــة واســعة مــن الكلمــات 

ــيطة.  ــرات البس والتعب

مكتــب  مــن  املطلوبــة  املعلومــات  جميــع  علــى  احلصــول  يمكــن 
متخصصــة. وغــر  مباشــرة  طبيعــة  ذات  أّنهــا  طالمــا  ســيايح، 

A2
يستطيع طلب السلع واخلدمات اليومّية وتوفرها.

ــتخدام  ــفر واس ــن الس ــيطة ع ــات بس ــى معلوم ــول عل ــن احلص يمك
األجــرة،  وســيارات  القطــارات  احلافــالت،  العــام:  النقــل  وســائل 

يســأل ويعطــي االجتاهــات، وشــراء التذاكــر.

عــن  أساســّية  معلومــات  طلــب  يمكنــي 
التذاكــر. وشــراء  العــام  النقــل  وســائل 

وشــراء  بســيطة  معلومــات  طلــب  يمكنــي 
إىل  ومــا  واحلافــالت  )للقطــارات  تذاكــر 

التذاكــر. شــباك  مــن  ذلــك( 
يف  بســيطة  معامــالت  وإجــراء  األشــياء  عــن  يســأل  أن  يســتطيع 

بنــوك. أو  ومكاتــب  والربيــد  املتاجــر 
)علــى  بســيطة  معامــالت  إجــراء  يمكنــي 
الربيــد  ومكاتــب  املتاجــر  يف  املثــال،  ســبي�ل 
ومحطــات الســكك احلديدّيــة( وطلــب يشء 

الشــراب. أو  الطعــام  لتنــ�اول 

يف  تعلمــه  أريــد  أو  أريــد  مــا  شــرح  يمكنــي 
أو  الربيــد  مكاتــب  ويف  واملتجــر،  األكشــاك، 

لقطــار. ا
ــام  ــات واألرق ــول الكمي ــات ح ــتقبل معلوم ــي ويس ــتطيع أن يعط يس

ــعار. واألس
عندمــا أشــري شــيًئ�ا يف متجــر أو يف مكتــب 
تذاكــر، أعــرف كيــف أســأل  عمــا هــو معروض 

أو تكلفــة يشء مــا.
ــو  ــا ه ــد م ــالل حتدي ــن خ ــيطة م ــراء بس ــات ش ــراء عملي ــتطيع إج يس

مطلــوب وطلــب الســعر.
يمكنــي إجــراء عمليــات شــراء بســيطة وشــرح 

مــا أحبــث عنــه والســؤال عــن تكلفــة الــيء.

عــن  أســأل  أن  أريــد  مــا  أقــول  أن  يمكنــي 
ومكاتــب  املتاجــر  مثــل  أماكــن  يف  الســعر 

لربيــد. ا
)علــى يستطيع طلب وجبة. بســيطة  معامــالت  إجــراء  يمكنــي 

الربيــد  ومكاتــب  املتاجــر  يف  املثــال،  ســبي�ل 
ومحطــات الســكك احلديدّيــة( وطلــب يشء 

الشــراب. أو  الطعــام  لتنــ�اول 

 يمكني طلب يشء لألكل أو الشراب. 
يســتطيع القــول عندمــا يكــون هنــاك خطــأ مــا، مثــال           “ الطعــام 

بــارد” أو “ال يوجــد ضــوء يف غرفــي”.
ــرد. يمكــن  يســتطيع أن يطلــب )وجهــا لوجــه( موعــد طــي وفهــم ال
أن يشــر إىل طبيعــة املشــكلة ألخصــايئ الصحــة، ربمــا باســتخدام 

ــد. ــة اجلس ــاءات ولغ اإليم
تب�ادل املعلومات
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A2+
يســتطيع أن يفهــم مــا يكفــي إلدارة التبــ�ادالت البســيطة والروتينّيــ�ة 

بــدون جهــد ال مــربر لــه.
يســتطيع أن يتعامــل مــع املطالــب اليومّيــة العمليــة: معرفــة وتمريــر 

معلومــات واقعيــة مباشــرة.
يمكنــي طلــب املعلومــات واحلصــول عليهــا، 

علــى ســبي�ل املثــال يف مكتــب ســيايح.
واإلجابــة يستطيع أن يسأل ويجيب عن أسئلة حول العادات والروتن. بســيطة  أســئلة  طــرح  يمكنــي 

عنهــا حــول مواضيــع مألوفــة )مثــل الطقــس 
ــيقى  ــة واملوس ــات األليف ــات واحليوان والهواي

والرياضــة(.
يســتطيع أن يطــرح ويجيــب عــن أســئلة حــول التســلية واألنشــطة 

ــابقة. الس
يمكنــي طــرح أســئلة بســيطة واإلجابــة عنهــا 
ســبي�ل  )علــى  حدثــت  الــي  األشــياء  حــول 
العــام  المــايض،  األســبوع  أمــس،  املثــال، 

المــايض(.
يســتطيع طــرح األســئلة حــول اخلطــط والنوايــا واإلجابــة عنهــا. 
ويســتطيع أن يعطــي ويتبــع توجيهــات وتعليمــات بســيطة مثــل 

شــرح كيفّيــة الوصــول إىل مــكان مــا.

الهوايــات  حــول  أســئلة  طــرح  يمكنــي 
األســئلة. هــذه  علــى  واإلجابــة 

األنشــطة  حــول  أســئلة  طــرح  يمكنــي 
األســئلة. هــذه  علــى  واإلجابــة  الســابقة 

A2
يســتطيع التواصــل يف املهــام البســيطة والروتينّيــ�ة الــي تتطّلــب 

للمعلومــات. املباشــر  التبــ�ادل 
كيفّيــة  مــا  لشــخص  أشــرح  أن  يمكنــي 
الوصــول إىل مــكان معــّن ســًرا علــى األقــدام، 

بــدون خريطــة. حــى 
المألوفــة  القضايــا  عــن  محــدودة  معلومــات  تبــ�ادل  يســتطيع 

. تينّيــ�ة و لر ا و
وســؤالهم  بــأدب  النــاس  مخاطبــة  يمكنــي 
مــا،  مــكان  إىل  الوصــول  )كيفّيــة  يشء  عــن 

ذلــك(.  إىل  ومــا  والوقــت، 

العمــل  يف  صديــق  مــع  التحــدث  يمكنــي 
. عــي جلما ا

يمكني نقل رسالة بسيطة.

يمكني أن أسأل عن قواعد اللعبة.

بســيطة  أســئلة  عــن  اإلجابــة  يمكنــي 
الــدرايس واحلديــث عــن  باســتخدام كتــايب 

العلــوم. يف  أحتاجهــا  الــي  اللغــة 
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يســتطيع أن يســأل ويجيــب عــن أســئلة حــول مــا يفعلونــه يف أوقــات 
الفــراغ بالعمــل.

يمكنــي طــرح أســئلة مباشــرة حــول موضــوع 
مــا أو الــرد علــى يشء قالــه اآلخــرون عــن هــذا 
الكثــر  أعــرف  أّنهــا أشــياء  املهــم  املوضــوع؛ 

ــل. ــا بالفع عنه

األمــور  حــول  املعلومــات  تبــ�ادل  يمكنــي 
بســيطة. كلمــات  باســتخدام  اليومّيــة 

أســئلة  اآلخريــن  علــى  أطــرح  أن  يمكنــي 
ــد  ــدة( أو البل ــة أو البل ــم )القري ــق بمزله تتعل

الــذي أتــوا منــه.

يمكنــي أن أطــرح أســئلة عــن احليــاة اليومّيــة 
وأجيــب عنهــا وأن أقــول كيــف أشــعر.

يمكنــي أن أســأل النــاس أســئلة حــول مــا 
ــات  ــة ويف أوق ــل أو يف املدرس ــه يف العم يفعلون

فراغهــم، واإلجابــة علــى هــذه األســئلة.

النــاس عّمــا يفعلونــه يف  أن أســأل  يمكنــي 
أوقــات فراغهــم  أو يف  املدرســة  أو يف  العمــل 
ســأل هــذا النــوع مــن 

ُ
ــرد عندمــا أ ويمكنــي ال

األســئلة
إعطائهــا يستطيع أن يطلب ويعطي توجيهات تشر إىل خريطة أو خطة. أو  االجتاهــات  طلــب  يمكنــي 

خطــة. أو  خريطــة  بمســاعدة 

ــا  ــم أيًض ــي وأفه ــن طريق ــأل ع ــي أن أس يمكن
عندمــا يشــرح أحدهــم كيفّيــة الوصــول إىل 

ــة. ــتخدام خريط ــا باس ــكان م م
يستطيع طلب وتقديم معلومات شخصّية.

يســتطيع أن يســأل ويجيــب عــن أســئلة بســيطة حــول حــدث، مثــال 
)يســأل أيــن، ومــاذا حــدث، مــن كان هنــاك وكيــف كان(.

ــدث  ــول ح ــيطة ح ــئلة بس ــرح أس ــي ط يمكن
ــئلة،  ــن األس ــوع م ــذا الن ــى ه ــرد عل ــا ال وأيًض
ــة،  ــرت حفل ــى ج ــن وم ــال أي ــبي�ل املث ــى س عل

ومــن كان يف احلفلــة وكيــف كان احلــال.
ممارسة دور املقاِبل واملقاَبل

A2+
يســتطيع أن جتعلــه يفهــم  يف مقابلــة لتوصيــل أفــكار ومعلومــات حول 
مواضيــع مألوفــة، شــريطة  تمكنــه مــن طلــب توضيحــات مــن حــن 

آلخــر، ويتــّم إعطــاء بعــض املســاعدة للتعبــر عّمــا هــو / هــي يريــد.
ــل  ــراض مث ــّية لألم ــراض األساس ــب األع ــف للطبي ــتطيع أن يص يس

ــزا. الــربد واالنفلون
A2

يســتطيع اإلجابــة علــى أســئلة بســيطة والــرد علــى عبــارات بســيطة 
يف مقابلــة.



51  اإلطار المرجعي األوربي في تعليم الصغار _ الوثيقة الثانّية

يســتطيع أن يشــر ببســاطة إىل طبيعــة املشــكلة ألخصــايئ الصحــة، 
ربمــا باســتخدام اإليمــاءات ولغــة اجلســد.

استخدام االتصاالت
A2+

يســتطيع اســتخدام االتصــاالت الســلكّية والالســلكّية مــع أصدقائــه 
/ التبــ�ادل البســيط لألخبــار، ووضــع اخلطــط، والرتيــب للقــاء.

A2
ــة مــع شــخص معــروف حــول  يســتطيع املشــاركة يف محادثــة هاتفّي
الرتيبــ�ات  الوصــول،  )أوقــات  مثــال  بــه،  التنبــؤ  يمكــن  موضــوع 

للقــاء(.

هاتفّيــة  مكالمــات  مــع  التعامــل  يمكنــي 
ــل،  ــن املتص ــال، م ــبي�ل املث ــى س ــيطة )عل بس
واطلــب التحــّدث إىل شــخص مــا، وإعطــاء 

رقــيم، وأخــذ رســالة بســيطة(.

قصــرة،  هاتفّيــة  محادثــة  إجــراء  يمكنــي 
ــري،  ــن عم ــخاص م ــع أش ــبًقا م ــا مس أعددته

املثــال. علــى ســبي�ل  ملقابلتهــم،  للرتيــب 
يســتطيع فهــم رســالة هاتفّيــة بســيطة مثــال “رحلــي متأخــرة. تصــل 
الرســالة وتمريرهــا عــرب  تأكيــد تفاصيــل  العاشــرة.(،  الســاعة  إىل 

ــن. ــن معني ــخاص آخري ــف ألش الهات
التفاعل الكتايب 

التفاعل الكتايب العام
+A2 / A2 املستويان متماثالن

يســتطيع كتابــة مالحظــات قصــرة وبســيطة تتعّلــق باملســائل يف 
مجــاالت احلاجــة الفورّيــة.

وإرســال  بســيط  إعــالن  صياغــة  يمكنــي 
رســالة قصــرة رًدا علــى إعــالن يثــر اهتمــايم 
)علــى ســبي�ل املثــال، اإلعالنــات علــى لوحــة 
اإلعالنــات أو اإلعالنــات الصغــرة يف مجالت 

ــت(. ــى اإلنرن ــباب عل ــروض الش أو ع
املراسالت

  A2+
ــد  ــة أو الربي ــائل النصّي ــق الرس ــن طري ــات ع ــ�ادل املعلوم ــتطيع تب يس
اإللكــروين، والــرد علــى األســئلة الــي طرحهــا الشــخص اآلخــر مثــال 

حــول منتــج جديــد أو نشــاط.

مــع  مفيــدة  معلومــات  تبــ�ادل  يمكنــي 
األصدقــاء أو املعــارف عــن طريــق الرســائل 
برســائل  أو  اإللكــروين  الربيــد  أو  القصــرة 
قصــرة )علــى ســبي�ل املثــال، ســعر اللعبــة يف 
متاجــر مختلفــة، أو غــرف الدردشــة املثــرة 
لالهتمــام، أو مــا يشــبه ذلــك يف نــادي ريــايض 

جديــد(.

يمكنــي كتابــة مالحظــة أو رســالة بســيطة 
أن  املثــال،  ســبي�ل  علــى  يمكنــي،  يومّيــة؛ 
أشــرح كتابًيــ�ا مــا يريــد الشــخص اآلخــر أن 

يعرفــه مــي ومــا جيــب أن يفعلــه.
A2
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يســتطيع أن يكتــب رســائل شــخصّية بســيطة للغايــة تعــرّب عــن 
واالعتــذار. الشــكر 

بســيطة  شــخصّية  رســالة  كتابــة  يمكنــي 
دعــوة  قبــول  املثــال،  ســبي�ل  )علــى  للغايــة 
أو تقديمهــا، وشــكر شــخص علــى يشء مــا، 

واالعتــذار(.

يمكنــي كتابــة خطــاب دعــوة شــخيص قصــر 
أو شــكر أو اعتــذار.

شــخيّص  خطــاب  وإغــالق  فتــح  يمكنــي 
بســيط باســتخدام عبــارات وحتّيات مناســبة.

ــكر  ــًدا ألش ــيطة ج ــة بس ــة بطاق ــي كتاب يمكن
ــة. ــى هدي ــخًصا عل ش

يمكنــي كتابــة قائمــة برغبــايت وأيًضــا بطاقــة 
بســيطة ألقــول »شــكًرا لــك”.

يمكني كتابة رسالة أو حوار بسيط.

ــة  ــخيص أو مالحظ ــاب ش ــة خط ــي كتاب يمكن
أو بريــد إلكــروين بســيط للغايــة، علــى ســبي�ل 
املثــال قبــول أو تقديــم دعــوة، وشــكر شــخص 

مــا علــى يشء مــا واالعتــذار.
يســتطيع كتابــة مالحظــات قصــرة وبســيطة ورســائل بريــد إلكــروين 
ــر  ــد أو تغي ــوة لتأكي ــى دع ــرد عل ــالها أو ال ــال إلرس ــة مث ــائل نصّي ورس

ترتيــب.

يمكنــي كتابــة دعــوة إىل الشــباب اآلخريــن 
ــة(. ــال إىل حفل ــبي�ل املث ــى س ــري )عل ــن عم م

إبــالغ األصدقــاء، بكلمــات قليلــة،  يمكنــي 
باملشــكالت اليومّيــة، علــى ســبي�ل املثــال أّنــي 
ســأصل يف وقــت متأخــر عــن املتوقــع، ولــن 

ــض. ــي مري ــدوم أو أن ــن الق ــن م أتمك

أو  وإلغــاء موعــد  الــرد علــى دعــوة  يمكنــي 
)علــى  بســيطة  كلمــات  باســتخدام  تغيــره 
ســبي�ل املثــال عــن طريــق الرســائل القصــرة.

يمكنــي كتابــة رســائل رســمّية أساســّية جــًدا 
لطلــب املعلومــات )علــى ســبي�ل املثــال، حــول 

الوظائــف الصيفّيــة واإلقامــة يف الفنــادق(.
يســتطيع كتابــة نــّص قصــر يف بطاقــة تهنئــ�ة مثــااًل لعيــد ميــالد 

شــخص مــا أو يتمــى لهــم ســنة جديــدة ســعيدة.
ــى  ــرة )عل ــ�ة قص ــة تهنئ ــة بطاق ــي كتاب يمكن
ســبي�ل املثــال يف عيــد ميــالد شــخص مــا أو 

ــًدا(. ــعيًدا جدي ــا س ــه عاًم ــى ل أتم
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يســتطيع أن ينقــل املعلومــات الشــخصّية ذات الطبيعــة الروتينّيــ�ة، 
علــى ســبي�ل املثــال يف بريــد إلكــروين قصــر أو خطــاب.

رســائل  وكتابــة  النمــاذج  إكمــال  يمكنــي 
بســيطة أو بطاقــات بريدّيــة قصــرة تتعّلــق 

الشــخصّية. باملعلومــات 

أن  صغــرة  شــخصّية  رســالة  يف  أســتطيع 
أفعــل. ومــاذا  أنــا  أيــن  أســريت،  أصــف 

املالحظات والرسائل والنماذج
  A2+

يســتطيع أن يأخــذ رســالة قصــرة وبســيطة شــريطة أن يســتطيع 
ــة. ــادة الصياغ ــرار وإع ــب التك طل

A2
يســتطيع كتابــة مالحظــات ورســائل قصــرة وبســيطة تتعّلــق باألمور 

ــة يف حياته. امللح
ــيطة  ــائل بس ــات ورس ــة مالحظ ــي كتاب يمكن
ــا  ــخًصا م ــال، أن ش ــبي�ل املث ــى س ــرة )عل قص
اتصــل هاتفًيــا، ورتــب ملقابلــة شــخص مــا، 

وشــرح الغيــاب(.

 يمكنــي كتابــة مالحظــات ورســائل قصــرة 
وبســيطة، علــى ســبي�ل املثــال لتأكيــد أو تغيــر 

الرتيــب.
والتواريــخ  األحــداث  عــن  بســيطة  مالحظــات  إعــداد  يســتطيع 
واألوقــات الــي جيــب عليــه تذكرهــا مثــل الرتيبــ�ات الــي تــّم إجراؤهــا، 

ــة. ــي للدراس ــدول زم ــل، ج ــدول العم وج

للدراســة  الزمــي  اجلــدول  كتابــة  يمكنــي 
اخلاصــة يب )مــع أيــام األســبوع والتواريــخ 

األنشــطة(. والوقــت 

بســيطة،  مالحظــات  إعــداد  يمكنــي 
أو  األحــداث  يف  الشــخيص،  الســتخدايم 
التواريــخ الــي جيــب أن أتذكرهــا )على ســبي�ل 
ــرايت(. ــي أو مذك ــب البي ــر الواج ــال يف دف املث

يســتطيع مــلء التفاصيــل الشــخصّية وغرهــا يف معظــم النمــاذج 
اليومّيــة، مثــال طلــب تأشــرة أو تنــ�ازل عــن التأشــرة.

رســائل  وكتابــة  النمــاذج  إكمــال  يمكنــي 
بســيطة أو بطاقــات بريدّيــة قصــرة تتعّلــق 

الشــخصّية. باملعلومــات 
)Online( التفاعل السحايب

حوارات ومناقشات سحايّبة
  A2+

عــرب  البســيطة  التبــ�ادالت  ـر  ويدـي بنفســه  يعــرف  أن  يســتطيع 
اإلنرنــت، ويســأل ويجيــب علــى األســئلة ويتبــ�ادل األفــكار حــول مــا 
يمكــن التنبــؤ بــه مــن املواضيــع اليوميــة، بشــرط إعطائــه وقــت كاف 

للصياغــة، والتفاعــل مــع محــور واحــد يف كّل مــرة.
ــول  ــت ح ــرب اإلنرن ــرة ع ــة قص ــورات وصفّي ــّدم منش ــتطيع أن يق يس
تفاصيــل  مــع  االجتماعّيــة،  واملشــاعر  األنشــطة  اليومّيــة،  األمــور 

رئيســة بســيطة.
يســتطيع التعليــق علــى منشــورات اآلخريــن عــرب اإلنرنــت، بلغــة 

بســيطة مكتوبــة.
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A2
يســتطيع أن يشــارك يف التواصــل االجتماعــي األســايس عــرب اإلنرنــت 
علــى ســبي�ل املثــال كتابــة رســالة بســيطة علــى بطاقــة افراضّيــة 
الرتيبــ�ات  تأكيــد   / واختــاذ  األخبــار  ومشــاركة  خاصــة،  ملناســبة 

لالجتمــاع.
ــط  ــول الرواب ــت ح ــى اإلنرن ــزة عل ــات موج ــّدم تعليق ــتطيع أن يق يس
والوســائط املدمجــة علــى الرغــم مــن أّنــه ســيتعن عليــه عموًمــا 

الرجــوع إىل أداة الرجمــة عــرب اإلنرنــت، واملــوارد األخــرى.
املعامالت عرب اإلنرنت ذات الهدف الواضح واملحدد

  A2+
ــ�ة  ــاكل الروتينّي ــتجابة للمش ــّية لالس ــة قياس ــتخدام لغ ــتطيع اس يس
فيمــا  املثــال  ســبي�ل  علــى  اإلنرنــت  عــرب  املعامــالت  يف  الناشــئة 
يتعلــق بتوفــر النمــاذج اخلاصــة، والعــروض، ومواعيــد التســليم، 

والعناويــن.
مهّمــة  يف  داعــم  شــريك  مــع  اإلنرنــت  عــرب  يتفاعــل  أن  يســتطيع 
وطلــب  األساســية  للتعليمــات  واالســتجابة  بســيطة،  تعاونّيــ�ة 
ــل  ــة مث ــائل البصرّي ــض الوس ــاك بع ــون هن ــرط أن يك ــح، بش التوضي
املفاهيــم  لتوضيــح  البي�انّيــ�ة  الرســوم  أو  اإلحصائيــ�ات  أو  الصــور 

املعنّيــ�ة.
A2

يســتطيع إجــراء معامــالت بســيطة عــرب اإلنرنــت مثــل طلــب الســلع 
عــرب  اســتبي�ان  أو  نمــوذج  مــلء  طريــق  عــن  دورة(  يف  التســجيل  أو 
اإلنرنــت، تقديــم التفاصيــل الشــخصّية وتأكيــد قبــول الشــروط 

والشــروط. واألحــكام 
بســيطة  أســئلة  وطــرح  بســيطة  تعليمــات  علــى  الــرد  يســتطيع 
بالرتيــب إلجنــاز مهّمــة مشــركة عــرب اإلنرنــت بمســاعدة محــاور 

داعــم.
يستطيع طرح أسئلة أساسّية حول توفر منتج أو مزة.

االسراتيجيات التفاعلية
السؤال بغية التوضيح

  A2+
يســتطيع اســتخدام تقنيــ�ات بســيطة لبــدء محادثــة  أو إنهاءهــا لفــرة 

. ة قصر

عليهــا  واملحافظــة  لوجــه  وجًهــا  بســيطة  محادثــة  بــدء  يمكنــه 
. قهــا غال إ و

A2
يستطيع طلب االهتمام.

التعاون
  A2+
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يســتطيع أن يضّمــن أن الشــخص الــذي يتحــّدث إليــه يفهــم مــا 
يقصــد بطــرح األســئلة املناســبة للتحقــق.

ــن  ــد م ــبة للتأك ــئلة املناس ــرح األس ــي ط يمكن
ــي. ــه يفهم ــدث مع ــذي أحت ــخص ال أن الش

A2
يستطيع أن يشر إىل مى/ أين هو متابع.

طلب   التوضيح  
A2+

يمكنــي ببســاطة أن أطلــب مــن الشــخص يستطيع أن يطلب اإلعادة ببساطة إذا لم يفهم .
ــه. ــا قال ــرار م تك

ــول  ــا أن أق ــخص م ــن ش ــب م ــي أن أطل يمكن
بشــكل  يفســره  أن  أو  وضوًحــا  أكــرث  شــيًئ�ا 

أفضــل.

الــذي  الشــخص  مــن  أطلــب  أن  يمكنــي 
يقولــه. مــا  يشــرح  أو  يكــرر  أن  يتحــّدث 

يمكنــي العمــل مــع أصدقــايئ حلّل املشــكالت 
أكــن  لــم  إذا  املســاعدة  وطلــب  البســيطة 

)رياضيــات(. أفهــم. 

ــا  ــرار م ــخص تك ــن الش ــب م ــي أن أطل يمكن
ــيًئ�ا. ــم ش ــا ال أفه ــه، عندم قال

يســتطيع أن يطلــب التوضيــح عــن الكلمــات املفتاحّيــة أو العبــارات 
غــر املفهومــة مســتعماًل معجمــه اخلــاص.

يمكنــي أن أســأل كيــف أقــول شــيًئ�ا يف اللغــة 
أو مــا تعنيــ�ه الكلمــة.

يمكنــي املشــاركة يف العمــل اجلماعــي وطــرح 
أســئلة حــول الكلمــات اجلديــدة.

A2
ــم يستطيع أن يعرّب عن عدم قدرته على املتابعة. ــال، “ل ــبي�ل املث ــى س ــول )عل ــي أن أق يمكن

ــك”(؛ ــم ذل أفه

يمكنــي أيًضــا أن أســأل كيــف أقــول شــيًئ�ا 
بلغــة أجنبّيــ�ة )علــى ســبي�ل املثــال “كيــف 

تقــول”.
يســتطيع أن يعطــي إشــارة لعــدم الفهــم، ويســأل عــن تهجئــة كلمــة 

مــا.
يل  يوضــح  أن  أحــد  مــن  أطلــب  أن  يمكنــي 
ــات. ــماء أو كلم ــر أس ــي أن أذك ــة، ويمكن كلم

نشاطات الوساطة
الوساطة العامة

A2+
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شــريطة  التواصــل  عمليــة  يف  مســاعًدا  دوًرا  يلعــب  أن  يســتطيع 
أن يتكلــم املشــاركون ببــطء، وواحــد منهــم أو أكــرث يســاعده علــى 

مقرحاتــه. عــن  والتعبــر  املشــاركة 

بركيــب  مكتوبــة  صلــة  ذات  معلومــات  ينقــل  أن  ويســتطيع 
ــ�ة شــريطة أن تكــون  واضــح، وقصــر، وبســيط، ونصــوص معلوماتّي
النصــوص ملــواد ملموســة ومألوفــة ومصاغــة بلغــة يومّيــة بســيطة.

 A2
ــرح  ــن ش ــم ع ــأل أحده ــيطة ليس ــات بس ــتعمل كلم ــتطيع أن يس يس

ــا. يشء م
يســتطيع أن يمــّز )حيــدد( الصعوبــات الــي تظهــر، ويســتطيع أن 

ــكلة. ــة املش ــن طبيع ــيطة ع ــة بس ــر بلغ يش

ويســتطيع أن ينقــل النقــاط األساســّية ذات الصلــة بمحادثــات أو 
نصــوص قصــرة أو بســيطة ملوضوعــات يومّيــة مهّمــة ومســتعجلة، 

شــريطة أن يتــّم التعبــر عنهــا بلغــة واضحــة وبســيطة.
وساطة النص

نشر معلومات محددة يف الكالم
A2+

يمكــن أن ينقــل مــن اللغــة الهــدف إىل اللغــة س   فكــرة مــا واردة 
بشــأن  الهــدف    اللغــة  يف  إجــراؤه  تــم  واضــح  منطــوق  إعــالن  يف 
ــه قــد يضطــر إىل  ــة المألوفــة، علــى الرغــم مــن أّن املوضوعــات اليومّي

الكلمــات. الرســالة والبحــث عــن  تبســيط 
يســتطيع أن ينقــل مــن اللغــة الهــدف إىل اللغــة س معلومــات محّددة 
وملصقــات  وبســيطة،  قصــرة  نصــوص  يف  موجــودة  صلــة  ذات 

ــة. ــات مألوف ــول موضوع ــدف ح ــة اله ــة يف اللغ ــعارات مكتوب وإش
A2

اللغــة س فكــرة عاّمــة  الهــدف إىل  اللغــة  يســتطيع أن ينقــل مــن 
وبســيطة. وقصــرة  واضحــة  برســائل 

نشر معلومات محّددة يف الكتابة
  A2+

الُمحــّددة  باملعلومــات  الهــدف  اللغــة  إىل  الكتابــة  ترحيــل  يمكنــه 
الــواردة يف النصــوص اإلعالمّيــة البســيطة القصــرة  املكتوبــة باللغــة 
ــة  ــّددة ومألوف ــع مح ــوص بمواضي ــق النص ــريطة أن تتعّل ــدف، ش اله

ــيطة. ــة بس ــة يومّي ــة بلغ ومكتوب
A2

ــائل  ــة للرس ــاط الرئيس ــدف( النق ــة اله ــرد )يف اللغ ــتطيع  أن يس يس
واإلعالنــات القصــرة والواضحــة والبســيطة )الــواردة يف اللغــة األم( 

شــريطة أن يتــّم التعبــر عــن الــكالم بوضــوح وببــطء.
يســتطيع  أن يســرد باللغــة الهــدف املعلومــات املحــّددة الــواردة يف 
النصــوص البســيطة  املكتوبــة باللغــة الثانّيــ�ة حــول املوضوعــات 

اليومّيــة ذات االهتمــام أو احلاجــة الفورّيــة.



57  اإلطار المرجعي األوربي في تعليم الصغار _ الوثيقة الثانّية

معاجلة نص شفوي
  A2+

ــ�ة النقــاط الرئيســة الــي أثــرت يف  يســتطيع أن يقــدم يف اللغــة الثانّي
التلفــاز أويف نشــرات األخبــار اإلذاعّيــة باللغــة األوىل واإلبــالغ عــن 
املوضوعــات  تكــون  أن  بشــرط  واحلــوادث،  والرياضــة  األحــداث 

املعنيــ�ة مألوفــة وأن يكــون التوصيــل بطيًئــ�ا وواضًحــا.
يســتطيع اإلبــالغ عــن املعلومــات يف جمــل بســيطة يف اللغــة الثانيــ�ة 
الــواردة يف نصــوص بســيطة وقصــرة منظمــة بوضــوح مكتوبــة يف 

ــداول. ــة أو ج ــوم توضيحي ــى رس ــوي عل ــي حتت ــة األوىل ال اللغ
بشــكل  الرئيســة  النقــاط  الثانّيــ�ة  اللغــة  يف  يلخــص  أن  يســتطيع 

األوىل. اللغــة  يف  مألوفــة  مواضيــع  حــول  وقصــر  بســيط 
A2

يســتطيع أن ينقــل يف اللغــة الثانّيــ�ة النقــاط الرئيســة الــواردة بوضــوح 
يف النصــوص املنظمــة والقصــرة والبســيطة واملكتوبــة باللغــة األوىل، 
مــع اســتعمال ذخرتــه املحــدودة بوســائل أخــرى مثــال إيمــاءات، 

رســومات، كلمــات مــن لغــات أخــرى مــن أجــل القيــام بذلــك.
معاجلة نّص مكتوب

  A2+
يســتطيع أن يســرد سلســلة مــن النقــاط يف اللغــة الثانّيــ�ة ذات الصلة 
باملعلومــات الــواردة يف نصــوص بســيطة قصــرة يف اللغــة الثانّيــ�ة، 
شــريطة أن تكــون النصــوص ذات موضوعــات محــّددة ومألوفــة 

ــيطة. ــة بس ــة يومّي ــة بلغ ومكتوب
إنتــ�اج الكلمــات والعبــارات الرئيســة أو  يســتطيع اختيــ�ار وإعــادة 
جمــل قصــرة مــن نــّص قصــر ضمــن االختصــاص  واخلــربة املحــدودة 

ــم . للمتعل
A2

يســتطيع اســتخدام لغــة بســيطة يف اللغــة الثانّيــ�ة لتقديــم نصــوص 
قصــرة جــًدا مكتوبــة يف اللغــة األوىل

عــن موضوعــات مألوفــة حتتــوي علــى أعلــى تــردد للمفــردات، وعلــى  
الّرغــم مــن األخطــاء، يبقــى النــص مفهوًمــا.

يســتطيع نســخ النصــوص القصــرة بتنســيق مطبــوع أو مكتــوب 
ــح. ــط واض خب

ترجمة نّص مكتوب بشكل شفوي
  A2+

الثانّيــ�ة  اللغــة  إىل  تقريبّيــ�ة  منطوقــة  ترجمــة  يوفــر  أن  يســتطيع 
مــن نصــوص يومّيــة قصــرة وبســيطة مثــل إدخــاالت الكتيبــ�ات 
واإلشــعارات، وتعليمــات أو رســائل بريــد إلكــروين مكتوبــة باللغــة 

ألوىل. ا
A2
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ــر ترجمــة بســيطة، تقريبّيــ�ة، منطوقــة إىل اللغــة 
ّ
يســتطيع أن يوف

حــول  اإلشــعارات  مثــل  وبســيطة  قصــرة  نصــوص  مــن  الثانّيــ�ة 
املوضوعــات المألوفــة املكتوبــة يف اللغــة األوىل ملتقًطــا أكــرث النقــاط 

األساســّية.
ــن  ــ�ة م ــة الثاني ــيطة إىل اللغ ــة بس ــة منطوق ــر ترجم

ّ
ــتطيع أن يوف يس

ــة يف  ــة املكتوب ــة المألوف ــات اليومّي ــن املوضوع ــ�ة ع ــات روتينّي معلوم
جمــل بســيطة اللغــة الثانيــ�ة   مثــل األخبــار الشــخصّية، الســرد أو 

التوجيهــات أو اإلشــعارات أو التعليمــات.
ترجمة نص مكتوب إىل مكتوب

A2
يســتطيع اســتخدام لغــة بســيطة لتوفــر ترجمــة تقريبّيــ�ة مــن اللغــة   
يومّيــة  ملواضيــع  ا  جــدًّ قصــرة  لنصــوص  الثانّيــ�ة  اللغــة  إىل  األوىل 
مألوفــة وحتتــوي علــى أكــرث املفــردات شــيوًعا، وعلــى الرغــم مــن 

األخطــاء، تبقــى الرجمــة مفهومــة.
ــا إىل  ــات وم ــدوات واالجتماع ــرات والن ــات )املحاض ــن املالحظ تدوي

ذلــك.
+A2 /  A2 املستويان متماثالن

يســتطيع أن يــدّون مالحظــات بســيطة خــالل العــروض التقديمّيــة 
إذا كانــت املوضوعــات مألوفــة وقابلــة للتنبــؤ بــه ويســمح املقــدم 

بالتوضيــح وتدويــن املالحظــات.
التعبــر عــن اســتجابة شــخصّية للنصــوص اإلبداعّيــة )بمــا يف ذلــك 

األدب(
+A2 /  A2 املستويان متماثالن

يســتطيع أن يقــول مــا إذا كان حيــب العمــل أم ال ويشــرح الســبب 
ببســاطة.

يستطيع وصف املشاعر الشخصّية وشرح أسبابها.
يســتطيع أن يقــول بلغــة بســيطة أي  مــن جوانــب العمــل يهتــم بهــا 

ــة. خاص
ــل  ــن عم ــاّص م ــكل خ ــا بش ــيطة حيبه ــع بس ــ�ار مقاط ــتطيع اختي يس

لالقتب�اســات. أديب 
يســتطيع التعبــر عــن ردود أفعالــه جتــاه العمــل واإلبالغ عن مشــاعره 

وأفــكاره بلغة بســيطة.
وساطة املفاهيم

التعاون يف مجموعات
تسهيل التفاعل التعاوين مع األقران

  A2+
ــم  ــريطة أن يتكّل ــركة، ش ــيطة ومش ــام بس ــاون يف مه ــتطيع التع يس
املســاهمة  يف  بمســاعدته  أحدهــم  يقــوم  وأن  ببــطء،  املشــاركون 

والتعبــر عــن اقراحاتــه.
A2
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يســتطيع أن يتعــاون يف مهــام بســيطة وعمليــة، ويســأل عــن رأي 
اآلخريــن، وتقديــم االقراحــات وفهــم الــردود شــريطة أن يطلــب 

التكــرار أو إعــادة الصياغــة مــن وقــت آلخــر.
التعاون لبن�اء املعى

  A2+
يســتطيع أن يضمــن أن الشــخص الــذي يتحــدث إليــه يفهــم مــا 

يقصــد بطــرح  األســئلة املناســبة.
A2

عرضيــة  أســئلة  ويطــرح  بســيطة  بمالحظــات  يــديل  أن  يســتطيع 
لإلشــارة الــي يتبعهــا.

العمل اجلماعي الرائد
إدارة التفاعل

A2
يســتطيع أن يعطــي تعليمــات بســيطة للغايــة ملجموعــة تعاونّيــ�ة 

الــي تســاعد يف  الصياغــة عنــد الضــرورة.
تشجيع احلديث املفاهييم

+A2 /  A2 املستويان متماثالن
يستطيع أن يسأل ماذا يظن أحدهم حول فكرة معين�ة.

التواصل الوساطي
تسهيل الفضاء التعددي

A2
يســتطيع أن يســهم يف التبــ�ادل بــن الثقافــات، وذلــك باســتخدام 
ــى  ــول عل ــياء واحلص ــرح أش ــن ش ــاس ع ــأل الن ــيطة ليس ــات بس كلم
توضيــح لمــا يقولــون، يف حــن يســتغل ذخرتــه املحــدودة للتعبــر عــن 

ــكر. ــوة والش ــاق والدع االتف
القيــام بــدور الوســيط يف املواقــف غــر الرســمّية )مــع األصدقــاء 

والزمــالء(
  A2+

يســتطيع التواصــل يف اللغــة الثانّيــ�ة حــول مــا قيــل يف اللغــة األوىل 
املعلومــات  ونقــل  بهــا،  التنبــؤ  يمكــن  الــي  اليومّيــة  للمواقــف 
ويســأل  واضحــة،  بلغــة  املتكلمــن  حتــدث  شــريطة  الضرورّيــة، 

والتوضيــح. لإلعــادة 
A2

يســتطيع التواصــل يف اللغــة الثانيــ�ة حــول فكــرة مــا لمــا يقــال باللغــة 
األوىل يف املواقــف اليومّيــة الــي يمكــن التنبــؤ بهــا، وينقــل معلومــات 
عــن االحتي�اجــات الشــخصّية، شــريطة أن يســاعده املتحدثــون يف 

ــة. الصياغ
تسهيل التواصل يف املواقف واخلالفات

A2
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يســتطيع أن يفهــم  املوضــوع الــذي  خيتلــف فيــه  املتحدثــون أو الــذي 
فيــه صعوبــات ويســتطيع أن يتكّيــف مــع املواقــف  مــن خــالل حفــظ 

العبــارات البســيطة  للبحــث عــن حــّل وســط واتفــاق.
اسراتيجيات الوساطة

اسراتيجّيات شرح مفهوم جديد
ربط املعرفة اجلديدة باملعرفة السابقة

ال يوجد واصفات
التكيف مع اللغة

A2
ــوع  ــول موض ــيطة ح ــالة بس ــّية لرس ــرة األساس ــرار الفك ــتطيع تك يس
يــويّم، باســتخدام كلمــات مختلفــة ملســاعدة شــخص آخــر علــى 

ــا. فهمه
اسراتيجيات تبسيط النص

تبسيط النص املكثف
A2

يســتطيع حتديــد اجلمــل األساســّية ووضــع عالمــة عليهــا )مثــل 
التســطر والتميــز ومــا إىل ذلــك( يف نــص يــويم قصــر.

كفايات اللغة التواصلّية
الكفاية اللغوّية

مجال اللغة العام
  A2+

لديــه مخــزون لغــوّي أســايس، مّمــا يمكنــه مــن التعامــل مــع املواقــف 
اليومّيــة ذات املحتــوى الــذي يمكنــه التنبــؤ بــه، علــى الرغــم مــن أّنــه  

يقــوم ببعــض التســوية والبحــث عــن الكلمــات.
A2

يســتطيع أن ينتــج تعابــر يومّيــة موجــزة مــن أجــل تلبيــ�ة احتي�اجــات 
بســيطة مــن نــوع ملمــوس مثــل التفاصيــل الشــخصّية، الروتــن 

ــات. ــات والرغب ــويم، احلاج الي
يســتطيع اســتخدام أنمــاط اجلملــة األساســّية والتواصــل بالعبــارات 
ــن،  ــون، األماك ــاذا يفعل ــن، م ــه واآلخري ــن نفس ــر ع ــة للتعب املحفوظ

املمتلــكات.
لديــه مجموعــة محــدودة مــن العبــارات املحفوظــة القصــرة الــي 
ــرر  ــل متك ــدث تعط ــن أن حي ــا؛ ويمك ــؤ به ــن التنب ــف يمك ــي مواق تغط

ــ�ة. ــر الروتينّي ــف غ ــم يف املواق ــوء فه وس
مجال املفردات

  A2+
ــ�ة اليومّيــة  لديــه مــا يكفــي مــن املفــردات إلجــراء املعامــالت الروتينّي

الــي تتضّمــن مواقــف ومواضيــع مألوفــة.
A2

لديه مفردات كافية للتعبر عن التواصل األسايس.
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لــدي الكثــر مــن الكلمــات والعبــارات الــي لديه مفردات كافية للتعامل مع احتي�اجات البقاء البسيطة.
أســتطيع أن أفهــم مــن خاللهــا أهــم األمــور يف 

ــتهدف. ــد املس ــة يف البل ــاة اليومّي احلي
الدقة اللغوية

+A2 /  A2 املستويان متماثالن
يســتخدم بعــض القواعــد البســيطة بشــكل صحيــح، ولكنــه ال يــزال 
يقــرف أخطــاء أساســّية بشــكل منهــي - علــى ســبي�ل املثــال امليــل إىل 

خلــط األزمنــة ونســيانها، ومــع ذلــك يكــون كالمــه واضًحــا.
ضبط الصوتي�ات )النطق(

+A2 /  A2 املستويان متماثالن
النطــق واضــح بشــكل عــام بمــا يكفــي لفهمــه، ولكــن ســيحتاج شــركاء 

املحادثــة إىل طلــب التكــرار مــن وقــت آلخــر.

التأثــر القــوي مــن اللغــات األخــرى الــي يتحــّدث بهــا، قــد يؤّثــر علــى   
اإليقــاع والتجويــد مّمــا يتطلــب التعــاون

من املحاورين. ومع ذلك  فإّن نطق الكلمات المألوفة واضح.
اإلنت�اج الصويت

+A2 /  A2 املستويان متماثالن
النطــق واضــح بشــكل عــام عنــد التواصــل بشــكل بســيط يف املواقــف 

اليومّيــة، شــريطة أن يبــ�ذل املحــاور جهــًدا

لفهم أصوات محددة.
ــ�ذل  ــريطة أن يب ــوح، ش ــي الوض ــويت املنه ــق الص ــوء النط ــق س ال يعي
املحــاور جهــًدا للتعــّرف عليــه، واالعــراف بت�أثــر لغــة املتحــدث علــى 

النطــق.
يســتطيع التعــرف علــى األصــوات يف اللغــة الهــدف وإعــادة إنت�اجهــا 

إذا تــّم توجيهــه بعنايــة.
ــون  ــث يك ــوات، حبي ــن األص ــدود م ــدد مح ــن ع ــر ع ــتطيع التعب يس
تكــرار  يف  التســبب  عــرب  الدعــم  املحــاور  قــّدم  إذا  واضًحــا،  الــكالم 

اجلديــدة. األصــوات 
الرموز التطريزية

+A2 /  A2 املستويان متماثالن
والتعبــرات  للكلمــات  التطريزّيــة  الظواهــر  اســتعمال  يســتطيع 
اإليقــاع  علــى  القــوي  التأثــر  مــن  الرغــم  علــى  بوضــوح  اليومّيــة 

بهــا. يتحــّدث  الــي  األخــرى  اللغــات  مــن  والتجويــد  والتنغيــم 
ــات  ــبة للكلم ــات مناس ــى الكلم ــرب عل ــة كالن ــر التطريزي ــّد الظواه ُتع

اليومّيــة المألوفــة واأللفــاظ البســيطة.
ضبط الرسم الكتايب

+A2 /  A2 املستويان متماثالن
ــال  ــة مث ــاة اليومّي ــع احلي ــن مواضي ــرة ع ــل قص ــخ جم ــتطيع نس يس

ــا. ــكان م ــب إىل م ــف أذه ــات كي االجتاه
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القصــرة  الكلمــات  معقولــة،  صوتّيــ�ة  بدقــة  الكتابــة  يســتطيع 
الشــفوّية. مفرداتــه  يف  املوجــودة 

الكفاية االجتماعّية اللغوّية
املالءمة االجتماعّية اللغوّية

  A2+
يســتطيع أن يــؤدي ويســتجيب لوظائــف اللغــة األساســّية، مثــل 
تبــ�ادل املعلومــات والطلبــات والتعبــر عــن اآلراء واملواقــف بطريقــة 

ــيطة. بس

يمكنــي أن أطلــب مــن شــخص أعرفــه أن 
ــا، ويمكنــي الــرد إذا طلــب 

ً
يقــّدم يل معروف

مــي أحدهــم أن أفعــل شــيًئ�ا لــه.

يمكنــي أن أطلــب مــن شــخص مــا أن يعــرين 
رصــاص  قلــم  املثــال  ســبي�ل  )علــى  شــيًئ�ا 
رد  تقديــم  ويمكنــي  هوائيــ�ة(  ودراجــة 
مناســب إذا أراد شــخص مــا اســتعارة يشء 

مــي. 

يمكني أيًضا أن أقرض شيًئ�ا خيصي.
ــرات  ــتعماًل التعب ــة مس ــاطة بفعالي ــات ببس ــق صداق ــتطيع خل يس

ــايس. ــن األس ــ�اع الروت ــهل وباتب ــائعة األس الش
A2

للغايــة،  القصــرة  االجتماعّيــة  التبــ�ادالت  مــع  التعامــل  يســتطيع 
القيــام  ويمكنــه  للّتحّيــة  املهذبــة  اليومّيــة  النمــاذج  مســتعماًل 

واالعتــذارات. االقراحــات،  وتقديــم  عليهــا،  والــرد  بالدعــوات 

يمكنــي التعامــل مــع التبــ�ادالت االجتماعّيــة 
القصــرة وجعــل نفــيس مفهومــا إذا ســاعدين 

النــاس.

أســتطيع أن أتمــى للنــاس عيــَد ميــالد ســعيد 
وســنة جديــدة ســعيدة.

لتنــ�اول  مختلفــة  أشــياء  تقديــم  يمكنــي 
والشــراب. الطعــام 

وســؤالهم  بــأدب  النــاس  مخاطبــة  يمكنــي 
عــن يشء مــا )كيفيــة الوصــول إىل مــكان مــا، 

ــك. ــا إىل ذل ــت، وم والوق
املرونة

+A2 / A2 املستويان متماثالن
ــ�ات  ــادة تركيب ــالل إع ــن خ ــبة م ــارات املكتس ــيع العب ــتطيع توس يس

بســيطة لعناصرهــا.
جّيــد  بشــكل  املحفوظــة  البســيطة  العبــارات  تكييــف  يســتطيع 
واملدروســة بشــكل خــاّص لظــروف معّينــ�ة مــن خــالل اســتب�دال 

محــدود. معجــيم 
أخذ دور

  A2+
يســتطيع اســتخدام تقنيــ�ات بســيطة لبــدء أو إنهــاء فــرة قصــرة مــن 

املحادثــة.
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يمكنه بدء محادثة بسيطة وجًها لوجه واملحافظة عليها وإنهاؤها.
A2

يستطيع أن يطلب االنتب�اه.
الكفاية التداولّية

  A2+
ا باســتخدام  يســتطيع أن يعطــي مثــااًل لــيء يف نــّص بســيط جــدًّ

أعجبــي أو مثــال.
ـروي قصــة أو يصــف شــيًئ�ا يف قائمــة بســيطة مــن  يســتطيع أن ـي

النقــاط.
أســتطيع أن أحكــي قصــة قصــرة يف شــكل 

سلســلة بســيطة مــن األحــداث.
السبك واحلبك

  A2+
يســتطيع اســتخدام أدوات الربــط األكــرث تكــراًرا للربــط البســيط بــن 
اجلمــل مــن أجــل روايــة قصــة أو وصــف يشء مــا علــى شــكل قائمــة 

بســيطة مــن النقــاط.
A2

يســتطيع ربــط مجموعــات مــن الكلمــات بــأدوات ربــط بســيطة مثــل 
“و” و “لكــن”.

دقة االقراح
+A2 / A2 املستويان متماثالن

يســتطيع أن ينقــل مــا يريــد أن يقولــه بطريقــة بســيطة ومباشــرة 
المألوفــة  األمــور  حــول  املحــدودة  املعلومــات  تبــ�ادل  ويســتطيع 

وتينّيــ�ة. والر
الطالقة الشفوّية

  A2+
علــى  قصــرة،  مســاهمات  يف  مفهوًمــا  نفســه  جيعــل  أن  يســتطيع 
الرغــم مــن وجــود فــرات توقــف وبدايــات زائفــة وإعــادة صياغــة 

للغايــة. واضحــة 
A2

ــة  ــهولة كافي ــع س ــة م ــع مألوف ــول مواضي ــارات ح ــ�اء عب ــتطيع بن يس
والبدايــات  امللحــوظ  الــردد  مــن  الرغــم  علــى  معهــا،  للتعامــل 

خلاطئــة. ا
الكفايات التعددية اللغوّية والثقافّية

البن�اء على التعددية الثقافّية
  A2+

يكــون  قــد  اليومّيــة  املعامــالت  يف  ســلوكه  أن  يــدرك  أن  يســتطيع 
مختلًفــا عــن الرســالة الــي ينويهــا، ويمكنــه محاولــة شــرح هــذا 

ببســاطة.
A2

يســتطيع التعــّرف وتطبيــق املعتقــدات الثقافّيــة األساســّية املرتبطــة 
بالتبــ�ادالت االجتماعّيــة اليومّيــة مثــال طقــوس التحّيــة املختلفــة.
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يســتطيع أن يتصــرف بشــكل مناســب يف التحيــات اليومّيــة، والوداع، 
وعبــارات الشــكر واالعتــذار بالرغــم مــن الصعوبــات الــي يواجههــا يف 

التعامــل مــع أي

 خروج عن الروتن.
مــع  التفاعــل  عنــد  املشــكالت  حــدوث  وقــت  حيــّدد  أن  يســتطيع 
أعضــاء الثقافــات األخــرى، علــى الرغــم مــن أّنــه ال يســتطيع التصــرف 

يف املوقــف.
إجادة تعدد اللغات

+A2 / A2 املستويان متماثالن
يســتطيع أن يفهــم اإلعالنــات املنطوقــة القصــرة واملفصلــة بوضــوح 
بلغــات  املتاحــة  اإلصــدارات  مــن  يفهمــه  مــا  جتميــع  طريــق  عــن 

مختلفــة.
يســتطيع اســتخدام حتذيــرات وإرشــادات بســيطة ومعلومــات املنتــج 
ذات  املعلومــات  علــى  للعثــور  مختلفــة  بلغــات  بالتــوازي  املقّدمــة 

ــة. الصل
يمكنــه فهــم الرســائل والتعليمــات القصــرة واملكتوبــة بوضــوح مــن 

خــالل جتميــع مــا يفهمــه مــن اإلصــدارات بلغــات مختلفــة.
البن�اء على الّتعددية اللغوّية

يســتطيع اســتخدام ذخرتــه املحــددة بلغــات مختلفــة مــن أجــل شــرح 
مشــكلة أ و طلــب مســاعدة أو لتبــ�ادل معلومــات.

يف  مختلفــة  لغــات  مــن  والعبــارات  الكلمــات  اســتخدام  يســتطيع 
تبــ�ادل املعلومــات. أو  بلــده، إلجــراء معاملــة بســيطة وعمليــة 

يســتطيع اســتعمال كلمــة مــن لغــة أخــرى مــن مخزونــه متعــّدد 
اللغــات لفهــم موقــف يــويم، روتيــي، حــن يصعــب عليــه الوصــول 

ــه. ــن لغت ــر كاف م لتعب
B1 /B1 + مستوى

نشاطات اللغة التواصلّية واالسراتيجّية
النشاطات االستقبالية

املحادثة االستقبالية
الفهم العام لالستماع

B1+
يســتطيع أن يفهــم املعلومــات الواقعّيــة املباشــرة حــول املواضيــع 
اليوميــة املشــركة أو املتعلقــة بالعمــل، وحتديــد كل مــن الرســائل 
ــكالم  ــن ال ــوح ع ــر بوض ــريطة التعب ــددة، ش ــل املح ــة والتفاصي العام

وبلهجــة مألوفــة عامــة.
B1

يســتطيع أن يفهــم النقــاط الرئيســة للــكالم القيــايس الواضــح بشــأن 
ــة  ــل واملدرس ــا بانتظــام يف العم ــم مواجهته ــي تت ــة ال ــور المألوف األم

والرفيــه ومــا إىل ذلــك، بمــا يف ذلــك الســرد القصــر.
فهم املحادثة بن املتحدثن اآلخرين
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B1+
يســتطيع تتبــع كثــر مــن املحادثــات اليومّيــة واملناقشــات شــريطة أن 

ــا.
ً
يكــون الــكالم واضًحــا ومألوف

B1
يســتطيع أن يتتبــع عموًمــا النقــاط الرئيســة للمناقشــة املوســعة مــن 

حولــه، شــريطة أن يكــون التعبــر بوضــوح يف اخلطــاب العــادي.
االستماع كعضو يف جمهور مباشر

B1+
يســتطيع تتبــع محاضــرة يف مجالــه شــريطة أن تكــون المــادة مألوفــة 

واملقدمــة مباشــرة وواضحــة.
يســتطيع التفرقــة بــن األفــكار الرئيســة والتفاصيــل يف محاضــرات 
أساســية ملوضوعــات مألوفــة شــريطة أن يكــون التوصيــل بوضــوح.

B1
ــرة  ــرة مباش ــات قص ــة ملحادث ــوط العريض ــع اخلط ــتطيع أن يتتب يس
حــول املواضيــع المألوفــة شــريطة أن يتــم تقديمهــا يف خطــاب قيــايس 

واضــح املعالــم.
ــة  ــاعدة بصري ــر بمس ــر ملؤتم ــرض مباش ــة أو ع ــع مقدم ــتطيع تتب يس

ــه. ــوع   يف مجال ــرات( ملوض ــراحئ، مذك ــال )ش مث
ــل  ــر مث ــكل مباش ــال بش ــا يق ــة لم ــاط الرئيس ــم النق ــتطيع أن يفه يس

ــوح.  ــطء ووض ــه بب ــريطة تقديم ــادّية، ش ــة إرش جول
االستماع إىل اإلعالنات والتعليمات

+ B1 /B1 املستويان متماثالن
تعليمــات  مثــل  البســيطة،  التقنيــ�ة  املعلومــات  فهــم  يســتطيع 

اليومّيــة. للمعــدات  التشــغيل 
االستماع إىل الوسائط الصوتي�ة والتسجيالت

B1+
الصوتيــ�ة  املــواد  لغالبيــ�ة  املعلومــات  محتــوى  يفهــم  أن  يســتطيع 
املســجلة أو الــي تبــث حــول مواضيــع ذات أهميــة شــخصية يتــم 

تقديمهــا يف خطــاب قيــايس واضــح.
B1

اإلذاعيــة  اإلخباريــة  للنشــرات  الرئيســة  النقــاط  فهــم  يســتطيع 
وأبســط املــواد املســجلة حــول املواضيــع المألوفــة الــي تقــدم ببــطء 

نســي وواضــح.
يســتطيع فهــم النقــاط الرئيســة والتفاصيــل الهامــة يف القصــص 
املتحــدث  يتحــدث  أن  شــريطة  عطلــة،  وصــف  مثــال  والروايــات 

ببــطء ووضــوح.
االستقبال السمعي البصري

مشاهدة األخبار واألفالم
B1+
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يســتطيع فهــم جــزء كبــر مــن العديــد مــن الربامــج التلفزيونّيــ�ة حــول 
مواضيــع تمّثــل االهتمامات الّشــخصّية مثــل املقابــالت واملحاضرات 
ــ�ا  ــل بطيًئ ــون التوصي ــريطة أن يك ــة، ش ــر اإلخبارّي ــرة والتقاري القص

وواضًحــا نســبًي�ا.
B1

يســتطيع متابعــة العديــد مــن األفــالم الــي حتمــل قصــة، وأن تكــون 
املقدمــة بلغــة واضحــة ومباشــرة.

يســتطيع التقــاط النقــاط الرئيســة يف الربامــج التلفزيونّيــ�ة حــول 
مواضيــع مألوفــة شــريطة أن يكــون التوصيل بطيًئــ�ا نســبًي�ا وواضًحا.

االستقبال الكتايب
فهم القراءة العام

+ B1 /B1 املستويان متماثالن
يســتطيع قــراءة نصــوص واقعّيــة مباشــرة حــول مواضيــع تتعلــق 

بمجالــه واهتماماتــه بمســتوى ُمــرض ٍ مــن الفهــم.
قراءة املراسالت

B1+
يســتطيع فهــم املراســالت الرســمّية حــول مواضيــع أقــل أهميــة 

بشــكل جّيــد بمــا يكفــي إلعــادة توجيههــا إىل شــخص آخــر.
B1

يســتطيع أن يفهــم وصــف األحــداث واملشــاعر والرغبــات يف الرســائل 
الشــخصّية بشــكل جّيــد لتب�ادلهــا مــع األصدقــاء.

يســتطيع فهــم الرســائل الشــخصّية أو رســائل الربيــد اإللكــروين 
لألحــداث  نســبي�ا  مفصــل  ســرد  وإعطــاء  املباشــرة  املنشــورات  أو 

واخلــربات.
القراءة للتوجيه

B1+
املعلومــات  إجيــاد  أجــل  مــن  األطــول  النصــوص  يســتطيع مســح 
املطلوبــة، وجتميــع املعلومــات مــن أجــزاء مختلفــة مــن النــص، أو 

نصــوص مختلفــة مــن أجــل إتمــام مهمــة محــدودة.
يســتطيع مســح نصــوص واقعيــة مباشــرة من املجــالت واملنشــورات 
ــ�ة، ويعــرف موضوعاتهــا ويقــرر إذا كانــت حتتــوي  واملواقــع اإللكرونّي

علــى معلومــات عمليــة مفيــدة لــه.
B1

املــواد  يف  وفهمهــا  الصلــة  ذات  املعلومــات  علــى  العثــور  يســتطيع 
اليومّيــة، مثــل الرســائل والكتيبــ�ات والوثائــق الرســمية القصــرة.

بســيطة  إعالنــات  مســودة  يف  املهمــة  املعلومــات  فهــم  يســتطيع 
وواضحــة يف الصحــف أو املجــالت، شــريطة أال حتتــوي علــى كثــر مــن 

االختصــارات.
ملصقــات  عــن  وفهمهــا  املهّمــة  املعلومــات  يلتقــط  أن  يســتطيع 

واألدويــة. األغذيــة 
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املوضوعــات  مــن  التقريــر  أو  املوضــوع  كان  إذا  التقييــم  يســتطيع 
املطلوبــة.

القراءة للحصول على املعلومات واحلجج
 B1+

صلــة  ذات  ملــواد  مباشــرة  الواقعيــة  النصــوص  فهــم  يســتطيع 
دراســاته. أو  باهتماماتــه 

يســتطيع أن يفهــم النصــوص القصــرة حــول املوضوعــات المألوفــة 
ــم  ــات نظره ــاس وجه ــا الن ــّدم فيه ــي يق ــايل، ال ــام احل أو ذات االهتم
عــرب  نقــايش  ملنتــ�دى  حاســمة  مســاهمات  املثــال،  ســبي�ل  )علــى 

اإلنرنــت أو رســائل القــراء إىل املحــرر(.
يســتطيع أن يتعــّرف علــى االســتنت�اجات األساســية الواضحــة يف 

النصــوص اجلدليــة.
يســتطيع التعــرف علــى نقطــة اجلــدل يف القضيــة املقدمــة لكــن 

ليــس بالضــرورة مــع التفاصيــل.
B1

يســتطيع التعــّرف علــى نقــاط ُمهّمــة يف مقــاالت صحفّيــة مباشــرة يف 
مواضيــع مألوفــة.

يســتطيع أن يفهــم معظــم املعلومــات الواقعيــة الــي مــن املحتمــل أن 
يــأيت بهــا عــرب املوضوعــات المألوفــة ذات االهتمــام، شــريطة أن يكــون 

لديــه مــا يكفــي مــن الوقــت إلعــادة القــراءة.
يســتطيع فهــم النقــاط الرئيســة يف املالحظــات الوصفيــة مثــل تلــك 

املوجــودة يف معــارض املتاحــف واللوحــات التفســرية يف املعــارض.
تعليمات القراءة 

B1+
ــال  ــل مث ــكل متواص ــراءات بش ــات واإلج ــم التعليم ــتطيع أن يفه يس
)الكتيــب( شــريطة أن يكــون علــى درايــة بنــوع العمليــة أو املنتــج 

ــي. املع
B1

يســتطيع أن يفهــم نصوًصــا مكتوبــة بوضــوح، بتعليمــات مباشــرة 
ــدات. ــن املع ــة م لقطع

مثــال  القصــرة  الســالمة  تعليمــات  معظــم  يفهــم  أن  يســتطيع 
الكهربائيــ�ة، وتعليمــات املواصــالت  الكتيــب املصحــوب لألجهــزة 

العامــة.
ــل  ــوات مث ــى العب ــة عل ــيطة املكتوب ــات البس ــع التعليم ــتطيع تتب يس

ــي. ــات الطه تعليم
القراءة كنشاط ترفيهي

B1+
يســتطيع أن يقــرأ صحيفــة، أو مجلــة، واحلفــالت املوســيقية املكتوبة 

جلمهــور واســع، ويســتطيع فهــم النقاط األساســية.
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يســتطيع أن يفهــم قصائــد بســيطة وكلمــات األغــاين املكتوبــة بلغــة 
وأســلوب واضــح ومباشــر.

B1
ــات  ــاعر ووجه ــداث واملش ــن واألح ــف األماك ــم وص ــتطيع أن يفه يس
النظــر الــي أعــرب عنهــا صراحــة يف الروايــات واألدلــة ومقــاالت 

ــة. ــة يومي ــال، وبلغ ــردد ع ــا ب ــّم كتابته ــي يت ــالت ال املج
البســيطة  والروايــات  القصــص،  يف  احلبكــة  تتبــع  يســتطيع 
ــة  ــون بلغ ــي تك ــة ال ــر القص ــح لس ــم واض ــّورة   بفه ــص املص والقص

للمعجــم. منتظــم  اســتخدام  مــع  الــردد  عاليــة  يوميــة 
يســتطيع فهــم مذكــرات الســفر الــي تصــف بشــكل أســايس أحــداث 

رحلتــه وخرباتــه واكتشــافاته الــي واجههــا.
اسراتيجيات االستقبال

التعرف على العظات واالستدالالت الكتابي�ة والتحدث.
B1+

يســتطيع اســتخدام أنــواع مختلفــة مــن أدوات الربــط )العدديــة، 
ــن  ــل م ــة اجلم ــة منظم ــرة مفتاحي ــل فق ــة( وعم ــ�ة، واملنطقي والزمني

ــص. ــة يف الن ــل للحبك ــم أفض ــل فه أج
يســتطيع اســتقراء معــى جــزء مــن النــص مــع األخــذ يف االعتبــ�ار 

ككل. النــص 
يســتطيع التعــرف علــى الكلمــات غــر المألوفــة يف الســياق حــول 

واهتماماتــه. بمجالــه  الصلــة  ذات  املوضوعــات 
يمكــن اســتقراء معــى كلمــات غــر معروفــة مــن حــن آلخر يف الســياق 
واســتنت�اج معــى اجلملــة بشــرط أن يكــون املوضــوع الــذي تمــت 

ــا. ــته مألوف مناقش
B1

أو تنبــؤات أساســية حــول محتــوى  يســتطيع إجــراء اســتنت�اجات 
النــص مــن العناويــن.

يستطيع االستماع إىل سرد قصر والتنبؤ بما سيحدث بعد ذلك.
يف  األحــداث  تسلســل  أو  اجلــدل  مــن  ســطر  يتتبــع  أن  يســتطيع 
ــائعة  ــة الش ــط املنطقي ــى أدوات الرب ــز عل ــالل الرك ــن خ ــة، م القص
مثــال )مــع ذلــك، وبســبب( وأدوات الربــط الزمنيــ�ة مثــال )بعــد 

ذلــك، مســبًقا(.
ــص  ــة يف ن ــر املعروف ــات غ ــل للكلم ــى املحتم ــتنت�اج املع ــتطيع اس يس
ــذور  ــد ج ــال حتدي ــا مث ــون منه ــزء املك ــد اجل ــالل حتدي ــن خ ــوب م مكت

الكلمــات املعجميــة والعناصــر واللواحــق والزوائــد.
أنشطة اإلنت�اج

 اإلنت�اج الكاليم
اإلنت�اج الكاليم الشامل

+ B1 /B1 املستويان متماثالن



69  اإلطار المرجعي األوربي في تعليم الصغار _ الوثيقة الثانّية

ملــواد  واضــح  وصــف  علــى  معقــول  بشــكل  حيافــظ  أن  يســتطيع 
نقــاط  شــكل  علــى  ويقدمــه  واهتمامــه،  ختصصــه  مــن  متنوعــة 

. متسلســلة
مونولوج مستدام: وصف التجربة

B1+
يســتطيع التعبــر بوضــوح عــن مشــاعر اختربهــا ويســتطيع أن يعطي 

أســباًبا لشــرح تلك املشــاعر.
B1

يســتطيع إعطــاء وصــف ملوضوعــات مختلفــة ومتنوعــة يف مجــال 
اختصاصــه.

يســتطيع بشــكل معقــول أن يســرد أو يصــف مباشــرة بشــكل نقــاط 
ــلة. متسلس

ووصــف  التجــارب،  عــن  تفصيليــة  روايــات  يعطــي  أن  يســتطيع 
والتفاعــالت. املشــاعر 

يمكن أن يربط تفاصيل األحداث غر املتوقعة، مثل وقوع حادث.
يستطيع أن يربط احلبكة يف كتاب أو فيلم ويصف ردود أفعاله.

يستطيع وصف األحالم واآلمال والطموحات.
يستطيع وصف األحداث، احلقيقية أو املتخيلة.

يستطيع سرد قصة.
مونولوج مستدام: إعطاء املعلومات

B1+
يستطيع شرح النقاط األساسية لفكرة أو مشكلة بدقة معقولة.

يســتطيع وصــف كيــف نفعــل شــيًئ�ا إذا أعطــي التعليمــات املفصلــة 
لذلك. 

B1
يســتطيع أن يقــدم معلومــات واقعيــة مباشــرة ملوضــوع مألــوف مثــال 
اإلشــارة إىل طبيعــة املشــكلة، أو إعطــاء اجتاهــات مفصلــة شــريطة أن 

ــبًقا. حيّضرها مس
مونولوج مستدام: وضع قضية )على سبي�ل املثال يف النقاش(

B1+
ــه  ــتطيع متابعت ــى نس ــٍد وكاٍف ح ــكل جّي ــدااًل بش ــور ج ــن أن يط يمك

دون مشــاكل ويف أّي وقــت.
يمكــن أن يعطــي أســباًبا بســيطة لتبريــر وجهــة نظــر حــول موضــوع 

ــوف. مأل
B1

واخلطــط  لــآلراء  وتفســرات  أســباب  إعطــاء  بإجيــاز  يســتطيع 
ل. ألفعــا وا

يســتطيع التعبــر عــن اآلراء حــول مواضيــع تتعّلــق باحليــاة اليومّيــة 
باســتخدام تعابــر بســيطة.
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يســتطيع أن يقــول مــا إذا كان يوافــق علــى مــا فعلــه شــخص مــا 
الــرأي. وإعطــاء أســباب لتبريــر هــذا 

اإلعالنات العامة
B1+

يســتطيع أن يقــّدم إعالنــات واضحــة وقصــرة باســتخدام كلمــات 
ــزوار(. ــاح لل ــج الصب ــم برنام ــل تقدي ــه )مث ــاء نفس ــن تلق ــيطة م بس

B1
يســتطيع إيصــال إعالنــات قصــرة مــدرب عليهــا بموضــوع ذات 
بيــ�ان اإلجهــاد  الرغــم مــن  صلــة ألحــداث يوميــة يف مجالــه علــى 

الكلمــات بشــكل صحيــح عليــه. نطــق  ومحاولــة 
مخاطبة اجلمهور

B1+
ــه،  ــوف يف مجال ــوع مأل ــه ملوض ــًرا ل ــا محض ــدم عرًض ــتطيع أن يق يس
يعــرض فيــه االختالفــات والتشــابه، مثــال  بــن منتجــات البــالد 

واخلطــط. واملقاطعــات 
B1

ــوف يف  ــوع مأل ــه ملوض ــًرا ل ــًرا محض ــا مباش ــّدم عرًض ــتطيع أن يق يس
مجالــه و واضــح ، واملتابعــة دون صعوبــات  يف أثنــ�اء شــرح النقــاط 

ــة. ــة معقول ــة بدق الرئيس
يســتطيع أن يســتقبل أســئلة املتابعــة ولكــن ربمــا يطلــب التكــرار إذا 

كان الــكالم ســريًعا.
اإلنت�اج الكتايب

اإلنت�اج الكتايب العام
+ B1 /B1 املستويان متماثالن

مــن  مجموعــة  حــول  مباشــرة  متصلــة  نصــوص  كتابــة  يســتطيع 
املوضوعــات المألوفــة يف مجــال اهتمامــه عــن طريــق وصــل سلســلة 

ــي. ــل خط ــة يف تسلس ــر املنفصل مــن العناص
كتابة إبداعية

B1+
يستطيع بوضوح اإلشارة إىل التسلسل الزمي يف النص السردي.

ــايب  ــج كت ــاب أو برنام ــم أو كت ــيطة لفيل ــة بس ــة مراجع ــتطيع كتاب يس
ــة. ــدوًدا للغ ــا مح

ً
ــتعمال  نطاق مس

B1
يف  نطــاق  علــى  ومفصلــة  واضحــة  ــا 

ً
أوصاف يكتــب  أن  يســتطيع 

اهتمامــه. مجــال  يف  مألوفــة  مواضيــع  
املشــاعر  فيهــا  يصــف  التجــارب  مــن  مجموعــة  كتابــة  يســتطيع 

قصــر. متصــل  بنــص  والــردود 
يستطيع أن يكتب وصًفا حلدث أو رحلة حقيقية أو متخيلة.

كتابة التقارير واملقاالت
B1+
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يستطيع كتابة مقاالت بسيطة ملواضيع تهمه.
يســتطيع كتابــة نــص حول موضــوع ذي أهمية شــخصية، باســتخدام 

لغــة بســيطة ليســرد املزايــا والعيــوب، ويعطي رأيــه ويربره.
يســتطيع أن يلخــص تقريــًرا ويعطــي رأيــه حــول معلومــات واقعيــة 

مراكمــة ملوضــوع روتيــي أو غــر روتيــي بمجــال اهتمامــه بثقــة.
B1

ــايس،  ــدي قي ــيق تقلي ــة بتنس ــيطة للغاي ــر بس ــة تقاري ــتطيع كتاب يس
ــراءات. ــباب اإلج ــر أس ــع ذك ــ�ة م ــة روتيني ــات واقعي ــل معلوم لينق

يســتطيع تقديــم موضــوع يف تقريــر قصــر أو ملصــق، باســتخدام 
الصــور ومقطوعــات نصيــة قصــرة.

اإلسراتيجيات اإلنت�اجية
التخطيط

B1+
يســتطيع أن يتــ�درب وحيــاول أن يســتخدم الراكيــب والتعبــرات 

اجلديــدة طالًبــا التغذيــة الراجعــة.
B1

توضيحهــا  يريــد  الــي  األساســية  النقــاط  يوضــح  أن  يســتطيع 
ْصــر الرســالة علــى مــا يمكــن أن 

َ
مســتغال أي مصــادر موجــودة، وق

يت�ذكــره أو جيــد الوســائل للتعبــر عنــه.
التعويض

B1+
يستطيع حتديد مالمح يشء ملموس إذا لم يستطع تذكر الكلمة.

ــي ال  ــة ال ــى الكلم ــف مع ــالل وص ــن خ ــى م ــّدد املع ــتطيع أن حي يس
ــاحنة. ــن ش ــداًل م ــة ب ــال حافل ــا مث ــتطيع تذكره يس

B1
يســتطيع اســتخدام كلمــة بســيطة تعــي شــيًئ�ا مشــابًها للمفهــوم 

الــذي يريــد نقلــه أو اســتخدامه.
يســتطيع أن يســتخدم كلمــة مــن لغتــه األم ويطلــب تأكيــًدا علــى 

الفهــم.
املراقبة والتصحيح 

B1+
يســتطيع أن يصحــح أخطــاء األزمــان أو التعبــرات الــي تقــود لعــدم 

الفهــم، شــريطة أن يشــر املحــاور أن هنــاك مشــكلة.
B1

يستطيع أن يطلب تأكيد صحة النموذج املستخدم.
النشاطات التفاعلّية

التفاعل الشفوي
النشاط الشفوي العام

B1+
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الروتينيــ�ة  املهــام  الثقــة بشــأن  بعــض  أن يتواصــل مــع  يســتطيع 
المألوفــة وغــر المألوفــة ذات الصلــة باهتماماتــه ومجالــه املهــي. 
ــع  ــل م ــات، ويتعام ــد املعلوم ــص ويؤك ــ�ادل، ويفح ــتطيع أن يب ويس
مواقــف أقــل روتينيــ�ة ويشــرح لمــاذا هــذا الــيء يعــد مشــكلة. 
احلســية،  غــر  التجريديــة  األفــكار  عــن  يعــرّب  أن  ويســتطيع 

واملوســيقى. والكتــب،  األفــالم،  مثــل  الثقافيــة  واملوضوعــات 
B1

يســتطيع اســتغالل مجموعــة واســعة مــن اللغــة البســيطة للتعامــل 
مــع معظــم املواقــف الــي مــن املحتمــل أن تنشــأ يف أثنــ�اء الســفر، 
ويســتطيع أن يدخــل غــر مســتعد بمحادثــة يف موضوعــات مألوفــة، 
والتعبــر عــن اآلراء الشــخصّية وتبــ�ادل املعلومــات حــول املوضوعات 
المألوفــة، ذات االهتمــام الشــخيص أو ذات الصلــة باحليــاة اليوميــة 

)مثــل األســرة والهوايــات والعمــل والســفر واألحــداث اجلاريــة(.
فهم املحاور

+ B1 /B1 املستويان متماثالن
يســتطيع تتبــع خطــاب منطــوق بوضــوح موّجــه لــه يف محادثــة يومّيــة 
وعبــارات  لكلمــات  اإلعــادة  األحيــان  بعــض  يف  ســيطلب  أّنــه  مــع 

ــددة. مح
احلوار

ــق  ــن طري ــتمرار ع ــى االس ــاعده عل ــة ويس ــ�دأ محادث ــتطيع أن يب يس
ســؤال النــاس أســئلة تلقائيــ�ة نســبًي�ا حــول جتربــة أو حــدث خــاص، 

ــة. ــات المألوف ــول املوضوع ــرأي ح ــل وال ــن ردود الفع ــرّب ع ويع
مواضيــع  حــول  نســبًي�ا  طويلــة  محادثــات  جيــري  أن  يســتطيع 

الفهــم. لدعــم  جهــًدا  املحــاور  يبــ�ذل  أن  شــريطة  مشــركة، 
B1

مواضيــع  حــول  محادثــات  يف  مســتعّد  غــر  يدخــل  أن  يســتطيع   
لوفــة. مأ

يســتطيع أن يتتبــع خطاًبــا واضًحــا وموّجًهــا إليــه يف كّل يــوم علــى 
الرغــم مــن أّنــه ســيتعن عليــه يف بعــض األحيــان طلــب تكــرار كلمــات 

ــ�ة. ــارات معّين وعب
يســتطيع احلفــاظ علــى محادثــة أو مناقشــة ولكــن قــد يوجــد يف 
بعــض األحيــان صعوبــة يف متابعتــه عندمــا حيــاول أن يقــول بالضبــط 

ــه. ــب يف قول ــا يرغ م
يســتطيع التعبــر عــن مشــاعر مثــل املفاجــأة والســعادة واالســتجابة 

لهــا واحلــزن واالهتمــام والالمبــاالة.
مناقشة غر رسمية ) مع األصدقاء(

B1 +
يســتطيع أن يتتبــع مــا يقــال حــول موضوعــات عامــة شــريطة أن 

يتجنــب محــاور االســتخدام االصطــاليح ويعــرّب بوضــوح.
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يســتطيع التعبــر عــن أفــكاره حــول املوضوعــات املجــردة أو الثقافيــة 
مثــل املوســيقى واألفــالم.

يستطيع أن يشرح لماذا هذا اليء يسّبب مشكلة.
يستطيع أن يعطي تعليقات موجزة عن رؤية اآلخرين.

ــل  ــه  مث ــب فعل ــا جي ــش م ــا، وين�اق ــل وتب�اينه ــة البدائ ــتطيع مقارن يس
أيــن الذهــاب، ومــن/ مــاذا خيتــار.

B1
يســتطيع بشــكل عــاّم متابعــة النقــاط الرئيســة يف مناقشــة غــر 
ــا بشــكل 

ً
رســمّية مــع األصدقــاء شــريطة أن يكــون الــكالم منطوق

القياســّية. اللغــة  واضــح يف 
يســتطيع أن يبحــث عــن آراء ولغــة شــخصّية مــن خــالل مناقشــة 

مواضيــع تهمــه.
يســتطيع أن جيعــل آراءه وردود أفعالــه مفهومــة فيمــا يتعّلــق حبــّل 
املشــكالت أو األســئلة العمليــة إىل أيــن يذهــب ومــاذا يفعــل، وكيــف 

ــة(. ــل نزه ــا )مث ــم حدًث ينظ
يستطيع التعبر عن اعتقاداته والرأي واالتفاق واخلالف بأدب.

مناقشة رسمية )اجتماعات(
B1 +

يســتطيع أن يتبــع الكثــر ممــا يقــال فيمــا يتعلــق بمجالــه، شــريطة أن 
يتجنــب املتحــاورون التعبــرات االصطالحيــة ويتكلمــون بوضــوح.

يســتطيع إبــداء وجهــة نظــره بشــكل واضــح، ولكــن لديــه صعوبــة يف 
االخنــراط يف النقــاش.

B1
يســتطيع أن يشــارك يف النقاشــات الرســمية الروتينيــ�ة ملــواد مألوفــة 
منطوقــة بشــكل واضــح   يف احلــوار الرســيم الــي تتطلــب تبــ�ادل 
حلــول  إلجيــاد  نقــاش  أو  تعليمــات  واســتالم  واقعيــة،  معلومــات 

ملشــكالت عمليــة.
أو  مألــوف  موضــوع   حــول  والنقــاش  اجلــدل  يتتبــع  أن  يســتطيع 
ــررة،  ــبًي�ا أو مك ــيطة نس ــة بس ــاط بلغ ــون النق ــريطة أن تك ــع، ش متوق

مــع فــرص للتوضيــح.
ــة  ــع مجموع ــال جتمي ــبي�ل املث ــى س ــدف )عل ــو اله ــه حن ــاون املوج التع

ــك( ــا إىل ذل ــدث وم ــم ح ــة، وتنظي ــة وثيق ــاث، ومناقش أث
B1 +

ــا  ــاج أحياًن ــد حيت ــه ق ــن أّن ــم م ــى الرغ ــال، عل ــا يق ــة م ــتطيع متابع يس
ــريًعا أو  ــن س ــث اآلخري ــح إذا كان حدي ــرار أو التوضي ــؤال للتك إىل الس

ــاًل. طوي
ــب  ــا جي ــة م ــا، ومناقش ــكلة م ــود مش ــبب وج ــر س ــتطيع أن يفس يس

ــك. ــد ذل ــه بع ــام ب القي
يستطيع أن يعطي تعليقات موجزة على آراء اآلخرين.

B1



 اإلطار المرجعي األوربي في تعليم الصغار _ الوثيقة الثانّية74

يســتطيع أن يتتبــع بشــكل عــاّم مــا يقــال عنــد الضــرورة،  ويمكــن أن 
يكــرر جــزًءا مّمــا قالــه شــخص مــا لتأكيــد التفاهــم املتبــ�ادل.

يســتطيع أن جيعــل آراءه وردود أفعالــه مفهومــة فيمــا يتعلــق باحللــول 
املمكنــة أو الســؤال عّمــا جيــب القيــام بــه بعــد ذلــك، مــع إعطــاء موجــز 

ــباب والتفسرات. لألس
يستطيع دعوة اآلخرين إلبداء آرائهم حول كيفية امليض قدًما.

احلصول على السلع واخلدمات
+ B1 /B1 املستويان متماثالن

أن  املحتمــل  مــن  الــي  املعامــالت  معظــم  مــع  التعامــل  يســتطيع 
ــع  ــل م ــة أو التعام ــفر أو اإلقام ــب للس ــفر والرتي ــ�اء الس ــأ يف أثن تنش

الســلطات يف أثنــ�اء زيــارة األجانــب.
يســتطيع أن يطلــب يف متجــر توضيــح الفــرق بــن اثنــن أو املزيــد مــن 
ــرح  ــاذ قــرار ويط ــل اخت ــه، مــن أج ــدم الغــرض نفس ــات الــي خت املنتج

أســئلة املتابعــة حســب الضــرورة.
يســتطيع أن يتعامــل مــع املواقــف األقــل روتينيــ�ة يف املتاجــر، مكتــب 

الربيــد، البنــك، مثــال إعــادة عمليــة شــراء غــر مرضيــة لــه.
يستطيع تقديم شكوى.

أن  املحتمــل  مــن  الــي  املواقــف  معظــم  مــع  يتعامــل  أن  يســتطيع 
تنشــأ عنــد القيــام برتيبــ�ات الســفر مــن خــالل وكيــل أو عنــد الســفر 

ــة. ــر مألوف ــة غ ــزل لوجه ــا ي ــافر عندم ــؤال املس ــال س ــل، مث بالفع
تب�ادل املعلومات

B1 +
ــة  ــة املراكم ــات الواقعي ــد املعلوم ــق وتأكي ــ�ادل والتحق ــتطيع التب يس
مــع  مجالــه  يف  المألوفــة  الروتينيــ�ة  وغــر  الروتينيــ�ة  األمــور  علــى 

بعــض الثقــة.
مقالــة،  قصــرة،  قصــة  حــول  رأيــه  وإعطــاء  تلخيــص  يســتطيع 
ــرب  ــكل أك ــة بش ــي واإلجاب ــم وثائق ــاش، أو فيل ــة نق ــة، أو مقابل محادث

التفاصيــل. عــن 
B1

يســتطيع معرفــة وتمريــر معلومــات واقعيــة مباشــرة. ويســتطيع أن 
يطلــب اتبــ�اع التوجيهــات التفصيليــة.

يستطيع احلصول على معلومات أكرث تفصياًل.
يستطيع أن يقّدم املشورة بشأن األمور البسيطة يف مجال خربته.

ممارسة دور املقاِبل واملقاَبل
B1 +

يســتطيع أن يوفــر معلومــات محــددة مطلوبــة يف مقابلــة / استشــارة 
بدقــة  ذلــك  يفعــل  ولكّنــه  للطبيــب(  األعــراض  وصــف  )مثــل 

محــدودة.



75  اإلطار المرجعي األوربي في تعليم الصغار _ الوثيقة الثانّية

املعلومــات  ويدقــق  لهــا،  محّضــر  مقابلــة  يواصــل  أن  يســتطيع 
ويؤكدهــا مــع أّنــه يف بعــض األحيــان يطلــب التكــرار إذا كان رد اآلخــر 

ســريًعا وممتــًدا.
B1

يســتطيع أن يتخــذ بعــض املبــادرات يف مقابلــة أو استشــارة مثــال 
التحــدث بموضــوع جديــد ولكّنــه يعتمــد بشــكل كبــر علــى املحــاور يف 

ــل. التفاع
ويســأل  بســيطة  بطريقــة  مــرض  أعــراض  وصــف  يســتطيع 
فهــم  ويســتطيع  الصحــة؛  خدمــات  يســتعمل  عندمــا  النصيحــة 

يومّيــة. وبلغــة  واضًحــا  يكــون  أن  شــريطة  اجلــواب 
مــع  اســتبي�ان معــدٍّ إلجــراء مقابلــة منظمــة،  يســتطيع اســتخدام 

العفويــة. املتابعــة  أســئلة  بعــض 
استخدام االتصاالت

B1 +
يســتطيع اســتعمال وســائل االتصــال الشــخصّية اليومّيــة ألي هدف 

شــخيص أو رســيم شــريطة أن يطلــب التوضيــح مــن وقــت آلخــر.
يســتطيع أن يعطــي تفاصيــل مهّمــة عــرب الهاتــف بشــأن مــا هــو 
ــفر،  ــ�ات الس ــدق، وترتيب ــكلة يف فن ــال: مش ــدوث مث ــع احل ــر متوق غ

ســيارة. واســتئجار 
B1

للرســائل  والالســلكية  الســلكية  االتصــاالت  اســتخدام  يســتطيع 
الروتينّيــ�ة )مثــل الرتيبــ�ات الجتمــاع( واحلصــول علــى اخلدمــات 

األساســّية مثــل حجــز غرفــة يف فنــدق أو حتديــد موعــد طــي.
لتكــون  والالســلكية  الســلكية  االتصــاالت  اســتخدام  يســتطيع 
بســيطة نســبًي�ا ولكّنهــا ممتــدة األحاديــث مــع أشــخاص يعرفهــم 

. شــخصًيا
التفاعل الكتايب 

التفاعل الكتايب العام
B1 +

املجــردة  املوضوعــات  حــول  واألفــكار  املعلومــات  نقــل  يســتطيع 
وكذلــك امللموســة، والتحقــق مــن املعلومــات والســؤال عــن املشــاكل 

أو شــرحها بدقــة معقولــة.
B1

يســتطيع أن يكتــب رســائل ومالحظــات شــخصية ويســأل لنقــل 
معلومــات بســيطة   لهــا صلــة مباشــرة باملوضــوع والوصــول للفكــرة 

ــا مهّمــة. ــعر أّنه الــي يش
املراسالت

B1 +
يســتطيع أن يكتــب رســائل شــخصّية تعــرض األخبــار وتعــرّب عــن 
األفــكار حــول مواضيــع مجــردة أو ثقافيــة مثــل املوســيقى واألفــالم.
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يســتطيع كتابــة رســائل تعــرب عــن آراء مختلفــة وتعطــي تفصيــاًل 
الشــخصّية. والتجــارب  املشــاعر  ملخــزون 

ــات  ــن املعلوم ــد م ــب املزي ــة وطل ــالن كتاب ــى اإلع ــرد عل ــتطيع ال يس
ــه. ــي تهم ــياء ال ــن األش ع

ــية،  ــمية أساس ــائل رس ــ�ة / رس ــائل إلكرونّي ــب رس ــتطيع أن يكت يس
ــراء. ــب أي إج ــكوى وطل ــم ش ــال: تقدي مث

B1
يســتطيع أن يكتــب رســائل شــخصّية تصــف التجــارب واملشــاعر 

واألحــداث فيهــا بعــض التفاصيــل.
ذات  أساســية  رســائل   / إلكــروين  بريــد  رســائل  كتابــة  يســتطيع 

تأكيــد. طلــب  أو  معلومــات  طلــب  مثــال  واقعّيــة،  طبيعــة 
يستطيع كتابة رسالة رسمية طالًبا تزويده بتفاصيل محددة.

املالحظات والرسائل والنماذج
B1 +

يســتطيع أن يســتقبل رســائل روتينّيــ�ة مــن املحتمــل أن حتــدث بشــكل 
شــخيص، يف ســياق مهــي أو أكاديــيم.

يستطيع أن يستفسر عن رسائل االتصاالت، ويشرح  املشكالت.
B1

ــة  ــيطة ذات صل ــات بس ــا معلوم ــل فيه ــائل ينق ــة رس ــتطيع كتاب يس
مــن   وآخريــن  وللمعلمــن  اخلدمــة،  ورجــال  لألصدقــاء،  مباشــرة 
الذيــن يواجههــم يف حياتــه اليوميــة، ويعــرب عــن النقــاط الــي يشــعر 

ــة. ــا مهّم أّنه
نقــاط  علــى  حتتــوي  الهاتــف  عــرب  رســائل  يســتقبل  أن  يســتطيع 

ومتفهًمــا. واضًحــا  املتصــل  يكــون  أن  شــريطة  مختلفــة 
)Online( التفاعل السحايب

حوارات ومناقشات سحابي�ة
B1 +

ــد  ــن واح ــرث م ــع أك ــت م ــرب االنرن ــ�ادالت ع ــراط يف التب ــتطيع االخن يس
محــدًدا نّيــ�ات االتصــال مــع كل مشــارك لكــن قــد ال يفهــم كثــًرا مــن 

ــح. ــل دون توضي التفاصي
واخلــربات  لألحــداث  اإلنرنــت  عــرب  منشــورات  كتابــة  يســتطيع 
اإلعــالم  ووســائل  الروابــط  إىل  إشــارة  يف  االجتماعّيــة  واألنشــطة 

الشــخصّية. املشــاعر  ومشــاركة  املضمنــة 
B1

ــول  ــت ح ــرب اإلنرن ــة ع ــة يف مناقش ــاهمة مفهوم ــر مس ــتطيع نش يس
موضــوع مألــوف ومثــر لالهتمــام، شــريطة أن يتمكــن مــن إعــداد 
ــوات يف  ــلء الفج ــت مل ــرب اإلنرن ــتخدم األدوات ع ــبًقا واس ــص مس الن

ــة. ــن الدق ــق م ــة والتحق اللغ
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حــول  اإلنرنــت  عــرب  الشــخصّية  املنشــورات  جيعــل  أن  يســتطيع 
ــات  ــى تعليق ــردي عل ــكل ف ــرد بش ــداث وال ــاعر واألح ــربات واملش اخل
اآلخريــن يف بعــض التفاصيــل، علــى الرغــم مــن أن القيــود املعجمّيــة 

ــبة. ــر مناس ــة غ ــرار وصياغ ــان التك ــض األحي ــّبب يف بع تس
املعامالت عرب اإلنرنت ذات الهدف الواضح واملحدد

B1 +
يســتطيع أن يشــارك يف املعامــالت عــرب اإلنرنــت الــي تتطلــب تبــ�اداًل 
)الوســطاء(  الُمحــاور  يتجنــب  أن  بشــرط  للمعلومــات،  موســًعا 
ــد  ــة عن ــادة الصياغ ــرار وإع ــتعداد للتك ــى اس ــم عل ــدة وه ــة املعق اللغ

الضــرورة.
يســتطيع أن يتفاعــل عــرب اإلنرنــت مــع مجموعــة تعمــل يف مشــروع، 
متبًعــا تعليمــات مباشــرة، تطلــب التوضيــح وتســاعد يف إجنــاز املهــام 

املشــركة.
B1

عــرب  املعامــالت  أو  التعاونّيــ�ة  التبــ�ادالت  يف  يشــارك  أن  يســتطيع 
ــل ذات  ــيًطا للتفاصي ــرًحا بس ــا أو ش ــب توضيًح ــي تتطل ــت ال اإلنرن
الصلــة، مثــل التســجيل يف دورة أو جولــة أو حــدث أو التقــدم بطلــب 

عضويــة.
يســتطيع التفاعــل عــرب اإلنرنــت مــع شــريك أو مجموعــة صغــرة 
تعمــل يف مشــروع، شــريطة أن تكــون هنــاك مســاعدات بصرّيــة مثــل 
ــرث  ــم األك ــح املفاهي ــ�ة لتوضي ــوم البي�انّي ــور واإلحصــاءات والرس الص

ــًدا. تعقي
يســتطيع الــرد علــى التعليمــات وطــرح األســئلة أو طلــب توضيحــات 

مــن أجــل إجنــاز مهّمــة مشــركة عــرب اإلنرنــت.
االسراتيجيات التفاعلية

تب�ادل األدوار
B1 +

يســتطيع أن يدخــل يف مناقشــة موضــوع مألــوف، باســتخدام  عبارات 
مناســبة للحصــول علــى دوره يف الكالم.

B1
البــدء واملحافظــة علــى مناقشــة بســيطة وجهــا لوجــه  يســتطيع 

شــخيص. اهتمــام  وذات  مألوفــة  موضوعــات  يف  وإنهائهــا 
التعاون

B1 +
يســتطيع اســتغالل مجموعــة أساســّية مــن اللغــة واالســراتيجيات 

للمســاعدة يف احلفــاظ علــى محادثــة أو مناقشــة مســتمرة.
ــيطة  ــة بس ــادة صياغ ــات وإع ــئلة والتعليق ــتخدام األس ــتطيع اس يس

للحفــاظ علــى محــور املناقشــة.
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املناقشــة  يف  إليهــا  التوصــل  تــم  الــي  الفكــرة  تلخيــص  يســتطيع 
احلديــث. علــى  الركــز  يف  املســاعدة  وبالتــايل 

B1
يســتطيع أن يكــرر جــزًءا ممــا قالــه شــخص مــا لتأكيــد تبــ�ادل الفهــم 

واملســاعدة يف احلفــاظ علــى تطــور األفــكار يف املناقشــة.
يستطيع دعوة اآلخرين إىل املناقشة.

السؤال بغية التوضيح
+ B1 /B1 املستويان متماثالن

يستطيع أن يطلب من شخص ما توضيح أو شرح ما قاله للتو.
نشاطات الوساطة

الوساطة العامة
B1 +

وإبــداء  أخــرى،  خلفيــات  مــن  أشــخاص  مــع  التعــاون  يســتطيع 
االهتمــام والتعاطــف مــن خــالل طــرح أســئلة بســيطة واإلجابــة 
إذا كان  والــرد علــى االقراحــات، والســؤال عّمــا  عنهــا وصياغتهــا 
النــاس يوافقــون، واقــراح أفــكار بديلــة. و يســتطيع أن ينقــل األفــكار 
ــر  ــة غ ــا بلغ ــة املعــرب عنه ــوص الطويل ــت يف الّنص ــي ُقدم ــة ال الرئيس
ــن  ــن م ــريطة أن يتمك ــخيص ش ــام ش ــع ذات اهتم ــدة يف مواضي معق

التحقــق مــن معــى بعــض  التعبــرات.
ــي  ــار الوع ــة، وإظه ــات مختلف ــن خلفي ــاس م ــّدم الن ــتطيع أن يق يس
أن بعــض األســئلة قــد ُتفهــم بشــكل مختلــف، ودعــوة أنــاس آخريــن 
املعلومــات  ينقــل  أن  يســتطيع  وآرائهــم.  خبرباتهــم  للمســاهمة 
املقّدمــة يف نصــوص إعالمّيــة واضحــة وجّيــدة التنظيــم ملوضوعــات 
لهــا اهتمــام شــخيص أو اهتمــام حــايل علــى الرغــم مــن محدودّيــة 
اســتعمال املعجــم لديــه الــي قــد تســّبب صعوبــة يف الصياغــة يف 

بعــض األحيــان.
وساطة النص

نشر معلومات محددة يف الكالم
B1

و  العامــة  اإلعالنــات  محتــوى  ثانّيــ�ة  لغــة  إىل  ينقــل  أن  يســتطيع 
الرســائل املنطوقــة بوضــوح قيــايس   يف اللغــة األوىل وبســرعة عاديــة.
التعليمــات  محتويــات  الثانيــ�ة  اللغــة  إىل  ينقــل  أن  يســتطيع 
التفصيليــة أو االجتاهــات، شــريطة أن تكــون واضحــة املعالــم باللغــة 

ألوىل. ا
يســتطيع أن ينقــل إىل اللغــة الثانّيــ�ة املعلومــات املحــددة املقدمــة 
وإدخــاالت  النشــرات،  )مثــل  املعلوماتّيــ�ة  النصــوص  يف  مباشــرة  

إلكــروين(. بريــد  أو رســائل  واإلشــعارات ورســائل  الكتيبــ�ات، 
نشر معلومات محددة يف الكتابة 

B1
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ــ�ة نقــاط ومعلومــات محــددة  ــة إىل اللغــة الثاني يســتطيع النقــل كتاب
حتتويهــا النصــوص املنطوقــة يف اللغــة األوىل ملواضيــع مألوفــة مثــال 

ــة، اإلعالنــات، التعليمــات. املكالمــات الهاتفّي
يســتطيع النقــل كتابــة إىل اللغــة الثانيــ�ة معلومات ذات صلــة محددة 
ملوضوعــات  األوىل  باللغــة  املكتوبــة  النصــوص  حتتويهــا  مباشــرة 

ــة. مألوف
يمكــن النقــل كتابــة إىل اللغــة الثانّيــ�ة  املعلومــات املحــّددة الــواردة يف 
رســالة  صوتّيــ�ة مســجلة مباشــرة ُتركــت يف اللغــة األوىل، شــريطة 
أن تكــون  املواضيــع املعنّيــ�ة مألوفــة وتوصيــل املعلومــات  بطــيء 

ــح. وواض
واألشــكال  الرســومات  يف  املثــال  ســبي�ل  )علــى  البي�انــات  شــرح 

خطــاب يف  ذلــك(  إىل  ومــا  البي�انيــ�ة  والرســوم 
B1 +

ــ�ة االجتاهــات  يســتطيع أن يفســر ويعــرض يف الكتابــة يف اللغــة الثانّي
الرســوم  )مثــل  البســيطة  البي�انّيــ�ة  الرســوم  يف  املوضحــة  العاّمــة 
ــة  ــاط املهّم ــا الّنق ــة = األوىل(، موضًح ــص يف اللغ ــع الن ــ�ة( )م البي�اني

ــر. ــع آخ ــوس أو مرج ــن قام ــاعدة م ــل، بمس ــن التفاصي ــد م بمزي
B1 

يســتطيع أن يصــف يف جمــل بســيطة   يف اللغــة  الثانيــ�ة احلقائــق 
مألوفــة  موضوعــات  حــول  املرئيــ�ة  الصــور  يف  املوضحــة  الرئيســة 
)مثــل خريطــة الطقــس ومخطــط انســيايب أســايس( )مــع النــص يف 

اللغــة األوىل.
واألشــكال  الرســومات  يف  املثــال  ســبي�ل  )علــى  البي�انــات  شــرح 

الكتابــة يف  ذلــك(  إىل  ومــا  البي�انيــ�ة  والرســوم 
B1 +

االجتاهــات  الثانيــ�ة  اللغــة  يف  بالكتابــة   وتقديــم  تفســر  يســتطيع 
ــومات  ــال الرس ــيطة مث ــ�ة البس ــوم البي�اني ــة يف الرس ــة املوضح العاّم
واألشــكال البي�انّيــ�ة مــع النــص يف اللغــة األوىل شــارًحا النقــاط املهّمــة 
ــة أخــرى. ــواد مرجعّي ــم أو أّي م ــتعانة باملعج ــع االس ــرث م بتفاصيــل أك

B1
احلقائــق  الثانّيــ�ة  اللغــة  يف  بســيطة   جبمــل  يصــف  أن  يســتطيع 
ــة  ــال خريط ــة  مث ــات مألوف ــور بموضوع ــة يف ص ــّية املوضح األساس

اجلــو، مخطــط بيــ�اين مــع النــص يف اللغــة األوىل.
معاجلة النص يف الكالم

B1 +
يســتطيع أن يلخــص يف اللغــة الثانّيــ�ة النقــاط األساســّية يف نصــوص 
منطوقــة طويلــة يف اللغــة األوىل ملواضيــع يف مجــال اهتمامــه شــريطة 
ــرات  ــاين تعب ــح مع ــاس لتصحي ــي املقي ــّية ه ــة القياس ــون اللغ أن تك

محــددة.
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يســتطيع أن يلخــص باللغــة الثانّيــ�ة قصــة قصــرة أو مقالــة، خطبــة، 
ــئلة  ــن أس ــب ع ــة األوىل، ويجي ــي باللغ ــم وثائق ــة، فيل ــاش، مقابل نق

ــة عــن التفاصيــل. إضافّي
يســتطيع جتميــع أجــزاء قصــرة مــن املعلومــات مــن عــّدة مصــادر يف 

ــر. ــا آخ ــخص م ــ�ة لش ــة الثانّي ــا يف اللغ ــة األوىل وتلخيصه اللغ
B1

ــة  ــية املوضح ــاط األساس ــ�ة النق ــة الثانّي ــص يف اللغ ــتطيع التلخي يس
كتابــة ونطًقــا بالّنصــوص يف اللغــة األوىل ملوضوعــات مألوفــة أو ذات 
اهتمــام شــخيص مــع أّن التقيــد املعجــيم لــه قــد يــؤدي إىل صعوبــة يف 

الصياغــة.
يســتطيع أن يلخــص باللغــة الثانّيــ�ة النقــاط األساســّية الــي طرحــت 
ذي  موضــوع  أو  شــخيص  ملوضــوع  األوىل  باللغــة  املحادثــة  خــالل 
ــّية. ــة القياس ــوح وباللغ ــون بوض ــم املتحدث ــريطة أن يتكّل ــام ش اهتم

يســتطيع أن يلخــص ببســاطة باللغــة الثانيــ�ة محتــوى املعلومــات 
األساســّية لنصــوص مباشــرة يف اللغــة األوىل ملواضيــع مألوفــة مثــال 

ــفر. ــ�ات الس ــة أو كتيب ــة يف مجل ــرة أو مقال ــة قص ــة مكتوب محادث
يســتطيع أن يلخــص باللغــة الثانيــ�ة النقــاط األساســية املوجــودة 
باللغــة األوىل  يتــّم توصيلهــا شــفوًيا  الــي  الطويلــة  النصــوص  يف 
اللغــة  تســتعمل  أن  شــريطة  اهتمامــه  مجــال  يف  بموضوعــات 

متعــددة. مــرات  يســمع  أن  ويســتطيع  القياســّية 
ــداث  ــية أو أح ــاط األساس ــ�ة النق ــة الثانّي ــص باللغ ــتطيع أن ُيلخ يس
ــريطة أن يــرى  ــة األوىل ش ــو باللغ ــع فيدي ــ�ة ومقاط ــج تلفزيونّي يف برام

هــذه  الربامــج غــر مــرة.
معاجلة النص يف الكتابة

B1 +
يســتطيع أن ُيلخــص كتابــة يف اللغــة الثانّيــ�ة املعلومــات واحلجــج 
ــة أو  ــات عاّم ــول موضوع ــة األوىل ح ــوص يف اللغ ــا الّنص ــي حتتويه ال

ذات اهتمــام شــخيص.
B1

يســتطيع أن يلخــص كتابــة يف اللغــة الثانيــ�ة املعلومــات املنطوقــة 
ذات  أو  شــخصّية  ملــواد  األوىل  اللغــة  يف  النصــوص  يف  والكتابيــ�ة 

اهتمــام شــخيص لــه.
بطريقــة  القصــرة  املكتوبــة  املقاطــع  صياغــة  إعــادة  يســتطيع 
وترتيبــ�ه. األصلــي  النــص  صياغــة  باســتخدام  وذلــك  بســيطة، 

ترجمة نص مكتوب يف الكالم
B1 +

يســتطيع أن يوفــر ترجمــة منطوقــة إىل اللغــة الثانّيــ�ة للنصــوص 
حــول  وحجــج  معلومــات  علــى  حتتــوي  األوىل  باللغــة  املكتوبــة 
املوضوعــات يف مجــاالت اهتمامــه املهــي واألكاديــيم والشــخيص، 

بلغــة قياســّية غــر ُمعقــدة. شــريطة أن تكــون مكتوبــة 
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B1
ــن  ــ�ة م ــة الثاني ــ�ة إىل اللغ ــة تقريبّي ــة منطوق ــر ترجم

ّ
ــتطيع أن يوف يس

نصــوص معلوماتيــ�ة واضحــة وجّيــدة التنظيــم مكتوبــة بـــاللغة األوىل 
حــول موضوعــات مألوفــة أو ذات اهتمــام شــخيص، علــى الرغــم مــن 
أن القيــود املعجميــة تســبب صعوبــة يف الصياغــة يف بعــض األحيــان.

ترجمة نص مكتوب يف الكتابة
B1 +

يســتطيع أن يزودنــا برجمــات تقريبّيــ�ة مــن اللغــة األوىل إىل اللغــة 
غــر  قياســية  بلغــة  مكتوبــة  مباشــرة  واقعّيــة  لنصــوص  الثانّيــ�ة 
معقــدة، ويتبــع قواعــد النــص األصلــي  علــى الرغــم مــن أّن األخطــاء 

اللغوّيــة قــد حتــدث إال أّن الرجمــة مــا تــزال مفهومــة.
B1

يســتطيع أن يقــّدم ترجمــات تقريبّيــ�ة مــن )اللغــة األوىل( إىل )اللغــة 
الثانيــ�ة( مــن املعلومــات الــواردة يف نصــوص قصــرة واقعّيــة مكتوبــة 
بلغــة قياســّية غــر معقــدة؛ علــى الرغــم مــن األخطــاء، تبقــى الرجمــة 

مفهومــة.
ــا إىل  ــات وم ــدوات واالجتماع ــرات والن ــات )املحاض ــن املالحظ تدوي

ذلــك(
B1 +

ــا  ــة بم ــي دقيق ــرة، وه ــ�اء املحاض ــات يف أثن ــن املالحظ ــتطيع تدوي يس
يكفــي لــه لالســتخدام اخلــاّص يف وقــت الحــق، شــريطة أن يكــون 

ــد. ــكل جّي ــم بش ــح ومنظ ــث واض ــه واحلدي ــن مجال ــوع ضم املوض
B1

يســتطيع تدويــن املالحظــات علــى شــكل قائمــة نقــاط مفتاحيــة 
ــا، وأن 

ً
ــوع مألوف ــون املوض ــريطة أن يك ــرة، ش ــرة مباش ــالل محاض خ

يتــّم صياغــة لغــة احلديــث بشــكل بســيط، وتقديمهــا يف خطــاب 
قيــايس واضــح املعالــم.

يســتطيع تدويــن التعليمــات الروتينّيــ�ة يف اجتمــاع حــول موضــوع 
ــت  ــى الوق ــيطة ويعط ــة بس ــا بلغ ــّم صياغته ــريطة أن يت ــوف، ش مأل

ــك. ــام بذل ــكايف للقي ال
التعبــر عــن رّد شــخيص علــى النصــوص اإلبداعّيــة )بمــا يف ذلــك 

ألدب(. ا
+ B1 /B1 املستويان متماثالن

يســتطيع أن يفســر أجــزاء أو جوانــب معّينــ�ة مــن العمــل خاّصــة 
اهتمامــه. أثــارت 

يســتطيع أن يشــرح بــيء مــن التفصيــل أي شــخصية  أكــرث ارتب�اًطــا 
بهــا ولمــاذا.

يســتطيع ربــط األحــداث يف القصــة أو الفيلــم بأحــداث مماثلــة لديــه 
اكتســبها مــن خــربة أو ســمع عنهــا.
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يســتطيع أن يربــط بــن املشــاعر  الــي عاشــتها الّشــخصّية يف العمــل 
وبــن مشــاعره الــي عاشــها.

يســتطيع أن يصــف األحــداث الــي خيتربهــا عنــد نقطــة معّينــ�ة يف 
القصــة مثــال النقــاط يف القصــة الــي جعلتــه يشــعر بالقلــق مــن أجــل 

شــخصّية مــا يف القصــة، ويشــرح لمــاذا.
يستطيع أن يشرح بإجياز املشاعر واآلراء الي أثارها العمل له.

يستطيع وصف طابع الّشخصّية.
حتليل وانتقاد النصوص اإلبداعّية )بما يف ذلك األدب(.

+ B1 /B1 املستويان متماثالن
يســتطيع وصــف املوضوعــات والشــخصّيات الرئيســة يف الســرد 
عاليــة  يومّيــة  بلغــة  مكتوبــة  مألوفــة  مواقــف  املتضمــن  القصــر 

الــردد. 
يســتطيع أن يشــر إىل أهــّم احللقــات واألحــداث بلغــة يومّيــة واضحة 

ومنظمــة الســرد، شــارًحا أهمّيــة األحــداث والعالقــة بينهما.
وساطة املفاهيم

العمل يف مجموعات
تسهيل التفاعل التعاوين مع األقران

B1 +
ــة مشــركة، علــى ســبي�ل املثــال الصياغــة  ــاون يف مهّم يســتطيع التع
والــرد علــى االقراحــات، والســؤال عّمــا إذا كان النــاس يوافقــون، 

ــة. ــول بديل ــراح حل واق
يســتطيع التعــاون يف مهــام بســيطة ومشــركة والعمــل مــن أجــل 
مباشــرة  أســئلة  طــرح  خــالل  مــن  مجموعــة  يف  مشــرك  هــدف 

عنهــا. واإلجابــة 
يســتطيع حتديــد املهمــة بعبــارات أساســّية يف املناقشــة ويطلــب مــن 

اآلخريــن املســاهمة خبرباتهــم وجتربتهــم.
B1

يستطيع دعوة أشخاص آخرين يف مجموعة للّتحدث.
التعاون لبن�اء معى

B1 +
طريــق   عــن  مباشــرة  تعاونّيــ�ة  مهّمــة  يف  العمــل  تنظيــم  يســتطيع 
حتديــد الهــدف وشــرح القضيــة الرئيســة بطريقــة بســيطة حتتــاج إىل 

ــّل. ح
الّصياغــة  وإعــادة  والتعليقــات  األســئلة  اســتخدام  يســتطيع 

املناقشــة. يف   الركــز  علــى  للحفــاظ  البســيطة 
يســتطيع أن يطلــب املزيــد مــن التفاصيــل والتوضيحــات مــن أعضــاء 

مجموعــة أخــرى مــن أجــل دفــع املناقشــة إىل األمــام.
B1

يســتطيع أن يطلــب مــن عضــو يف املجموعــة إعطــاء ســبب )أســباب( 
آلرائه.
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الفهــم  لتأكيــد  مــا  شــخص  قالــه  مّمــا  جــزًءا  يكــرر  أن  يســتطيع 
مســارها. يف  األفــكار  تطــّور  علــى  احلفــاظ  يف  واملســاعدة 

قيادة العمل اجلماعي
إدارة التفاعل

B1 +
ليقــول  مشــارك  ودعــوة  املناقشــة،  يف  الــدور  ختصيــص  يســتطيع 

ــا. ــيئ�ا م ش
B1

يستطيع أن يعطي تعليمات بسيطة وواضحة لتنظيم النشاط.
تشجيع احلديث املفاهييم

B1 +
ــي  ــددة ال ــاط املح ــوا النق ــاس أن يوضح ــن الن ــب م ــتطيع أن يطل يس

ــرح. ــة الش ــا يف بداي أثاروه
ــي  ــم ال ــم املفاهي ــن فه ــق م ــبة للتحق ــئلة املناس ــرح األس ــتطيع ط يس

ــّم شــرحها. ت
يستطيع طرح األسئلة لدعوة الناس لتوضيح أسبابهم.

B1
يســتطيع أن يســأل مــاذا يعتقــد شــخص مــا يف يشء مــا، أو كيــف 

يفكــر يف يشء مــا ســوف يعملــه.
تواصل الوساطة

تسهيل الفضاء متعدد الثقافات
B1 +

يســتطيع أن يدعــم التواصــل عــرب الثقافــات مــن خــالل بــدء املحادثــة، 
إبــداء االهتمــام والتعاطــف مــن خــالل طــرح أســئلة بســيطة واإلجابة 

عنهــا، والتعبــر عــن االتفــاق والتفاهم.
الثقافــات،  بــن  لقــاءات  يف  داعمــة  بطريقــة  يعمــل  أن  يســتطيع 
والتعــّرف علــى املشــاعر واآلراء العامليــة املختلفــة ألعضــاء املجموعــة.

B1
ذخــرة  باســتخدام  الثقافــات  بــن  التبــ�ادل  يدعــم  أن  يســتطيع 
محــدودة لتقديــم أشــخاص مــن خلفيــات ثقافيــة مختلفــة وطرحهــا 
األســئلة واإلجابــة عنهــا، وإظهــار الوعــي أن بعــض األســئلة قــد ينظــر 

ــ�ة. ــات املعني ــف يف الثقاف ــكل مختل ــا بش إليه
يســتطيع أن يســاعد يف تطويــر ثقافــة اتصــال مشــركة، مــن خــالل 
القيــم واملواقــف جتــاه  املعلومــات بطريقــة بســيطة حــول  تبــ�ادل 

اللغــة والثقافــة.
القيــام بــدور الوســيط يف املواقــف غــر الرســمية )مــع األصدقــاء 

والزمــالء(
B1 +
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يســتطيع التواصــل يف اللغــة الثانيــ�ة باملعــى الرئيــس لمــا يقــال يف 
اللغــة األوىل يف مواضيــع ضمــن مجــاالت اهتمامــه، ونقلــه معلومــات 
واقعّيــة مباشــرة وإشــارات مرجعّيــة ثقافيــة صرحيــة، شــريطة أن 
ــوح يف  ــون بوض ــم املتحدث ــبًقا وأن يتكل ــر مس ــه التحض ــون بإمكان يك

ــة. ــاة اليومي ــة احلي لغ
B1

يســتطيع التواصــل يف اللغــة الثانّيــ�ة باملعــى الرئيــس لمــا يقــال يف 
اللغــة األوىل يف املوضوعــات ذات االهتمــام الشــخيص، متبعــا كــودات 
ثقافيــة مهذبــة، شــريطة أن  يتكلــم املتحدثــون  بوضــوح يف اللغــة 
القياســّية  ويســتطيع أن يســأل التوضيــح  والتوقــف قليــال ليخطــط 

كيــف يعــرب عــن األشــياء.
تسهيل التواصل يف املواقف الدقيقة واخلالفات

B1 +
وجهــات  ليشــرحوا  اخلــالف  يف  املجموعــات  يســأل  أن  يســتطيع 
نظرهــم ويســتطيع أن يــرد بشــكل موجــز عــن تفســراتهم، بشــرط أن 

ــوح. ــدث بوض ــات تتح ــه  واملجموع ــا ل
ً
ــوع مألوف ــون املوض يك

B1
يســتطيع أن يظهــر فهمــه للقضايــا الرئيســة يف خــالف علــى موضــوع 

مألــوف لــه وتقديــم طلبــات بســيطة للتأكيــد أو للتوضيــح.
اسراتيجيات الوساطة

اسراتيجيات شرح مفهوم جديد
الربط باملعرفة السابقة

B1 +
يســتطيع أن يشــرح كيــف يعمــل شــيًئ�ا مــا مــن خــالل تقديــم أمثلــة 

ــة. توضــح جتــارب النــاس اليومّي
B1

يســتطيع أن يظهــر كيــف ترتبــط املعلومــات اجلديــدة بمــا هــو مألوف 
لــدى النــاس بطرح أســئلة بســيطة.

تكييف اللغة
B1 +

باختصــار  ببســاطة  الرئيســة  النقــاط  صياغــة  إعــادة  يســتطيع 
مألوفــة  مواضيــع  حــول  مباشــرة  مكتوبــة  أو  منطوقــة  نصــوص 
ــات يف  ــل املحتوي ــالت جلع ــالت واملقاب ــرة يف املج ــاالت  قص ــل مق مث

اجلميــع. متنــ�اول 
B1

بطريقــة  القصــرة  املكتوبــة  املقاطــع  صياغــة  إعــادة  يســتطيع 
للنــص. األصلــي  الرتيــب  باســتخدام  وذلــك  بســيطة، 

تقسيم املعلومات املعقدة
B1 +
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ــا مــن  يســتطيع أن جيعــل النــص املعلومــايت والتعليمــات أســهل فهًم
خــالل تقديمــه علــى شــكل قائمــة مــن النقــاط املنفصلــة.

B1
يســتطيع أن جيعــل مجموعــة مــن التعليمــات أســهل فهًمــا عــن طريــق 
نطقهــا ببــطء، أو كلمــات قليلــة يف كل مــرة مــع توظيــف مؤّكــدات 

لفظيــة وغــر لفظيــة ليســهل عمليــة الفهــم.
اسراتيجيات تبسيط النص

التعامل مع النص املكثف
B1 +

يســتطيع أن جيعــل مــن املوضوعــات اليومّيــة أكــرث وضوًحــا  مــن 
الرئيســة بطريقــة أخــرى. املعلومــات  نقــل  خــالل 

B1
اليومّيــة أكــرث وضوًحــا عــن  يســتطيع أن جيعــل مــن املوضوعــات 

البســيطة. باألمثلــة  الزتويــد  طريــق 
تبسيط النص

B1
يســتطيع حتديــد املعلومــات األساســّية ووضــع عالمــة عليهــا )مثــل 
التســطر والتميــز ومــا إىل ذلــك( واملعلومــات األساســية يف نــصٍّ 
إعــاليم مباشــر، مــن أجــل تمريــر هــذه املعلومــات إىل شــخص آخــر.

كفايات اللغة التواصلّية
اللغوية

املجال اللغوي العام
B1 +

ــا،  ــؤ به ــن التنب ــف  ال يمك ــف مواق ــة لوص ــن اللغ ــال كاف م ــه مج لدي
وشــرح النقــاط الرئيســة يف فكــرة أو مشــكلة بدقــة معقولــة والتعبــر 

ــة مثــل املوســيقى واألفــالم. عــن األفــكار املجــردة أو مواضيــع ثقافّي
B1

لديــه لغــة كافيــة لتلبيــ�ة حاجاتــه األساســية والتعبــر عــن نفســه مــع 
بعــض الــردد يف موضوعــات مثــل العائلــة، الهوايــات، االهتمامــات، 
العمــل، الســفر، األحــداث احلاليــة، لكــن يقيــده املعجــم ويســّبب لــه 

اإلعــادة وصعوبــة يف الّصياغــة يف بعــض األوقــات.
مجال املفردات

+ B1 /B1 املستويان متماثالن
باملواضيــع  املتعلقــة  املفــردات  مــن  ملجموعــة  جّيــد  إتقــان  لديــه 

اليوميــة. واملواقــف  المألوفــة 
لديــه مفــردات كافيــة للتعبــر عــن نفســه مــع بعــض اإلطنــاب يف 
معظــم املواضيــع ذات الصلــة حبياتــه اليومّيــة مثل األســرة والهوايات 

ــة. ــداث اجلاري ــفر واألح ــل والس ــات والعم واالهتمام
الدقة اللغوية

B1 +
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يتواصــل بدقــة معقولــة يف ســياقات مألوفــة؛ عموًمــا مــع حتكــم جّيــد 
مــع تأثــر ملحــوظ مــن اللغــة األم. حتــدث األخطــاء ، ولكــن مــن 

ــه. ــر عن ــد التعب ــا يري ــح م الواض
B1

يســتخدم مجموعــة مــن “اإلجــراءات الروتينّيــ�ة” املســتخدمة بشــكل 
متكــرر بدقــة واألنمــاط املرتبطــة بمواقــف أكــرث قابليــة للتنبــؤ.

ضبط املفردات
B1 +

ــة ال  ــاء الرئيس ــن األخط ــة ولك ــردات األولي ــًدا يف املف ــا جي ــر حتكًم ُيظه
تــزال حتــدث عنــد التعبــر عــن أفــكار أكــرث تعقيــًدا أو التعامــل مــع 

ــة. ــر مألوف ــف غ ــع  ومواق مواضي
B1

يســتخدم مجموعــة واســعة مــن املفــردات البســيطة بشــكل مناســب 
عنــد التحــدث حــول مواضيــع مألوفــة.

اإلنت�اج الصويت
+ B1 /B1 املستويان متماثالن

ــى  ــم عل ــرب والتنغي ــن الن ــب م ــو قري ــام؛ وه ــكل ع ــح بش ــق واض النط
ــة  ــرة بلغ ــه متأث ــون لهجت ــك، تك ــع ذل ــات. وم ــكالم والكلم ــتوى ال مس

ــا. ــرى يتحدثه ــات( أخ )لغ
التعبر الصويت

+ B1 /B1 املستويان متماثالن
 بشــكل عــام جّيــد علــى الرغــم مــن ســوء النطــق املتكــرر لبعــض 

أقــل معرفــة بهــا. الــي هــو  الفرديــة والكلمــات  األصــوات 
الرموز التطريزية

+ B1 /B1 املستويان متماثالن
يســتطيع أن ينقــل رســالته بطريقــة واضحــة علــى الرغــم مــن التأثــر  

القــوي للكنتــ�ه أو اإليقــاع مــن لغــة )لغــات( أخــرى يتكلمهــا.
ضبط الرسم الكتايب

+ B1 /B1 املستويان متماثالن
عــام  بشــكل  وهــي  الــدوام  علــى  جّيــدة  كتابــة  ينتــج  أن  يســتطيع 

. مــة مفهو
التهجئــة وعالمــات الرقيــم والتخطيــط دقيقــة بمــا يكفــي للمتابعــة 

يف معظــم الوقــت.
الكفاية االجتماعّية اللغوّية
املالئمة االجتماعية اللغوية

+ B1 /B1 املستويان متماثالن
وظائــف  مــن  واســعة  ملجموعــة  ويســتجيب  يــؤدي  أن  يســتطيع 

محايــد. ســياق  يف  شــيوًعا  األكــرث  األســس  باســتخدام  اللغــة، 
هو على علم بآداب احلديث البارزة ويتصرف بشكل مناسب.
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يــدرك، ويبحــث عــن عالمــات االختــالف األكــرث أهميــة بــن العــادات 
واألعــراف واملواقــف والقيــم واملعتقــدات الســائدة يف املجتمــع املعــي 

وتلــك اخلاصــة بمجتمعــه.
التداولية 

املرونة
+ B1 /B1 املستويان متماثالن

يســتطيع أن ُيكّيــف تعبراتــه ليتعامــل مــع مواقــف أقــل روتينّيــ�ة 
وربمــا صعبــة.

يســتطيع اســتعمال مجموعــة واســعة مــن اللغــة البســيطة للتعبــر 
عــن الكثــر مّمــا يريــد بمرونــة.

تب�ادل األدوار- التحويل
B1 +

نقــاش ملوضــوع مألــوف مســتعماًل عبــارة  أن يدخــل يف  يســتطيع 
الكلمــة. للحصــول علــى  مالئمــة 

B1
يمكــن البــدء، أو االســتمار ب، أو إنهــاء محادثــة بســيطة وجًهــا لوجــه 

بموضوعــات مألوفــة أو ذات اهتمــام شــخيص.
تنمية املوضوعات

B1 +
يستطيع أن يشر بوضوح إىل التسلسل الزمي يف النص السردي.

يســتطيع تطويــر حجــة جّيــدة بمــا يكفــي ليت�ابــع دون صعوبــة معظــم 
الوقــت.

B1
ــ�ة التقليديــة لنــوع النــص املعــي، عنــد توصيــل  يظهــر الوعــي بالبني

ــكاره. أف
يســتطيع أن يتواصــل بطالقــة معقولــة ومباشــرة   يف موضــوع ســردي 

أو يف الوصــف يف تسلســل خطــي لألفــكار.
السبك واحلبك

B1 +
ــاب البســيط مثــال  يســتطيع أن يقــّدم حجــة مضــادة يف نــص اخلط

)مــع ذلــك(.
B1

يســتطيع وصــل سلســلة مــن العناصــر القصــرة املنفصلــة وربطهــا يف 
نقــاط مرتبــ�ة متصلة.

عــدد  باســتخدام  مًعــا  وربطهــا  طويلــة  جمــل  تشــكيل  يســتطيع 
مثــاًل. قصــة  يف  الربــط  أدوات  مــن  محــدود 

يستطيع أن ينتج فقرات منطقية بسيطة يف نص أطول.
دقة االقراح

B1 +
يستطيع شرح النقاط الرئيسة يف فكرة أو مشكلة بدقة معقولة.
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B1
ــة  ــة فوري ــرة ذات صل ــيطة ومباش ــات بس ــل معلوم ــتطيع أن ينق يس

ــة. ــرث أهمي ــكار األك ــا أي األف ــارة إليه ــوّد اإلش ــي ي ــرة ال بالفك
يســتطيع التعبــر عــن النقطــة الرئيســة الــي يريــد توضيحهــا بشــكل 

مفهــوم.
الطالقة الشفوية

B1 +
يســتطيع التعبــر عــن نفســه بســهولة نســبي�ة. علــى الرغــم مــن 
بعــض املشــاكل بالصياغــة الــي قــد تــؤدي إىل فــرات توقــف   وبلــوغ 
“طريــق مســدود”، ومــع ذلــك يســتطيع االســتمرار بفعاليــة دون 

مســاعدة.
B1

يســتطيع أن يســتمر بشــكل مفهــوم، علــى الرغــم مــن أن التوقــف 
لإلصــالح النحــوي واملعجــيم واضــح للغايــة، خاصــة يف  اإلنتــ�اج احلــّر 

الطويــل.
التعددية اللغوية والثقافية

البن�اء على التعددية الثقافية
+ B1 /B1 املستويان متماثالن

املتعلقــة  لالتفاقيــات  وفًقــا  عــاّم  بشــكل  يعمــل  أن  يســتطيع 
اآلخريــن. عــن  والبعــد  البصــري،  االتصــال  بالوضعيــة، 

األكــرث  الثقافيــة  لإلشــارات  عــاّم  بشــكل  يســتجيب  أن  يســتطيع 
اســتخداًما.

يســتطيع أن يشــرح بعبــارات بســيطة كيــف أن قيمــه وســلوكياته 
ــن. ــلوكيات اآلخري ــم وس ــول قي ــه ح ــى نظرت ــر عل تؤّث

يســتطيع أن ين�اقــش بعبــارات بســيطة الطريقــة الــي قــد تبــ�دو بهــا 
األشــياء “غريبــ�ة” لــه يف ســياق اجتماعــي ثقــايف آخــر قــد يكــون كذلــك 

“طبيعــي” بالنســبة لألشــخاص اآلخريــن املعنيــن.
يســتطيع أن يشــرح مالمــح ثقافتــه اخلاصــة ألعضــاء مــن ثقافــة 

أخــرى أو شــرح مالمــح الثقافــة األخــرى ألعضــاء مــن ثقافتــه.
يســتطيع أن ين�اقــش بعبــارات بســيطة طريقــة حتديــد ثقافتــه، إذ قــد 

ينظــر النــاس مــن الثقافــات املختلفــة إىل  األفعــال بشــكل مختلــف. 
فهم التعددية اللغوية

+ B1 /B1 املستويان متماثالن
يســتطيع اســتخدام ترجمــات موازيــة للنصــوص )مثــل مقــاالت 
الفهــم يف  الروايــات( لتطويــر  املجــالت والقصــص ومقاطــع مــن 

لغــات مختلفــة.
يســتطيع اســتخراج املعلومــات مــن الوثائــق املكتوبــة بلغــات مختلفــة 

يف مجالــه، علــى ســبي�ل املثــال لتضمينهــا يف عــرض تقديــيم.
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يســتطيع التعــرف علــى أوجــه التشــابه واالختــالف بــن طريقــة 
بــن  التميــز  أجــل  مــن  مختلفــة،  بلغــات  املفاهيــم  عــن  التعبــر 

املخادعــة. والنظائــر  املتطابقــة  االســتخدامات 
يســتطيع اســتخدام معرفتــه عــن الراكيــب النحويــة املتن�اقضــة، 
والتعبــرات الوظيفيــة للغــات يف مخزونــه متعــدد اللغــات مــن أجــل 

ــم. ــم الفه دع
يســتطيع أن يســتخدم مــا فهمــه يف لغــة ليفهــم موضــوع ورســالة 

رئيســة للنــص بلغــة أخــرى، مثــال: عندمــا يقــرأ  

مقــاالت صحفيــة قصــرة حــول نفــس املوضــوع املكتــوب بلغــات 
مختلفــة.

يســتطيع اســتنت�اج رســالة نصيــة مــن خــالل اســتغالل مــا فهمــه 
مــن نصــوص مكتوبــة حــول املوضــوع نفســه بلغــات مختلفــة، مثــال 

ــت. ــات االنرن ــف، مراجع ــ�ات املتاح ــرة، كتيب ــار املختص األخب
البن�اء على التعدد اللغوي

B1
بلغــات  املحــدودة  ذخرتــه  مبتكــر  بشــكل  يســتغل  أن  يســتطيع 
مختلفــة يف ذخرتــه متعــّدد اللغــات يف الســياقات اليومّيــة، مــن أجــل 

ــع. ــر متوق ــع غ ــع وض ــم م التأقل
B 2/ B2+ مستوى

نشاطات اللغة التواصلية واالسراتيجية
النشاطات االستقبالية

املحادثة االستقبالية
الفهم العام لالستماع

B2+
يســتطيع أن يفهــم اللغــة املنطوقــة القياســية، احليــة واملســجلة، 
علــى حــّد ســواء للموضوعــات المألوفــة وغــر المألوفــة الــي يتــّم 
أو  األكاديمّيــة  واحليــاة  الشــخصّية،  املجــاالت  يف  عــادًة  مواجهتهــا 
املهنّيــ�ة. ومــا يؤثــر علــى قدرتــه يف الفهــم ؛ الضجيــج الشــديد يف 
اخللفيــة، وعــدم كفايــة بنيــ�ة اخلطــاب أو االســتخدام االصطــاليح.

B2
يســتطيع أن يفهــم األفــكار الرئيســة  االفراضيــة واملعقــدة  لغوًيــا 
ملوضوعــات ملموســة أو مجــردة  موافقــة خلطــاب قيــايس، متضمنــة 

ــه. ــال ختصص ــ�ة يف مج ــات التقني املناقش

باســتثن�اء “املناقشــات التقنيــ�ة يف مجــاالت 
ختصصيــة، وعندمــا يتحــدث النــاس بانتظــام 
ــات  ــع محادث ــي أن أتاب ــة؛ يمكن ــرة عادي وبوت
ثقافّيــة  طويلــة حــول قضايــا ذات طبيعــة 
االحتــاد  املثــال،  ســبي�ل  علــى  واجتماعّيــة، 
األورويب والــدول ووســائل اإلعــالم وأنمــاط 

احليــاة.
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يســتطيع أن يتبــع الــكالم املوســع وخطــوط احلجــة املعقــدة املقدمــة 
ــا بشــكل معقــول، واجتــاه احلديــث 

ً
شــريطة أن يكــون املوضــوع مألوف

لــه عالمــات صرحيــة.

يمكنــي متابعــة شــخص مــا عندمــا يتحــّدث 
لفــرة طويلــة نســبًي�ا ويشــرح شــيًئ�ا صعًبــا 
جــًدا، شــريطة أن يكــون مــا يقولــوه منظًمــا 
بشــكل واضــح وأكــون علــى درايــة باملوضــوع 

ــ�ا. تقريًب
فهم املحادثة بن املتحدثن اآلخرين

B2+
يســتطيع مواكبــة محادثــة الرســوم املتحركــة بــن  املتكلمــن ذوي 

الكفــاءة العاليــة.
يمكنــي متابعــة محادثــة حيــة بــن املتحدثــن 

ألصلين. ا
B2

يســتطيع مــع بعــض اجلهــد التقــاط الكثــر مّمــا يقــال حولــه، ولكــن 
العديــد  مــع  املناقشــة  يف  الفعالــة  املشــاركة  يف  صعوبــة  جيــد  قــد 
مــن املتحدثــن البارعــن الذيــن ال يغــرون لغتهــم بــأي شــكل مــن 

األشــكال.
يســتطيع حتديــد األســباب الرئيســة واملعارضــة حلجــة أو فكــرة يف 

ــايس. ــح وقي ــاش  واض نق
يســتطيع أن يتتبــع التسلســل الزمــي يف خطــاب غــر رســيم مطــول، 

مثــال يف قصــة أو حكايــة.
االستماع كعضو يف جمهور مباشر

B2+
يســتطيع أن يفهــم وجهــة نظــر املتحــدث بشــأن املوضوعــات احلاليــة 
ــة  ــث باللغ ــون احلدي ــرط أن يك ــه  بش ــال ختصص ــق بمج ــي تتعّل أو ال

املنطوقــة القياســّية.
والتقاريــر  واملحادثــات  املحاضــرات  أساســيات  متابعــة  يســتطيع 
يتــم  الــذي  املهــي   / األكاديــيم  العــرض  مــن  األخــرى  واألشــكال 

لغوًيــا. بشــكل مقــرح ومعقــد 

يف املدرســة أو يف دورة تدريبيــ�ة، يمكنــي أن 
طرحهــا  تــّم  الــي  الرئيســة  النقــاط  أفهــم 
واللغــة  املحتــوى  حيــث  املحاضــرة،  يف 

معقــدة. املســتخدمة 

يمكنــي متابعــة املحاضــرات أو املناقشــات أو 
احلــوارات، حــى عندمــا يتعّلــق األمــر بوجهــة 

نظــر وحقائــق لســت علــى درايــة بهــا.

يمكنــي متابعــة شــخص مــا عندمــا يتحــدث 
لفــرة طويلــة نســبًي�ا ويشــرح شــيًئ�ا صعًبــا 
أن  شــريطة  ــا، 

ً
مألوف املوضــوع  كان  إذا  جــًدا 

واضــح  بشــكل  منظًمــا  يقولونــه  مــا  يكــون 
وأكــون علــى درايــة باملوضــوع تقريًبــ�ا.

B2
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يســتطيع أن يتبــع أفــكار اجلــدل املعقــدة يف محاضــرة واضحــة املعالم 
ــا بشــكل معقول.

ً
شــريطة أن يكــون املوضــوع مألوف

ــا.
ً
مألوف املوضــوع  كان   إذا 

يمكنــي أن أتتبــع شــخًصا مــا عندمــا يتحــدث 
لفــرة طويلــة نســبًي�ا وأن أشــرح شــيًئ�ا صعًبــا 
ــا  ــه منظًم ــا يقول ــون م ــريطة أن يك ــة، ش للغاي
بشــكل واضــح وأكــون علــى درايــة باملوضــوع 

ــ�ا. تقريًب
يســتطيع تميــز املوضوعــات الرئيســة عــن املوضوعــات الفرعيــة، 
شــريطة أن تكــون املحاضــرة أو اخلطــاب باللغــة املنطوقــة القياســية.
يســتطيع التعــرف علــى وجهــة نظــر املتحــّدث وتفريقهــا عــن احلقائق 

الــي ُيتحــّدث عنها.
االستماع إىل اإلعالنات والتعليمات

+B2/ B2 املستويان متماثالن.
يســتطيع أن يفهــم اإلعالنــات والرســائل ملوضوعــات ملموســة أو 

مجــردة منطوقــة بلغــة قياســية وبســرعة عاديــة.
بصفي مســتمًعا للبــث اإلذاعــي والتلفزيوين، 
النظــر  وجهــات  علــى  التعــرف  يمكنــي 
وتفســرات  حجــج  وراء  املخفيــة  واملواقــف 

واملتحدثــن. املتحدثــن 
ــي  ــا يكف ــد بم ــكل جّي ــة بش ــات التفصيلي ــم التعليم ــتطيع أن يفه يس

ــاح. ــا بنج ــن اتب�اعه ــه م تمكن
اإلذاعيــة  الربامــج  معظــم  متابعــة  يمكنــي 
واملــواد الصوتيــ�ة الــي يتــم تســليمها باللهجــة 
ــه،  ــدث ونغمت ــزاج املتح ــد م ــية وحتدي القياس

ــك. ــا إىل ذل وم

 يمكنــي متابعــة معظــم الربامــج اإلذاعيــة 
شــريطة  املحلّيــة،  املوضوعــات  حــول 
ــا  ــي أيًض ــّية، ويمكن ــة القياس ــتخدام اللغ اس

املتحدثــن. لهجــة  أو  مــزاج  حتديــد 

يف الراديــو أو التليفزيــون، يمكنــي أن أفهــم 
معظــم األفــالم الوثائقّيــة ويمكنــي حتديــد 
بشــكل  املتحــدث  ونــربة  املزاجّيــة  احلالــة 

. صحيــح
االستماع إىل الوسائط الصوتي�ة والتسجيالت

B2+
الــي مــن  القيــايس للغــة  يســتطيع فهــم التســجيالت يف الشــكل 
ــ�ة أو  ــة أو املهنّي ــاة االجتماعي ــخص يف احلي ــا الش ــل أن يصادفه املحتم
ــة إىل  ــدث باإلضاف ــف املتح ــر ومواق ــات نظ ــد وجه ــة وحتدي األكاديمي

محتــوى املعلومــات.
B2

ــا  ــم م ــة ومعظ ــة اإلذاعي ــالم الوثائقي ــم األف ــم معظ ــتطيع أن يفه يس
ســجل مــن املــواد نفســها أو أي موضوعــات تبث عــرب اإلذاعة شــريطة 
أن تكــون بلغــة قياســية، ويمكنــه التعــرف علــى مــزاج املتحــدث ونــربة 

الصــوت ومــا إىل ذلــك.
االستقبال السمعي البصري
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مشاهدة األخبار واألفالم
B2+

ــة يف  ــج واملناقش ــن احلج ــة م ــاط الرئيس ــتخالص النق ــتطيع اس يس
ــة. ــؤون الراهن ــار والش ــج األخب برام

B2
يســتطيع أن يفهــم معظــم األخبــار التلفزيونيــ�ة وبرامــج الشــؤون 

الراهنــة.
يمكنــي متابعــة معظــم الربامــج اإلخباريــة 
ــالت  ــة واملقاب ــالم الوثائقي ــ�ة واألف التلفزيوني
والربامــج احلواريــة ومعظــم األفــالم باللهجــة 

ــية. القياس

األخبــار  معظــم  أفهــم  أن  أســتطيع 
. نيــ�ة يو لتلفز ا

يســتطيع أن يفهــم األفــالم الوثائقيــة واملقابــالت احليــة والربامــج 
احلواريــة واملســرحيات، وغالبيــ�ة األفــالم يف الشــكل القيــايس للغــة.

الوثائقيــة  األفــالم  أفهــم  أن  أســتطيع 
ــة  ــج احلواري ــالت والربام ــ�ة واملقاب التلفزيوني
واملســرحيات ومعظــم األفــالم، شــريطة أن 
تكــون باللغــة القياســية وليســت باللهجــة. 

يمكنــي فهــم فيلــم، حــى لــو كان يســتخدم 
الكثــر مــن التعبــرات العامّيــة واخلاّصــة.

ــرة  ــام وبوت ــخص بانتظ ــدث الش ــا يتح عندم
األخبــار  معظــم  متابعــة  يمكنــي:  عاديــة، 
ــالت  ــة واملقاب ــالم الوثائقي ــ�ة واألف التلفزيوني

واألفــالم.
االستقبال الكتايب
فهم القراءة العام

+B2/ B2 املستويان متماثالن.
يســتطيع أن يقــرأ بدرجــة كبــرة مــن االســتقاللية، ويتكيــف مــع 
املختلفــة،  واألغــراض  للنصــوص  القــراءة  وســرعة  األســلوب 
واســتخدام مصــادر مرجعيــة  انتقائًيــ�ا. ولديــه مفــردات قــراءة نشــطة 
واســعة، ولكــن قــد يواجــه بعــض الصعوبــات يف اللغــة املجازيــة.

قراءة املراسالت
+B2/ B2 املستويان متماثالن.

املتعلقــة بمجــال اهتمامــه وبســهولة  املراســالت  قــراءة  يســتطيع 
حبيــث يفهــم املعــى األســايس، ويســتطيع التقــاط املعــاين الضرورية.

وفهــم  احلاليــة  املراســالت  قــراءة  يمكنــي 
النــص. معظــم 

يســتطيع أن يفهــم مــا يقــال يف الربيــد اإللكــروين الشــخيص أو النشــر 
عــرب االنرنــت حــى يعــرف أيــن تســتعمل اللغــة العاميــة.

القراءة للتوجيه
B2+
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ــ�ة،  ــع إلكروني ــاالت، وتقاريــر، ومواق ــرعة مق ــح بس ــتطيع التصف يس
وكتــب بالتــوازي مــع موضوعــات أخــرى يف ختصصــه أو ذات صلــة 
بتخصصــات أخــرى ويســتطيع أن حيــدد مــدى صلــة وفائــدة أقســام 

ــة ــ�ة للمهم معين

الي يف متن�اول يده.
B2

يســتطيع أن يتصفــح بســرعة نصوًصــا طويلــة معقــدة حتتــوي علــى 
تفاصيــل ذات صلــة.

نصــوص  علــى  االطــالع  بســرعة  يمكنــي 
ــن  ــة م ــزاء مهم ــ�ار أج ــدة واختي ــة ومعق طويل

املعلومــات.

ــتخدم  ــل املس ــريًعا يف دلي ــث س ــي البح يمكن
علــى  كمبيوتــر  برنامــج  علــى  )للحصــول 
التفســرات  علــى  والعثــور  املثــال(  ســبي�ل 
حلــل  أحتاجهــا  الــي  واملســاعدة  املقابلــة 

وفهمهــا. معينــ�ة  مشــكلة 

ــل  ــص طوي ــى ن ــرعة عل ــع بس ــي أن أطل يمكن
ومعقــد وأســلط الضــوء علــى النقــاط املهمــة.

محتــوى  علــى  بســرعة  التعــرف  يمكــن 
واملقــاالت  اإلخباريــة  املــواد  ومالءمــة 
مــن  واســعة  مجموعــة  حــول  والتقاريــر 
كانــت  إذا  مــا  وحتديــد  املهنيــ�ة،  املواضيــع 
العنــاء. تســتحق  قــرب  عــن   الدراســة 
مــن  ذلــك  حتقيــق  علــى  أعمــل  أن  يمكنــي 
الطــرف  يف  للعمــر،  املناســبة  املهــام  خــالل 
ســبي�ل  علــى  العمريــة،  الفئــة  مــن  األعلــى 
املثــال النصــوص املتعلقــة باملــواد املدرســية.

يســتطيع التعــرف بســرعة علــى محتــوى ومالءمــة املــواد اإلخباريــة 
واملقــاالت والتقاريــر حــول مجموعــة واســعة مــن املواضيــع املهنيــ�ة، 

ويقــرر مــا إذا كانــت الدراســة عــن قــرب جديــرة باالهتمــام.

يمكنــي التعــرف بســرعة علــى محتــوى مقــال 
أو تقريــر وأهميتــ�ه، حــى املهنيــ�ة.

القراءة للحصول على املعلومات واحلجج
B2+
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يســتطيع أن يفهــم املقــاالت املتخصصــة خــارج مجالــه، شــريطة 
اســتخدام القامــوس مــن وقــت آلخــر لتأكيــد تفســره للمصطلحــات.

مواضيــع  حــول  مقــاالت  فهــم  يمكنــي 
واملــوارد  القامــوس  باســتخدام  متخصصــة 

الصلــة. ذات  املرجعيــة 

الواقعيــة  النصــوص  وفهــم  قــراءة  يمكنــي 
الــي تتنــ�اول مواضيــع لســت علــى درايــة بهــا، 
ــوس  ــوع إىل قام ــن الرج ــن م ــريطة أن أتمك ش

مــن وقــت آلخــر.

حــد  إىل  واملعقــدة  املكثفــة  النصــوص  يف 
املتخصصــة  املقــاالت  فهــم  يمكنــي:  مــا، 

واملوســوعات. القواميــس  باســتخدام 
B2

يســتطيع فهــم املقــاالت والتقاريــر املتعلقــة باملشــاكل املعاصــرة الــي 
يتبن�اهــا الُكّتــاب مــن مواقــف أو وجهــات نظــر معينــ�ة.

والتقاريــر  املقــاالت  وفهــم  قــراءة  يمكنــي 
أو  آرائهــم  عــن  الُكتــاب  فيهــا  يعــرب  الــي 
الفنيــ�ة  وجهــات نظرهــم )مثــل املراجعــات 

السياســية(. والتعليقــات 

مثــر  موضــوع  حــول  صحفيــة  مقالــة  يف 
ــى  ــارب عل ــال التج ــبي�ل املث ــى س ــدل )عل للج
احليوانــات أو بنــ�اء الطــرق الســريعة( الــي 
مفهومــة  جتعلهــا  بطريقــة  صياغتهــا  تمــت 
النظــر  وجهــات  فهــم  ويمكنــي  للجميــع، 

. ملختلفــة ا

يف النصــوص املكثفــة واملعقــدة إىل حــد مــا، 
والتقاريــر  املقــاالت  وفهــم  قــراءة  يمكنــي: 
النظــر  وجهــات  عــن  التعبــر  يتــم  حيــث 
االنتقــادات  املثــال،  ســبي�ل  علــى  واآلراء، 

حبيــث السياســية  والتعليقــات 

يتفهم الفكرة املعاصرة للمشاكل الراهنة.
ــى  ــة وم ــات واقعي ــص معلوم ــه الن ــر ل ــا يوف ــز عندم ــتطيع أن يم يس

ــا. ــيء م ــراء ب ــاع الق ــعى إلقن يس
يمكنــي التعــرف علــى مــا إذا كان النــص يوفــر 
معلومــات واقعيــة أم أنــه يســعى إىل تشــجيع 
إقناعهــم  أو  مــا  بــيء  القيــام  علــى  القــراء 

بــيء مــا.
يســتطيع التعــرف علــى الراكيــب املختلفــة يف النــص االســتطرادي: 
تب�ايــن احلجــج، وعــرض وحــل املشــكلة والتأثــر واألســباب والنتــ�اجئ.

تعليمات القراءة
+B2/ B2 املستويان متماثالن.

يســتطيع أن يفهــم تعليمــات طويلــة ومعقــدة يف مجالــه، بمــا يف ذلــك 
ــادة  ــتطيع إع ــريطة أن يس ــرات، ش ــروف والتحذي ــن الظ ــل ع تفاصي

قــراءة املقاطــع الصعبــة. 

ــدة  ــة واملعق ــات الطويل ــم التعليم ــي فه يمكن
شــريطة أن أتمكــن مــن إعــادة قــراءة املقاطــع 

الصعبــة.
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القراءة كنشاط ترفيهي
+B2/ B2 املستويان متماثالن.

ــلوب  ــع األس ــا م ــرة متكيًف ــتقاللية كب ــة باس ــراءة للمتع ــتطيع الق يس
ــة. ــوص املختلف ــراءة النص ــد ق ــرعة عن والس

)مثــل املجــالت، روايــات مباشــرة، كتــب تاريــخ، ســر ذاتيــ�ة، ســفر، 
مناســبة  مرجعيــة  مصــادر  باســتخدام  قصائــد(،  كلمــات،  أدلــة، 

بشــكل انتقــايئ.
يســتطيع قــراءة الروايــات الــي لهــا حبكــة روائيــ�ة قويــة ومكتوبــة 

مباشــرة، شــريطة أن يأخــذ وقتــه يف اســتخدام املعجــم .
االسراتيجيات االستقبالية

حتديد األوامر والطلبات )الكتايب واملنطوق(
+B2/ B2 املستويان متماثالن.

يســتطيع اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن االســراتيجيات لتحقيــق 
الفهــم، بمــا يف ذلــك االســتماع إىل النقــاط الرئيســة؛ التحقــق مــن 

ــياق. ــتخدام الس ــم باس الفه

ــا.
ً
مألوف املوضــوع  كان   إذا 

فهــم  اســراتيجيات  اســتخدام  يمكنــي 
مختلفــة، مثــل التحقــق، مــن خــالل الســياق، 

الفهــم. فرضيــات  مــن 

معــى  حــول  افراضــات  عمــل  يمكنــي 
باســتخدام  النــص  معــى  أو  الكلمــات 

. ق لســيا ا
النشاطات اإلنت�اجية

اإلنت�اج الشفوي
اإلنت�اج الشفوي الشامل

B2+
ــا واضحــة ومتطــورة بشــكل منهــي يف 

ً
يســتطيع أن يعطــي أوصاف

العــروض التقديميــة، مــع تســليط الضــوء علــى النقــاط املهمــة، 
الصلــة. ذات  الداعمــة  والتفاصيــل 

واضحــة  بطريقــة  يشء  تقديــم  يمكنــي 
مناســب  بشــكل  الضــوء  وإلقــاء  ومنهجيــة 
ــة. ــل الهام ــة والتفاصي ــاط الرئيس ــى النق عل

يمكنــي تطويــر عــرض أو وصــف عــن طريــق 
التأكيــد علــى النقــاط والتفاصيــل املهمــة.

واضحــة  بطريقــة  عــرض  تقديــم  يمكنــي 
املهمــة  النقــاط  علــى  التأكيــد  خــالل  مــن 

املهمــة. والعناصــر 
B2

ــا وعروًضــا واضحــة ومفصلــة علــى نطــاق 
ً
يســتطيع أن يقــدم أوصاف

ودعــم  والتوســع  اهتمامــه  بمجــال  املتعلقــة  باملوضوعــات  واســع 
ــة. ــة ذات صل ــة وأمثل ــاط فرعي ــع نق ــكار م األف

مونولوج مستمر: وصف التجربة
+B2/ B2 املستويان متماثالن.
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مجموعــة  حــول  ومفصلــة  واضحــة  ــا 
ً
أوصاف يقــدم  أن  يســتطيع 

الصلــة ذات  املوضوعــات  مــن  واســعة 

باهتمامه.

ــة  ــة واضح ــاف تفصيلي ــم أوص ــي تقدي يمكن
القضايــا  مــن  واســعة  مجموعــة  حــول 
الشــخصية والثقافيــة واملتعــددة الثقافــات 

االجتماعيــة. والقضايــا 
ــب  ــباب والعواق ــول األس ــن ح ــي التكه يمكن

واملواقــف االفراضيــة.

ــة  ــة ومفصل ــاف واضح ــم أوص ــي تقدي يمكن
املتعلقــة  املوضوعــات  مــن  العديــد  حــول 

تهمــي. الــي  باملجــاالت 

يمكنــي التحــدث لفــرة طويلــة نســبًي�ا حــول 
املوســيقى  )مثــل  المألوفــة  املوضوعــات 

املوســيقية(.  والفــرق 

يمكنــي وصــف ومقارنــة بعــض اجلوانــب 
لتفصيــل. با

لتجــاريب يستطيع وصف األحداث والتجارب الشخصية يف التفاصيل. مفصــل  ســرد  تقديــم  يمكنــي 
ــعرت  ــي ش ــف ال ــف العواط ــة، ووص اخلاص

بهــا. اســتجبت  الــي  والطريقــة  بهــا 
مونولوج مستمر: إعطاء املعلومات

B2+
يســتطيع توصيــل املعلومــات املعقــدة والنصــاحئ حــول مجموعــة 

كاملــة مــن املســائل املتعلقــة بــدوره املهــي.
عمــل  يمكنــي  ــا. 

ً
مألوف املوضــوع  كان  إذا 

مــن  قصــرة  ملقتطفــات  شــفوي  ملخــص 
التلفزيونيــ�ة. أو  اإلذاعيــة  الربامــج 

B2
يستطيع توصيل املعلومات التفصيلية بشكل موثوق.

يستطيع أن يعطي وصًفا واضًحا ومفصاًل لكيفية تنفيذ اإلجراء.
يف  حــى  مباشــرة  بطريقــة  األساســية  النقــاط  توصيــل  يســتطيع 

جــًدا. املهمــة  املواقــف 
مونولوج مستدام: وضع قضية )على سبي�ل املثال يف النقاش(

B2+
يســتطيع تطويــر حجــة منهجيــة مــع تســليط الضــوء علــى نقــاط 

مهمــة وتفاصيــل داعمــة ذات صلــة.
يمكنــي أن أعمــل مــع املهــام املناســبة للعمــر، 
العمريــة. الفئــة  مــن  األعلــى  الطــرف   يف 
التعقيــد،  ذات  باملوضوعــات  يتعلــق  فيمــا 
ــة،  ــة منظم ــوع بطريق ــي: تطويــر موض يمكن
الرئيســة  واألفــكار  األمثلــة  باســتخدام  أي 

واحلجــج.
B2
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يســتطيع تطويــر حجــة واضحــة، وتوســيع ودعــم نقاطــه ودعــم 
وجهــات نظــره  مــع نقــاط فرعيــة وأمثلــة ذات صلــة.

يمكنــي تطويــر حجــة واضحــة متماســكة، 
وتوســيع  منطقــي  بشــكل  األفــكار  وربــط 

مناســبة. بأمثلــة  ودعمهــا  نقاطــي 

وتأكيدهــا  نظــري  وجهــة  توســيع  يمكنــي 
الثانويــة.  واألمثلــة  باحلجــج 

يمكنــي تطويــر حجــة منهجيــة مــن خــالل 
تســليط الضــوء علــى النقــاط املهمــة.

يستطيع بن�اء سلسلة من احلجج املنطقية.
يســتطيع شــرح وجهــة نظــر حــول قضيــة موضوعيــة وإعطــاء مزايــا 

ــة. ــارات املختلف ــاوئ اخلي ومس
قضيــة  حــول  نظــر  وجهــة  شــرح  يمكنــي 
وعيــوب  مزايــا  إعطــاء  مــع  موضوعيــة، 

املختلفــة. اخليــارات 

حيويــة  بطريقــة  مشــكلة  تقديــم  يمكنــي 
املختلفــة  احللــول  وعيــوب  مزايــا  وتقييــم 

. للمشــكلة

يمكنــي شــرح وجهــة نظــري حــول مشــكلة 
ــارات  ــوب اخلي ــا وعي ــاء مزاي ــالل إعط ــن خ م

املختلفــة الــي أقدمهــا.
مخاطبة اجلماهر

B2+
يســتطيع أن يقــدم عرًضــا واضًحــا ومتطــوًرا بشــكل منهــي وتســليط 

الضــوء علــى النقــاط املهمــة والتفاصيــل الداعمــة ذات الصلــة.
ــم تطويــره  ــح، ت ــرض واض ــم ع ــي تقدي يمكن
بشــكل منهــي، مــع تســليط الضــوء علــى 
ذات  الداعمــة  والتفاصيــل  املهمــة  النقــاط 

الصلــة.

واضحــة  بطريقــة  يشء  تقديــم  يمكنــي 
مناســب  بشــكل  الضــوء  وإلقــاء  ومنهجيــة 
علــى النقــاط الرئيســة والتفاصيــل املهمــة.

يســتطيع أن خيــرج بعفويــة مــن نــص معــد ويتتبــع النقــاط املمتعــة 
الــي أثارهــا أعضــاء اجلمهــور، وغالًبــا مــا تكــون  رائعــة وفيهــا طالقــة  

وســهولة يف التعبــر. 

ُمَعــد  نــص  عــن  تلقائًيــ�ا  االبتعــاد  يمكنــي 
اجلمهــور. أثارهــا  الــي  النقــاط  ومتابعــة 

بعــد العــرض التقديــيم، يمكنــي اإلجابــة عــن 
سلســلة مــن األســئلة بســهولة وعفوية.

B2
يســتطيع أن يقــدم عرًضــا واضًحــا ومعــًدا، مــع إعطــاء أســباب لدعــم 
ــارات  ــاوئ اخلي ــا ومس ــاء مزاي ــ�ة وإعط ــر معين ــة نظ ــة وجه أو مخالف

ــة. املختلف
يســتطيع أن يأخــذ سلســلة مــن أســئلة املتابعــة بطالقــة وعفويــة 

ــور. ــى اجلمه ــه أو عل ــى نفس ــا عل ــكل ضغط ــي ال تش ال
اإلنت�اج الكتايب

اإلنت�اج الكتايب الشامل
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+B2/ B2 املستويان متماثالن.
يســتطيع كتابــة نصــوص واضحــة ومفصلــة حــول مجموعــة متنوعــة 
مــن املواضيــع املتعلقــة بمجــال اهتمامــه وتقييــم املعلومــات واحلجج 

مــن عــدد مــن املصــادر.

يمكنــي كتابــة نــص مفصــل واضــح حــول 
مجموعــة واســعة مــن املواضيــع )الشــخصية 

والثقافيــة  والقضايــا االجتماعيــة(.
الكتابة اإلبداعية

B2+
يســتطيع كتابــة أوصــاف واضحــة ومفصلــة لألحــداث احلقيقيــة أو 
اخلياليــة و جتــارب حتديــد العالقــة بــن األفــكار يف نصــوص واضحــة، 

واتبــ�اع االتفاقيــات ذات النصــوص املتنوعــة.

يف مواجهــة مجموعــة واســعة مــن املواضيــع، 
يمكنــي: الكتابــة عــن األحــداث والتجــارب 
مفصلــة،  بطريقــة  املتخيلــة،  أو  احلقيقيــة 

وبطريقــة يســهل فهمهــا.
B2

يســتطيع كتابــة أوصــاف واضحــة ومفصلــة حــول مجموعــة متنوعــة 
مــن املواضيــع املتعلقــة بمجــال اهتمامــه.

والتجــارب  األحــداث  عــن  الكتابــة  يمكنــي 
مفصلــة  بطريقــة  اخلياليــة  أو  احلقيقيــة 

القــراءة. وســهلة 
أو يستطيع كتابة مراجعة لفيلم أو كتاب أو مسرحية. لفيلــم  قصــرة  مراجعــة  كتابــة  يمكنــي 

مســرحية. أو  كتــاب 
تقارير ومقاالت مكتوبة

B2+
يســتطيع كتابــة مقــال أو تقريــر عــرب تطويــر حجــة منهجيــة مــع 
تســليط الضــوء املناســب علــى النقــاط املهمــة الداعمــة ذات الصلــة.

يمكنــي كتابــة مقــال أو تقريــر يطــور حجــة 
مــن خــالل التأكيــد علــى النقــاط والتفاصيــل 

ــة. الهام
يستطيع كتابة وصف مفصل لعملية معقدة.

يستطيع تقييم أفكار أو حلول مختلفة ملشكلة ما.
B2
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أو تقريــر يطــور فيــه جــداال حيتــوي علــى  يســتطيع كتابــة مقــال 
أســباب داعمــة لوجهــة نظــر أو ضدهــا مــع شــرح مزايــا وعيــوب 

املختلفــة. اخليــارات 

مــع  حجــة،  يطــور  مقــال  كتابــة  يمكنــي 
تقديــم أســباب لدعــم أو رفــض وجهــة نظــر، 

والســلبي�ات. اإلجيابيــ�ات  ووزن 

يمكنــي صياغــة نصــوص تفصيليــة )مثــل 
حــول  وامللخصــات(  والتقاريــر  املقــاالت 
تهمــي؛  الــي  املوضوعــات  مــن  العديــد 
ــرض  ــات وع ــم املعلوم ــي تقدي ــك يمكن وبذل
املواقــف املختلفــة ومقارنتهــا والتعبــر عــن 
املحــرر«  إىل  »رســالة  يف  اخلاصــة  أفــكاري 
حــول موضــوع يهمــي )علــى ســبي�ل املثــال 
الرياضــات  الدردشــة،  غــرف  التدخــن، 
املتطرفــة(، يمكنــي التعبــر عــن رأيي اخلــاص 
مــن خــالل معاجلــة اجلوانــب املختلفــة الــي 

القضيــة. تشــكل حجًجــا لصالــح أو ضــد 

يف مقــال، يمكنــي تقديم مشــكلة ومناقشــتها 
ــوح  ــرز بوض ــي أن أب ــة. يمكن ــة منهجي بطريق

النقــاط املهمــة وأزن االحتمــاالت املختلفــة.
حــول يستطيع جتميع املعلومات واحلجج من عدد من املصادر.  ملقــاالت  ملخصــات  كتابــة  يمكنــي 

مواضيــع ذات أهميــة عامــة أو أكاديميــة أو 
مهنيــ�ة، وتلخيــص املعلومــات مــن مصــادر 

مختلفــة. إعــالم  ووســائل 

ــات،  ــن املوضوع ــرة م ــة كب ــبة ملجموع بالنس
يمكنــي: تلخيــص املعلومــات مــن مصــادر 

مختلفــة.
االسراتيجيات اإلنت�اجية

التخطيط
B2+

يســتطيع أن خيطــط ملوقــف غريــب وغــر مالئــم ومعقــد، ويســتطيع 
أن خيطــط مــاذا يقــول يف احلــدث وردود الفعــل املختلفــة، والتفكــر يف 

التعبــر املناســب.
B2

يســتطيع أن خيطــط لمــا جيــب قولــه والوســائل لقولــه مشــًرا إىل  
التأثــر  علــى املتلقــن.

ــاة  ــع مراع ــأقوله م ــا س ــط لم ــي التخطي يمكن
ــتمعي. ــى مس ــر عل التأث

التعويض
B2+

يســتطيع اســتخدام االلتفــاف وإعــادة الصياغــة لتغطيــة الفجــوات 
يف الكلمــات والبنــ�اء.

ــا.
ً
مألوف املوضــوع  كان   إذا 

يمكنــي اســتخدام العبــارات املعــاد صياغتهــا 
وإعــادة صياغتهــا إلخفــاء الفجــوات املعجمية 

والركيبي�ة.
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B2
يســتطيع معاجلــة معظــم مشــاكل االتصــال باســتخدام عمليــات 

االلتفــاف، أو عــن طريــق جتنــب التعبــرات الصعبــة.
املراقبة والتصحيح.

B2+
ــن  ــي م ــر رجع ــه بأث ــح نفس ــان أن يصح ــن األحي ــر م ــتطيع يف كث يس
“زالت” عرضيــة أو أخطــاء غــر منهجيــة وعيــوب طفيفــة يف بنيــ�ة 

اجلملــة.

أو  اللســان  زالت  تصحيــح  عــادة  يمكنــي 
ذلــك. أدرك  أن  بمجــرد  اخلطــأ 

B2
يســتطيع تصحيــح الــزالت واألخطــاء إذا أصبــح واعًيــا بهــا أو إذا أدت 

إىل ســوء الفهــم.
أعــرف أخطــايئ املعتــادة ويمكنــي مراقبتهــا 

. لتصحيحهــا
يســتطيع أخــذ مالحظــات لألخطــاء الــي خيطــئ بهــا كثــًرا، ويراقــب 

بوعــي هــذه األخطــاء يف الــكالم.
النشاطات التفاعلية

التفاعل الشفوي
النشاط الشفوي العام

B2+
مجموعــة  يف  وفعاليــة  ودقــة  بطالقــة  اللغــة  اســتخدام  يســتطيع 
واســعة مــن املواضيــع العامــة أو األكاديميــة أو املهنيــ�ة أو الرفيهيــة، 
مشــًرا بوضــوح إىل العالقــات بــن األفــكار، ويمكنــه التواصــل بشــكل 
ــراره  ــة إىل اضط ــات واضح ــد دون عالم ــوي جي ــم حن ــع حتك ــوي م عف
إىل التقييــ�د بمــا يريــد قولــه، مــع تكيفــه بمســتوى مــن اإلجــراءات 

الشــكلية املناســبة للظــروف.
B2

يســتطيع أن يتفاعــل مــع درجــة مــن الطالقــة والعفويــة الــي جتعــل 
التفاعــل املنتظــم، والعالقــات املســتمرة مــع املتحدثــن املهــرة للغــة 
ممكًنــا تماًمــا دون فــرض ضغــط علــى أي مــن الطرفــن، ويمكنــه 
اآلراء  ومراعــاة  واخلــربات،  لألحــداث  الشــخصية  األهميــة  إبــراز 
واحلفــاظ عليهــا بوضــوح مــن خــالل تقديــم تفســرات وحجــج ذات 

ــة. صل
فهم املحاور

+B2/ B2 املستويان متماثالن.
ــة  ــا يف إذا كان يف لغ ــه / له ــال ل ــا يق ــل م ــم بالتفصي ــتطيع أن يفه يس

ــة. ــ�ة صاخب ــى يف بيئ ــة ح ــية منطوق ــة قياس معياري
أســتطيع أن أفهــم اللغــة املنطوقــة القياســية 
وغــر  المألوفــة  املوضوعــات  مــن  كل  يف 
المألوفــة يف املواقــف اليوميــة حــى يف بيئــ�ة 

صاخبــة.

أســتطيع أن أفهــم تماًمــا مــا يقــال يل، حــى 
يف بيئــ�ة صاخبــة، بشــرط أن يتحــدث النــاس 

ــية. ــة قياس بلغ
احلوار
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B2+
األســئلة  خــالل  مــن  املحاوريــن  مــع  عالقــة  إقامــة  يســتطيع 
التعاطفيــة،  والتعبــرات املوافقــة، باإلضافــة إىل التعليقــات علــى 

مشــركة. حــاالت  أو  ثالثــة  مجموعــات 
يســتطيع أن يشــر إىل التحفظــات واملمانعــة ذاكــرًا شــروط املوافقــة 

علــى الطلبــات أو منــح اإلذن، وطلــب فهــم موقفــه.
مناقشة غر رسمية )مع األصدقاء(

B2+
يســتطيع مواكبــة مناقشــة األفــالم املتحركــة بــن املتكلمــن ذوي 

الكفــاءة العاليــة.
بدقــة  وآرايئ  أفــكاري  عــن  التعبــر  يمكنــي 
ــرد  ــا ال ــي أيًض ــة؛ يمكن ــج مقنع ــم حج وتقدي
علــى احلجــج املعقــدة الــي طرحهــا اآلخــرون.

ـرد علــى  ـي و  أفــكاره وآرائــه بدقــة، وحيضــر  التعبــر عــن  يســتطيع 
مقنــع. بشــكل  املعقــدة  احلجــة 

مناقشة رسمية )اجتماعات(
B2+

يســتطيع مواكبــة مناقشــة األفــالم املتحركــة، وحتديــد بدقــة احلجــج 
املؤيــدة واملعارضــة لوجهــات النظــر.

ــة  ــد مناقش ــبة، عن ــ�ة املناس ــات التقني ــتخدام املصطلح ــتطيع اس يس
ــن. ــن اآلخري ــع املتخصص ــه م ــاص بتخصص ــب اخل اجلان

يســتطيع التعبــر عــن أفــكاره وآرائــه بدقــة وحيضــر ويــرد علــى احلجــة 
املعقــدة بشــكل مقنــع.

بدقــة  وآرايئ  أفــكاري  عــن  التعبــر  يمكنــي 
وتقديــم حجــج مقنعــة؛ ويمكنــي أيًضــا الــرد 
علــى احلجــج املعقــدة الــي طرحهــا اآلخــرون.

B2
يســتطيع أن يشــارك بنشــاط يف املناقشــة الرســمية الروتينيــ�ة وغــر 

الروتينيــ�ة.
يســتطيع متابعــة املناقشــة يف األمــور املتعلقــة بمجــال عملــه، وفهــم 

األفــكار التفصيليــة الــي بــرزت مــن قبــل املتحــدث.
يســتطيع أن يســاهم يف تقييــم رأيــه واملحافظــة علــى آرائــه ومراجعــة 

املقرحــات البديلــة ويــرد ويســتجيب للفرضيــات. 
ــة  ــع مجموع ــال جتمي ــبي�ل املث ــى س ــدف )عل ــو اله ــه حن ــاون املوج التع

ــك(. ــا إىل ذل ــدث وم ــم ح ــة، وتنظي ــة وثيق ــاث، ومناقش أث
+B2/ B2 املستويان متماثالن.

يستطيع فهم التعليمات التفصيلية بشكل موثوق.
يســتطيع أن يســاعد يف تقــدم العمــل بدعــوة اآلخريــن لالنضمــام، 

ــون. ــا يظن ــول م لق
ــول  ــا ح ــح، متكهًن ــكل واض ــكلة بش ــة أو مش ــدد قضي ــتطيع أن حي يس
املقاربــات  يف  والعيــوب  املزايــا  بــن  ويــزن  العواقــب،  أو  األســباب 

املختلفــة.

ــا،  ــن القضاي ــعة م ــة واس ــة مجموع يف مواجه
يمكنــي: التحــدث عــن األســباب والعواقــب 

ــات. والفرضي
احلصول على السلع واخلدمات

B2+
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يســتطيع التعامــل لغوًيــا للتفــاوض علــى حــل نــزاع مثــل تذكــرة مــرور 
غــر مســتحقه، املســؤولية الماليــة عــن الضــرر يف شــقة، اللــوم فيمــا 

يتعلــق حبــادث.

يمكنــي التعامــل مــع املشــكالت الــي حيتمــل 
أن تكــون معقــدة لغوًيــا يف املواقــف الروتينيــ�ة 
)علــى ســبي�ل املثــال، الشــكوى مــن الســلع 

ــات(. واخلدم
مقنعــة  لغــة  باســتخدام  للتعويــض،  قضيــة  حتديــد  يســتطيع 
للمطالبــة بالرضــا وحتديــد بوضــوح حــدود أي امتيــ�از هــو / هــي علــى 

اســتعداد للقيــام بــه.

يف حالــة االختــالف، يمكنــي التفــاوض إلجيــاد 
ــدود  ــد ح ــاع وحتدي ــبايب، وإقن ــرح أس ــل، وش ح
التنــ�ازالت الــي أنــا علــى اســتعداد لتقديمهــا.

B2
يســتطيع حتديــد املتطلبــات وطــرح أســئلة تفصيليــة بشــأن خدمــات 

معقــدة، مثــل اتفاقيــات اإلجيــار.
ــدم  ــى مق ــب عل ــا جي ــح م ــأت ويوض ــكلة نش ــر مش ــتطيع أن يفس يس

ــ�ازل. ــم التن ــل تقدي ــة / العمي اخلدم
تب�ادل املعلومات

B2+
يســتطيع فهــم وتبــ�ادل املعلومــات والنصــاحئ املعقــدة حــول مجموعــة 

كاملــة مــن املســائل املتعلقــة بــدوره املهــي.
يمكنــي تبــ�ادل معلومــات واقعيــة مفصلــة 
ــال،  ــبي�ل املث ــى س ــايت )عل ــاالت اهتمام يف مج

االختالفــات بــن الثقافــات.
ــة  ــد مناقش ــبة، عن ــ�ة املناس ــات التقني ــتخدام املصطلح ــتطيع اس يس

ــن. ــن اآلخري ــع املتخصص ــه  م ــاص بتخصص ــب اخل اجلان
B2

يستطيع أن ينقل معلومات مفصلة بشكل موثوق.
ممارسة دور املقاِبل واملقاَبل

B2+
عــن  تلقائًيــ�ا  واالبتعــاد  بطالقــة،  فعالــة  مقابلــة  إجــراء  يســتطيع 
ــا. ــق فيه ــام والتحقي ــرة لالهتم ــردود املث ــة ال ــدة ومتابع ــئلة املع األس

يمكنــي إجــراء مقابلــة تــم إعدادهــا مســبًقا 
لــه  مســتعد  غــر  ســؤال  وطــرح  بطالقــة، 
بطريقــة تلقائيــ�ة، وأســأل مــا إذا كنــت قــد 
الــردود  ومناقشــة  قيــل  مــا  تماًمــا  فهمــت 

بالتفصيــل. لالهتمــام  املثــرة 
B2

يســتطيع أن يتخــذ مبــادرات يف مقابلــة، وتوســيع وتطويــر األفــكار 
ــاور. ــن املح ــث م ــاعدة أو ح ــن املس ــل م ــع القلي م

ــيع  ــة، وتوس ــادرات يف مقابل ــاذ مب ــي اخت يمكن
ــكاري. وتطويــر أف

استخدام االتصاالت )روابط الصوت والفيديو(.
+B2/ B2 املستويان متماثالن.

يســتطيع اســتخدام االتصــاالت لألغــراض الشــخصّية أو الرســمية 
ــر  ــات غ ــة أو املصطلح ــت اللهج ــا إذا كان ــب توضيًح ــريطة أن يطل ش

مألوفــة.
مــع  الهاتــف  عــرب  ممتــدة  عاديــة  محادثــة  يف  املشــاركة  يســتطيع 

مختلفــة. مواضيــع  يف  للتحــدث  معــروف   شــخص 
ومعرفــة  ســفر  بوكالــة  االتصــال  يمكنــي 
األنشــطة املعروضــة يف منتجــع العطــالت.

التفاعل الكتايب 
التفاعل الكتايب العام
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+B2/ B2 املستويان متماثالن.
يســتطيع التعبــر عــن األخبــار واآلراء بشــكل فّعــال يف الكتابــة، تلــك 

الــي تتعلــق باآلخريــن.
املراسالت

B2+
يســتطيع أن حيافــظ علــى عالقــة مــن خــالل املراســالت الشــخصية 
وطــرح  للخــربات،  تفصيليــة  أوصــاف  إلعطــاء  وبفعاليــة  بطالقــة 

أســئلة متعاطفــة ومتابعــة قضايــا املصلحــة املتب�ادلــة.
يســتطيع يف معظــم احلــاالت فهم التعبــرات االصطالحيــة والعامية 

يف املراســالت وغرهــا مــن االتصــاالت املكتوبة

واستخدام أكرثها شيوًعا بنفسها حسب ما يقتضيه املوقف.
الطلبــات  خطابــات  مثــل  الرســمية  املراســالت  كتابــة  يســتطيع 
ــب  ــكوى وتراكي ــبة للش ــياقات مناس ــتخدًما س ــارات، مس واالستفس

مناســبة.

وكيــل  إىل  كتابّيــ�ة  شــكوى  تقديــم  يمكنــي 
ــر  ــة للمعاي ــن مطابق ــم تك ــياء ل ــن أش ــفر ع س
الطعــام  أو  اإلقامــة  املثــال،  ســبي�ل  )علــى 
طلــب  أيًضــا  يمكنــي  النقــل(؛  وســائل  أو 

الســعر. يف  مقابــل  ختفيــض 
ــك  ــا يف ذل ــذب، بم ــن مه ــوي ولك ــكوى ق ــاب ش ــة خط ــتطيع كتاب يس

التفاصيــل الداعمــة  وبيــ�ان للنتــ�اجئ املرجــوة.
B2

ــوء  ــليط الض ــة وتس ــات العاطف ــل درج ــائل تنق ــة رس ــتطيع كتاب يس
علــى األهميــة الشــخصية لألحــداث واخلــربات والتعليــق علــى أخبــار 

ــل. وآراء املراس

يمكنــي التعبــر عــن األخبــار واآلراء واملشــاعر 
مــع  واالرتبــ�اط  الكتابــة،  يف  فعــال  بشــكل 

اآلخريــن.

يمكنــي كتابــة الرســائل والنصــوص األخــرى 
ــه  ــالغ عن ــم اإلب ــا ت ــى م ــا عل ــب فيه ــي أجي ال
وأضــع انطباعــايت وجتــاريب وأفــكاري اخلاصــة 
وأركــز بشــكل خــاص علــى معــى عبــارات 

ــ�ة. معين

يف رســالة، يمكنــي التعليــق على وجهــات نظر 
مراســلي، والتعبــر عــن درجــات مختلفــة مــن 
العاطفــة، وتســليط الضــوء علــى مــا هــو مهــم 

بالنســبة يل يف حــدث أو جتربــة.
يســتطيع اســتخدام الشــكليات واالتفاقيــات املناســبة للســياق عنــد 

كتابــة الرســائل ورســائل الربيــد اإللكــروين الشــخصية واملهنيــ�ة.
يســتطيع أن يكتــب رســائل بريــد إلكــروين رســمية / رســائل دعــوة، 

ــبة. ــب مناس ــياقات وتراكي ــذار بس ــكر أو اعت ش
يســتطيع كتابــة الرســائل املهنيــ�ة غــر الروتينيــ�ة، باســتخدام القواعــد 

املناســبة واالتفاقيــات، شــريطة أن تقتصــر علــى املســائل الواقعيــة.
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إلكــروين، علــى  بريــد  أو  يســتطيع احلصــول، عــن طريــق رســالة 
معــن لشــخص  املطلوبــة  املعلومــات 

بالربيــد إىل أشــخاص  يقــوم بتجميعهــا وإرســالها  لغــرض معــن، 
آخريــن.

ــالة أو  ــق رس ــن طري ــل، ع ــف أحص ــرف كي أع
بريــد إلكــروين، علــى املعلومــات الــي أطلبهــا 
لغــرض معــن )علــى ســبي�ل املثــال لكتابــة 
ــا  ــن فــرص العمــل(؛ يمكنــي أيًض مشــروع ع
جمــع هــذه املعلومــات كتابًيــ�ا وإرســالها إىل 

أشــخاص آخريــن.
املالحظات والرسائل والنماذج

+B2/ B2 املستويان متماثالن.
يســتطيع أن يأخــذ أو يــرك رســائل شــخصّية أو مهنيــ�ة معقــدة، 
شــريطة أن يتمكــن مــن طلــب التوضيــح أو التفصيــل إذا لــزم األمــر.
يســتطيع أن يســتلم رســائل روتينيــ�ة  الــي مــن املحتمــل أن تتحــدث 

حــول مجــاالت شــخصية أو أكاديميــة أو رســمية. 
يستطيع أن يأخذ رسائل طلبات التواصل، ويشرح املشاكل.

)Online( التفاعل السحايب
حوارات ومناقشات سحابي�ة

B2+
ــاهماته  ــط مس ــت، ورب ــرب اإلنرن ــ�ادالت ع ــراط يف التب ــتطيع االخن يس
بشــكل  والتفاعــل  الثقافيــة  اآلثــار  وفهــم  املوضــوع،  يف  الســابقة 

مناســب.

يمكنــي تدويــن املالحظــات أثنــ�اء االســتماع، 
علــى ســبي�ل املثــال عندمــا يطلــب شــخص مــا 

معلومــات أو يشــرح مشــكلة.
B2

يســتطيع أن يشــارك بنشــاط يف مناقشــة علــى اإلنرنــت، وذكــر اآلراء 
ــام إىل حــد مــا، شــريطة  ــات ذات االهتم ــرد عليهــا  حــول املوضوع وال
أن يتجنــب املســاهمون لغــة غــر عاديــة أو معقــدة ويتيحــون الوقــت 

للــردود.
يســتطيع االخنــراط يف التبــ�ادالت عــرب اإلنرنــت بــن العديــد مــن 
ــابقة  ــاهمات الس ــال باملس ــكل فع ــاهماته بش ــط مس ــاركن ورب املش
يف سلســلة املحادثــات، شــريطة مســاعدة الوســيط يف إدارة النقــاش.
يف  تنشــأ  الــي  واخلالفــات  الفهــم  ســوء  علــى  التعــرف  يســتطيع 
التفاعــل عــرب اإلنرنــت ويمكــن التعامــل معهــا، شــريطة أن يكــون 

للتعــاون. املحــاور علــى اســتعداد 
املعامالت عرب اإلنرنت ذات الهدف الواضح واملحدد

B2+
ــًدا يف العمــل التعــاوين عــرب اإلنرنــت مــن  يســتطيع أن يلعــب دوًرا رائ
خــالل خربتــه يف مجالــه، وإبقــاء املجموعــة مســتمرة باملهمــة مــن 
خــالل تذكرهــم بــاألدوار، واملســؤوليات واملواعيــد النهائيــ�ة مــن أجــل 

ــددة. ــداف املح ــق األه حتقي
عــرب  التب�ادليــة  أو  التعاونيــ�ة  التبــ�ادالت  يف  االخنــراط  يســتطيع 
ــاوض  ــب التف ــي تتطل ــربة ال ــاالت اخل ــال / مج ــل مج ــت داخ اإلنرن
علــى الشــروط وشــرح التفاصيــل املعقــدة واملتطلبــات اخلاصــة.
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يســتطيع التعامــل مــع ســوء الفهــم واملشــاكل غــر املتوقعــة الــي 
تنشــأ يف التبــ�ادالت التعاونيــ�ة أو التب�ادليــة عــرب اإلنرنــت مــن خــالل 

االســتجابة بــأدب وبشــكل مناســب للمســاعدة يف حــل املشــكلة.
B2

ــروع،  ــل يف مش ــة تعم ــع مجموع ــت م ــرب اإلنرن ــاون ع ــتطيع التع يس
وتبريــر االقراحــات، والســعي للتوضيــح ولعــب دور داعــم، مــن أجــل 

إجنــاز املهــام املشــركة.
االسراتيجيات التفاعلية

تب�ادل األدوار
+B2/ B2 املستويان متماثالن.

واالســتغالل  املناقشــة،  يف  مناســب  بشــكل  يت�دخــل  أن  يســتطيع 
املناســب للغــة للقيــام بذلــك.

ــب  ــكل مناس ــي بش ــه وينه ــظ علي ــاب وحياف ــ�دأ اخلط ــتطيع أن يب يس
ــال. ــى دوره الفع ــة عل ــع املحافظ م

وينهــي  احلاجــة  عنــد  دوره  ويأخــذ  اخلطــاب  يبــ�دأ  أن  يســتطيع 
ــل  ــد ال يفع ــه ق ــن أن ــم م ــى الرغ ــك، عل ــاج إىل ذل ــا حيت ــة عندم املحادث

ذلــك دائًمــا بتن�اســق وانســياب.
يســتطيع اســتخدام املســكوكات والعبــارات اجلاهــزة مثــل “هــذا 
ســؤال يصعــب اإلجابــة عليــه” كســب الوقــت واالحتفــاظ بالــدور يف 

ــ�اء صياغــة مــا يقولــه. أثن

يمكنــي اســتخدام التعبــرات اجلاهــزة )علــى 
 )»... صعــب  ســؤال  »إنــه  املثــال  ســبي�ل 

ــه. ــد قول ــا أري ــة م ــم صياغ ــت ث ــر الوق لتوف
التعاون

B2+
النــاس علــى املســاهمة يف املناقشــة، ويبــي  يســتطيع أن يشــجع 

معلومــة علــى معلومــة للتوصــل إىل مفهــوم أو حــل.
يســتطيع تلخيــص وتقييــم النقــاط الرئيســة للمناقشــة يف األمــور 

ــي. ــيم أو امله ــه األكادي ــن اختصاص ــي ضم ال
B2

وتأكيــد  مألوفــة،  أرضيــة  علــى  املناقشــة  يف  يســاعد  أن  يســتطيع 
اآلخريــن. ودعــوة  الفهــم، 

يســتطيع تلخيــص الفكــرة الــي تــم الوصــول إليهــا يف مرحلــة معينــ�ة 
مــن املناقشــة، واقــراح اخلطــوات التاليــة.

السؤال بغية التوضيح
+B2/ B2 املستويان متماثالن.

ــت  ــد فهم ــا ق ــه / أنه ــن أّن ــد م ــة للتأك ــئلة متابع ــرح أس ــتطيع ط يس
مــا ينــوي املتحــدث أن يقــول، واحلصــول علــى توضيــح للنقــاط 

الغامضــة.

ــي  ــن أن ــق م ــئلة للتحق ــرح أس ــي أن أط يمكن
يل  يقولــه  أن  محــاوري  أراد  مــاذا  فهمــت 

الغامضــة. النقــاط  توضيــح  ويمكنــي 
يســتطيع يف محادثــة غــر رســمية )مــع األصدقــاء(، طلــب تفســر أو 

توضيــح لضمــان فهمــه لألفــكار املجــردة املعقــدة.
نشاطات الوساطة

الوساطة العامة
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ــة  ــهيل مناقش ــكار وتس ــ�ادل األف ــة لتب ــ�ة داعم ــق بيئ ــتطيع أن خيل يس
ــف ــر مختل ــار تقدي ــة، وإظه ــا احلساس القضاي

القضايــا  استكشــاف  علــى  النــاس  وتشــجيع  النظــر،  لوجهــات 
ــتطيع  ــا يس ــياء. كم ــن األش ــا ع ــرب به ــي يع ــة ال ــع الطريق ــف م والتكي
و  لالســتمرار.  اقراحــات  وتقديــم  اآلخريــن،  أفــكار  علــى  يبــي  أن 
يســتطيع أن ينقــل املحتــوى العــام لنصــوص جيــدة التنظيــم ولكنهــا 
ــة أو  ــ�ة واألكاديمي ــه املهني ــع يف مجاالت ــول مواضي ــدة ح ــة ومعق طويل

ذات صلــة شــخصية، وتوضيــح آراء ومقاصــد املتحدثــن.
B2

خلفيــات  مــن  أشــخاص  مــع  تعــاوين  بشــكل  يعمــل  أن  يســتطيع 
وطــرح  الدعــم  تقديــم  خــالل  مــن  إجيابًيــ�ا  جــًوا  خالقــا  مختلفــة، 
األســئلة وحتديــد األهــداف املشــركة، ومقارنــة اخليــارات لكيفيــة 
حتقيقهــا وشــرح االقراحــات لمــا جيــب فعلــه بعــد ذلــك. ويســتطيع 
ــل  ــو إىل ردود فع ــي تدع ــئلة ال ــرح األس ــن، وط ــكار اآلخري ــور أف أن يط
ــا  ــة، كم ــوات التالي ــل أو اخلط ــراح ح ــة واق ــر مختلف ــات نظ ــن وجه م
يســتطيع أن ينقــل املعلومــات واحلجــج التفصيليــة بشــكل موثــوق، 
ــوص   ــواردة يف النص ــة ال ــكار( املهم ــرة )األف ــال   الفك ــبي�ل املث ــى س عل
املنظمــة املعقــدة ضمــن اهتماماته  املهنيــ�ة واألكاديمية والشــخصية.

وساطة النص
نشر معلومات محددة يف الكالم

B2
ــة  ــية املتضمن ــاط األساس ــ�ة النق ــة الثاني ــن اللغ ــل م ــتطيع أن ينق يس
ــة  ــواد متصل ــة وم ــات عام ــمية والتقاريــر ملوضوع ــالت الرس يف املراس

ــة األوىل. ــة يف اللغ ــه مكتوب ــال اهتمام بمج
نشر معلومات محددة يف الكتابة

B2
يســتطيع أن ينقــل يف مقــال مكتــوب باللغــة الثانيــ�ة قــرارات نســبي�ة 

أخــذت يف اجتمــاع يف اللغــة األوىل.
يســتطيع أن ينقــل كتابــة النقــاط املهمــة املتضمنــة يف املراســالت 

اللغــة األوىل. الرســمية يف 
واألشــكال  الرســومات  يف  املثــال  ســبي�ل  )علــى  البي�انــات  شــرح 

خطــاب يف  ذلــك(  إىل  ومــا  البي�انيــ�ة  والرســوم 
B2

الثانيــ�ة  اللغــة  يف  موثــوق  بشــكل  ويصــف  يفســر  أن  يســتطيع 
معلومــات مفصلــة متضمنــة يف مخططــات معقــدة ورســوم البي�انيــ�ة، 
ومعلومــات أخــرى منظمــة بصريــا يف النــص باللغــة األوىل ملوضوعات 

ــه. ــال اهتمام يف مج
واألشــكال  الرســومات  يف  املثــال  ســبي�ل  )علــى  البي�انــات  شــرح 

الكتابــة يف  ذلــك(  إىل  ومــا  البي�انيــ�ة  والرســوم 
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الكتابــة )باللغــة  يســتطيع أن يفســر ويعــرض بشــكل موثــوق يف 
الثانيــ�ة معلومــات مفصلــة مــن الرســوم البي�انيــ�ة والبي�انــات املنظمــة 

بصرًيــا يف مجــاالت ختصصــه يف النــص  باللغــة األوىل.
معاجلة النص يف الكالم

B2+
يســتطيع أن يلخــص يف اللغــة الثانيــ�ة األفــكار املهمــة الــي تــم تمــت 
معاجلتهــا لنصــوص معقــدة  وطويلــة منطوقــة باللغــة الثانيــ�ة يف  

ــه. ــاالت اهتمام مج
ــات  ــية لنقاش ــاط األساس ــ�ة النق ــة الثاني ــص باللغ ــتطيع أن يلخ يس

ــة. ــر املقدم ــات النظ ــا وجه ــة األوىل، يــزن فيه ــدة باللغ معق
B2

ــوص  ــن النص ــًعا م ــدى واس ــ�ة م ــة الثاني ــص يف اللغ ــتطيع أن يلخ يس
وين�اقــش  عليهــا  ويعلــق  األوىل،  اللغــة  يف  واخلياليــة  احلقيقيــة 

األساســية. املوضوعــات  وين�اقــش  املعارضــة،  النظــر  وجهــات 
ــن  ــج م ــات وحج ــ�ة ملعلوم ــة الثاني ــف والتقريــر باللغ ــتطيع التولي يس

ــة األوىل. ــرى يف اللغ ــة أخ ــادر مكتوب ــن مص ــن أو م ــن املتكلم ــدد م ع
يســتطيع أن يلخــص يف اللغــة الثانيــ�ة األفــكار املهمــة الــي تــم تمــت 
ــ�ة يف   ــة الثاني ــة باللغ ــة منطوق ــدة وطويل ــوص معق ــا يف نص معاجلته

ــه. ــاالت اهتمام مج
احلبكــة  علــى  الثانيــ�ة  باللغــة  والتعليــق  التلخيــص  يســتطيع 
ــأوىل. والتسلســل الزمــي لألحــداث يف فيلــم أو مســرحية يف اللغــة الـ
أو  املنطــوق  للنــص  املقصــود  اجلمهــور  علــى  التعــرف  يســتطيع 
املكتــوب يف اللغــة األوىل حــول موضــوع ذات اهتمــام ويشــرح يف اللغــة 

الثانيــ�ة الغــرض واملواقــف ورأي املؤلــف.
يســتطيع تلخيــص مقتطفــات يف اللغــة الثانيــ�ة مــن املــواد اإلخباريــة 
وحجــج  آراء  علــى  حتتــوي  الــي  الوثائقيــة  األفــالم  أو  واملقابــالت 

ومناقشــة مصــادر يف اللغــة األوىل.
معاجلة نص مكتوب

B2+
الرئيــس  املحتــوى  الثانيــ�ة  باللغــة  كتابــًة  يلخــص  أن  يســتطيع 
ــاالت  ــع يف مج ــول مواضي ــة ح ــة أو مكتوب ــدة منطوق ــوص معق لنص

والشــخيص. األكاديــيم  مجالــه  أو  ختصصــه 
يســتطيع املقارنــة يف الكتابــة يف اللغــة الثانيــ�ة للمعلومــات ووجهــات 
يف  األوىل  باللغــة  ومهنيــ�ة  أكاديميــة  منشــورات  يف  الــواردة  النظــر 

مجــاالت اهتمامــه.
ــم  ــي ت ــر ال ــة النظ ــ�ة وجه ــة الثاني ــة يف اللغ ــرح كتاب ــتطيع أن يش يس
التعبــر عنهــا يف نــص معقــد باللغــة األوىل، ويدعــم االســتدالالت 

الــي يقــوم بهــا باإلشــارة إىل معلومــات محــددة يف األصــل.
B2
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الرئيــس  املحتــوى  الثانيــ�ة  اللغــة  يف  كتابــة  التلخيــص  يســتطيع 
حــول  األوىل  باللغــة   املعقــدة  واملكتوبــة  املنطوقــة  للنصــوص 

واهتمامــه. ختصصــه  بمجــال   الصلــة  ذات  موضوعــات 
ترجمة نص مكتوب بشكل شفوي

+B2/ B2 املستويان متماثالن.
يســتطيع أن يوفــر ترجمــة منطوقــة إىل اللغــة الثانيــ�ة مــن النصــوص 
املعقــدة املكتوبــة يف اللغــة  األوىل الــي حتتــوي علــى معلومــات وحجــج 

ملواضيــع يف مجاالتــه املهنيــ�ة واألكاديميــة والشــخصية .
ترجمة نص مكتوب إىل مكتوب

B2+
يســتطيع أن ينتــج ترجمــات منظمــة بوضــوح مــن اللغــة األوىل إىل 
اللغــة  الثانيــ�ة الــي تعكــس االســتخدام العــادي للغــة ولكــن قــد تت�أثــر 
بالرتيــب والفقــرات وعالمــات الرقيــم وخاصــة الراكيــب األصليــة.

B2
ــة  ــ�ة اجلمل ــع بني ــ�ة، تتب ــة الثاني ــات إىل اللغ ــج ترجم ــتطيع أن ينت يس
والفقــرة مــن النــص األصلــي يف اللغــة األوىل، وتنقــل األفكار الرئيســة 
ــكل  ــرأ بش ــد تق ــة ق ــن أن الرجم ــم م ــى الرغ ــة، عل ــص بدق ــدر الن ملص

غريــب.
ــا إىل  ــات وم ــدوات واالجتماع ــرات والن ــات )املحاض ــن املالحظ تدوي

ذلــك(
B2

يســتطيع أن يفهــم محاضــرة منظمــة بشــكل واضــح حــول موضــوع 
يراهــا  الــي  األفــكار  علــى  املالحظــات  يــدون  أن  ويمكــن  مألــوف، 
مهمــة، علــى الرغــم مــن أنــه يميــل إىل الركــز علــى الكلمــات نفســها 

ــات. ــض املعلوم ــه بع ــك تفوت و لذل
يســتطيع أن يــدون مالحظــات دقيقــة يف االجتماعــات والنــدوات 
حــول معظــم األمــور الــي مــن املحتمــل أن تنشــأ يف مجــال اهتمامــه.
التعبــر عــن رد شــخيص علــى النصــوص اإلبداعيــة )بمــا يف ذلــك 

ألدب( ا
+B2/ B2 املستويان متماثالن.

العمــل،  علــى  أفعالــه  لــردود  واضًحــا  عرًضــا  يقــدم  أن  يســتطيع 
وحبجــج. بأمثلــة  ودعمهــا  أفــكاره  وتطويــر 

يســتطيع أن يصــف اســتجابت�ه العاطفيــة للعمــل ويوضــح الطريقــة 
الــي أثــار بهــا هــذا الــرد.

يســتطيع أن يعــرب عــن بعــض التفاصيــل ومحتــوى العمــل وأســلوب 
العمــل وردود أفعالــه علــى شــكل تعبــرات، مــع توضيــح مــا هــي 

ــاذا. ــا ولم ــي يقدره ــياء ال األش
حتليل وانتقاد النصوص اإلبداعية )بما يف ذلك األدب(

B2+
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ــخصيات  ــات والش ــاة املوضوع ــع مراع ــن، م ــة عمل ــتطيع مقارن يس
أهميــة  وشــرح  والتب�ايــن  التشــابه  أوجــه  واستكشــاف  واملشــاهد، 

العالقــة بينهمــا.
يســتطيع أن يعطــي رأًيــا منطقًيــا عــن عمــل مــا، ويظهــر الوعــي 
بســماته املوضوعيــة والهيكليــة والشــكلية واإلشــارة إىل اآلراء وحجــج 

اآلخريــن.
الشــخصيات،  مــع  العمــل  تشــجيع  طريقــة  ُيقّيــم  أن  يســتطيع 

أمثلــة. ويعطــي 
B2

يســتطيع وصــف الطريقــة الــي ختتلــف بهــا األعمــال  يف عالجهــا 
للموضــوع نفســه.

وساطة املفاهيم
التعاون يف مجموعات

تسهيل التفاعل التعاوين مع األقران
B2+

يســتطيع أن يكــون مقــرًرا يف مناقشــة جماعيــة، مشــرا إىل األفــكار 
والقــرارات ومناقشــتها مــع املجموعــة وإعطــاء ملخــص لهــا فيمــا بعــد 

مــن آراء املجموعــة يف جلســة عامــة.
صياغــة  طريقــة  تعديــل  النــاس  فعــل  ردود  علــى  بنــ�اًء  يســتطيع 

جماعــي. تفاعــل  يف  يت�دخــل  أن  أو  األســئلة 
B2

تنظيــم  كيفيــة  حــول  املناقشــة  لتحفــز  األســئلة  طــرح  يســتطيع 
التعــاوين. العمــل 

يســتطيع أن يســاعد يف حتديــد أهــداف العمــل اجلماعــي ومقارنــة 
االختيــ�ارات لكيفيــة حتقيقهــا. 

يســتطيع إعــادة تركــز املناقشــة باقــراح مــا جيــب مراعاتــه بعــد ذلــك، 
و كيفيــة املــيض قدًمــا.

التعاون لبن�اء املعى
B2+

يســتطيع تســليط الضــوء علــى القضيــة الرئيســة الــي حتتــاج إىل حــّل 
يف مهمــة معقــدة واجلوانــب املهمــة الــي جيــب أخذهــا يف االعتبــ�ار.

التعــاوين وحــل املشــكالت،  القــرار  يســتطيع أن يســاهم يف صنــع 
والتعبــر عــن األفــكار وتطويرهــا وشــرح التفاصيــل وصنــع اقراحــات 

للعمــل يف املســتقبل.
يســتطيع أن يســاعد يف تنظيــم املناقشــة يف مجموعــة مــن خــالل 
النظــر  وجهــات  ووزن  وتلخيــص،  اآلخريــن،  قالــه  عمــا  اإلبــالغ 

. ملختلفــة ا
B2

يستطيع تطوير أفكار وآراء اآلخرين
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ــتدعي ردود  ــئلة تس ــرح أس ــة وط ــكاره يف مجموع ــم أف ــتطيع تقدي يس
ــم. ــن وانطباعاته ــة اآلخري ــاء املجموع ــال أعض أفع

يســتطيع النظــر يف جانبــن مختلفــن للمســألة، مــع تقديــم احلجــج 
مــع أو ضــد، واقــراح حــل أو حــل وســط.

العمل اجلماعي الرائد
إدارة التفاعل

B2+
يستطيع تنظيم وإدارة العمل اجلماعي التعاوين بكفاءة.

الفــردي واجلماعــي دون تدخــل إلعــادة  العمــل  يســتطيع مراقبــة 
املتســاوية. املشــاركة  لضمــان  أو  املهمــة  إىل  املجموعــة 

يســتطيع أن يت�دخــل بشــكل داعــم مــن أجــل تركــز انتبــ�اه النــاس علــى 
ــديل  ــوة لي ــة  والدع ــئلة الهادف ــرح األس ــالل ط ــن خ ــة م ــب املهم جوان

النــاس  بآرائهــم.
B2

يســتطيع شــرح األدوار املختلفــة للمشــاركن يف العمليــة التعاونيــ�ة، 
مــع إعطــاء تعليمــات واضحــة للعمــل اجلماعــي

يستطيع شرح القواعد األساسية للمناقشة التعاوني�ة يف مجموعات 
صغرة الي تنطوي على حل املشكالت أو تقييم اقراحات  بديلة.

للمهمــة  مجموعــة  إلعــادة  الضــرورة  عنــد  يت�دخــل  أن  يســتطيع 
املتســاوية. املشــاركة  تشــجيع  و/أو  جديــدة  تعليمــات  وتقديــم 

تشجيع احلديث املفاهييم
B2+

يســتطيع أن يشــجع أعضــاء املجموعــة علــى بنــ�اء معلومــات وأفــكار 
بعضهــم بعًضــا للخــروج بمفهــوم أو حــل.

الوصــف وتوضيــح   يســتطيع أن يشــجع أعضــاء املجموعــة علــى 
تفكرهــم.

B2
ــى  ــاس عل ــجيع الن ــة لتش ــة الراجع ــئلة والتغذي ــة األس ــن صياغ يمك

التوســع يف تفكرهــم وتبريــر أو توضيــح آرائهــم.
تفكــر  خطــوط  يف  وربطهــا  النــاس  أفــكار  علــى  البنــ�اء  يســتطيع 

. ســكة متما
ــع  ــرة م ــب الفك ــف تتن�اس ــرح كي ــاس ش ــن الن ــب م ــتطيع أن يطل يس

ــاش. ــس يف نق ــوع الرئي املوض
التواصل الوسائطي

تسهيل الفضاء التعددي
B2+

ــر  ــات نظ ــار التقديــر ووجه ــات، إظه ــن الثقاف ــاءات ب ــتطيع يف لق يس
ــة  ــه بطريق ــا بنفس ــر عنه ــم، والتعب ــة للعال ــه العادي ــر نظرت ــرى غ أخ

ــياق. ــبة للس مناس
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أثنــ�اء  يف  اخلاطئــة  والتفســرات  الفهــم  ســوء  توضيــح  يســتطيع 
لقــاءات بــن الثقافــات، مقرًحــا مــا تعنيــ�ه األشــياء حًقــا لتنقيــة  

بالنقــاش. قدمــا  للمــيض  األجــواء  
B2

ــر  ــق التعب ــن طري ــركة ع ــال املش ــة االتص ــجع ثقاف ــتطيع أن يش يس
ــر  ــات النظ ــاعر ووجه ــة، واملش ــكار املختلف ــم والتقديــر لألف ــن الفه ع

ــا. ــم بعًض ــع بعضه ــل م ــاهمة، والتفاع ــاركن للمس ــوة املش ودع
ــات  ــم توجه ــخاص لديه ــع أش ــاوين م ــكل تع ــل بش ــتطيع أن يعم يس
ثقافيــة مختلفــة ومناقشــة أوجــه التشــابه واالختــالف يف وجهــات 

ــر. النظ
يســتطيع عنــد التعــاون مــع أشــخاص مــن ثقافــات أخــرى، التكيــف 

مــع الطريقــة الــي يعمــل بهــا مــن أجــل إنشــاء إجــراءات مشــركة.
القيــام بــدور الوســيط يف املواقــف غــر الرســمية )مــع األصدقــاء 

والزمــالء(.
B2+

نقــل  عــرب  الثانيــ�ة،  واللغــة  األوىل  اللغــة  بــن  التوســط  يســتطيع 
ــات  ــة املعلوم ــن إىل خلفي ــ�اه اجلانب ــت انتب ــة، تلف ــات تفصيلي معلوم
واإلشــارات االجتماعيــة والثقافيــة، والتوضيــح ومتابعــة األســئلة 

والــكالم حســب الضــرورة.
B2

يســتطيع التواصــل يف اللغــة الثانيــ�ة بمعــى مــا يقــال يف  خطــاب 
الرحيــب أو املناقشــة أو العــرض التقديــيم يف مجالــه  باللغــة  األوىل، 
وتفســر اإلشــارات الثقافيــة بشــكل مناســب وإعطــاء تفســرات 
إضافيــة عنــد الضــرورة، شــريطة أن يتوقــف املتحــدث كثــًرا مــن 

ــك. ــام بذل ــه للقي ــت ل ــة الوق ــل إتاح أج
يســتطيع التواصــل يف اللغــة الثانيــ�ة بمعــى مــا يقــال يف  اللغــة  األوىل 
حــول مواضيــع ضمــن مجــاالت اهتمامــه، ونقــل وشــرح األفــكار 
املهمــة ووجهــات النظــر عنــد الضــرورة، شــريطة أن يقــدم املتحدثــون 

ــة. ــت احلاج ــا دع ــات كلم توضيح
تسهيل التواصل يف املواقف واخلالفات

B2+
يســتطيع أن يســاعد املجموعــات يف  حالــة حــدوث خــالف علــى فهــم 
ــم  ــة مواقفه ــادة صياغ ــق إع ــن طري ــل ع ــكل أفض ــا بش ــم بعًض بعضه
بشــكل أوضــح وبواســطة حتديــد أولويــات االحتي�اجــات واألهــداف.
حالــة  يف  األطــراف  مــن  املمكنــة  احللــول  اســتخالص  يســتطيع 
اخلــالف مــن أجــل مســاعدتهم علــى التوصــل إىل توافــق يف اآلراء، 
اإلســاءة. أو  اإلحــراج  لتقليــل  مفتوحــة  محايــدة  أســئلة  وصياغــة 

يســتطيع صياغــة ملخــص واضــح ودقيــق لمــا تــم االتفــاق عليــه ومــا 
هــو متوقــع مــن كال الطرفــن.

B2
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يســتطيع حتديــد األفــكار الرئيســة يف اخلــالف بدقــة معقولــة ويشــرح 
مواقــف األطــراف املعنيــ�ة بالعمل.

يســتطيع عــن طريــق طــرح األســئلة حتديــد املجــاالت املشــركة 
الضــوء علــى احللــول املمكنــة. ودعــوة كل جانــب لتســليط 

ــليط  ــ�ان، وتس ــا اجلانب ــي أدىل به ــات ال ــص التصرحي ــتطيع تلخي يس
ــاق. ــول دون االتف ــي حت ــات ال ــاق والعقب ــاالت االتف ــى مج ــوء عل الض

اسراتيجيات الوساطة
اسراتيجيات لشرح مفهوم جديد

ربط املعرفة السابقة
B2+

يســتطيع أن يفســر بوضــوح الروابــط بــن أهــداف اجللســة واملصالح 
واخلــربات الشــخصّية أو املهنّي�ة للمشــاركن.

B2
ــوف  ــوم مأل ــة ملفه ــالل املقارن ــن خ ــد م ــوم جدي ــرح مفه ــتطيع ش يس

ــل. ــاس بالفع ــدى الن ل
لتشــجيع  الراجعــة  التغذيــة  وتقديــم  األســئلة  صياغــة  يســتطيع 

النــاس علــى  عمــل روابــط مــع املعرفــة والتجــارب الســابقة.
التكيف مع اللغة

 B2+
يســتطيع أن يشــرح املواضيــع التقنيــ�ة يف مجالــه، باســتخدام لغــة 

ــة. ــة متخصص ــه معرف ــس لدي ــتمع لي ــ�ة ملس ــر تقني ــبة غ مناس
يســتطيع أن جيعــل معلومــة محــددة ومعقــدة يف مجالــه أكــرث وضوًحــا 

لآلخريــن مــن خــالل إعــادة صياغــة املعلومــات بلغــة أســهل.
B2

يســتطيع أن جيعــل املحتويــات الرئيســة يف النــص الكتــايب أو املنطــوق 
مفهومــة لآلخريــن حــول موضوعــات ذات اهتمــام مثــل )مقــال، 
مناقشــة املنتــ�دى، عــرض( عــن طريــق إعــادة الصياغــة بلغــة أســهل.

تبسيط املعلومات املعقدة
B2+

يســتطيع أن جيعــل أمــًرا معقــًدا أســهل للفهــم مــن خــالل تقديــم 
عناصــر احلجــج بشــكل منفصــل.

B2
طريــق  عــن  للفهــم  أســهل  معقــدة  عمليــة  جيعــل  أن  يســتطيع 

الصغــرة. اخلطــوات  مــن  سلســلة  إىل  تبســيطها 
اسراتيجيات تبسيط النص

تبسيط نص مكثف 
B2+

نــص ملوضــوع يف مجــاالت اهتمامــه   يســتطيع أن جيعــل محتــوى 
املســتهدف عــن طريــق   للجمهــور  مفهوًمــا 

إضافة األمثلة وعن طريق التعليقات التوضيحية.
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B2
يســتطيع أن جيعــل مفاهيــم حــول مواضيــع يف مجــاالت اهتمامــه 
أمثلــة ملموســة، وتلخيصهــا خطــوة  مفهومــة مــن خــالل إعطــاء 

الرئيســة. النقــاط  خبطــوة، وتكــرار 
يســتطيع الوصــول إىل املعلومــات اجلديــدة أســهل باســتخدام التكرار 

وإضافــة الرســوم التوضيحية.
تبسيط النص

B2+
يســتطيع تبســيط نــص مصــدري عــن طريــق اســتبعاد مــا ليــس لــه 

صلــة أو املعلومــات املتكــررة ومراعــاة اجلمهــور املســتهدف.
B2

ــي ال  ــزاء ال ــذف األج ــق ح ــن طري ــدري ع ــص مص ــر ن ــتطيع حتري يس
تضيــف معلومــات جديــدة ذات صلــة باجلمهــور مــن أجــل جعــل 

املحتــوى املهــم مفهومــًا أكــرث.
يســتطيع حتديــد املعلومــات ذات الصلــة أو املتكــررة يف أجــزاء مختلفــة 

مــن النــص ودمجهــا جلعــل الرســالة األساســية أكــرث وضوًحــا.
كفايات اللغة التواصلية

الكفاية اللغوية
مجال اللغة العام

B2+
يســتطيع التعبــر عــن نفســه بوضــوح وبــدون أي إشــارة تقّيــد مــا 

ــه. ــد قول يري
B2

لديــه مجموعــة كافيــة مــن اللغــة ليكــون قــادًرا علــى إعطــاء األوصــاف 
دون  احلجــج  وتطويــر  النظــر  وجهــات  عــن  والتعبــر  الواضحــة، 
ــل  ــكال اجلم ــض أش ــتخدام بع ــات، باس ــن الكلم ــح ع ــث الواض البح

ــك. ــام بذل ــدة للقي املعق
مجال املفردات

B2
لديــه مجموعــة جيــدة مــن املفــردات حــول املســائل املتعلقــة بمجــال 

عملــه ومعظــم املواضيــع العامــة
يســتطيع أن يمــز اختالفــات الصياغــة لتجنــب التكــرار الدائــم، لكــن 

الفجــوات املعجميــة ال تــزال تســبب الــردد واالطنــاب.
يســتطيع أن ينتــج مجموعــات مناســبة للعديــد مــن الكلمــات يف 

معظــم الســياقات بشــكل منهــي إىل حــد مــا.
الدقة اللغوية

B2+
بــن  أو زالت  بالنحــو جيــًدا/ مــع وجــود أخطــاء عرضيــة  يتحكــم 

الحــق.  وقــت  يف  تصحيحهــا  يمكــن  لكــن  واآلخــر،  احلــن 
B2
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يظهــر درجــة عاليــة نســبًي�ا مــن التحكــم النحــوي. وال يرتكــب أخطــاء 
قــد تــؤدي إىل ســوء الفهــم.

لديــه إتقــان جّيــد للراكيــب اللغويــة البســيطة وبعــض األشــكال 
النحويــة املعقــدة، علــى الرغــم مــن أنــه يميــل إىل اســتخدام الراكيــب 

املعقــدة  بشــكل صــارم مــع غيــاب لبعــض مظاهــر الدقــة.
ضبط املفردات

+B2/ B2 املستويان متماثالن.
الدقــة املعجميــة عاليــة عامــة، علــى الرغــم مــن  حــدوث بعــض 

االتصــال. إعاقــة  دون  لكــن  الكلمــة  اختيــ�ار  عنــد  االرتبــ�اك 
اإلنت�اج الصويت

+B2/ B2 املستويان متماثالن.
عــن  والتعبــر  عموًمــا،  املناســب  التنغيــم   اســتخدام  يســتطيع 
األصــوات الفرديــة بوضــوح؛ وتميــل اللكنــة إىل التأثــر بلغــة )لغــات( 

أخــرى يتحدثهــا، ولكــن ليــس لهــا تأثــر يذكــر.
الظواهر التطريزية

+B2/ B2 املستويان متماثالن.
يســتطيع أن يســتخدم )التنغيــم واإليقــاع( لدعــم الرســالة الــي 
ــرى الــي يتحدثهــا. ــات األخ ــن اللغ ــر م ــض التأث ــا مــع بع ــوي نقله ين

ضبط الرسم الكتايب
+B2/ B2 املستويان متماثالن.

يســتطيع أن ينتــج كتابــة مســتمرة واضحة املعالــم، باتبــ�اع اخلطوات 
القياســية  يف الكتابــة ومراعــاة  نظــام الفقرات.

التهجئــة وعالمــات الرقيــم دقيقــة بشــكل معقــول ولكــن قــد تظهــر 
عليهــا عالمــات التأثــر باللغــة األم.

الكفاية االجتماعية اللغوية
املالءمة االجتماعية اللغوية

B2+
يســتطيع  التعبــر عــن نفســه بثقــة ووضوح وبــأدب يف صيغة رســمية 

أو ســياق غر رســيم يتن�اســب مــع املوقــف واألشــخاص املعنين.
يمكنــي التعبــر عــن نفــيس بثقــة ووضــوح 
وبشــكل مناســب وأدب يف ســياق رســيم أو 
واألشــخاص  للوضــع  غــر رســيم مناســب 

املعنيــن.
يســتطيع  التعــرف وتفســر العظــة االجتماعيــة والثقافيــة / اللغويــة 
االجتماعيــة لتعديــل أشــكال التعبــر اللغــوي بوعــي مــن أجــل التعبــر 

عــن نفســه بشــكل مناســب يف املوقــف.
اجلماعيــة  املناقشــات  مواكبــة  اجلهــد  بعــض  مــع  يســتطيع 

وعاًمــا. ســريًعا  الــكالم  يكــون  عندمــا  حــى  فيهــا  واملســاهمة 
B2

ــمية و غــر  ــز بــن الســجالت  الرس ــره للتمي ــل تعب ــتطيع  تعدي يس
ــا. ــب دائًم ــكل مناس ــك بش ــل ذل ــد ال يفع ــن ق ــمية ولك الرس
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ــب  ــف وجتن ــب يف املواق ــكل مناس ــه بش ــن نفس ــر ع ــتطيع  التعب يس
أخطــاء الصياغــة.

يســتطيع  أن حيافــظ علــى العالقــات مــع املتحدثــن باللغــة الهــدف 
بــدون أن يســخر منهــم عــن غــر قصــد ويطلــب منهــم التصــرف 

ــر. ــر ماه ــدث آخ ــع متح ــه م ــا يفعلون ــالف م خب
الكفاية التداولية

املرونة
B2+

يســتطيع  تعديــل مــا يقولــه وســبل التعبــر عــن الوضــع وحالــة 
للظــروف. مناســب  شــكلي  مســتوى  وتبــي  املتلقــي 

B2
يســتطيع أن يتكيــف مــع التغيــرات يف االجتــاه واألســلوب الــي توجــد 

يف املحادثــة بشــكل طبيعــي.
يف  التغيــرات  مــع  التكيــف  يمكنــي 
تتــم  الــي  والنــربة  واألســلوب  املوضوعــات 

املحادثــة. يف  عــادًة  مواجهتهــا 
يستطيع  إعادة صياغة فكرة للتأكيد أو شرح فكرة.

يستطيع  أن يغر صياغة ما يريد أن يقوله.
تب�ادل األدوار

+B2/ B2 املستويان متماثالن.
يســتطيع  أن يت�دخــل بشــكل مناســب يف املناقشــة، واالســتغالل 

املناســب للغــة للقيــام بذلــك.
يمكــن أن يبــ�دأ اخلطــاب وحيافــظ عليــه وينهــي بشــكل مناســب مــع 

املحافظــة علــى دوره الفعــال.
يســتطيع  أن يبــ�دأ اخلطــاب ويأخــذ دوره عنــد اللــزوم وينهــي محادثة 
عندمــا حيتــاج إىل ذلــك، علــى الرغــم مــن أنــه قــد ال يفعــل ذلــك دائًمــا 

بأناقــة.
ســؤال  “هــذا  مثــل  واملســكوكات  العبــارات  اســتخدام  يســتطيع 
ــ�اء  ــدور أثن ــاظ بال ــت واالحتف ــب الوق ــه” و كس ــة علي ــب اإلجاب يصع

صياغــة مــا يقولــه.

يمكنــي اســتخدام التعبــرات اجلاهــزة )علــى 
 )»... صعــب  ســؤال  »إنــه  املثــال  ســبي�ل 

ــه. ــد قول ــا أري ــة م ــم صياغ ــت ث ــر الوق لتوف
تطوير املوضوعات

B2
يســتطيع  تطويــر حجــة بشــكل منهــي مــع تســليط الضــوء املناســب 

علــى األفــكار املهمــة والتفاصيــل الداعمــة ذات الصلــة.
بدقــة يستطيع  أن يقدم ويستجيب للحجج املعقدة بشكل مقنع. وآرايئ  أفــكاري  عــن  التعبــر  يمكنــي 

ــرد  ــا ال ــي أيًض ــة؛ يمكن ــج مقنع ــم حج وتقدي
علــى احلجــج املعقــدة الــي طرحهــا اآلخــرون.

B2
يســتطيع  أن يتبــع الهيــكل التقليــدي للمهمــة التواصليــة املعنيــ�ة، 

ــرة. ــكار املباش ــل األف ــد توصي عن
يســتطيع  وضــع وصــف أو ســرد واضــح، وتوســيع ودعــم أفــكاره 

الداعمــة ذات الصلــة واألمثلــة. التفاصيــل  الرئيســة مــع 
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يســتطيع  أن يطــور حجــة واضحــة، وتوســيع ودعــم وجهــات نظــره إىل 
حــد مــا مــع النقــاط الفرعيــة واألمثلــة ذات الصلــة.

يستطيع تقييم مزايا وعيوب اخليارات املختلفة.
يستطيع أن يشر بوضوح إىل الفرق بن احلقيقة والرأي.

السبك واحلبك
B2

يســتطيع  اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن روابــط الكلمــات بكفــاءة 
لتوضيــح العالقــات بــن األفــكار.

مــن  متنوعــة  مجموعــة  اســتخدام  يمكنــي 
لتحديــد  فّعــال  بشــكل  املرابطــة  الكلمــات 

بوضــوح. األفــكار  بــن  العالقــات 
ــه يف  ــن أقوال ــط ب ــن أدوات الرب ــدود م ــدد مح ــتخدام ع ــتطيع  اس يس
ــاك  ــون هن ــد يك ــه ق ــن أن ــم م ــى الرغ ــك، عل ــح ومتماس ــاب واض خط

ــة. ــاهمة طويل ــوات« يف مس ــض »الفج بع
يســتطيع  أن ينتــج نًصــا منظًمــا بشــكل جّيــد ومتماســك بشــكل عــام، 

باســتخدام مجموعــة مــن أدوات الربــط.
يستطيع  بن�اء نصوص أطول يف فقرات منطقية واضحة.

الدقة املقرحة
B2+

يســتطيع  إعــادة صياغــة فكــرة يف كلمــات مختلفــة للتأكيــد أو شــرح  
فكــرة.

B2
يستطيع  أن ينقل معلومات مفصلة بشكل موثوق.

يســتطيع  توصيــل النقــاط األساســية حــى يف  املواقــف األكــرث تطلًبــا، 
علــى الرغــم مــن أن لغتــه تفتقــر إىل القــوة التعبريــة واالصطالحيــة.

الطالقة الشفوية
B2+

يســتطيع  التواصــل بشــكل عفــوي، وكثــًرا مــا يظهر طالقــة ملحوظة 
وســهولة يف  التعبــر يف فــرات طويلــة ومعقــدة مــن الكالم .

B2
يســتطيع  أن ينتــج امتــدادات للغــة بدرجــة ال بــأس بهــا مــن اإليقــاع؛ 
بالرغــم مــن أّنــه قــد يكــون مــردًدا يف أثنــ�اء حبثــه عــن األنمــاط و 
التعبــرات، مــع وجــود عــدد قليــل مــن فــرات التوقــف الطويلــة 

بشــكل ملحــوظ.
يســتطيع  أن يتفاعــل بدرجــة مــن الطالقــة والعفويــة الــي جتعــل 
التفاعــل منتظــم مــع املتحدثــن املهــرة للغــة تماًمــا دون فــرض ضغــط 

علــى أي مــن الطرفــن.
الكفايات التعددية اللغوية والثقافية

البن�اء على التعددية الثقافية
+B2/ B2 املستويان متماثالن.

يســتطيع  تفســر وشــرح وثيقــة أو حــدث مــن ثقافــة أخــرى وربطهــا 
بالوثائــق أو األحــداث مــن ثقافتــه  أو مــن الثقافــات األخــرى. 
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واآلراء  املعلومــات  بــن  ويــوازن  موضوعــات  مناقشــة  يســتطيع 
الــي يتــم التعبــر عنهــا يف وســائل اإلعــالم عــن مجتمعــه اخلــاص 

األخــرى. واملجتمعــات 
يســتطيع  حتديــد أوجــه التشــابه واالختــالف يف الثقافــة، وأنمــاط 
ومناقشــة  الــكالم(  وحجــم  اإليمــاءات  )مثــل  املحــددة  الســلوك 

أهميتهــا مــن أجــل التفــاوض علــى التفاهــم املتبــ�ادل.
يســتطيع  يف لقــاء بــن الثقافــات، أن يــدرك أن مــا هــو طبيعــي ال يعترب 
بالضــرورة أمــًرا مفروًغــا منــه يف حالــة معينــ�ة لــدى اآلخريــن، ويمكــن 

أن يتفاعــل ويعــرب عــن نفســه بشــكل مناســب.
يســتطيع  بشــكل عــام تفســر اإلشــارات الثقافيــة بشــكل مناســب يف 

الثقافــة املعنيــ�ة.
يســتطيع  التفكــر يف شــرح طــرق معينــ�ة للتواصــل مــع  الثقافــات 

األخــرى، ومخاطــر ســوء فهمهــا.
C1 املستوى

النشطات واالسراتيجيات االستقبالية
النشاطات االستقبالية

املحادثة االستقبالية
الفهم العام لالستماع

يســتطيع  أن يفهــم مــا يكفــي ملتابعــة الــكالم املوســع حــول مواضيــع 
ــد  ــه ق ــن أّن ــم م ــى الرغ ــه، عل ــال ختصص ــارج مج ــدة خ ــردة ومعق مج
حيتــاج إليهــا لتأكيــد التفاصيــل العرضيــة، خاصــة إذا كانــت اللهجــة 

غــر مألوفــة.
التعبــرات  مــن  واســعة  مجموعــة  علــى  التعــرف  يســتطيع  

. العاميــة  و  االصطالحيــة 
يســتطيع  أن يتتبــع الــكالم املوســع حــى وإن كان غــر منظــم بشــكل 
ــارة  ــم اإلش ــط وال يت ــ�ة فق ــات ضمني ــون العالق ــا تك ــح  أو عندم واض

ــح. ــكل صري ــا بش إليه
فهم املحادثة بن املتحدثن اآلخرين

يســتطيع  بســهولة تتبــع التفاعــالت املعقــدة مــع طــرف ثالــث يف 
ــر  ــدة غ ــردة واملعق ــات املج ــول املوضوع ــى ح ــة ح ــة مناقش مجموع

المألوفــة.
يســتطيع  حتديــد موقــف كل متحــدث يف مناقشــة مســتمرة تتمــز 
ــة يف  ــرعة طبيعي ــا بس ــم تقديمه ــي يت ــدارات ال ــالت، واالحن بالتداخ

اللهجــات  العاميــة المألوفــة.
االستماع كعضو يف جمهور مباشر

يستطيع  متابعة معظم املحاضرات واملناقشات بسهولة نسبي�ة.
االستماع إىل اإلعالنات والتعليمات

يســتطيع  اســتخراج معلومــات محــددة مــن اإلعالنــات العامــة ذات 
ــب  ــة، وملع ــال يف محط ــبي�ل املث ــى س ــوهة عل ــ�ة واملش ــودة الرديئ اجل

ريــايض إلــخ
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يســتطيع  أن يفهــم املعلومــات التقنيــ�ة املعقــدة، مثــل التشــغيل، 
المألوفــة. واخلدمــات  املنتجــات  ومواصفــات  وتعليمــات 

االستماع إىل الوسائط الصوتي�ة والتسجيالت
يســتطيع  أن يفهــم مجموعــة واســعة مــن املــواد الصوتيــ�ة املســجلة 
واحليــة، بمــا يف ذلــك بعــض االســتخدام غــر القيــايس للغــة، وحتديــد 

أدق التفاصيــل يف املواقــف والعالقــات الضمنيــ�ة بــن املتحدثــن.
االستقبال السمعي البصري

مشاهدة األخبار واألفالم
ــة  ــن اللغ ــرة م ــة كب ــتخدم درج ــي تس ــالم ال ــة األف ــتطيع  متابع يس

املســتعملة. واملصطلحــات  العاميــة 
يســتطيع  أن يفهــم بالتفصيــل احلجــج املقدمــة يف البــث التلفزيــوين 

مثــل برامــج الشــؤون اجلاريــة واملقابــالت،

وبرامج املناقشة وعروض الدردشة.
يســتطيع  أن يفهــم الفــروق الدقيقــة واملعــى الضمــي يف معظــم 
يتــم  أن  شــريطة  التلفزيونيــ�ة،  والربامــج  واملســرحيات  األفــالم 

معياريــة. لغــة  يف  تقديمهــا 
االستقبال الكتايب
فهم القراءة العام

يســتطيع  أن يفهــم بالتفصيــل النصــوص الطويلــة واملعقــدة، ســواء 
أكانــت تتعلــق بمجــال ختصصــه أم ال، شــريطة أن يتمكــن مــن إعــادة 

القــراءة يف األقســام الصعبــة.
ذلــك  يف  بمــا  النصــوص  مــن  متنوعــة  مجموعــة  فهــم  يســتطيع  
أكاديميــة  مجــالت  أو  الصحفيــة  واملقــاالت  األدبيــ�ة،  الكتابــات 
متخصصــة أو املطبوعــات املهنيــ�ة، شــريطة أن تكــون هنــاك فــرص 

املرجعيــة. األدوات  إىل  الوصــول  حــق  ولديــه  القــراءة  إلعــادة 
قراءة املراسالت أو القراءة للتوجيه

والصرحيــة  الضمنيــ�ة  والعواطــف  املواقــف  يفهــم  أن  يســتطيع  
لــآلراء املعــرب عنهــا يف رســائل الربيــد اإللكــروين ومنت�ديــات املناقشــة 

واملدونــات ومــا إىل ذلــك.
يستطيع  فهم التعبرات العامية والنكات يف  املراسالت.

القراءة للحصول على املعلومات واحلجج
يســتطيع  أن يفهــم بالتفصيــل مجموعــة واســعة مــن النصــوص 
احليــاة  يف  تصادفــه  قــد  األرجــح  علــى  الــي  واملعقــدة   الطويلــة 
ــا يف  ــ�ة أو األكاديميــة، وحتديــد أدق التفاصيــل بم االجتماعيــة أو املهني

الضمنيــ�ة. اآلراء  و  املواقــف  ذلــك 
يســتطيع  أن يفهــم بالتفصيــل النصــوص الطويلــة واملعقــدة، ســواء 
أكانــت تتعلــق بمجــال ختصصــه أم ال، شــريطة أن يتمكــن مــن إعــادة 

قــراءة األقســام الصعبــة.
تعليمات القراءة
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يســتطيع أن يفهــم بالتفصيــل تعليمــات طويلــة ومعقــدة حــول آلــة 
جديــدة أو إجــراء جديــد، ســواء أكانــت التعليمــات تتعلــق بمجــال 
األقســام  قــراءة   إعــادة  مــن  يتمكــن  أن  شــريطة  ال،  أم  ختصصــه 

الصعبــة.
القراءة كنشاط ترفيهي

يســتطيع  قــراءة وتقديــر مجموعــة متنوعــة مــن النصــوص األدبيــ�ة، 
شــريطة أن يتمكــن مــن إعــادة قــراءة أقســام معينــ�ة مــع إمكانيــ�ة 

وصولــه إىل األدوات املرجعيــة إذا رغــب.
يســتطيع  قــراءة النصــوص األدبيــ�ة املعاصــرة وغــر الروائيــ�ة املكتوبــة 
ـر املعــاين واألفــكار  يف شــكل قيــايس للغــة مــع صعوبــة تذكــر وتقدـي

ــ�ة. الضمني
االسراتيجيات االستقبالية

حتديد األوامر والطلبات
واملعجميــة  والنحويــة  الســياقّية  اإلشــارات  اســتخدام  يف  ماهــر 
لالســتدالل علــى املوقــف واملــزاج والنوايــا وتوقــع مــا ســيأيت بعــد 

ذلــك.
النشاطات اإلنت�اجية

اإلنت�اج الشفوي
اإلنت�اج الشفوي الشامل

عــن  ومفصلــة  واضحــة  وعروًضــا  ــا 
ً
أوصاف يقــدم  أن  يســتطيع  

املواضيــع املعقــدة، ودمــج املواضيــع الفرعيــة، وتطويــر نقــاط معينــ�ة 
و التقريــب مــع اســتنت�اج مناســب.

مونولوج مستمر: وصف التجربة.
ا واضحة ومفصلة للمواضيع املعقدة.

ً
يستطيع  أن يقدم أوصاف

املواضيــع  ودمــج  واضًحــا،  وســرًدا  ــا 
ً
أوصاف يعطــي  أن  يســتطيع 

مناســب. خبتــام  ويــأيت  معينــ�ة  أفــكار  وتطويــر  الفرعيــة، 
مونولوج مستمر: إعطاء املعلومات

يســتطيع أن يصــل بوضــوح بــن األفــكار املفصلــة الفارقــة، واملفاهيــم 
واألشــياء الــي تتقــارب وتتشــابه كثــًرا مــع بعضهــا البعــض.

يســتطيع  أن يعطــي تعليمــات بشــأن تنفيــذ سلســلة معقــدة مــن 
اإلجــراءات األكاديميــة أو املهنيــ�ة.

مخاطبة اجلماهر
يســتطيع  أن يقــدم عرًضــا واضًحــا منظًمــا جّيــًدا ملوضــوع معقــد، 
ــباب  ــر األس ــة، وذك ــاط الفرعي ــر  للنق ــات النظ ــم وجه ــيع ودع وتوس

وتقديــم األمثلــة ذات الصلــة.
ــاعدة  ــل مس ــن أج ــب م ــكل مناس ــل بش ــرض طوي ــ�اء ع ــتطيع  بن يس
للجــدال  العــام  والفهــم  األفــكار  ترتيــب  اتبــ�اع  علــى  اجلمهــور 

حلجــة(. )ا
يســتطيع  التكهــن أو االفــراض يف تقديــم موضــوع معقــد، ومقارنــة 

ومراجعــة املقرحــات واحلجــج البديلــة.
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يســتطيع  التعامــل مــع املداخــالت بشــكل جّيــد، واالســتجابة بشــكل 
تلقــايئ تقريًبــ�ا بــدون جهــد.

اإلنت�اج الكتايب
اإلنت�اج الكتايب الشامل

يســتطيع  أن يكتــب نصوًصــا واضحــة ومتدفقــة بسالســة ومعقــدة 
ــارئ  ــاعد الق ــي يس ــكل منطق ــال وهي ــلوب فّع ــبة وأس ــة مناس بطريق

علــى العثــور علــى أفــكار مهمــة.
الكتابة اإلبداعية

ــد  ــكل جّي ــة بش ــة ومنظم ــة ومفصل ــاف واضح ــة أوص ــتطيع  كتاب يس
بمضمــون  شــخيص  بأســلوب  خيالّيــة  ونصوًصــا  ــا 

ً
أوصاف ويطــور 

مناســب للقــارئ .
يســتطيع  أن  يضمــن األمثــال والفكاهــة، علــى الرغــم أّن األخــرة قــد 

تكــون غــر مناســبة دائًمــا.
ــل  ــة  مث ــداث الثقافي ــة لألح ــة مفصل ــة نقدي ــة مراجع ــتطيع  كتاب يس
)املســرحيات واألفــالم، واحلفــالت املوســيقية( أو األعمــال األدبّيــ�ة.

مقاالت وتقارير مكتوبة.
يســتطيع  كتابــة شــرح منظــم وواضــح  للمواضيــع املعقــدة، والتأكيــد 

علــى القضايــا البــارزة ذات الصلــة.
يســتطيع  توســيع ودعــم وجهــات النظــر إىل حــّد مــا مــع األفــكار 

الصلــة. ذات  واألمثلــة  واألســباب  الفرعيــة 
االسراتيجيات اإلنت�اجية

التعويض
ــه  ــة ب ــردات اخلاص ــن املف ــه م ــة خيارات ــتغالل مجموع ــتطيع  اس يس

ــاالت. ــف واحل ــرث املواق ــتخدم  يف أك ــة  لتس ــة إبداعي بطريق
املراقبة والتصحيح.

يســتطيع  أن يراجــع عندمــا يواجــه صعوبــة ويعيــد صياغــة مــا يريــد  
قولــه بــدون مقاطعــة  النســياب الــكالم الكامــل.

يستطيع  التصحيح الذايت بدرجة عالية من الفعالية.
النشاطات التفاعلية

التفاعل الشفوي
النشاط الشفوي العام

جهــد  أي  دون  وتلقائيــ�ة،  بطالقــة  نفســه  عــن  التعبــر  يســتطيع  
يذكــر بمــا لديــه مــن ذخــرة معجمّيــة واســعة تســمح بالتغلــب علــى 
الثغــرات جباهزيــة مــع النــاس مــع وجــود القليــل مــن البحــث الواضح 
عــن التعبــرات أو اســراتيجيات التجنــب؛ ويمكــن للموضــوع أن 

ــة. ــلس للغ ــي والس ــق الطبيع ــوق التدف يع
فهم املحاور

يســتطيع  أن يفهــم بالتفصيــل الــكالم عــن املواضيع املجــردة واملعقدة  
الطبيعــة املتخصصــة خــارج مجالــه، علــى الرغــم مــن أّنــه قــد حيتــاج 

لتأكيــد التفاصيــل العرضيــة، خاصــة إذا كانــت اللهجــة غــر مألوفــة.
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يســتطيع  اســتخدام اللغــة بمرونــة وفعاليــة ألغــراض اجتماعيــة، بمــا 
يف ذلــك االســتخدام العاطفــي، واملــزاح.

مناقشة غر رسمية )مع األصدقاء(.
ــع  ــدة م ــالت املعق ــاهمة يف التفاع ــة واملس ــهولة املتابع ــتطيع  بس يس
ــا أو  طــرف ثالــث يف مناقشــة جماعيــة حــى لــو كان  املوضــوع جتريدًي

معقــًدا غــر مألــوف.
مناقشة رسمية )اجتماعات(

ــات غــر  ــول موضوع ــى ح ــاش، ح ــتطيع  بســهولة مواكبــة النق يس
مألوفــة ومجــردة ومعقــدة .

يســتطيع  أن جيــادل يف موقــف رســيم بشــكل مقنــع، والــرد علــى 
األســئلة والتعليقــات والــرد علــى مواضيــع  معقــدة  بطالقــة وعفويــة 

ــب. ــكل مناس وبش
ــن  ــن اآلخري ــاهمات م ــدي املس ــم وحت ــد وتقيي ــادة تأكي ــتطيع  إع يس
املشــاركن حــول األمــور العامــة داخــل املنافســات األكاديميــة أو 

املهنيــ�ة.
يســتطيع  أن يــديل بمالحظــات انتقاديــة أو أن  يعــرب عــن خــالف 

دبلومــايس. بشــكل  
مــن  مزيــد  عــن  البحــث  طريــق  عــن  األســئلة  متابعــة  يســتطيع  

فهمهــا. أيسء  إذا  األســئلة  صياغــة  إعــادة   ويمكنــه  التفاصيــل 
استخدام االتصاالت )روابط الصوت والفيديو(

بفعاليــة  والالســلكية  الســلكية  االتصــاالت  اســتخدام  يســتطيع  
ملعظــم األغــراض املهنيــ�ة  أو األغــراض الشــخصية.

التفاعل الكتايب
 التفاعل الكتايب العام

يســتطيع التعبــر عــن نفســه بوضــوح ودقــة فيمــا يتعلــق باملوضــوع 
املرســل إليــه بمرونــة وفعاليــة.

املراسالت
املراســالت  يف   ودقــة  بوضــوح  نفســه  عــن  التعبــر  يســتطيع 
ذلــك  يف  بمــا  وفعاليــة،  بمرونــة  اللغــة  باســتخدام  الشــخصية، 

والفكاهــي. )االنفعــايل(،  العاطفــي  االســتخدام 
يســتطيع بتعبــر جّيــد ودقــة جّيــدة كتابــة املراســالت الرســمية مثــل 
رســائل التوضيــح، والطلبــات، والتوصيــات، والشــكوى والتعاطــف 

والتعــازي.
)Online( التفاعل السحايب

حوارات ومناقشات سحابي�ة
ــيم أو  ــاش أكادي ــاة، يف نق ــال يف احلي ــكل فّع ــارك بش ــتطيع  أن يش يس
مهــي  ســحايب، وطلــب وإعطــاء مزيــد مــن التوضيــح  للمهــام املعقــدة  

واملجــردة عنــد الضــرورة.
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الســحايب،  التفاعــل  لســياق   وفًقــا   الســياق  تكييــف  يســتطيع  
كان  إذا  التبــ�ادالت  نفــس  ضمــن  آخــر  إىل  ســياق  مــن  واالنتقــال 

ورًيــا. ضر
يســتطيع  االخنــراط يف التبــ�ادل عــرب اإلنرنــت يف الوقــت احلقيقــي مــع 
ــة  ــار الثقافي ــة واآلث ــا  التواصلي ــم النواي ــاركن، وفه ــن املش ــد م العدي

مــن املســاهمات املختلفــة.
األكاديمّيــة  أو  املهنّيــ�ة  احلجــج  يف  والطعــن  التقييــم  يســتطيع  

اإلنرنــت. عــرب  املباشــرة  واملناقشــة 
املعامالت عرب اإلنرنت ذات الهدف الواضح واملحدد

يســتطيع  تنســيق مجموعــة تعمــل علــى مشــروع عــرب اإلنرنــت، 
العــروض  وتقييــم  التفصيلّيــة،  التعليمــات  ومراجعــة  وصياغــة 
مــن أعضــاء الفريــق وتقديــم توضيحــات مــن أجــل حتقيــق املهــام 

املشــركة.
يســتطيع  أن يشــارك يف املشــاريع املعقــدة الــي تتطلــب الكتابــة 
الســحايب،  التعــاون  أشــكال  مثــل  الصياغــة  إعــادة  و  التعاونّيــ�ة 

الهــدف. إىل  للوصــول  بدقــة  التعليمــات  ونقــل   ومتابعــة  
يســتطيع  التعامــل بفعاليــة مــع مشــاكل االتصــال والقضايــا الثقافية 
ــطة  ــت بواس ــرب اإلنرن ــ�اديل ع ــاوين أو التب ــ�ادل التع ــأ يف التب ــي تنش ال
إعــادة الصياغــة والتوضيــح مــن خــالل وســائل اإلعــالم )البصريــة، 

ــورة(. ــوت والص الص
االسراتيجيات التفاعلية

تب�ادل األدوار
يســتطيع  اختيــ�ار عبــارة مناســبة مــن نطاق اخلطــاب املتاح بســهولة، 
وتقديــم مالحظاتــه بشــكل مناســب مــن أجل احلصــول علــى الكلمة، 

أو لكســب الوقــت واحلفــاظ علــى الكلمــة يف أثنــ�اء التفكر.
التعاون

ــن  ــاهمات املتحدث ــارة بمس ــة بمه ــاهمة اخلاص ــط املس ــتطيع  رب يس
ــن. اآلخري

نشاطات الوساطة
الوساطة العامة

علــى  يســاعد  مّمــا  كوســيط،  فّعــال  بشــكل  يعمــل  أن  يســتطيع  
وجهــات  تفســر  خــالل  مــن  اإلجيــايب  التفاعــل  علــى  احلفــاظ 
النظــر املختلفــة، وإدارة الغمــوض، وتوقــع ســوء الفهــم والتدخــل 
علــى  البنــ�اء  ويمكنــه  احلديــث.  توجيــه  إلعــادة  الدبلومــايس 
مســاهمات مختلفــة للمناقشــة، وحتفــز املنطــق مــع سلســلة مــن 
األســئلة. ويمكــن أن ينقــل بوضــوح  وبطالقــة يف  لغــة منظمــة بشــكل 
جّيــد األفــكار املهمــة يف  نصــوص طويلــة ومعقــدة، ســواء أكانــت 
تتعلــق بمجــاالت اهتمامــه  أم ال، بمــا يف ذلــك اجلوانــب التقييميــة 

الدقيقــة. الفــروق  ومعظــم 
وساطة النص
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نشر معلومات محددة يف الكالم
يســتطيع أن يوضــح يف اللغــة الثانيــ�ة أهميــة املعلومات املحــددة  ذات 
ــوب  ــد مكت ــل ومعق ــص طوي ــن ن ــن م ــم مع ــودة يف قس ــة املوج الصل

باللغــة األوىل.
نشر  معلومات محددة يف الكتابة

ــة ذات  ــروض التقديمي ــ�ة الع ــة الثاني ــ�ا يف اللغ ــل كتابًي ــتطيع النق يس
النظــر  يســتحق  أيهــا  إىل  مشــًرا  األوىل،  اللغــة  يف  بمؤتمــر  الصلــة 

لتفصيــل. با
يســتطيع أن يت�ابــع كتابــة يف اللغــة  الثانيــ�ة الفكــرة )األفــكار( ذات 
ــكل  ــة بش ــا منظم ــا لكنه ــدة افراضي ــوص معق ــواردة يف نص ــة ال الصل
املهــي  اهتمامــه  مجــاالت  ضمــن  األوىل  املكتوبــة   باللغــة  جيــد 

والشــخيص. واألكاديــيم 
يســتطيع أن يت�ابــع كتابــة يف اللغــة  الثانيــ�ة الفكــرة )األفــكار( ذات 
ــواردة يف مقــال مكتــوب باللغــة  األوىل مــن مجــال أكاديــيم  الصلــة ال

ــ�ة. ــة مهني أو بمجل
معاجلة نص شفوي

الطويلــة  النصــوص  الثانيــ�ة  اللغــة   يف  يلخــص  أن  يســتطيع 
األوىل. اللغــة   يف  امللحــة  والضروريــة 

يســتطيع   أن يشــرح يف اللغــة  الثانيــ�ة  الفــروق الدقيقــة يف عــرض 
حقائــق وحجــج يف اللغــة  األوىل.

يســتطيع أن يســتغل املعلومــات واحلجــج مــن نــص معقــد منطــوق 
أو مكتــوب باللغــة األوىل للتحــدث عنــه باللغــة الثانيــ�ة، وإضافــة 

ــك. ــا إىل ذل ــه، وم رأي
يســتطيع أن يشــرح يف اللغــة  الثانيــ�ة املوقــف أو الــرأي املعــرب عنــه يف 
النــص املنطــوق أو املكتــوب باللغــة  األوىل حــول موضــوع متخصــص، 
ودعــم االســتدالالت الــي يقــوم بهــا مــع اإلشــارة إىل مقاطــع  محــددة 

يف األصــل.
معاجلة نص مكتوب

يســتطيع أن يلخــص كتابــة باللغــة  الثانيــ�ة نصــوص طويلــة ومعقدة 
مكتوبــة يف اللغــة األوىل، وتفســر املحتــوى بشــكل مناســب، شــريطة 

التحقــق مــن املعــى الدقيــق للمفاهيــم التقنيــ�ة غــر العاديــة.
ــل  ــل  )التحلي ــٍد مث ــٍل ومعق ــٍص طوي ــة ن ــص، كتاب ــتطيع التلخي يس
ــ�ة،  ــة أدبي ــة،  حتريــر، مراجع ــف رواي ــيم، مقتط ــيايس  أكادي ــال  س ملق
محرًمــا  مــن كتــاب علــيم( جلمهــور معــن،  أو مقتطــف  تقريــر، 

األســلوب وســياق األصــل.
ــا إىل  ــات وم ــدوات واالجتماع ــرات والن ــات )املحاض ــن املالحظ تدوي

ــك(. ذل
حــول  محاضــرة  خــالل  تفصيليــة  مالحظــات  يــدون  أن  يســتطيع 
مواضيــع يف مجــال ختصصــه ويســجيل املعلومــات بدقــة شــديدة 
ومقاربــة مــن األصــل  لدرجــة أن املالحظــات يمكــن اســتخدامها أيًضــا 

ــن. ــخاص آخري ــل أش ــن قب م
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يســتطيع أن يصــف بالتفصيــل تفســره الشــخيص للعمــل، وحتديــد 
ردود أفعالــه علــى ممــزات معينــ�ة وشــرح داللتهــا.

يســتطيع حتديــد اخلطــوط العريضــة لتفســره للشــخصية يف العمل: 
احلالــة النفســية / العاطفيــة ودوافــع أفعالهــا، وعواقبها.

يســتطيع أن يعطــي تفســره الشــخيص لتطويــر حبكــة فنيــ�ة، أو 
الشــخصيات واملواضيــع يف قصــة أو روايــة أو فيلــم أو مســرحية.

حتليل وانتقاد النصوص اإلبداعية )بما يف ذلك األدب(.
يســتطيع تقييــم مجموعــة واســعة مــن النصــوص بشــكل نقــدي بمــا 

يف ذلــك األعمــال األدبيــ�ة لفــرات وأنــواع مختلفــة.
يستطيع تقييم مدى تلبي�ة العمل التفاقيات النوع األديب.

العمــل  يشــغل  كيــف  طريقــة  علــى  ويعلــق  يصــف  أن  يســتطيع 
اجلمهــور )علــى ســبي�ل املثــال مــن خــالل بنــ�اء التوقعــات وختريبهــا(.

وساطة املفاهيم
التعاون يف مجموعات

تسهيل التفاعل التعاوين مع األقران
النظــر املختلفــة داخــل  يســتطيع أن يظهــر احلساســية لوجهــات 
حتفظــات،  أي  وصياغــة  باملســاهمات  واالعــراف  املجموعــة، 
مــن  يقلــل  أو  فيهــا  يتجنــب  بطريقــة  االنتقــادات  أو  واخلالفــات 

إلهانــة. ا
يستطيع تطوير التفاعل واملساعدة بلباقة يف توجيهه حنو اخلتام.

يســتطيع تقييــم املشــاكل والتحديــات واملقرحــات بشــكل تعــاوين 
ــا. ــيض قدم ــق للم ــد الطري ــل حتدي ــن أج ــة م مناقش

يســتطيع أن يســلط الضــوء علــى التن�اقضــات يف التفكــر، ويتحــدى 
أفــكار اآلخريــن يف محاولــة التوصــل إىل إجمــاع.

إدارة العمل اجلماعي
إدارة التفاعل 

ــث،  ــه احلدي ــادة توجي ــل إع ــن أج ــًيا م ــل دبلوماس ــتطيع أن يت�دخ يس
ــرس. ــن أو املتغط ــلوك املهيم ــة الس ــم  ملواجه ــيطرة أحده ــع  س ومن

تشجيع احلديث املفاهييم
يســتطيع طــرح سلســلة مــن األســئلة املفتوحــة الــي تبــى علــى 
مثــل  املنطقــي  التفكــر  حتفــز  أجــل  مــن  مختلفــة  مســاهمات 

والتنبــؤ(. والتبريــر  والتحليــل  واالســتدالل،  )االفــراض، 
التواصل الوسائطي

تسهيل الفضاء التعددي
ــاهمة  ــات، واملس ــن الثقاف ــاءات ب ــيط يف لق ــل كوس ــتطيع أن يعم يس
يف ثقافــة االتصــال املشــركة مــن خــالل توضيــح الكلمــات الغامضــة 

وتقديــم املشــورة والدعــم، وجتنــب ســوء الفهــم.
القيــام بــدور الوســيط يف املواقــف غــر الرســمية )مــع األصدقــاء 

والزمــالء(
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يســتطيع التواصــل بطالقــة يف اللغــة  الثانيــ�ة بمعــى مــا يقــال يف 
ــخصية  ــات الش ــن املوضوع ــعة م ــة واس ــول مجموع ــة  األوىل ح اللغ
بشــكل  املهمــة  املعلومــات  ونقــل  املهــي،  واالهتمــام  واألكاديميــة 

واضــح و بإجيــاز وكذلــك شــرح املراجــع الثقافيــة.
تسهيل التواصل يف املواقف واخلالفات

يســتطيع صياغــة طلــب دبلومــايس لــكل جانــب يف اخلــالف لتحديــد 
مــا هــو أســايس ملوقفهــم، ومــا يمكــن االســتغناء عنــه يف ظــل ظــروف 

معينــ�ة.
يســتطيع اســتخدام لغــة مقنعــة القــراح أن األطــراف  الواقعــة يف 

خــالف عليهــا االنتقــال إىل مرحلــة   جديــدة.
اسراتيجيات الوساطة

اسراتيجيات لشرح مفهوم جديد
التكيف مع اللغة

عنــد  الصعبــة  واملفاهيــم  الفنيــ�ة  املصطلحــات  شــرح  يســتطيع 
ختصصــه. مجــال  يف  األمــور  حــول  اخلــرباء  غــر  مــع  التواصــل 

ــي  ــدة  ال ــ�ة املعق ــوص التقني ــر النص ــة وتفس ــادة صياغ ــتطيع إع يس
ال يملــك معرفــة خاصــة بهــا، مســتخدما لغــة غــر تقنيــ�ة مناســبة .

اجلملــة،  )بنــ�اء  املثــال  ســبي�ل  علــى  لغتــه  تكييــف  يســتطيع 
يف  معقــد  متخصــص  موضــوع  جلعــل  بالرتيــب  واملصطلحــات( 

بــه. معرفــة  أي  يملكــون  ال  الذيــن  املســتقبلن  متنــ�اول 
تبسيط املعلومات املعقدة

يســتطيع أن يســهل فهــم قضيــة معقــدة مــن خــالل إبــراز و تصنيــف 
النقــاط الرئيســة، وعرضهــا عــن طريــق تقديمهــا  بنمــط  متصــل 
منطقًيــا وتعزيــز الرســالة مــن خــالل تكــرار اجلوانــب الرئيســة بطــرق 

ــة. مختلف
اسراتيجيات تبسيط النص

تبسيط  النص املكثف
الوصــول إىل املحتــوى املعقــد والصعــب أكــرث  يســتطيع أن جيعــل 
ــا  ــرث وضوًح ــكل أك ــة بش ــب الصعب ــرح اجلوان ــق ش ــن طري ــهولة، ع س

وإضافــة تفاصيــل مفيــدة.
تبسيط النص

يســتطيع إعــادة تنظيــم نــص مرجعــي معقــد مــن أجــل الركــز علــى 
النقــاط األكــرث صلــة باجلمهــور املســتهدف.

كفايات اللغة التواصلية
الكفاية اللغوية

مجال اللغة العام
النحويــة  الراكيــب  مــن  واســعة  مجموعــة  اســتخدام  يســتطيع 

كبــرة وبمرونــة  مناســب  بشــكل  املعقــدة 
ــة  ــن اللغ ــعة م ــة واس ــن مجموع ــبة م ــة مناس ــ�ار صيغ ــه اختي ويمكن
للتعبــر عــن نفســه بوضــوح دون احلاجــة إىل تقييــ�د مــا يريــد قولــه.
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مجال املفردات
بتخطــي  تســمح   واســعة  معجميــة  بمجموعــة  جّيــد  إلمــام  لديــه 
ــن  ــح ع ــث الواض ــن البح ــل م ــع قلي ــاب؛ م ــهولة وإطن ــوات بس الفج

التجنــب. اســراتيجيات  أو  التعبــرات 
يســتطيع االختيــ�ار مــن بــن خيــارات املفــردات يف جميــع املواقــف 
األقــل  للكلمــات  املرادفــة  املعــاين  اســتغالل  طريــق  عــن  تقريًبــ�ا 

شــيوًعا.
والعاميــة،  املشــركة  االصطالحيــة  للتعبــرات  جيــد  إتقــان  لديــه 

ويمكــن أن يلعــب بالكلمــات بشــكل جّيــد إىل حــّد مــا.
الدقة النحوية

حيافــظ باســتمرار علــى درجــة عاليــة مــن الدقــة النحويــة؛ واألخطــاء 
نــادرة ويصعــب اكتشــافها.

التحكم يف املفردات
يستخدم مفردات أقل شيوًعا اصطالحًيا ومالئمة.

زالت طفيفة عرضية، ولكن ال يوجد أخطاء كبرة يف املفردات.
ضبط الصوتي�ات )النطق(

يســتطيع اســتخدام مجموعــة كاملــة من الســمات الصوتيــ�ة يف  اللغة 
الهــدف مــع حتكــم كاف لضمــان الوضــوح يف جميــع أحنــاء النــص. 
ــع  ــدف؛ م ــة اله ــوات اللغ ــع أص ــن جمي ــا ع ــر عملًي ــتطيع التعب ويس
بعــض مالمــح اللهجــة املحفوظــة مــن لغــة )لغــات( أخــرى قــد تكــون 

ملحوظــة، لكنهــا ال تؤثــر علــى الوضــوح.
اإلنت�اج الصويت

تقريًبــ�ا  الهــدف  اللغــة  أصــوات  جميــع  عــن  التعبــر  يســتطيع 
باســتخدام درجــة عاليــة مــن الســيطرة. ويمكنــه عــادة تصحيــح 

الصــوت. يف  ملحــوظ  بشــكل  أخطــأ  إذا  النطــق 
الرموز التطريزية

هفــوات  مــع  وسلًســا  واضًحــا  شــفوًيا  خطاًبــا  ينتــج  أن  يســتطيع 
عرضيــة يف الســيطرة علــى اإلجهــاد واإليقــاع والنــرب، الــي ال تؤثــر علــى 

الوضــوح أو الفاعليــة.
ــن  ــح م ــكل صحي ــرب بش ــكان الن ــم وم ــن التنغي ــرق ب ــتطيع أن يف يس

ــه. ــد قول ــا يري ــر  عّم ــل التعب أج
ضبط الرسم الكتايب

التخطيط والفقرات وعالمات الرقيم متسقة ومفيدة.
الهجاء دقيق، بصرف النظر عن الزالت العرضية لكتابت�ه.

الكفاية االجتماعية اللغوية
املالءمة االجتماعية اللغوية

التعبــرات  مــن  واســعة  مجموعــة  علــى  التعــرف  يســتطيع 
ــد  ــك  ق ــع ذل ــياق؛ وم ــوالت الس ــة، وتقديــر حت ــة و العامي االصطالحي
حتتــاج إىل تأكيــد التفاصيــل العرضيــة، خاصــة إذا كانــت اللهجــة غــر 

مألوفــة.
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ــتطيع فهــم الفكاهــة واملراجــع الثقافيــة الضمنيــ�ة واملفاهيميــة  يس
ــاين. ــة للمع ــروق الدقيق ــاط الف والتق

يســتطيع متابعــة األفــالم الــي تســتخدم درجــة كبــرة مــن اللغــة 
املســتعملة. واملصطلحــات  العاميــة 

يســتطيع اســتخدام اللغــة بمرونــة وفعاليــة ألغــراض اجتماعيــة، بمــا 
يف ذلــك االســتخدام العاطفــي والفكاهــي.

يســتطيع ضبــط مســتواه الرســيم )الســياق واألســلوب( لتتن�اســب 
مــع الســياق االجتماعــي: رســيم أو غــر رســيم أو العاميــة حســب 

ــت. ــوق الثاب ــص املنط ــى الن ــاظ عل ــة و احلف احلاج
يســتطيع تأطــر املالحظــات النقديــة أو التعبــر عــن خــالف قــوي 

دبلوماســيا.
الكفاية التداولية

املرونة
ــردد أو  ــزتام أو ال ــات االل ــن درج ــر ع ــره للتعب ــح تعب ــتطيع توضي يس

ــن. ــدم اليق ــة أو ع الثق
تب�ادل األدوار

يســتطيع اختيــ�ار عبــارة مناســبة مــن نطــاق وظائــف اخلطــاب املتــاح 
بســهولة لتقديــم مالحظاتــه بشــكل مناســب مــن أجــل احلصــول 
علــى الكلمــة، أو لكســب الوقــت واحلفــاظ علــى الكلمــة يف أثنــ�اء 

ــر. التفك
تطوير املواضيع

لالحتفــاظ  املعــي  النــص  نــوع  اصطالحــات  اســتخدام  يســتطيع 
بانتبــ�اه  القــارئ ونقــل األفــكار املعقــدة.

يســتطيع توســيع ودعــم النقــاط الرئيســة إىل حــد مــا  باإلضافــة  إىل 
ــة. ــة ذات الصل ــباب واألمثل األس

السبك واحلبك
ــا واضًحــا يت�دفــق بسالســة ومنظــم بشــكل  يســتطيع أن ينتــج خطاًب
جّيــد،  مظهــًرا حتكًمــا يف اســتخدام األنمــاط املنظمــة، وأدوات الربــط.
ــتخدام  ــد، باس ــكل جّي ــا بش ــًكا منظًم ــا متماس ــج نًص ــتطيع أن ينت يس

ــة. ــاط التنظيمي ــبك، واألنم ــن أدوات الس ــة م ــة متنوع مجموع
دقة االقراح

ــات،  ــق بالدرج ــا يتعل ــة فيم ــات بدق ــرز اآلراء والبي�ان ــتطيع أن يط يس
علــى ســبي�ل املثــال، اليقــن / عــدم اليقــن، االعتقــاد / الشــك، 

االحتماليــة، إلــخ.
ــارة  ــة لإلش ــة اللغوي ــن الطريق ــال م ــكل فع ــتفادة بش ــتطيع االس يس

ــف. ــة أو املوق ــة، واحلج ــوة املطالب إىل ق
الطالقة الشفوية

يســتطيع التعبــر عــن نفســه بطالقــة وتلقائيــ�ة بــدون جهــد. و يمكــن 
ــن  ــب م ــوع الصع ــة املوض ــلس للغ ــي الس ــق  الطبيع ــق التدف أن يعي

الناحيــة النظريــة. 
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الكفايات التعددية اللغوية والثقافية
البن�اء على التعددية الثقافية

يســتطيع أن يفســر حبساســية اخللفيــة الثقافيــة  وتفســر ومناقشــة 
ــاءات  ــى  لق ــاد عل ــات باالعتم ــم واملمارس ــة والقي ــدات الثقافي املعتق

بــن الثقافــات، قــراءة، فيلــم، إلــخ.
ــة  ــأن قضي ــية بش ــا بدبلوماس ــا حازًم ــة موقًف ــذ بثق ــتطيع أن يتخ يس

ــن. ــر اآلخري ــة نظ ــرام وجه ــار اح ــع إظه ــدأ، م مب
البن�اء على مرجع متعدد اللغات

يســتطيع التب�ديــل بــن اللغــات بمرونــة لتســهيل التواصــل يف ســياق 
متعــدد اللغــات، وتلخيــص وتســليط الضــوء يف اللغــات املختلفــة 
ــوص  ــاش والنص ــاهمة يف النق ــات للمس ــددي للغ ــه التع ــن مخزون م

ــة. املرجعي
املكتــوب  أو  املنطــوق  النــص  ومناقشــة  فهــم  يدعــم  أن  يســتطيع 
بلغــة واحــدة مــن خــالل شــرح وتلخيــص وتوضيــح وتوســيع يف لغــة 

)لغــات( أخــرى مــن ذخرتــه  اللغويــة املتعــددة.
يســتطيع املشــاركة بفعاليــة يف محادثــة بلغتــن أو أكــرث مــن مخزونــه 
ــا مــع تغــرات اللغــة وتلبيــ�ة االحتي�اجــات واملهــارات  اللغــوي، متكيًف

اللغويــة لــدى املحاوريــن.
يســتطيع أن يســتجيب بشــكل تلقــايئ ومــرن باللغــة املناســبة عندمــا 

يغــر شــخص آخــر لغتــه إىل لغــة أخــرى مــن مخزونــه اللغــوي.
C 2

نشاطات اللغة التواصلية واالسراتيجية
النشاطات االستقبالية

املحادثة االستقبالية
الفهم العام لالستماع

يســتطيع أن يفهــم بســهولة أي نــوع مــن اللغــة املنطوقــة، ســواء كان 
ــا أو مســجاًل، وتوصيلــه بســرعة طبيعّيــة. حيًّ

االستماع كعضو  يف حضور يّح
املختصــة  التقديمّيــة  والعــروض  املحاضــرات  متابعــة  يســتطيع 

مألوفــة. غــر  مصطلحــات  أو  العاميــة،  موظًفــا 
يســتطيع أن يقــوم باســتنت�اجات مناســبة عندمــا ال تكــون الروابــط أو 

اآلثــار املرتبــ�ة عليهــا واضحــة.
يستطيع أن يفهم مغزى النكات أو التلميحات يف عرض تقدييم.

االستقبال الكتايب
فهم الكتابة الشامل

يســتطيع أن يفهــم تقريًبــ�ا جميــع أشــكال اللغــة املكتوبــة بمــا يف ذلــك 
املجــردة أو املعقــدة بنيوًيــا أو الكتابــة األدبيــ�ة  أو غــر األدبيــ�ة .

الطويلــة  النصــوص  مــن  واســعة  مجموعــة  يفهــم  أن  يســتطيع 
ـر الفــروق الدقيقــة يف األســلوب واملعــى الضمــي  واملعقــدة، وتقدـي

والصريــح.
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النشاطات اإلنت�اجية
اإلنت�اج الشفوي الكلي

بسالســة  التدفــق  وســهل  واضًحــا  خطاًبــا  ينتــج  أن  يســتطيع 
باســتخدام بنيــ�ة منطقيــة فعالــة تســاعد املتلقــي علــى تذكــر النقــاط 

املهمــة.
مخاطبة  اجلمهور

ــر  ــور غ ــه  جلمه ــة ويوضح ــًدا بثق ــا معق ــدم موضوًع ــتطيع أن يق يس
ــات  ــ�ة احتي�اج ــة لتلبي ــه بمرون ــث وتكييف ــة احلدي ــه، وهيكل ــوف ل مأل

ــور. اجلمه
يستطيع التعامل مع األسئلة الصعبة وحى العدائي�ة.

اإلنت�اج الكتايب
اإلنت�اج الكتايب العام

يســتطيع أن يكتــب نصوًصــا واضحــة ومتدفقــة بسالســة ومعقــدة 
بطريقــة مناســبة وبأســلوب فّعــال وهيــكل منطقــي يســاعد القــارئ 

علــى العثــور علــى األفــكار املهمــة.
اسراتيجيات اإلنت�اج

التعويض
تذكرهــا  يمكنــه  ال  بكلمــة  مــكائف  مصطلــح  اســتب�دال  يســتطيع 

مالحظتهــا. يمكــن  وبالــكاد  بسالســة 
أنشطة التفاعل

التفاعل الشفوي
املناقشة

يســتطيع التحــدث بشــكل مريــح ومالئــم، دون عوائــق أو قيــود لغوية 
يف إجــراء حيــاة اجتماعيــة وشــخصية كاملة.

مناقشة رسمية )اجتماعات(
أو  املعقــدة  القضايــا  معاجلــة  بشــأن  املشــورة  تقديــم  يســتطيع 
احلساســة أو اخلالفيــة، شــريطة أن يكــون لديــه املعرفــة املتخصصــة 

الالزمــة.
دوره  وينتظــر  بثقــة،  العدائيــ�ة  األســئلة  مــع  التعامــل  يســتطيع 

املضــادة. احلجــج  ودحــض  بدبلوماســية  للتحــدث 
دور املقاَبل واملقاِبل

يســتطيع احلفــاظ علــى دوره يف احلــوار بشــكل جّيــد للغايــة، وتنظيــم 
التحــدث والتفاعــل بشــكل رســيم مــع طالقــة بــدون جهــد كمحــاور 
أو الشــخص الــذي تتــم مقابلتــه بــدون أي ضــرر علــى املتحدثــن 

ــن. اآلخري
استخدام االتصاالت )روابط الصوت والفيديو(

األغــراض  لــكل  وفعاليــة  بثقــة  االتصــاالت  اســتخدام  يســتطيع 
الشــخصية واملهنيــ�ة، حــى لــو كان هنــاك بعــض التدخــل أو لــدى 

املتصــل لهجــة أقــل درايــة.
التفاعل الكتايب
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التفاعل الكتايب العام
ــ�ا ألي  ــبن تقريًب ــلوب مناس ــربة وأس ــه بن ــن نفس ــر ع ــتطيع التعب يس

ــيم. ــر الرس ــيم وغ ــايب الرس ــل الكت ــن التفاع ــوع م ن
)Online( التفاعل السحايب

حوارات ومناقشات سحابي�ة
بفعاليــة  معــه  والتعامــل  املحتمــل  الفهــم  ســوء  توقــع  يســتطيع 
الفعــل  وردود  االتصاليــة  والقضايــا  الثقافيــة،  األمــور  متضمًنــا 

اإلنرنــت. عــرب  مناقشــة  يف  حتــدث  الــي  االنفعاليــة 
لتن�اســب  وأســلوبه  الســياق  تكييــف  وســرعة  بســهولة  يســتطيع 
واألفعــال  االتصاليــة  واألغــراض  اإلنرنــت  بيئــ�ات  مختلــف 

. بيــ�ة خلطا ا
يســتطيع التعبــر عــن نفســه بوضــوح ودقــة عــرب نقــاش ســحايب 

متكيًفــا مــع مرونــة اللغــة وحساســية النــص،

متضمًنا االستخدام االنفعايل والفكاهي.
املعامالت عرب اإلنرنت ذات الهدف الواضح واملحدد

يســتطيع حــل ســوء الفهــم والتعامــل بفعاليــة مــع االختالفــات الــي 
قــد تنشــأ يف أثنــ�اء العمليــة التعاونيــ�ة.

أنشطة الوساطة
 الوساطة العامة

يســتطيع أن يتوســط بشــكل فعــال وطبيعــي، مــع القيــام بــأدوار 
مختلفــة وفًقــا الحتي�اجــات النــاس والوضــع املعــي، وحتديــد الفــروق 
الدقيقــة والتيــ�ارات وتوجيــه نقــاش حســاس. ويمكنــه أن يفســر 
ــج  ــق واحلج ــرض احلقائ ــة ع ــم طريق ــدة التنظي ــة، جي ــة واضح بلغ
املقدمــة، ونقــل اجلوانــب التقييميــة ومعظــم الفــروق الدقيقــة بدقة،  
ويشــر إىل اآلثــار املرتبــ�ة علــى الثقافــة االجتماعيــة  مثــل )اســتخدام 

ــم(. ــخرية، والتهك ــن الس ــل م ــياق، والتقلي الس
وساطة النص

نشر معلومات محددة يف الكالم
يســتطيع أن يوضــح يف اللغــة  الثانيــ�ة أهميــة املعلومــات املحــددة 
ــة   ــوب باللغ ــد مكت ــل ومعق ــص طوي ــن ن ــن م ــم مع ــودة يف قس املوج

األوىل.
نشر معلومات محددة يف الكتابة

يســتطيع النقــل كتابــة باللغــة الثانيــ�ة أي مقدمــات يف مؤتمــر معطــاة 
باللغــة األوىل ذات صلــة باملوضــوع، مشــًرا أيهمــا يســتحق االهتمــام 

بالتفاصيــل.
يســتطيع أن يت�ابــع كتابــة يف اللغــة الثانيــ�ة الفكــرة )األفــكار( ذات 
ــكل  ــة بش ــا منظم ــا لكّنه ــدة افراضًي ــوص معق ــواردة يف نص ــة ال الصل
جّيــد يف اللغــة األوىل ضمــن مجــاالت اهتمامــه املهــي واألكاديــيم 

والشــخيص.
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يســتطيع أن يت�ابــع كتابــة يف اللغــة الثانيــ�ة الفكــرة )األفــكار( ذات 
ــوارد يف اللغــة األوىل مــن مجلــة أكاديميــة  ــواردة يف املقــال ال الصلــة ال

ــ�ة. أو مهني
ــا إىل  ــات وم ــدوات واالجتماع ــرات والن ــات )املحاض ــن املالحظ تدوي

ــك(. ذل
يســتطيع أخــذ مالحظــات بالتفصيــل وإعــادة الكتابــة واالختصــار 
بــن  والعالقــات  جتريديــة  مفاهيــم  فهــم  يســتطيع  حــى  بنجــاح 

األفــكار.
التعبــر عــن اســتجابة شــخصية للنصــوص اإلبداعيــة )بمــا يف ذلــك 

األدب(
يســتطيع أن يصــف بالتفصيــل تفســره الشــخيص للعمــل، وحتديــد 

ردود أفعالــه / ردود فعلهــا علــى مــزات معينــ�ة وشــرح داللتهــا.
يف  للشــخصية  لتفســره  العريضــة  اخلطــوط  حتديــد  يســتطيع 
العمــل: احلالــة النفســية / العاطفيــة ودوافــع أفعالهــا وعواقــب 

األفعــال.  هــذه 
فنيــ�ة،  حبكــة  لتطويــر  الشــخيص  تفســره  يعطــي  أن  يســتطيع 
والشــخصيات واملواضيــع يف قصــة أو روايــة أو فيلــم أو مســرحية. 

وساطة املفاهيم
التعاون يف مجموعات

تسهيل التفاعل التعاوين مع األقران
النظــر املختلفــة داخــل  يســتطيع أن يظهــر احلساســية لوجهــات 
حتفظــات،  أي  وصياغــة  باملســاهمات  واالعــراف  املجموعــة، 
واخلالفــات أو االنتقــادات بطريقــة تتجنــب أو تقلــل منهــا أي إهانــة.

يستطيع تطوير التفاعل وبشكل تكتيكي يوجهه حنو اخلاتمة .
إدارة العمل اجلماعي 

التعاون لبن�اء املعى، إدارة التفاعل
يســتطيع أن يقــوم بــأدوار مختلفــة حســب احتي�اجــات املشــاركن 
ذلــك(  إىل  ومــا  املشــرف،  وســيط،  )خبــر،  النشــاط  ومتطلبــات 

املناســب.  الفــردي  الدعــم  وتقديــم 
تشجيع احلديث املفاهييم

مناقشــة  يف  األفــكار  تطويــر  يف  فعــال  بشــكل  يــؤدي  أن  يســتطيع 
موضوعــات مجــردة معقــدة، وتوجيــه اجتــاه احلديــث عــن طريــق 
توضيــح  علــى  اآلخريــن  وتشــجيع  الهادفــة  املوجهــة  األســئلة 

أســبابهم. 
كفايات اللغة التواصلية

الكفاية اللغوية
الدقة النحوية

 حيــاول املحافظــة علــى التحكــم النحــوي املســتمر للغــة املعقــدة، حــى 
ــام،  ــط لألم ــر، كالتخطي ــيء آخ ــغواًل ب ــه مش ــزه وانتب�اه ــو كان  ترك ل

ومراقبــة ردود أفعــال اآلخريــن.
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التحكم يف املفردات
االستخدام الصحيح والدائم للمفردات.

المادة الصوتي�ة
يســتطيع التعبــر عــن جميــع أصــوات اللغــة الهــدف تقريًبــ�ا بوضــوح 

ودقــة.
الرموز التطريزية

واإليقــاع  النــرب  )مثــل  اإلجيابيــ�ة  الســمات  يســتغل  أن  يســتطيع 
والتنغيــم ( بشــكل مناســب وفعــال مــن أجــل نقــل ظــالل املعــاين 

والتأكيــدات. االختالفــات  مثــال  مناســب،  وبشــكل  بفعاليــة  
ضبط الرسم الكتايب

الكتابة خالية من األخطاء اإلمالئي�ة
الكفايات التعددية اللغوية والثقافية

البن�اء على التعددية الثقافية
يســتطيع استكشــاف أوجــه التشــابه واالختــالف بــن االســتعارات و 
أنــواع أخــرى مــن الــكالم يف اللغــة مــن ذخرتــه اللغويــة املتعــددة إمــا 

مــن أجــل تأثــر البالغــة أو املتعــة.
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مالحظــات نقديــة علــى وثيقــة اإلطــار املرجعــي يف تعليــم الصغــار الوثيقــة الثانيــ�ة الــي 
تســتهدف الفئــة العمريــة: 11-15 ســنة.

اشــتملت الوثيقــة الثانيــ�ة – موضــع الدراســة – علــى مســتويات الكفــاءة الســتة حبســب 	 
اإلطــار املرجعــي األوريب مــن pre A1 إىل C2، يف حــن اشــتملت الوثيقــة األوىل كمــا ورد يف 

.C1 إىل pre A1 ــن ــن م ــتويات م ــى املس ــابقة عل ــة الس الدراس

وغطــت 	   ،C2 إىل   pre A1 مــن  العمــوم  علــى  الرئيســة  املســتويات  الواصفــات  غطــت 
األخــرى.  األحيــان  بعــض  يف   والفرعــي  الرئيــس  املســتوين 

تتكــون واصفــات كل مســتوى مــن املســتويات الرئيســة تقريًبــ�ا مــن نفــس العناويــن 	 
الفرعيــة يف األعــم األغلــب، ويمكــن تســجيل مالحظتــن أساســيتن يف هــذ الســياق؛ األوىل 
ــة  ــن الفرعي ــا العناوي ــة، أّم ــتويات الرئيس ــدة يف كل املس ــت موح ــربى بقي ــن الك أن العناوي
فقــد جــاءت بشــكل حلــزوين أي أّنهــا قــد تبقــى كمــا هــي – نــادًرا – وقــد تــزداد كلمــا صعدنــا 
ــوًدا  ــ�ا صع ــا ارتقين ــرى كلم ــات األخ ــض الكفاي ــي بع ــي تغط ــى، لك ــو األعل ــتويات حن يف املس
يف املســتويات، أّمــا بالنســبة للواصفــات التفصيليــة ضمــن كل فئــة مــن فئــات الكفايــات 
الرئيســة فإنهــا تزيــد عــدًدا كلمــا ارتقينــ�ا يف املســتويات إىل أعلــى كذلــك احلــال. وينطبــق 
ــد  ــه فق ــام ب ــب القي ــتطيع الطال ــا يس ــة م ــي قائم ــة وه ــ�ة الرابع ــى اجلزئي ــث عل ــذا احلدي ه

جــاءت كذلــك بشــكل أوســع كلمــا ارتقينــ�ا يف املســتويات حنــو القمــة.

اشــتملت الواصفــات علــى مواقــف حديثــ�ة ومعاصــرة وجاذبــة تعــد مــن صلــب حيــاة 	 
اليافعــن املعاصــرة ممــا تدفعهــم إىل االخنــراط يف عمليــة التعلــم والتعليــم، ومــن ذلــك:

o .يستطيع التعليق على منشورات اآلخرين عرب اإلنرنت، بلغة بسيطة مكتوبة

يالحــظ علــى اإلطــار األورويب يف تعليــم الصغــار تأثــره الواضــح باإلطــار األورويب يف تعليــم 	 
الكبــار، ومــن مالمــح هــذا التأثــر اشــتمال اإلطــار اخلاص بتعليــم الصغــار لقضايا ومســائل 

تعــد غــر مناســبة لصغــار الدارســن، ونذكــر علــى ســبي�ل املثــال ال احلصــر: 

o  يســتطيع تقديــم طلــب إجــازة. فهــل يفــرض باملتعلــم الصغــر الــذي لــم يبلــغ بعــد
اخلامســة عشــرة أن يعمــل وأن يتقــدم بطلــب إجــازة مــن العمــل.

o  يمكــن بســهولة وســرعة تكييــف ســياق احلديــث وأســلوبه لتن�اســب مختلــف
اخلطابيــ�ة. واألفعــال  االتصاليــة  واألغــراض  اإلنرنــت  بيئــ�ات 

o  الثقافيــة مثــل )املســرحيات يمكــن كتابــة مراجعــة نقديــة مفصلــة لألحــداث 
األدبيــ�ة. األعمــال  أو  املوســيقية(  احلفــالت  واألفــالم، 
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o  ــرب ــا ع ــأيت به ــل أن ي ــن املحتم ــي م ــة ال ــات الواقعي ــم املعلوم ــم معظ ــن أن يفه يمك
املوضوعــات المألوفــة ذات االهتمــام، شــريطة أن يكــون لديــه مــا يكفــي مــن الوقت 

إلعــادة القــراءة.

ويف املقابــل تمــز اإلطــار اخلــاص بتعليــم الصغــار علــى اشــتماله علــى قضايــا القــرن الواحــد 	 
ــد  ــي تع ــ�ة ال ــاب اإللكروني ــي واأللع ــل االجتماع ــائل التواص ــف وس ــن توظي ــرين م والعش

جــزًءا مــن حيــاة يافعــي هــذا القــرن ومــن أمثلــة ذلــك:

o .يمكن فهم معلومات من رسالة أو بطاقة أو بريد إلكروين عن حدث دعي له

o  يمكــن نشــر حتيــات بســيطة عــرب اإلنرنــت باســتخدام الصيــغ التعبريــة األساســية
والرموز.

o  يمكــن فهــم أهــم املعلومــات القصــرة الــواردة يف الراديــو مثــل اإلعالنــات التجاريــة
املتعلقــة بالســلع واخلدمــات ذات األهميــة )مثــل األقــراص املدمجــة والفيديــو 

ــفر(. ــاب والس واأللع

لعــل هــذه أول دراســة تتنــ�اول – الوثيقــة الثانيــ�ة- مــن اإلطــار األورويب يف تعليــم الصغــار 	 
الصــادرة عــن مجلــس أوروبــا، وهــو بــال شــك حيتــاج إىل ترجمــة كاملــة أواًل ودراســات 
ــرث  ــه أك ــاج إلي ــا حيت ــا م ــار، ولربم ــن الصغ ــة م ــم الفئ ــوى لتلك ــبة املحت ــة مناس ــ�اول درج تتن

إعــادة توصيفــه بطريقــة سلســلة مرنــة صديقــة للمعلمــن واآلبــاء والدارســن.

ــبة 	  ــه بالنس ــم موقف ــد حس ــار ق ــار والصغ ــقيه للكب ــار األوريب بش ــأّن اإلط ــول ب ــن الق ويمك
ــن  ــل م ــن جع ــان ح ــض األحي ــيطة يف بع ــة األم / الوس ــتخدام اللغ ــة واس ــوع الرجم ملوض
ــك: ــن ذل ــار، وم ــم يف اإلط ــة املعال ــات واضح ــ�ة واصف ــم إىل الثاني ــة األه ــن اللغ ــة م الرجم

o  يســتطيع أن يوفــر ترجمــة منطوقــة إىل اللغــة الثانيــ�ة مــن النصــوص املعقــدة
املكتوبــة يف اللغــة األوىل الــي حتتــوي علــى معلومــات وحجــج ملواضيــع يف مجاالتــه 

املهنيــ�ة واألكاديميــة والشــخصية.

o  يســتطيع أن ينتــج ترجمــات منظمــة بوضــوح مــن اللغــة األوىل إىل اللغــة الثاني�ة الي
تعكــس االســتخدام العــادي للغــة ولكــن قــد تت�أثــر بالرتيــب والفقــرات وعالمــات 

الرقيــم وخاصــة الراكيــب األصليــة.

o  ــن ــرة م ــة والفق ــ�ة اجلمل ــع بني ــ�ة، تتب ــة الثاني ــات إىل اللغ ــج ترجم ــتطيع أن ينت يس
النــص األصلــي يف اللغــة األوىل، وتنقــل النقــاط الرئيســة ملصــدر النــص بدقــة، 

ــب. ــكل غري ــرأ بش ــد تق ــة ق ــن أن الرجم ــم م ــى الرغ عل
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وضــع 	  يف  تســتن�د  أن  جيــب  األطفــال  تعليــم  تســتهدف  سالســل  أي  إن  ختاًمــا  ونقــول 
ــا  ــا وإال فإّنه ــع بينهم ــي أو اجلم ــار األمريك ــار أو اإلط ــذا اإلط ــع له ــدى والتت�اب ــة امل مصفوف

منقوصــة. ســتكون 

مصادر الدراسة ومراجعها:

20(. اإلطــار املرجعــي األورويب يف تعليــم الصغــار :عينــ�ات تمثيليــة 	  أبــو عمشــة، خالــد، )20
مختــارة لواصفــات كفايــات اللغــة املطــّورة للدارســن الصغــار، مرجــع للتربويــن، طبعــة 

.2018

•	 Council of Europe (2018). Collated representative samples of descriptors of language 

competences developed for young learners (aged 10-7 years): RESOURCE FOR EDU-

CATORS.

•	 Council of Europe (2018). Collated representative samples of descriptors of language 

competences developed for young learners (aged 15-11 years): RESOURCE FOR EDU-

CATORS.
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