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مسـتعمـل أولـي

مجموعة
المستويات

شـبـكـة التـقـييم الـذاتـي
الكفاءات
اللغوية
المستويات
اللغـوية

A1
مستوى بسيـط

A2
مسـتوى أسـاسي

الفـھــم
االستمـاع
 أستطيع فھم كلمات مألوفةوتعابير شائعة تتعلق بأموري
الشخصية والعائلية وكل ما يوجد
حولي ،إذا تكلم الناس بتأنى
وبوضوح.
 أستطيع فھم تعابير ومفرداتشائعة اإلستعمال في الوسط
اإلجتماعي.
 أستطيع فھم وإدرك المحتوىاألساسي في اإلعالنات والخطابات
البسيطة والواضحة.

Grille d’auto-évaluation
التحــدث

القـــــراءة

المشاركة في محادثـة

 أستطيع فھم أسماء مألوفة  -أستطيع أن أتواصل مع شخص فيوجمل بسيطة أجدھا مثال في المحادثة بطريقة متأنية شرط مساعدته لي
اإلعالنات أو على الفتات أو بإعادة الجمل وتدعيمي لصياغة ماأريد
قوله .
في دليل سياحي .
 أستطيع أن أطرح أسئلة بسيطة تتعلقحول سكني أو محيط عائلي و أستطيع أن
أجيب عنھا.
 أستطيع قراءة نصوصقصيرة وبسيطة ،ويمكنني فھم
في
األساسية
المعلومات
النصوص المتداولة .ويمكنني
فھم الرسائل الشخصية البسيطة
والقصيرة.

الكـتـابـة
التعبيير الشفھـي

التعبير الكتابـي

 أستطيع أن أستعمل  -أستطيع أن أكتب بطاقةعبارات وجمل بسيطة في بريدية بسيطة وبإمكاني أن
إقامتي أمأل استمارة معلومات
محيط
وصف
تخصني ،مثال أكتب اسمي،
واألشخاص الذين أعرفھم.
لقبي ،عنواني ،وجنسيتي.

 أستطيع أن أتواصل وأتبادل الحديث مع  -أستطيع أن أصف المحيطغيري أثناء أداء مھام بسيطة ومالوفة في العائلي ونشاطاتي المھنية
العمل ،وتبادل معلومات بسيطة حول وظروفي المعيشية باستخدام
سلسلة من الجمل والعبارات
موضوعات وأنشطة عائلية.
البسيطة.
 يمكنني المشاركة في حوار قصير.والمواصلة فيه حتى وإن لم أفھم جيدا.

 يمكنني أن أسجل مالحظاتوأكتب رسائل بسيطة وقصيرة.
 أستطيع أن أكتب رسائلشخصية بسيطة مثل :رسائل
التھنئة والشكر.

 أستطيع فھم النقاط الرئيسية فينص مكتوب بلغة واضحة
وشائعة إذا كانت مواضيعھا
مألوفة في نطاق العمل
أوالمدرسة....إلخ.
 بإمكاني أن أفھم النقاطالرئيسية في نشرة األخبار
مسـتوى متوسـط
والحصص التي تبثھا اإلذاعة
والتلفزة ،إذا كانت تقدم بطريقة
متأنية وواضحة.

 أستطيع فھم نصوصمكتوبة
شائعة
بلغة
أومواضيعھا لھا صلة بعملي.
 يمكنني فھم نصوصورسائل شخصية تصف
وقائع ومشاعر وتمنيات.

 أستطيع التعامل مع معظم الحاالتوالمواقف التي أواجھھا أثناء السفر حيث
تستعمل فيھا اللغة األم.
 يمكنني أن أشارك في الحوارات ،بدونتحضير مسبق ،في مواضيع مألوفة أو
ذات اھتمام شخصي أو تتعلق بالحياة
اليومية مثل :العمل ،الھوية ،السفر
واألخبار.

 أستطيع أن أسرد،باستعمال عبارات بسيطة،
أحداث وتجارب ،ووصف
أحالم وآمال.
 ويمكنني تقديم توضيحاتوشروحات مختصرة حول
خططي ووجھات نظري
المختلفة.
 بإمكاني أن أحكي قصة أوفيلما سنيمائيا وأبدي رأيي
وردود أفعالي في ذلك.

 بإمكاني أن أكتب نصابسيطا متناسقا بخصوص
المواضيع المألوفة أو ذات
إھتمام خاص.
 وبإمكاني أن أكتب رسائلشخصية مثل :التھنئة.

 أستطيع فھم محاضراتوخطابات ،كما يمكنني أن أتابع
وأفھم نصا جدليا.
 بإمكاني أن أفھم معظم البرامجالتلفزيونية المقدمة واألفالم
المعروضة.

 أستطيع قراءة مقاالتوتقارير تحتوي على مواقف
وآراء الكتاب في المواضيع
المطروحة.
بإمكاني فھم نصوص أدبية
نثرية معاصرة.

 أستطيع أن أتواصل مع ناطق أصليللغة المتعلمة ،مع درجة من العفوية
واألريحية التي تجعل الحوار منتظما.
 بإمكاني المشاركة في مواقف حواريةمألوفة وأن أعطي رأيي وأدافع عنه.

 أستطيع فھم خطاب طويل حتىوان لم تكن واضحة البنية
ومعانيھا ضمنية.
 بإمكاني فھم ما يقدم منحصص تلفزيونية وما يعرض
من أفالم بدون عناء.

 أستطيع فھم نصوص أدبيةطويلة ومعقدة وأن أميز بين
مختلف األساليب المستعملة.
 بإمكاني فھم مقاالتمتخصصة وتعليمات تقنية
حتى وإن كانت بعيدة عن
إختصاصي.
 أستطيع أن أقرأ بدونمجھود أي نوع من
كان
النصوص
سواء
محتواھا أوشكلھا تجريدي أو
معقد ،مثل كتاب مدرسي  ،أو
مقال متخصص ،أو عمل
أدبي.

 أستطيع أن أتحدث بشكلواضح ومفصل في مجموعة
واسعة من المواضيع ذات
اإلھتمامات الخاصة- .
يمكنني أن أقدم وجھة نظري
تجاه قضايا و أحداث
الساعة ،موضحا المزايا
لإلحتماالت
والعيوب
المختلفة.
 أستطيع أن أقدم وصفا فيمواضيع معقدة بشكل منطقي
ومفصل ،وإدراج المواضيع
المرتبطة بھا ،واثراء بعض
النقاط ،وإنھاء مداخلتي
بطريقة مناسبة.

 أستطيع كتابة نصوصعن
ومفصلة
واضحة
من
واسعة
مجموعة
المواضيع ذات اإلھتمامات
الخاصة.
 بإمكاني أن أكتب تقريراوأطرح األسباب وأعرض
رأيي مع أو ضد رأي ما.

 أستطيع أن أشارك دون بذل جھد في أيمحاورة أو نقاش ،وأستطيع استعمال
تعابيرإصطالحية وصيغ لغوية مألوفة.
 يمكنني أن أعبر بتلقائية وبمنتھىالسالسة مع توضيح الفروق الدقيقة في
المعاني ،و في حالة حدوث مشكلة ما في
الموقف ،بإمكاني أن أصحح ذلك دون لفت
إنتباه أحد.

 أستطيع أن أقدم وصفا أومحاجة واضحة بأسلوب
يتماشى مع السياق الواردة
فيه  ،وبناء عرض تقديمي
بأسلوب منطقي ومساعدة
مستمعي على أن يميز وأن
يتذكر النقاط المھمة.

مسـتعمـل حـــر

B1

B2
مسـتوى عـالي

مسـتعمـل مــتــِقــن

C1
مسـتوى متقـدم

C2
مسـتوى متـقـن

 ال أجد صعوبة لفھم الكالمالشفوي سواء في اإلتصال
المباشر أو في وسائل اإلعالم.
وأفھم المخاطب إن تكلم بسرعة
شرط أن يكون لي الوقت الكافي
ألتكيف مع النبرة اللغوية
الخاصة.

 أستطيع أن أعبر بتلقائية وبطالقةوأستخدم اللغة بمرونة وفعالية ألغراض
إجتماعية أومھنية.
 يمكنني أن أعبر بوضوح عن أفكاريوآرائي وربطھا مع ما يطرحه مخاطبي.

 أستطيع أن أكتب فيمواضيع معقدة بلغة سلسة
ومنطقية .
 يمكنني أن أستعمل أسلوبايتماشى مع قارئ النص.
 أستطيع كتابة نص واضحسلس أسلوبيا يتماشى مع
السياق.
 بإمكاني تحرير رسائل،تقارير ،ومقاالت معقدة بشكل
واضح يمكن القارئ من فھم
وتخزين النقاط األساسية
للموضوع.
 وبإمكاني تلخيص ونقدكتاب مھني أو عمل أدبي.

