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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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Criterion A: Language 
 
• How effectively and accurately does the student use language? 
 

Marks Level descriptor 
0 The work does not reach a standard described by the descriptors below. 

1–2 
Command of the language is generally inadequate. 
A very limited range of vocabulary is used, with many basic errors. 
Simple sentence structures are rarely clear. 

3–4 
Command of the language is limited and generally ineffective. 
A limited range of vocabulary is used, with many basic errors. 
Simple sentence structures are sometimes clear. 

5–6 
Command of the language is generally adequate, despite many inaccuracies. 
A fairly limited range of vocabulary is used, with many errors. 
Simple sentence structures are usually clear. 

7–8 
Command of the language is effective, despite some inaccuracies. 
A range of vocabulary is used accurately, with some errors. 
Simple sentence structures are clear. 

9–10 
Command of the language is good and effective. 
A wide range of vocabulary is used accurately, with few significant errors. 
Some complex sentence structures are clear and effective. 

 
 

 توضیح 
 

 الكلمات عدد
كلمة. وفي حال لم یتمكن الممتحن من  250یشترط على الممتحنین في المستوى العادي أن یكتبوا بما الیقل عن 

ھ درجة من المعیار "أ". یجب أن یؤخذ النص بالكامل تحقیق الحد األدنى من الكلمات المطلوبة یخصم من
الدرجةباالعتبار حین تمنح  . 

 
 

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

 ثغرات
 المثال سبیل فعلى.  استخدامھا ضرورة رغم تظھر ال أنھا أو صحیحة، تأتي ما نادراً  اللغویة األبنیة بعض

 .الممتحن یغفلھ ذلك ورغم الجمل في للفعل الحاجة
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Criterion B: Message 

• How clearly can the student develop and organize relevant ideas? 

Marks Level descriptor 
0 The work does not reach a standard described by the descriptors below. 

1–2 
The message has not been communicated. 
The ideas are irrelevant and/or repetitive. 
The development of ideas is unclear; supporting details are very limited and/or not 
appropriate. 

3–4 
The message has barely been communicated. 
The ideas are sometimes irrelevant and/or repetitive. 
The development of ideas is confusing; supporting details are limited and/or not 
appropriate. 

5–6 
The message has been partially communicated. 
The ideas are relevant to some extent. 
The development of ideas is evident at times; supporting details are sometimes 
appropriate. 

7–8 
The message has been communicated fairly well. 
The ideas are mostly relevant. 
The development of ideas is coherent; supporting details are mostly appropriate. 

9–10 
The message has been communicated well. 
The ideas are relevant. 
The development of ideas is coherent and effective; supporting details are appropriate. 
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 التنوع الثقافي السؤال األول:
تبادل طالبي في دولة عربیة، وبدال من أن تقضي مغامرة ممتعة كما توقعت وجدت أن أنت طالب في برنامج "

ألحد أصدقائك تصف  اكتب رسالة إلكترونیةلدیك صدمة ثقافیة؛ األمر الذي لم تكن مستعدا لھ على اإلطالق. 
 ."فیھا تجربتك ومشاعرك حولھا

 
  :الطالب من المھمة تتوقع

 لكنھم ، عربي بلد في للتبادل كطالب شھًرا یقضون فھم: المھمة في المذكور بالسیاق صلة ذات استجابة •
 .بھا یأملون كانوا التي المثیرة بالمغامرة یتمتعون ال

 .الطالبي في البلد العربيتفاصیل/معلومات عن برنامج التبادل  •
 .ھاونیتوقع واالتوقعات من المغامرة اإلیجابیة التي كان •
مع طرح لبعض األسباب  اإلطالق، على لھا االستعداد یتم لم التي الثقافیة الصدمة موضوع على التركیز •

 أنھا صدمة إن أمكن.
 .األمر ھذا حول لدیھم العواطف/  والمشاعر تجربتھم وصف: المھمة جانبي تغطیة •
 التبریرات أو/  و التفسیرات أو/  و المناسبة األمثلة مع األفكار دعم •

 .إلخ ، متماسكة تراكیب استخدام أو فقرة خالل من المثال سبیل على ، وتطورھا األفكار لتطویر ھیكل إعطاء
 .استخدام اسلوب المتكلم*

 .بالكاد أو لم تصللت وص الرسالة •
 .أو مكررة  وجزئیةذات الصلة محدودة  األفكار •
 أو غیر مناسبة. لألفكارسطحیة الداعمة التفاصیل  •
 عم األفكارمحدودة و/ أو غیر مناسبة، التفاصیل التي تدتطویر األفكار مربك ومشوش  •
مع طرح لبعض  اإلطالق، على لھا االستعداد یتم لم التي الثقافیة الصدمةلم یتحدث عن  •

 .صدمة األسباب أنھا

4–3 

 .جزئیارسالة وصلت ال •
 إلى حد ما. صلة  ذات األفكار  •
 أحیانا.  مناسبة لألفكاروالتفاصیل الداعمة  .أحیانا واضح األفكار تطویر •
طرح األسباب أنھا قلة  مع  ، أحیانا لھا االستعداد یتم لم التي الثقافیة الصدمةن ع تحدثی •

 .صدمة
 
 

6–5 

 .نسبیا جید بشكل وصلت  رسالةال •
 .  على األغلب صلة ذات األفكار •
 تطویر األفكار مترابط  و التفاصیل الداعمة لألفكار مناسبة  على األغلب. •
 على األغلب.یراعي ترتیب األفكار وتدرجھا وتسلسلھا  •
مع طرح لبعض األسباب أنھا  ،غالبا على لھا االستعداد یتم لم التي الثقافیة الصدمةعن  حدثت •

 .صدمة
  
  
  

• 8–7 

 .جید بشكل وصلت  رسالةال •
 .صلة ذات األفكار •
  .التفاصیل الداعمة لألفكار مناسبة و  و فعال تطویر األفكار مترابط  •
مع طرح لبعض األسباب  ،بشكل جید لھا االستعداد یتم لم التي الثقافیة تحدث عن الصدمة     

        .أنھا صدمة

• 10–9 
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 السؤال الثاني: العادات والتقالید
" أستاذك للغة العربیة اختار ھذا العنوان لموضوع اإلنشاء القادم"اختالف القیم وكیفیة خلقھ للتوتر بین 

 العنوان." موضوعا إنشائیا حول ھذااألجیال" اكتب 
 

 :الطالب من المھمة تتوقع
 مقدمة والشرح والخاتمة لھا عالقة وارتباط بعنوان الموضوعال •
واختالفاتھا مع إمكانیة دعم الشرح بأمثلة/بأدلة (بیت شعر، مقولة، مثل  تفاصیل/ شرح عن القیم وأنواعھا •

 شعبي، ...)
بأسلوب أمكن  إنأسباب اختالف القیم مع إمكانیة دعم الشرح بأدلة (بیت شعر، مقولة، مثل شعبي، ...)  •

 . ُمقنع
 .تفاصیل/شرح عن كیفیة إمكانیة نشوء التوتر بین األجیال بسبب ھذه القیم •
 .الرأي الشخصي حول نقطة أو أكثر من النقاط التي یتناولھا الموضوع مع ذكر األسبابإبداء  •
 
 

 بالكاد أو لم تصل.لت وص الرسالة •
 أو مكررة.  وجزئیةذات الصلة محدودة  األفكار •
 أو غیر مناسبة. لألفكارسطحیة الداعمة التفاصیل  •
 األفكارمحدودة و/ أو غیر مناسبةتطویر األفكار مربك ومشوش ، التفاصیل التي تدعم  •

4–3 

 .جزئیا وصلت الرسالة •
 إلى حد ما. صلة  ذات األفكار  •
 أحیانا.  مناسبة لألفكار. والتفاصیل الداعمة أحیانا واضح األفكار تطویر •
 
  
 

6–5 

 .نسبیا جید بشكل وصلت  الرسالة •
 .  على األغلب صلة ذات األفكار •
 على األغلب. التفاصیل الداعمة لألفكار مناسبة و  تطویر األفكار مترابط  •
 على األغلب.یراعي ترتیب األفكار وتدرجھا وتسلسلھا  •
 

8–7 

 
 .جید بشكل وصلت  رسالةال •
 .صلة ذات األفكار •
 . التفاصیل الداعمة لألفكار مناسبة و  تطویر األفكار مترابط  و فعال •

 

10–9 
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 بالكاد أو لم تصل.لت وص الرسالة •
 أو مكررة.  وجزئیةذات الصلة محدودة  األفكار •
 أو غیر مناسبة. لألفكارسطحیة الداعمة التفاصیل  •
 تطویر األفكار مربك ومشوش ، التفاصیل التي تدعم األفكارمحدودة و/ أو غیر مناسبة •

3-4  

 جزئیا.وصلت  رسالةال •
 إلى حد ما. صلة  ذات األفكار  •
 أحیانا.  مناسبة لألفكار. والتفاصیل الداعمة أحیانا واضح األفكار تطویر •

5-6  

 
 .نسبیا جید بشكل وصلت  الرسالة •
 .  على األغلب صلة ذات األفكار •
 على األغلب. التفاصیل الداعمة لألفكار مناسبة و  تطویر األفكار مترابط  •
 على األغلب.یراعي ترتیب األفكار وتدرجھا وتسلسلھا  •
 
 

7-8  

 السؤال الثالث: الصحة
في مستشفى لمساعدة  "تنوي االلتحاق بوظیفة في مجال الطب في المستقبل، وتطوعت في فصل الصیف للعمل

فریق العمل بھا. اكتب تقریرا للمدیر المسئول عن تدریبك تذكر فیھ المھام التي قمت بھا وما تعلمتھ خالل تجربتك 
 الصیفیة."

 :الطالب من المھمة تتوقع
 الصیفیة العطلة وقضوا طبیة مھنة متابعة یعتزمون إنھم: المھمة في المذكور للسیاق صلة ذات استجابة إنتاج •

 .المستشفى في كمتطوعین
 .ھناك یعملون الذین الموظفین مساعدة تجربة على التركیز •
 .التجربة أثناء تعلموه وما تنفیذھا تم التي المھام تفاصیل: المھمة جانبي تغطیة •
 .زمان ومكان التدریب وطبیعتھ یذكر •
 .المرجوة منھاشرح المھام/النشاطات/الفعالیات التي قام بھا مع األسباب أو النتائج ی •
 .الفائدة التي عادت علیھ من خوض ھذه التجربة یذكر •
نصیحة یقدمھا لفئة معینة (الناس، الشباب، طالب المدارس/الجامعات، ...) بالتطوع أو خوض مثل ھذه  •

 .التجارب مع األسباب
 المھام / استعمال األفعال الماضیة مع ضمیر المتكلم "أنا" في سرد النشاطات •
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 .جید بشكل وصلت  رسالةال •
 .صلة ذات األفكار •
 . التفاصیل الداعمة لألفكار مناسبة و  تطویر األفكار مترابط  و فعال •

 

9-10  
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 السؤال الرابع: أوقات الفراغ
 ترویجیا تعریفیا منشورا اكتب.  مدرستك في األجنبیة لألفالم نادیا تؤسس أن وقررت بالسینما مولع أنت" 

 ولكن ، األجنبیة اللغات قسم لطالب فقط لیس النادي في االشتراك یكون أن على وأنشطتھ، النادي حول للطالب
 ."سواء حد على المدرسة طالب لكل

 
 : الطالب من المھمة تتوقع
 جمیع ولكن أجنبیة لغة طالب فقط لیس( المستھدف بالجمھور المعلومات/  المحتوى تربط استجابة إنتاج

 )المدرسة في الطالب
 .وأنشطتھ النادي تعزیز على التركیز

 .سواء حد على كلیھما أو أنشطتھ أو للنادي الترویج على بالتركیز سواء: التفصیل من بشيء الموضوع تغطیة 
 التبریرات أو/  و التفسیرات أو/  و المناسبة األمثلة مع األفكار دعم 

 ، المتماسكة التراكیب ماستخدا أو فھرسة خالل من المثال سبیل على ، وتطورھا األفكار لتطویر ھیكل إعطاء
 .إلخ

 
 

 
 بالكاد أو لم تصل.لت وص الرسالة •
 أو مكررة.  وجزئیةذات الصلة محدودة  األفكار •
 أو غیر مناسبة. لألفكارسطحیة الداعمة التفاصیل  •
 مناسبةتطویر األفكار مربك ومشوش ، التفاصیل التي تدعم األفكارمحدودة و/ أو غیر  •

4–3 

 
 جزئیا.وصلت  رسالةال •
 إلى حد ما. صلة  ذات األفكار  •
 تطویر األفكار واضح أحیانا. والتفاصیل الداعمة لألفكار مناسبة  أحیانا. •

6–5 

 الرسالة  وصلت بشكل جید نسبیا. •
 .  على األغلب صلة ذات األفكار •
 األغلب. تطویر األفكار مترابط  و التفاصیل الداعمة لألفكار مناسبة  على •
 على األغلب.یراعي ترتیب األفكار وتدرجھا وتسلسلھا  •
 
  
 

8–7 

 الرسالة  وصلت بشكل جید. •
 صلة. ذات األفكار •
 تطویر األفكار مترابط  و فعال و التفاصیل الداعمة لألفكار مناسبة .  •

 

10–9 
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 والتكنولوجیاالعلوم  السؤال الخامس:

"فتحت وكالة فضائیة دولیة الباب للمھتمین بمجال الفضاء من عامة الناس غیر المتخصصین لالنضمام إلى 
رحلتھا األولى في مھمة إلى المریخ. وبالرغم من أنك تعي أن انضمامك لھذه الرحلة یعني أنك لن تعود إلى 

ب رسالة إلى الوكالة الفضائیة الدولیة توضح فیھا لماذا األرض أبداً، إال أنك تتمنى أن یقع علیك االختیار. اكت
 تھتم بھذه الرحلة، ولماذا یجب أن یختاروك لالنضمام إلیھا.

 
 :الطالب من المھمة تتوقع •
 العام الجمھور الدولیة الفضاء وكالة دعوة: المھمة في الوارد بالسیاق صلة ذات استجابة إنتاج •

 .المریخ إلى رحلتھا في للمشاركة
 .المریخ إلى بشریة مھمة أول إلى االنضمام موضوع التركیزعلى •
 .مناسبین یكونون ولماذا المھمة ھذه إلى االنضمام في رغبتھم سبب شرح: المھمة جانبي تغطیة
 التبریرات أو/  و التفسیرات أو/  و المناسبة األمثلة مع األفكار دعم •
 تراكیب استخدام أو فقرة خالل من المثال سبیل على ، وتطویرھا األفكار لتطویر ھیكل إعطاء •

 .إلخ ، متماسكة
 

 
 .تصل لم أو بالكاد وصلت الرسالة •

 أو مكررة.  وجزئیةذات الصلة محدودة  األفكار •
 أو غیر مناسبة. لألفكارسطحیة الداعمة التفاصیل  •

 .تطویر األفكار مربك ومشوش ، التفاصیل التي تدعم األفكارمحدودة و/ أو غیر مناسبة
بأدلة  مناسب یكون ولماذا المھمة ھذه إلى االنضمام في رغبتھیشرح سبب  •

 سطحیة.
 

3-4  

 جزئیا.وصلت  رسالةال •
 إلى حد ما. صلة  ذات األفكار  •
 أحیانا.  مناسبة لألفكار. والتفاصیل الداعمة أحیانا واضح األفكار تطویر •
بأدلة مقنعة إلى  مناسب یكون ولماذا المھمة ھذه إلى االنضمام في رغبتھیشرح سبب  •

 حد ما

5-6  

 .نسبیا جید بشكل وصلت  الرسالة •
 .  األغلبعلى  صلة ذات األفكار •
 على األغلب. التفاصیل الداعمة لألفكار مناسبة و  تطویر األفكار مترابط  •
 على األغلب.یراعي ترتیب األفكار وتدرجھا وتسلسلھا  •
بأدلة مقنعة في  مناسب یكون ولماذا المھمة ھذه إلى االنضمام في رغبتھیشرح سبب  •

 األغلب.
 

  

7-8  

 .جید بشكل وصلت  رسالةال •
 .صلة ذات األفكار •
 . التفاصیل الداعمة لألفكار مناسبة و  تطویر األفكار مترابط  و فعال •
 بأدلة مقنعة . مناسب یكون ولماذا المھمة ھذه إلى االنضمام في رغبتھیشرح سبب  •
 

9-10  

Criterion C: Format 
 
• How correctly does the student produce the required text type? 
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• To what extent are the conventions of text types appropriate? 
Marks Level descriptor 

0 The work does not reach a standard described by the descriptors below. 

1 The text type is not recognizable. 
Conventions appropriate to the text type are not used. 

2 The text type is hardly recognizable or is not appropriate. 
Conventions appropriate to the text type are very limited. 

3 
 

The text type is sometimes recognizable and appropriate. 
Conventions appropriate to the text type are limited. 

4 The text type is generally recognizable and appropriate. 
Conventions appropriate to the text type are evident. 

5 The text type is clearly recognizable and appropriate. 
Conventions appropriate to the text type are effective and evident. 

 
 

 تشمل االجابة كل المعلومات المطلوبة. ]، یجب أن5للحصول على أقصى قدر من العالمات [
 ]، یجب تطبیق أكثر من نصف المعلومات.3وللحصول على [

 
ھي عالمات المالحظات، ولیس عالمة  Cمالحظة: یتم تذكیرالمصححین أن نقاط المعیار 

التحیة  :(على سبیل المثال لمطلوبةالمخططات. لذلك، عندما یتم االیفاء جزئیا أو أكثر من النقاط ا
النظر  االفتتاحیة مذكورة  ولكن ال  ذكر للتحیة الختامیة ). في ھذه الحاالت، ینبغي على المصححین

في العمل بصورة شاملة وتحكیم خبرتھم المھنیة، مع اإلشارة إلى المعاییر، للوصول إلى العالمات 
 النھائیة.

 
 

 البرید االلكترونيالسؤال األول: 
 الرسمي غیر ستخدم األسلوب ی •
 متلقي الرسالة. یحدد •
 . یعرض المضمون بشكل واضح ومختصر  •
 .یتضمن جملة افتتاحیة أو تحیة وجملة ختامیة •
 .وصف للمشاعر التي أحس بھا خالل ھذه التجربة •
 

 
 المقال: السؤال الثاني: 

 .یستخدم األسلوب الرسمي •
 لموضوع. ل یكتب عناوین رئیسیة وفرعیة •
 یھتّم  بالجمھور المستھدف. •
 خاتمة. -عرض  –یقّسم المقال إلى: مقدمة  •
 )معینة نظر بوجھة أو ما بعمل بالقیام( اإلقناع أسلوب •
 .تكون األفكار المطروحة مؤثرة عاطفیا ومعنویا وتحث القارئ على شئ ما •
 .المرجوة للنتیجة للوصول ومعبرة دقیقة وعبارات مفردات اختیار •
 .الحاجة عند والمقارنة أحیانا الُمبالغة استخدام إمكانیة •
 التقریر السؤال الثالث: 
 ستخدم األسلوب الرسمي أو الشبھ رسميی •
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 یتضمن عنوانًا  •
 .وأسبابھ التقریر موضوع تبین مقدمة •
 .منھ والھدف التقریر موضوع شرح  •
 .المنطقي التسلسل مراعاة مع للمحتوى والفرعیة الرئیسیة األفكار سرد  •
 .وواضحة وبسیطة سلسة لغة استخدام  •
 .إلیھا التوصل تم التي النتائج على تحتوي خاتمة  •
 التقریر بموضوع تتعلق تقدیمھا المراد االقتراحات أو النصائح أو التوصیات إضافة   •

 
 

 منشور / كتیب / نشرة / إعالن   السؤال الرابع:
 عنوان جذاب •
 .رسميالیستخدم األسلوب الرسمي أو شبھ  •
 وینھي بخاتمة قصیرة. بالموضوع وعرض المشكلةتعّریف للیبدأ بمقدمة  •
 .تحدید األفكار بعناوین فرعیة أو نقاط أو ترقیم •
 .یذكر اسم الشركة ورقم الھاتف والموقع البریدي •
 .وإرشادات تحفز الطالب على االقتناع بھاتعلیمات  •

 .عرض حقائق وأخبار بطریقة واضحة ومباشرة •
 .الوصفیة استخدام القلیل من العبارات والمفردات  •
 .االلتزام بالوقائع وسردھا كما ھي باسلوب شیق  •

 
 رسمیةرسالة السؤال الخامس: 

 رسميالاألسلوب الرسمي أو شبھ  یستخدم •
 یتبنى نبرة جادة •
 یبدي الرأي بأسلوب شیق ومثیر لالعجاب •
 التوقیع ..... إلخ ) –الخاتمة المناسبة  –التحیة المناسبة  –تتضمن الرسالة: (التاریخ  •
 والعنوان الرسالة متلقي لقب/اسم تحدید •

 
 
 

 


