
المحادثة الفهم  الكتابة

سماعي قراءة الدخول في المحادثات األحاديث المترابطة الكتابة
A1 المسلم بهاأستطيع  أن أفهم الكلمات  

وآل الجمل البسيطة التي تدل وتشير علي 
شخصيا أو على عائلتي او على أشياء محددة 

تخصني ولكن بشرط أن تقرأ الجمل بشكل 
واضح وبطيئ 

م بعض األسماء والكلمات أستطيع فه
على سبيل , والجمل البسيطة جدا 

الكتلوآات , المثال الشاخصات 
والملصقات 

أستطيع فهم المحادثات البسيطة عندما يتحدث الشريك ببطئ 
ويكون مستعدا للتكرار ببطئ أو الكالم بطريقة أخرى وبهذا 

وأستطيع , يساعدني على صياغة األقوال التي أحاول أن أقولها
يضا طرح األسئلة واإلجابة على أسئلةعندما تدور حول أ

مواضيع سهلة ومعلومات مسلم بها

أستطيع استعمال الجمل البسيطة التي 
تمكنني من  وصف األشخاص الذين اعرفهم 

ووصف المكان الذي اعيش فية 

أستطيع آتابة بطاقات بريدية بسيطة جدا مثال 
بطاقات معايدة وأستطيع تعبئة إستمارات 

العنوان والجنسية وهكذا,لفنادق مثال  األسم ا  
 

A2  استطيع فهم الجمل المفردة والكلمات
عندما تدل على ,) المكررة(المشتعملة جدا 

معلومات , أشياء مهمة لي وعلى سبيل المثال
بسيطة جدا عن شخص ما او عن العائلة او 

العمل والمحيط القريب,التسوق   
األساسي أستطيع فهم المقصود أو المعنى 

من األخبار أو األقوال الواضحة والقصيرة

أستطيع قراءة النصوص القصيرة 
والبسيطة جدا وأستطيع أن أحدد في  

بعض النصوص اليومية البسيطة مثل 
لوائح الطعام , المناشير , اإلعالنات( 

المعلومات المحددة ) أو خطط السفر
والمتوقعة وأستطيع أن أفهم بعض 

. بسيطةالرسائل الشخصية ال

استطيع فهم المحادثات المكررة والبسيطة التي تحتوي على 
تبادل معلومات حول مواضيع مسلم بها وسهلة وأستطيع أيضا 
المشارآة بمحادثات قصيرة وسهلة ولكن أحيانا ال أستطيع ان 

أفهم آفاية بحيت أخوض مثل هذة المناقشات

استطيع وبعبارات بسيطة وسلسلة من 
 اسرتي وأشخاص الجمل أن أصف مثال

أخريين ووضع سكني وتعليمي أو ثقافتي 
وعملي الحالي والماضي

أستطيع آتابة مالحظات  و رسائل شخصية 
بسيطة مثال بطاقة شكر

B1  أستطيع فهم النقاط األساسيةعندما تستخدم
اللغة األساسية وعندما تدور هذة النقاط عن 

المدرسة , أشياء مهمة في حياتي مثل العمل
  الفراغ وهكذاأوقات

أستطيع أن أفهم  األفكار من اذاعات 
الراديوا والتلفزيون حول األحداث الحالية  
أو المواضيع المثيرة والممتعة عندما تلفظ 

بوضوح وسهولة 

أستطيع فهم النصوص التي تحتوي 
على الكلمات المستعملة يوميا أو التي 

تتكر في حديث العمل اليومي
ل الشخصية أستطيع أيضا فهم الرسائ

التي تعبر عن أحداث و مشاعر 
وتمنيات

أستطيع التغلب على آافة المشاآل اللغوية التي تصادف 
اإلنسان أثناء السفر وأستطيع المشارآة وبدون تحضير 
اوالتي , للمحادثات في مواضيع موثوقة ومعروفة بالنسبة لي
اهتم فيها والتي تتحدث عن الحياة اليومية مثل العائلة 

األحداث الحالية, السفر , يات والعمل والهوا

استطيع بجمل مترابطة وبسيطة أن  أصف 
الخبرات واألحداث أو أحالمي و امنياتي 

واألهداف التي أسعى الى تحقيقها
أستطيع ايضا بشكل قصير ان اشرح ارائي 

وخططي وأن أبرهن عليها
أستطيع سرد قصة أو الوقائع واألحداث 

 أو آتاب و أستصيع التي يدور حولها فيلم ما
أيضا وصف ردة فعلي

أستطيع آتابة ملخص عن المواضيع التي 
تعجبني شخصيا اوبعض النصوص المترابطة 

وأستطيع آتابة رسائل شخصية بحيث أعبر فيها 
عن أرائي وخبراتي

B2  أستطيع فهم اقوال طويلة أو محاضرات
وأيضا حلقات معقدة ومتسلسلة إذا آان لدي 

من ( ا عن الموضوع تصور نسبي سابق
)إختصاصي   

أستطيع ان أفهم معظم نشرات األخبار 
والريبورتاجات الحديثة وأستطيع فهم األفالم 

اذا أذيعت بلغة أساسية أو فصحى 

أستطيع قراءة وفهم مقاالت وتقارير 
عن المشاآل في الوقت الحاضر والتي 
تحتوي على مواقف او نقاط معينة تم 

التوصل اليها
م النصوص األدبية النثرية أستطيع فه
المعاصرة 

أستطيع الفهم بشكل تلقائي وبدون تحضير أي حديث طبيعي 
مع الشخص الذي يتحدث باللغة األم وأستطيع أن أشارك في 

أحاديث مسلم بها وموثوقة وبشكل فعال وأن ادافع وأبرهن عن 
صحة أفكاري 

أستطيع إعطاء فكرة أو تخييل واضح 
رة تكون من ودقيق عن مواضيع آثي

اهتماماتي وأستطيع أيضا توضيح الحالة 
الراهنة لسؤال معين وحالي وأيضا ابداء 

وتوضيح السلبيات واإليجابيات لإلحتماالت 
العديدة

أستطيع آتابة الكثيرمن النصوص التي 
تعجبني بشكل مفصل وواضح واستطيع اعادة 

صياغة المعلومات الموجودة في تقرير ما 
لصالح أو ضد حالة معينة واألسباب الحالية 

وأستطيع آتابة رسائل فيها أراء شخصية في 
أحداث وخبرات بشكل واضح

C1  أستطيع متابعة المداخالت الطويلة لحديث
ما حتى ولو آانت غير منظمة والخالصات 

.منها غير معبر عنها بشكل غير واضح  
أستطيع وبدون أي تعب آبير فهم محطات 

التلفزيون واألفالم

ع فهم النصوص األدبية أستطي
والمرجعية الطويلة والمعقدة
أستطيع أيضا فهم المقاالت 

اإلختصاصية والتعليمات التقنية التي 
هي ليست من اختصاصي

أستطيع التعبير بشكل تلقائي وسلس دون الضرورة الى 
البحث عن الكلمات بشكل واضح ومميز

تماعية أستطيع أن أستعمل بشكل مؤثر اللغة في الحياة  اإلج
و العملية وأستطيع أيضا أن أعبر بشكل دقيق عن أفكاري 

وأرائي وارسال مداخالتي والتأثير باألخرين

أستطيع تمثيل بشكل آاف وآامل وقائع 
معقدة وبنفس الوقت ربطها ببعضها البعض 

وبعض األوجهة أو الجوانب من هذة 
الحوادث بمداخلة مميزة وشاملة من قبلي 

كل منظم وواضح وأمثل أستطيع أن أعبر بش
آرائي وأفكاري آتابيا وأستطيع آتابة رسائل 

وتقارير ومواضيع حول حاالت معقدة جدا 
 والتي أصر على جوانبها الواقعية

أستطيع آتابة النصوص بطريقة تتناسب مع 
الشخص القارئ

C2  ال أجد صعوبة في فهم أي حديث أآان
مباشرا أو عن طريق وسائل اإلعالن أيضا 

أحتاج فقط لبعض , قرأ بشكل سريع اذا 
الوقت حتى اعتاد على اللفظ

أستطيع عمليا ان أفهم أي نوعية من 
النصوص المكتوبة بدون تعب أو حتى 
اذا آانت لغويا صعبة جدا ومعقدة على 
سبيل المثال مقاالت اختصاصية وآتب 

تعليمية وآتب أدبية صعبة جدا

 المحادثات أستطيع المشارآة بسهولة وبدون جهد في آل
والمناقشات وأيضا فهم العبارات واألقوال العامية وأستطيع 

الحديث بسرعة والتعبير عن أدق التفاصيل وفي حال صعوبة 
التعبير أستطيع اإللتفاف وصياغة الفكرة بشكل أخر دون أن 

يالحظ أحد

أستطيع أن أبحث وأناقش الوقائع بشكل 
واضح وسلس وتمثيلها بشكل مناسب 

تناسب مع الوضع المطروحوبأسلوب ي
أستطيع أن ابني تخيلي وتقييمي بشكل 

منطقي وبحيث أبسطة للسامعين وأوضح فية 
النقاط األساسية وأعلق عليها

أستطيع الكتابة بشكل واضح وسلس وبإسلوب 
أستطيع آتابة رسائل . مناسب ألي هدف ما 

معبرة وتقارير معقدة أو مقاالت والتي تمثل 
عينة بحيث تساعد القارئ حالة م.بشكل منظم 

. على معرفة النقاط األساسية واإلنتباة الي 
أستطيع أيضا تلخيص وتوصيف نصوص 
اختصاصية وأدبية آتابيا وبشكل مترابط
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