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These marking notes are confidential and for the exclusive use of 
examiners in this examination session. 
 
They are the property of the International Baccalaureate and must not 
be reproduced or distributed to any other person without the 
authorization of the IB Global Centre, Cardiff. 
 
 
 
Ces remarques pour la notation sont confidentielles.  Leur usage est 
réservé exclusivement aux examinateurs participant à cette session. 
 
Ces remarques sont la propriété du Baccalauréat International.  Toute 
reproduction ou distribution à de tierces personnes sans l’autorisation 
préalable du centre mondial de l’IB à Cardiff  
est interdite. 
 
 
 
Estas notas para la corrección son confidenciales y para el uso 
exclusivo de los examinadores en esta convocatoria de exámenes. 
 
Son propiedad del Bachillerato Internacional y no deben reproducirse 
ni distribuirse a ninguna otra persona sin la autorización del centro 
global del IB en Cardiff. 
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The following are the annotations available to use when marking responses. 
 

Annotation Explanation 

 
Caret – indicates omission 

 
Incorrect point 

 
Ellipse that can be expanded 

 
Horizontal wavy line that can be expanded 

 
Highlight tool that can be expanded 

 
On page comment – justifies application of assessment 
criteria 

 
Unclear content or language 

 
SEEN - every scanned page must be annotated or 
marked as SEEN 

 
Good Response/Good Point 

 
Vertical wavy line that can be expanded 

 
You must make sure you have looked at all pages.  Please put the  annotation on any blank 
page, to indicate that you have seen it. 
 
When using the On Page Comments annotation, please keep the following in mind: 

• Avoid covering the candidate’s own writing.  This can be done by writing your comments in 
the margins then running the arrow attached to the ‘on-page comment’ annotation to the 
appropriate place. 

• Provide all comments in the target language. 
• You may provide summative comments at the end of the script, but please do NOT record 

numerical marks on the scripts. 
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General marking instructions 
 

These notes to examiners are intended as guidelines to assist marking. However, they are not offered as a 
fixed set of responses or approaches to which all answers must rigidly adhere. Good ideas or angles not 
offered in the notes, but which are still relevant to the task as worded, should be acknowledged and rewarded 
as appropriate.  
 
Assistant Examiners should contact their team leader through RM™ Assessor or by email at any time if they 
have any problems/queries regarding marking.  For any queries regarding the use of RM™ Assessor, please 
contact emarking@ibo.org.  

 

 
 
Instructions générales pour la notation 
 

Ces notes sont destinés à aider les examinateurs lors de la notation. Elles ne peuvent en aucun cas être 
considérées ni comme un ensemble de réponses fixe et exhaustif, ni comme des approches de notations 
auxquelles les réponses doivent strictement correspondre.  Les idées ou angles valables qui n’ont pas été 
proposés ici, mais qui sont toujours pertinents pour la tâche, doivent être reconnus et récompensés de 
manière appropriée.  
 
Les examinateurs assistants doivent contacter leur chef d’équipe par l’intermédiaire de RMTM Assessor 
ou par courriel à tout moment s’ils éprouvent des difficultés ou s’ils ont des questions concernant la 
notation.  Pour toute question concernant l’utilisation de RMTM Assessor, veuillez envoyer un courriel à 
emarking@ibo.org 
 

 
 
Instrucciones generales para la corrección 
 

Estas notas para los examinadores están diseñadas como guías para ayudar a corregir. Sin embargo, no son 
una lista de respuestas fijas o enfoques a los que todas las respuestas deben ajustarse rígidamente. Habrá 
buenas ideas o perspectivas que no se aparezcan en las notas, pero que serán pertinentes a la tarea tal como 
están redactadas y deben ser reconocidas y recompensadas según corresponda. 
 
El examinador asistente deberá ponerse en contacto con el jefe de equipo mediante RM™ Assessor o 
correo electrónico si tiene problemas o consultas sobre la corrección.  Si tiene alguna consulta respecto al 
uso de RM™ Assessor, envíe un correo electrónico a emarking@ibo.org 
 

 

 

  

mailto:emarking@ibo.org
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 “أ” القسم
 اللغة :”أ“ المعیار

 للغة؟ الطالب استخدام ودقة فعالیة مستوى ما •
 .واحدة عالمة خصم المطلوبة إلى الكلمات عدد من األدنى الحد كتابة في اإلخفاق سیُؤّدِي

 العالمات الوصف اللفظي للمستوى
 0 .أدناه اللفظیة التقدیرات في الموصوف المعیار إلى العمل یصل ال

 إتقان اللغة محدود وغیر فعَّال بشكل عام.
نسبیًا من المفردات ، مع وجود الكثیر من األخطاء األساسیة.یستخدم الطالب مجموعة محدودة   

 تراكیب الجمل البسیطة واضحة أحیانًا.
 

 
1-2 

 إتقان اللغة مناسب بشكل عام، على الرغم من وجود عدة حاالت من عدم الدقة.
 یستخدم الطالب مجموعة محدودة نسبیًا من المفردات ، مع وجود الكثیر من األخطاء.

الجمل البسیطة واضحة دائًما.تراكیب   
 

 
3-4  

 مستوى إتقان اللغة فعال، على الرغم من وجود بعض حاالت من عدم الدقة.
 یستخدم الطالب مجموعة من المفردات استخداًما دقیقًا، مع وجود بعض األخطاء.

 تراكیب الجمل البسیطة واضحة

 
5-6  

.مستوى إتقان اللغة جید وفعَّال  
یستخدم الطالب مجموعة كبیرة من المفردات استخداًما دقیقًا، مع القلیل من األخطاء الكبیرة.   

 بعض تراكیب الجمل المعقدة واضحة وفعَّالة.
 

 
7-8  

.مستوى إتقان اللغة فعَّال جًدا  
یستخدم الطالب مجموعة كبیرة من المفردات استخداًما دقیقًا، مع القلیل من األخطاء.   

الجمل المعقدة واضحة وفعَّالة.تراكیب   
 

 
9-10  

 
 توضیح 

 الكلمات عدد
كلمة في  150و “أ”القسم  في كلمة 250 عن یقل ال بما یكتبوا أن العالي المستوى في الممتحنین على یشترط
یخصم منھ  “أ”القسم  في المطلوبة الكلمات من األدنى الحد تحقیق من یتمكن الممتحن لم حال ، وفي“ب”القسم 

كلمة في  250أو  “أ”كلمة في القسم  400.  ال یخصم من الممتحن أي درجات إذا تعدّى “أ”درجة من المعیار 
 .  یجب أن یؤخد النص بالكامل باالعتبار حین تمنح الدرجة. “ب”القسم 

 
 اللغة
 المصححون یأخذه أن یجب األمر وھذا األھمیة، ذات لھا الممتحن فیھا یقع التي اللغویة األخطاء جمیع لیست
 .متعذراً  المقصود فھم یجعل مما ومؤشراتھ المعنى على واضح تأثیر لھا یكون األخطاء بعض.  االعتبار بعین

 في جوھري ضعف تعكس أخطاء ومؤشراتھا.  وھناك المعاني فھم على لھا تأثیر ال بسیطة أخطاء وھناك
 .عنھا الممتحن إغفال بسبب تكون قد أخرى أخطاء أن حین في وقواعدھا، اللغة مع التعامل

 
 العثرات
 إلى الكتابة عند الممتحنیین من الكثیر یعمد المثال سبیل الصعوبة، فعلى مختلفة مستویات على تكون األخطاء

 المضارعة األفعال آواخر من النون أو العلّة حرف یغفلون حذف أو الصحیحة، بصورتھ الفعل تصریف عدم
 .الكتابة في الخمسة األفعال أو صیغة النفي یستخدم متى یعرفون أنھم رغم المجزومة،

 
 المتكررة األخطاء

 “الطالب درسوا ”مثل الجملة في فاعلین بین الجمع منتظمة، بصورة تتكرر األبنیة في األخطاء بعض ھناك
 .“صباحا وصلوا الضیفان”مثل المثنى، صیغة مع الجماعة بواو متصل فعل استخدام أو
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 ثغرات
 المثال سبیل استخدامھا.  فعلى ضرورة رغم تظھر ال أنھا أو صحیحة، تأتي ما نادراً  اللغویة األبنیة بعض

 .الممتحن یغفلھ ذلك ورغم الجمل في للفعل الحاجة
 

 الرسالة: :”أ“ المعیار

مھا الصلة ذات األفكار الطالب یُطّوِر مدى أي إلى  واضح؟ بشكل ویُنّظِ
 العالمات الوصف اللفظي للمستوى

 0 .أدناه اللفظیة التقدیرات في الموصوف المعیار إلى العمل یصل ال
 لم تصل الرسالة.

 األفكار غیر ذات و/أو مكررة.
 تطویر األفكار غیر واضح ، التفاصیل التي تدعم األفكار محدودة جدًا و/أو غیر مناسبة.

 

 
1-2 

 الرسالة وصلت جزئیًا.
 األفكار ذات صلة إلى حد ما.

  تطویر األفكار واضح أحیانًا، التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة أحیانًا

 
3-4  

 الرسالة وصلت بشكل جید نسبیًا.
 األفكار ذات صلة على األغلب.

 تطویر األفكار واضح ومتماسك، التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة على األغلب.
 

 
5-6  

 الرسالة وصلت بشكل جید.
 األفكار ذات صلة.

  تطویر األفكار واضح ومتماسك وفعَّال، التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة

 
7-8  

 الرسالة وصلت بشكل جید جًدا.
 األفكار ذات صلة وفعَّالة.

 تطویر األفكار واضح ومتماسك وفعَّال، التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة جدًا.
. 

 

 
9-10  
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 التنوع الثقافي السؤال األول:
 مذكراتك صفحة في سّجل .”متحدین ولكن مختلفین“ عنوان یحمل الثقافي للتنوع معرض إلى بزیارة قمت

 .المعرض عن أفكارك تعكس التي مالحظاتك
 

 :مما ھو موضح في التوصیف أدناهواحدة فقط فكرة  یذكر بحیث جزئیًا  الرسالة وصلت •
 ، و حضوره فعالیات التنوع الثقافي.زیارتھ للمعرض  یسجل .1
 عرض مسرحي أو غنائي ..إلخ). -عرض أفالم –مرسم  -علیات المعرض، مثل : ( ندوةاصف فی .2
 على رسالة المعرض "مختلفین لكن متحدین". یركز .3
مالحظاتھم وانطباعاتھم عن الندوة والتفكیر في األفكار المقدمة ھناك مع دعم األفكار باألمثلة المناسبة  یسجل .4

 ات.و / أو التفسیرات و / أو التبریر
 األفكار ذات صلة إلى حد ما •
 األفكار مشتتة وغیر متسلسلة، التفاصیل التي تدعم األفكار محدودة وسطحیة. •
 تطویر األفكار واضح أحیانًا: التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة أحیانًا.  •

4–3 

  :یأتيمما فكرتین رئیستین  یذكر بحیث ذات صلة على األغلبوھي  نسبیًاوصلت بشكل جید الرسالة  •
 ، و حضوره فعالیات التنوع الثقافي.زیارتھ للمعرض  یسجل .1
 عرض مسرحي أو غنائي ..إلخ). -عرض أفالم –مرسم  -علیات المعرض، مثل : ( ندوةاصف فی .2
 على رسالة المعرض "مختلفین لكن متحدین". یركز .3
مع دعم األفكار باألمثلة المناسبة  مالحظاتھم وانطباعاتھم عن الندوة والتفكیر في األفكار المقدمة ھناك یسجل .4

 و / أو التفسیرات و / أو التبریرات.
 التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة على األغلب. •

6–5 

  :أتيمما ی الرئیسة األفكار الثالث بحیث یذكر  جید الرسالة وصلت بشكل •
 ، و حضوره فعالیات التنوع الثقافي.زیارتھ للمعرض  یسجل .1
 عرض مسرحي أو غنائي ..إلخ). -عرض أفالم –مرسم  -المعرض، مثل : ( ندوةعلیات اصف فی .2
 على رسالة المعرض "مختلفین لكن متحدین". یركز .3
مالحظاتھم وانطباعاتھم عن الندوة والتفكیر في األفكار المقدمة ھناك مع دعم األفكار باألمثلة المناسبة  یسجل .4

 و / أو التفسیرات و / أو التبریرات.
 ألفكار واضح ومتماسك وفعال: التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة.تطویر ا •

8–7 

 الموضحة أدناه:بتفاصیلھا اآلتیة الرئیسة  ربعاأل فكاراأل بحیث تشتمل علىجید جًدا  الرسالة وصلت بشكل •
 .التنوع الثقافي و حضوره فعالیات، زیارتھ للمعرض  یسجل .1
 .)عرض مسرحي أو غنائي ..إلخ -عرض أفالم –مرسم  -علیات المعرض، مثل : ( ندوةاصف فی .2
 ."مختلفین لكن متحدین" رسالة المعرضعلى  یركز .3
األمثلة بدعم األفكار مع  عن الندوة والتفكیر في األفكار المقدمة ھناكوانطباعاتھم مالحظاتھم  یسجل .4

 .المناسبة و / أو التفسیرات و / أو التبریرات
 وفعَّال، التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة جدًا.تطویر األفكار واضح ومتماسك  •

 

10–9 
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 السؤال الثاني: العادات والتقالید
 الفراغ وقت یقضون الذین الشباب من مجموعة الحظت وھناك العربیة، الدول إحدى في أجازة لقضاء سافرت
 دعتھم التي باألسباب أعجبت الشباب ھؤالء مع حدیثك خالل ومن .بلدھم وتقالید بعادات متصلة بأنشطة
ً  التجربة ھذه من تعلمت ماذا مدونتك في اكتب .بھا والقیام األنشطة ھذه الختیار  .نظرك وجھة شارحا

 
 مما ھو موضح في التوصیف أدناه:فكرة واحدة فقط  یذكر بحیثجزئیًا   الرسالة وصلت •
 جازة.اإلبلد عربي أثناء لصف زیارتھ یبدأ بمقدمة ی .1
، مع التركیز على الھدف والغایة وقت فراغھمالشباب لقضاء المختلفة المتصلة بعادات وتقالید نشطة یذكر األ .2

 من ھذه األنشطة.
بھذه الطریقة وإبداء أسباب على ھذا النحو و ت فراغھم اوقإلى قضاء أھؤالء الشباب التي تدفع  یذكر األسباب .3

 إعجابھ بھذه األنشطة.
 رأیھ فیھا مع دعم األفكار باألمثلة المناسبة والشروح و / أو التبریراتما تعلمھ من التجربة وإبداء   یوضح .4
 األفكار ذات صلة إلى حد ما •
 األفكار مشتتة وغیر متسلسلة، التفاصیل التي تدعم األفكار محدودة وسطحیة. •
 تطویر األفكار واضح أحیانًا: التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة أحیانًا.  •

 

4–3 

  :یأتيمما فكرتین رئیستین  یذكر بحیث ذات صلة على األغلب وھيجید نسبیاً  بشكلالرسالة وصلت  •
 جازة.اإلبلد عربي أثناء لصف زیارتھ یبدأ بمقدمة ی .1
، مع التركیز على الھدف والغایة وقت فراغھمالشباب لقضاء المختلفة المتصلة بعادات وتقالید نشطة یذكر األ .2

 من ھذه األنشطة.
بھذه الطریقة وإبداء أسباب على ھذا النحو و ت فراغھم اوقإلى قضاء أھؤالء الشباب التي تدفع  یذكر األسباب .3

 إعجابھ بھذه األنشطة.
 ما تعلمھ من التجربة وإبداء رأیھ فیھا مع دعم األفكار باألمثلة المناسبة والشروح و / أو التبریرات  یوضح .4
 التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة على األغلب. •

6–5 

  مما یأتي:رئیسة ال ثالثال األفكار بحیث یذكر  جید الرسالة وصلت بشكل •
 جازة.اإلبلد عربي أثناء لصف زیارتھ یبدأ بمقدمة ی .1
، مع التركیز على الھدف والغایة وقت فراغھمالشباب لقضاء المختلفة المتصلة بعادات وتقالید نشطة یذكر األ .2

 من ھذه األنشطة.
بھذه الطریقة وإبداء أسباب على ھذا النحو و ت فراغھم اوقإلى قضاء أھؤالء الشباب التي تدفع  یذكر األسباب .3

 إعجابھ بھذه األنشطة.
 ما تعلمھ من التجربة وإبداء رأیھ فیھا مع دعم األفكار باألمثلة المناسبة والشروح و / أو التبریرات  یوضح .4
 التي تدعم األفكار مناسبة.تطویر األفكار واضح ومتماسك وفعال: التفاصیل   •

 

8–7 

 الموضحة أدناه:الرئیسة بتفاصیلھا  ربعاأل األفكاربحیث تشتمل علىجید جًدا  الرسالة وصلت بشكل •
 .جازةاإلأثناء بلد عربي لصف زیارتھ یبدأ بمقدمة ی  .1
الھدف والغایة ، مع التركیز على وقت فراغھملقضاء  الشبابالمختلفة المتصلة بعادات وتقالید نشطة یذكر األ .2

 من ھذه األنشطة.
وإبداء أسباب  بھذه الطریقةعلى ھذا النحو و ت فراغھم اوقإلى قضاء أھؤالء الشباب التي تدفع  یذكر األسباب .3

 إعجابھ بھذه األنشطة.
 األمثلة المناسبة والشروح و / أو التبریراتبدعم األفكار  ا معوإبداء رأیھ فیھمن التجربة ما تعلمھ   یوضح .4
 ر األفكار واضح ومتماسك وفعَّال، التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة جدًا.تطوی •

 

10–9 
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 السؤال الثالث: الصحة
  مجلة في سینشر مقاًال  اكتب .الخارجي بالمظھر الشدید االھتمام وھو الطالب بین الھوس من نوع انتشر

 .الظاھرة لھذه السلبیة العواقب تجنب یمكن كیف وموضًحا الفكرة ھذه فیھ شارًحا المدرسة
 

 مما ھو موضح في التوصیف أدناه:فكرة واحدة فقط  یذكر بحیثجزئیًا   الرسالة وصلت •
(الجسدي و/أو  الخارجي بالمظھر الشدید االھتمام وھو الطالب بین الھوس من نوعانتشار یشرح ظاھرة  .1

 الملبس و/أو التزین).
المترتبة علیھا مع دعم األفكار باألمثلة المناسبة و / أو صف العواقب أو أسبابھا، و ی /شرح المشكلة وی .2

 من واقع الحیاة. التفسیرات و / أو التبریرات
 تجنب العواقب السلبیة المرتبطة بھذا الھوس.من لشباب امكن ت یةكیف صفی .3
 األفكار ذات صلة إلى حد ما •
 وسطحیة.األفكار مشتتة وغیر متسلسلة، التفاصیل التي تدعم األفكار محدودة  •
 تطویر األفكار واضح أحیانًا: التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة أحیانًا.  •

4–3 

  :یأتيمما فكرتین رئیستین  یذكر ذات صلة على األغلب بحیث  وھيجید نسبیاً  الرسالة وصلت بشكل •
(الجسدي و/أو  الخارجي بالمظھر الشدید االھتمام وھو الطالب بین الھوس من نوعانتشار یشرح ظاھرة  .1

 الملبس و/أو التزین).
صف العواقب المترتبة علیھا مع دعم األفكار باألمثلة المناسبة و / أو أو أسبابھا، و ی /شرح المشكلة وی .2

 من واقع الحیاة. التفسیرات و / أو التبریرات
 تجنب العواقب السلبیة المرتبطة بھذا الھوس.من لشباب امكن ت یةكیف صفی .3
 تدعم األفكار مناسبة على األغلب.التفاصیل التي  •

6–5 

  :یأتيمما جید  بشكل رئیسةال ثالثال األفكارذات صلة بحیث یذكروھي جید  الرسالة وصلت بشكل •
(الجسدي و/أو  الخارجي بالمظھر الشدید االھتمام وھو الطالب بین الھوس من نوعانتشار یشرح ظاھرة  .1

 الملبس و/أو التزین).
صف العواقب المترتبة علیھا مع دعم األفكار باألمثلة المناسبة و / أو أسبابھا، و یأو  /شرح المشكلة وی .2

 من واقع الحیاة. التفسیرات و / أو التبریرات
 تجنب العواقب السلبیة المرتبطة بھذا الھوس.من لشباب امكن ت یةكیف صفی .3
 تطویر األفكار واضح ومتماسك وفعال: التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة. •

8–7 

 الموضحة أدناه:رئیسة بتفاصیلھا ال األفكار الثالث بحیث تشتمل علىجید جًدا  الرسالة وصلت بشكل •
 و/أو الجسدي( الخارجي بالمظھر الشدید االھتمام وھو الطالب بین الھوس من نوعانتشار یشرح ظاھرة  .1

 التزین). أو/و الملبس
األمثلة المناسبة و / أو بدعم األفكار مع العواقب المترتبة علیھا صف یأو أسبابھا، و  /شرح المشكلة وی .2

 من واقع الحیاة. التفسیرات و / أو التبریرات
 .تجنب العواقب السلبیة المرتبطة بھذا الھوسمن لشباب امكن ت یةكیف صفی .3
 تطویر األفكار واضح ومتماسك وفعَّال، التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة جدًا. •

 

10–9 
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 السؤال الرابع: أوقات الفراغ
 تكتب أن الطالب اتحاد كرئیس منك ُطلب .وغریبة مختلفة منطقة إلى الخریجین للطالب رحلة مدرستك تنظم
 .البریة والحیاة المحلیة البیئة على المحافظة لضمان الرحلة ھذه خالل الطالب مسؤولیات فیھا تصف نشرة
 .المنشور نص اكتب

 مما ھو موضح في التوصیف أدناه:فكرة واحدة فقط  یذكر بحیثجزئیًا   الرسالة وصلت •
قیام المدرسة بتنظیم رحلة للطالب الخریجین إلى منطقة مختلفة و  للتعریف بالموضوع وھومقدمة یبدأ ب .1

 غریبة.
ھل تغطي مجموعة من المسؤولیات المختلفة، أو جوانب مختلفة لمسؤولیة ، مثل: مسؤولیات الطالب یذكر .2

 . واحدةعامة 
و وتحفزھم على الحفاظ على البیئة المحلیة والحیاة البریة  یذكر تعلیمات وإرشادات تساعد الطالب على  .3

لفات في البیئة.. مثل: منع الصید أو قتل الحیوانات البریة و/أو عدم إلقاء أو حرق مخاالقتناع بأھمیة ذلك، 
  .األمثلة المناسبة و / أو التفسیرات و / أو التبریراتبإلخ. مع دعم األفكار 

 األفكار ذات صلة إلى حد ما •
 األفكار مشتتة وغیر متسلسلة، التفاصیل التي تدعم األفكار محدودة وسطحیة. •
 ا.تطویر األفكار واضح أحیانًا: التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة أحیانً   •

4–3 

  :یأتيمما فكرتین رئیستین  یذكر بحیث ذات صلة على األغلب وھيجید نسبیاً  الرسالة وصلت بشكل •
قیام المدرسة بتنظیم رحلة للطالب الخریجین إلى منطقة مختلفة و  للتعریف بالموضوع وھومقدمة یبدأ ب .1

 غریبة.
ھل تغطي مجموعة من المسؤولیات المختلفة، أو جوانب مختلفة لمسؤولیة ، مثل: مسؤولیات الطالب یذكر .2

 . واحدةعامة 
و وتحفزھم على الحفاظ على البیئة المحلیة والحیاة البریة  یذكر تعلیمات وإرشادات تساعد الطالب على  .3

مثل: منع الصید أو قتل الحیوانات البریة و/أو عدم إلقاء أو حرق مخلفات في البیئة.. االقتناع بأھمیة ذلك، 
  .األمثلة المناسبة و / أو التفسیرات و / أو التبریراتبإلخ. مع دعم األفكار 

 التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة على األغلب. •

6–5 

  :یأتيمما جید  بشكلالرئیسة ثالث ال األفكارذات صلة بحیث یذكر وھيجید  الرسالة وصلت بشكل •
قیام المدرسة بتنظیم رحلة للطالب الخریجین إلى منطقة مختلفة و  للتعریف بالموضوع وھومقدمة یبدأ ب .1

 غریبة.
ھل تغطي مجموعة من المسؤولیات المختلفة، أو جوانب مختلفة لمسؤولیة ، مثل: مسؤولیات الطالب یذكر .2

 . واحدةعامة 
و وتحفزھم على الحفاظ على البیئة المحلیة والحیاة البریة  وإرشادات تساعد الطالب علىیذكر تعلیمات   .3

مثل: منع الصید أو قتل الحیوانات البریة و/أو عدم إلقاء أو حرق مخلفات في البیئة.. االقتناع بأھمیة ذلك، 
  .األمثلة المناسبة و / أو التفسیرات و / أو التبریراتبإلخ. مع دعم األفكار 

 تطویر األفكار واضح ومتماسك وفعال: التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة. •

8–7 

 الموضحة أدناه:الرئیسة بتفاصیلھا  ألفكار الثالثا بحیث تشتمل علىجید جًدا  الرسالة وصلت بشكل •
 إلى منطقة مختلفة وللطالب الخریجین المدرسة بتنظیم رحلة قیام  للتعریف بالموضوع وھومقدمة یبدأ ب .1

 .ةغریب
ھل تغطي مجموعة من المسؤولیات المختلفة، أو جوانب مختلفة لمسؤولیة ، مثل: مسؤولیات الطالب یذكر .2

 . واحدةعامة 
و وتحفزھم على الحفاظ على البیئة المحلیة والحیاة البریة  یذكر تعلیمات وإرشادات تساعد الطالب على  .3

مثل: منع الصید أو قتل الحیوانات البریة و/أو عدم إلقاء أو حرق مخلفات في البیئة..  ،االقتناع بأھمیة ذلك
  .األمثلة المناسبة و / أو التفسیرات و / أو التبریراتبإلخ. مع دعم األفكار 

 تطویر األفكار واضح ومتماسك وفعَّال، التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة جدًا. •
 

10–9 
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 العلوم والتكنولوجیا السؤال الخامس:
 .العلمیة المواد على اإلقبال على األطفال تحفز ال التلفاز في العلمیة البرامج أن األخیر اآلونة في الحظت

ً  العمریة فئتھم یناسب شائق علمي برنامج فكرة فیھا تطرح البرامج ھذه مخرجي إلى اكتب رسالة  موضحا
 .أھمیتھ

 مما ھو موضح في التوصیف أدناه:فكرة واحدة فقط  یذكر بحیثجزئیًا   الرسالة وصلت •
فھم یعتقدون أنھ  العلمیة. المواد على اإلقبال علىتحفیز األطفال  فيقصور البرامج العلمیة في التلفاز  یذكر .1

 ینبغي عمل المزید في التلفزیون لتعزیز حب العلوم بین األطفال الصغار.
األطفال وفئتھم العمریة لتحفیزھم على اإلقبال على المواد  شائق وممتع یناسب علمي برنامج فكرةطرح ی .2

  العلمي.
فكرتھ المطروحة لتحقیق برنامج علمي شائق یحفز األطفال نحو اإلقبال وفوائد یركز على توضیح أھمیة  .3

 على البرامج العلمیة. 
 .اتدعم األفكار الثالثة السابقة باألمثلة المناسبة و / أو التفسیرات و / أو التبریر  •
 األفكار ذات صلة إلى حد ما •
 األفكار مشتتة وغیر متسلسلة، التفاصیل التي تدعم األفكار محدودة وسطحیة. •
 تطویر األفكار واضح أحیانًا: التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة أحیانًا.  •

 

4–3 

ً  الرسالة وصلت بشكل •   :یأتيمما فكرتین رئیستین  یذكر بحیث ذات صلة على األغلبوھي  جید نسبیا
فھم یعتقدون أنھ  العلمیة. المواد على اإلقبال علىتحفیز األطفال  فيقصور البرامج العلمیة في التلفاز  یذكر .1

 ینبغي عمل المزید في التلفزیون لتعزیز حب العلوم بین األطفال الصغار.
اإلقبال على المواد األطفال وفئتھم العمریة لتحفیزھم على  شائق وممتع یناسب علمي برنامج فكرةطرح ی .2

  العلمي.
فكرتھ المطروحة لتحقیق برنامج علمي شائق یحفز األطفال نحو اإلقبال وفوائد یركز على توضیح أھمیة  .3

 على البرامج العلمیة. 
 .دعم األفكار الثالثة السابقة باألمثلة المناسبة و / أو التفسیرات و / أو التبریرات  •
 مناسبة على األغلب.التفاصیل التي تدعم األفكار  •

6–5 

  :یأتيمما جید  بشكلالرئیسة  الثالث  األفكارذات صلة بحیث یذكروھي جید  الرسالة وصلت بشكل •
فھم یعتقدون أنھ  العلمیة. المواد على اإلقبال علىتحفیز األطفال  فيقصور البرامج العلمیة في التلفاز  یذكر .1

 ینبغي عمل المزید في التلفزیون لتعزیز حب العلوم بین األطفال الصغار.
األطفال وفئتھم العمریة لتحفیزھم على اإلقبال على المواد  شائق وممتع یناسب علمي برنامج فكرةطرح ی .2

  العلمي.
فز األطفال نحو اإلقبال فكرتھ المطروحة لتحقیق برنامج علمي شائق یحوفوائد یركز على توضیح أھمیة  .3

 على البرامج العلمیة. 
 .دعم األفكار الثالثة السابقة باألمثلة المناسبة و / أو التفسیرات و / أو التبریرات  •
 تطویر األفكار واضح ومتماسك وفعال: التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة.    •

8–7 

 الموضحة أدناه:الرئیسة بتفاصیلھا  األفكارالثالث   بحیث تشتمل علىجید جًدا  الرسالة وصلت بشكل •
فھم یعتقدون أنھ  العلمیة. المواد على اإلقبال علىتحفیز األطفال  فيقصور البرامج العلمیة في التلفاز  یذكر .1

 ینبغي عمل المزید في التلفزیون لتعزیز حب العلوم بین األطفال الصغار.
اإلقبال على المواد  ھم علىلتحفیزاألطفال وفئتھم العمریة  شائق وممتع یناسب علمي برنامج فكرةطرح ی .2

  العلمي.
فكرتھ المطروحة لتحقیق برنامج علمي شائق یحفز األطفال نحو اإلقبال وفوائد یركز على توضیح أھمیة  .3

 على البرامج العلمیة. 
 من واقع الحیاة. التبریراتاألمثلة المناسبة و / أو التفسیرات و / أو الثالثة السابقة بدعم األفكار ی  •
 تطویر األفكار واضح ومتماسك وفعَّال، التفاصیل التي تدعم األفكار مناسبة جدًا. •
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 التنسیق/الشكل :”ج“ المعیار
 المطلوب؟ النص نوع إنتاج في الطالب ُوفِّق مدى أي إلى •
 مناسبة؟ النصوص أنواع وأعراف أنظمة كانت مدى أي إلى •

اللفظي للمستوىالوصف   العالمات 
 0 .أدناه اللفظیة التقدیرات في الموصوف المعیار إلى العمل یصل ال

 یتعذر التعرف على نوع النص.
 لم تستخدم األنظمة واألعراف المناسبة لنوع النص.

 

 
1 

 یتعرف على نوع النص بالكاد أو أن نوع النص غیر مناسب.
محدودة جدًا.األنظمة واألعراف المناسبة لنوع النص   

 

 
2 

 یتعرف على نوع النص وھو مناسب أحیانًا.
 األنظمة واألعراف المناسبة لنوع النص محدودة.

 

 
3 

 یتعرف على نوع النص وھو مناسب بشكل عام.
 األنظمة واألعراف المناسبة لنوع النص واضحة.

 

 
4 

 یتعرف على نوع النص بوضوح وھو مناسب.
.لنوع النص فعَّالة وواضحةاألنظمة واألعراف المناسبة   

 

 
5 

 
 ] ، یجب تطبیق جمیع االتفاقیات ذات التعداد النقطي.5للحصول على الحد األقصى من العالمات [

 ] ، یجب تطبیق أكثر من نصف االتفاقیات.3للحصول على [
 

ھي عالمات المالحظات ولیست مخططات العالمات. لذلك  Criterion Cیتم تذكیر الفاحصین بأن نقاط  مالحظة:
، حیث یتم تحقیق نقطة واحدة أو أكثر فقط جزئیاً (على سبیل المثال السجل المناسب المستخدم بشكل عام ولكن 
لیس بشكل ثابت ، ھناك تحیة افتتاحیة ولكن ال یوجد تحیة إغالق إلخ) ، قد یستمر منح بعض االئتمان / االعتراف. 

مثل ھذه الحاالت ، یجب على الفاحصین النظر في العمل بشكل كلي واستخدام أحكامھم المھنیة ، مع اإلشارة في 
 إلى المعاییر ، للوصول إلى العالمات النھائیة.

 :یأتياالتفاقیات المتوقعة لنوع النص ھي كما 
 

 السؤال األول: 
 مذكرات
   شبھ الرسمي األسلوبیستخدم  •
 )والزمان (المكان یسّجل الیوم والتاریخ •
 یستخدم ضمیر المتكلم •
 یسرد األفكار واالنطباعات واألحداث حسب وقوعھا وتسلسلھا الزمني. •
 حدثتني نفسي.... ) –تساءلت  –في نفسي  (قلت المناجاة /یوّظف الحوار الداخلي  •

 
 السؤال الثاني: 

 المدونة
 الممكن أن تتضمن بعض عبارات من العامیة. ومن  ،یستخدم األسلوب الرسمي أو شبھ الرسمي •
 اھتمام و فضول القّراء. مشّوقاً یثیریتضمن عنوانًا  •
 یستخدم ضمیر المتكلم •
/مكان مخصص إلمكانیة  القارئاھتمام  بإسلوب یثیرالتفاعل المباشر یعي بالجمھور المستھدف، ویتحقق ذلك من خالل:  •

 التعلیق.
 یلخص األفكار من خالل فقرة ختامیة •
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 لسؤال الثالث:ا
 المقال: 
 .یستخدم األسلوب الرسمي •
 یكتب عناوین رئیسیة وفرعیة للموضوع.  •
 المستھدف. یھتّم بالجمھور •
 .خاتمة-عرض  –یقّسم المقال إلى: مقدمة  •

 
 السؤال الرابع:

 منشور ال
 .رسميالیستخدم األسلوب الرسمي أو شبھ  •
 وینھي بخاتمة قصیرة.للتعّریف بالموضوع وعرض المشكلة یبدأ بمقدمة  •
 تحدید األفكار بعناوین فرعیة أو نقاط أو ترقیم •
 تعلیمات وإرشادات تحفز الطالب على االقتناع بھا •

 
  :السؤال الخامس

 رسالةال
 یستخدم األسلوب الرسمي أو شبھ الرسمي •
 یتبنى نبرة جادة •
 لإلعجابیبدي الرأي بأسلوب شیق ومثیر  •
 التوقیع ..... إلخ  –الخاتمة المناسبة  –المناسبة  التحیة –تتضمن الرسالة: (التاریخ  •
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 “ب” القسم
 

 التي الكتابیة النصوص من شكل أي باستخدام التبریر مع المقولة ھذه حول الشخصیة استجابتكم اكتبوا
 كلمة. 250-150خالل العام الدراسي. اكتبوا ما بین  درستموھا

 
 .البعض بعضنا عن انفصالنا ازداد كلما إلكترونیًا، تواصلنا ازداد كلما

 
 اللغة :”أ“ المعیار

 للغة؟ الطالب استخدام ودقة فعالیة مستوى ما •
 .واحدة عالمة خصم المطلوبة إلى الكلمات عدد من األدنى الحد كتابة في اإلخفاق سیُؤّدِي

 العالمات الوصف اللفظي للمستوى
 0 .أدناه اللفظیة التقدیرات في الموصوف المعیار إلى العمل یصل ال

 إتقان اللغة محدود وغیر فعَّال بشكل عام.
 یستخدم الطالب مجموعة محدودة نسبیًا من المفردات ، مع وجود الكثیر من األخطاء األساسیة.

 تراكیب الجمل البسیطة واضحة أحیانًا.
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حاالت من عدم الدقة. إتقان اللغة مناسب بشكل عام، على الرغم من وجود عدة  
 یستخدم الطالب مجموعة محدودة نسبیًا من المفردات ، مع وجود الكثیر من األخطاء.

 تراكیب الجمل البسیطة واضحة دائًما.
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 مستوى إتقان اللغة فعال، على الرغم من وجود بعض حاالت من عدم الدقة.
مع وجود بعض األخطاء.یستخدم الطالب مجموعة من المفردات استخداًما دقیقًا،   

 تراكیب الجمل البسیطة واضحة
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.مستوى إتقان اللغة جید وفعَّال  
یستخدم الطالب مجموعة كبیرة من المفردات استخداًما دقیقًا، مع القلیل من األخطاء الكبیرة.   

 بعض تراكیب الجمل المعقدة واضحة وفعَّالة.
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.مستوى إتقان اللغة فعَّال جًدا  
یستخدم الطالب مجموعة كبیرة من المفردات استخداًما دقیقًا، مع القلیل من األخطاء.   

 تراكیب الجمل المعقدة واضحة وفعَّالة.
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:المعیار  الُحّجة ”ب“ 

 األفكار؟ تطویر في الطالب مھارة مدى ما •
 فیھا؟ اإلقناع وقدر الُحّجة وضوح مدى ما •
 الُمحفِّز؟ مع الطالب یتفاعل حدٍ  أي إلى •
 

 العالمات الوصف اللفظي للمستوى
 0 .أدناه اللفظیة التقدیرات في الموصوف المعیار إلى العمل یصل ال

 تطویر األفكار ضعیف جًدا الحجة واضحة وغیر مقنعة.
 بنیة الحجة مبھمة ومشوشة.

 األفكار لیس لھا صلة.
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 واضحة ومقنعة.تطویر األفكار ضعیف ونادًرا ما تكون الحجة 
 بنیة الحجة ظاھرة أحیانًا.

 إقناعیة مما یأتي:واحدة وسیلة األفكار ذات صلة أحیانًا بحیث تشتمل على 
 .اإلحصاءاتأو /و الحقائق و/أو المعلومات-1
 األمثلة الواقعیة الدالة.-2
 .المقابل ( الرأي اآلخر)الرأي  تفنید-3
واألدوات اإلقناعیة، مثل: (أدوات الربط والتوكید والمقارنة في االستدالل توظیف العاطفة واألسالیب البالغیة -4

 بالحجة والرأي واألسئلة).
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 تطویر األفكار جید أحیاًنا والحجة واضحة بعض الشيء ومقنعة أحیانًا.
 بنیة الحجة واضحة.

 مما یأتي:واحدة بالتفصیل  ةإقناعی ةوسیل ذات صلة بشكل عام بحیث تشتمل علىاألفكار 
 .اإلحصاءاتأو /و الحقائق و/أو المعلومات-1
 األمثلة الواقعیة الدالة.-2
 .المقابل ( الرأي اآلخر)الرأي  تفنید-3
توظیف العاطفة واألسالیب البالغیة واألدوات اإلقناعیة، مثل: (أدوات الربط والتوكید والمقارنة في االستدالل -4

 بالحجة والرأي واألسئلة).
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 تطویر األفكار جید ومنھجي والحجة واضحة بعض الشيء ومقنعة إلى حد ما.
 بنیة الحجة متسقة ومنظمة.

 مما یأتي:  بوسیلتین إقناعیتینكار معبر عنھا جیدًا وھي ذات صلة من حیث دعمھا األف
 .اإلحصاءاتأو /و الحقائق و/أو المعلومات-1
 األمثلة الواقعیة الدالة.-2
 .المقابل ( الرأي اآلخر)الرأي  تفنید-3
توظیف العاطفة واألسالیب البالغیة واألدوات اإلقناعیة، مثل: (أدوات الربط والتوكید والمقارنة في االستدالل -4

 بالحجة والرأي واألسئلة).
 

 

 
7-8  

 تطویر األفكار جید جًدا ومنھجي والحجة واضحة بعض الشيء ومقنعة.
 بنیة الحجة متسقة ومنظمة بأكملھا.

  :إقناعیة مما یأتيوسائل  ثالثبدًا وھي ذات صلة ومثیرة لالھتمام من حیث دعمھا األفكار معبر عنھا بشكل جید ج
 .اإلحصاءاتأو /و المعلوماتو/أو  الحقائق-1
 األمثلة الواقعیة الدالة.-2
 .المقابل ( الرأي اآلخر)الرأي  تفنید-3
الربط والتوكید والمقارنة في االستدالل  (أدواتتوظیف العاطفة واألسالیب البالغیة واألدوات اإلقناعیة، مثل: -4

 أي واألسئلة).بالحجة والر
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