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 اإلدارية التحضيرات
 

  اإلمتحان فترة 1

 في الصيفية االمتحانات لدورة نيسان شهر من الثالثون و آذار شهر من األول بين: الرئيسية اإلمتحانات فترة قبل المحادثة إمتحان يجرى
  .التاريخين هذين بين المحادثة إمتحانات إلجراء المناسب الموعد مرآز آل يقرر. حزيران شهر

 الدولية لالمتحانات آامبردج مرآز إلى العالمات وأوراق التسجيالت وإرسال المحادثة إمتحان إلتمام المحددة بالتواريخ االلتزام مالمه من
  .لتقييميها الكافي الوقت إتاحة أجل من

  الممتحن/المعلم تعيين 2

 من ولكن اللغات قسم داخل من عادة الممتحن اختيار ويتم .للمتقدمين المحادثة امتحان وتقدير  إلجراء الممتحن/المعلم باختيار مرآز آل يقوم
  .عليها متفق رسوم أية عن مسوؤل غير الدولية لالمتحانات آامبردج مرآز إن. االمتحان مرآز خارج من الممتحن أن الممكن

 بسبب إضافي ممتحن بتعيين رآزالم رغبة فعند .االمتحان بإجراء المرآز في فقط واحد معلم يقوم أن االمتحان مقاييس توحيد مصلحة من
 في الدولية العامة الثانوي التعليم شهادة لدى اللغات قسم من المحادثة امتحان فترة بداية قبل إذن على يحصل أن يجب الهائل، المتقدمين عدد

 منهج لضمان البعض همبعض مع الممتحنين تعاون بشرط واحد ممتحن من أآثر لتعيين االذن يمنح. الدولية لالمتحانات آامبردج مرآز
" الدولية لالمتحانات آامبردج مرآز "إلى ترسل التي العينة تتضمن أن ينبغي. العالمات جدول تطبيق و المحادثة إمتحان الجراء مشترك
 العاشرة رةالفق مراجعة الرجاء.  واضح بشكل المتقدمين وأرقام أسماء تسجيل مع المحادثة المتحان المفصلة العالمات وورقة الممتحن عمل

  . المعلومات من للمزيد )الداخلي العالمات تقييم(

  المحادثة إمتحان لوازم 3

 االمتحان فترة قبل )األدوار تمثيل وبطاقات المعلم مالحظات آتيب أي( الّسرية اإلمتحان لوازم الدولية لالمتحانات آامبردج مرآز يرسل
 أول إجراء قبل بدقة دراستها الممتحن وعلى المرآز في أيام بأربعة بدءه قبل اناالمتح مواد فتح يجب. تقريبا أسابيع أوثالثة بأسبوعين

 على قادرًا يكون االمتحان أثناء المتبعة الخطوات من وواثق تام بشكل  لالمتحان جّهز الذي الممتحن/المعلم إن. للمتقدم محادثة انإمتح
 ممكن وقت بأسرع المحادثة امتحان إتمام يجب االمتحان أوراق تفتح دماعن .أفضل بطريقة مصاعب أية يواجهون الذين المتقدمين مساعدة

 في الصيفية االمتحانات لدورة نيسان من 30 يوم حتى: المثال سبيل على ( االمتحان نهاية حتى وسّري آمن بمكان األوراق حفظ يتم وأن
  .)حزيران

  المسّجل النموذج 4

 المرآز ليعطي" الدولية لالمتحانات آامبردج مرآز "إلى فيه يمتحن الذي المرآز من مسّجًال نموذجًا يرسل أن معلم/ ممتحن آل على يجب
  :التالية التعليمات متابعة فالرجاء. صحيح بشكل التقييم مستوى لتدّقيق الكافي الوقت

  .المتقدمين تسجيالت جميع ارسال المرآز على متقدم 16–1من •

  :إرسال المرآز على ومافوق متقدم 17 •

 .أرقامهم تسلسل حسب متقدمين عشرة أول تسجيل اذجنم :أوًال

 و

  التي العالمات فئات جميع المختارة المتقدمين عالمات تمثل أن يجب. المستويات مختلف من للمتقدمين تسجيل نماذج ستة اختيار :ثانًيا
  في متقدم وأضعف ألقوى المسجلة نماذجال يرفق زأنالمرآ على ويجب. بالتساوي المجموعة من اختيارها يتم وأن المرآز منحها       
  .المستويات حسب المختارة التسجيالت باقي إلى باإلضافة المرآز       

 . )التاسعة الفقرة مراجعة يرجى(" المتقدمين تسجيل" عنوان تحت الواردة التعليمات وفق المحادثة امتحان يتم أن يجب :مالحظة
  المحادثة امتحان في المتقدمين عالمات وقوائم ”MS1“ العالمات لالئحة المدقق بنسخة قةمرف التسجيالت ترسل أن يجب             
  .)18و 19 الصفحة مراجعة يرجى(" الدولية لالمتحانات آامبردج مرآز"إلى.التقييم لعينة مرفقة ونسخة             
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  العالمات تصليح الئحة من نوعان يرفق 5

 الالزمة النسخ طباعة ويجب )18 الصفحة مراجعة يرجى( الكّتيب هذا مع ”MS1“ المحادثة تحانالم العالمات تسجيل الئحة ترفق  -أ
 وتقييمه المتقدم عالمة وضع يجب. متقدم لكل المحادثة امتحان أثناء الممتحن\المعلم يمليها أن يجب المتقدم عمل ورقة عن عبارة فهي. منها
 تعليمات في مطلوب هو آما بالتفصيل العالمات تسجيل الممتحن/المعلم على يجب. متحاناال انتهاء بعد التسجيل من وليس االمتحان أثناء

  .بدقة العالمات لكل الجمع تدقيق يجب وآما التصحيح

 التي للمراآز آمبوتر إلى أو ”MS1“ إلكترونيًا المطبوعة الداخلي التقييم ورقة إلى العالمات مجموع نقل الممتحن/المعلم على يجب  -ب
 .الكترونيا العالمات تقدم

  الخارجي للتقييم" الدولية متحاناتلال آامبردج مرآز" إلى العالمات وقوائم التسجيالت جميع إرسال 6

 قبل فورًا.المحادثة امتحانات من االنتهاء بعد" الدولية لالمتحانات آامبردج مرآز "إلى والتسجيالت العالمات قوائم ترسل أن يجب  -أ
  . إلرسالها التقييم فترة نهاية حتى المراآز هذه تنتظر أال يجب. الستالمها النهائي الموعد ووه أيار من عشر الخامس

  . مرفق منفصل ظرف في" الدولية لالمتحانات آامبردج مرآز "إلى الداخلي للتقدير العالمات قائمة من  آاملة النسخة إعادة يجب  -1-ب

   حزيران شهر امتحانات لدورة أيار من عشر الخامس قبل" الدولية لالمتحانات بردجآام مرآز "إلى التالية الوثائق تصل أن يجب  -2-ب
  : وهي          

 التي للمراآز العالمات ملف من مطبوعة موقعة نسخة أو ”MS1“ الداخلي للتقدير آاملة المقدمين عالمات لقائمة المقّيم نسخة •
  .إلكترونيًا مستخدمة العالمات تسلم

  .المحادثة المتحان آاملة العالمات يلتسج قائمة من نسخة •

  .التقييم لعينة آاملة مكتوبة المرفقة الورقة نسخة •

  .المسجلة العينة •

 تفاصيل •  .)واحد ممتحن\معلم من أآثر استخدام لها المسموح للمراآز فقط( الداخلي التقييم إجراءات

  .تأخره أو البريد ضياع حال في ةإلكتروني ونسخة ”MS1“ العالمات لقوائم بنسخة االحتفاظ المرآز على  -ج

  المتحانا تحضيرات  7

 آما.المحادثة، امتحان إلتمام الضجيج عن بعيدة هادئة غرفة وجود يضمن أن آاف بوقت االمتحان المرآزقبل على يجب:  هادئة أجواء
 مثل غيرضرورية، خلفية تأصوا أية عزل الضروري ومن. ضجيج فيه صف أو الرياضة قاعة أو الملعب من القريبة الغرف تجنب يجب

 حالة في االمتحان سير مقاطعة لتفادي المحادثة امتحان إجراء عن تعلن الفتات وضع إلى باإلضافة. العشب أوجزازة السيارات ضجيج
 .االمتحان غرفة إلى أحد دخول

 
 تأدية بطاقة  لدراسة للمتقدم المحدد المكان ىإل باإلضافة المحادثة امتحان به يجري الذي المكان في االمتحان شروط تسود أن يجب: المراقبة
 أثناء المتقدمين تواصل منع يجب آما وبهدوء وحده لالمتحان يحضر أن يستطيع متقدم آل أن لتضمن دقيقة مراقبة توفير يجب. األدوار
 وقت أثناء آتابتها أو توبةمك ملخصات أية إدخال يمنع.و لالمتحان دورهم ينتظرون الذين المتقدمين مع االمتحان غرفة من خروجهم
  . لالمتحان التحضير

 على واحد آل المتقدمين يمتحن أن يجب. جًدا آبيرة تكون أال أي الحجم مناسبة غرفة بتأمين يقوم أن المرآز على يجب: االمتحان غرفة
". الدولية لالمتحانات امبردجآ مرآز "من موظف أو آخر ممتحن/معلم باستثناء االمتحان غرفة في آخر شخص أي وجود ينبغي ال. حدى
  . فقط واحد ممتحن/معلم إال باالمتحان يقوم أال فيجب المحادثة امتحان أثناء ثاني ممتحن/معلم وجود فيها يستلزم التي الحاالت ففي

 بطريقة يجلسوا نأ المتقدمين على يجب آما االمتحان غرفة إلى يدخل حين المتقدم مقابل طاولة وأمامه الممتحن/المعلم يجلس أن ينبغي
  .لهم مربك هذا يكون فقد العالمات قائمة على الممتحن مايكتبه يروا ال بحيث

 عند الجدول في استراحة فواصل تنظيم المدخنين الممتحنين/المعلمين فعلى. المتقدمين تواجد أثناء أو االمتحان غرفة في التدخين يمنع
 .الضرورة
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  االمتحان سير 8

 مكان إلى يشير وأن االمتحان قاعة دخولهم عند لهم يبتسم بأن وذلك بالراحة المتقدمين ليشعر مابوسعه يفعل أن تحنالمم/المعلم على يجب  -أ
 استخدام إن. أوسيئة جيدة تأديته آانت مهما االمتحان من خروجه عند مبتسمًا المتقدم يجعل الذي هو عادة الجيد الممتحن/المعلم إن. جلوسهم
 تجنب الممتحن/المعلم على لذا تأديته، حسن على مالحظات أنها على المتقدم يفسرها قد االمتحان سير أثناء" جدًا جيد" مثل المشجعة التعابير

   .استخدامها

 عليها الرسم أو باألوراق العبث مثل طريقة، بأية انتباهه أويصرف المتقدم أمام يمشي أال الممتحن\المعلم على يجب ذلك إلى إضافة  -ب
 وأال اإلستهزاء أو بالملل شعور أو متفاجئ انفعال أي يبدي وأال االمتحان أثناء اهتمامًا يظهر أن الممتحن/المعلم على ينبغي. عشوائي بشكل
  . المتقدم أخطاء يصحح

  المتقدمين تسجيل 9

 لالمتحانات ردجآامب مرآز "فإن للتعديل العينة لتسجيل المدمّجة واألقراص التسجيل أشرطة توفير عن مسؤول االمتحان مرآز إن
 أجهزة تكون أن يجب و. )والميكرفون التسجيل آلة( التسجيل أجهزة توفير عن مسؤول مرآز آل أن آما. اللوازم هذه يوفر لن" الدولية
 فترة قبل مسبقًا التسجيل أجهزة فحص يجب آما للتعديل العينة تسجيل عند الصوت وضوح لتضمن الممكنة  األنواع أفضل من التسجيل

  .المتقدمين ألحد تجريبي بفحص بالقيام وذلك والمتقدم المعلم من لكل التسجيل جاهزية من للتأآد تحاناتاالم

 المرآز في واحد مكريفون وجود حال في أما. للمتقدم والثاني الممتحن/بالمعلم خاص ميكرفون منفصلين، مكريفون جهازي استخدام ينبغي
  . االمتحان بدء قبل أمامه مباشرة المكريفون وضع فيجب منخفض المتقدم صوت آان فاذا لم،المع إلى منه.المتقدم إلى أقرب وضعه فيجب

 استخدام واليمكن. المدمجة األقراص على أو )90C( نوع من طبيعية سرعة ذات تسجيل أشرطة على التقييم نماذج تسجيل يتم أن يجب
 حفظ الممتحن على يجب االمتحان أثناء إلكترونية تسجيل برامج آزالمر يستخدام عندما.المّصغرة المدمجة واألقراص التسجيل أشرطة
  .تقييمها ليتم وذلك بإسمه خاص" 3 ب م "ملف في متقدم آل تسجيل

 أي متقدمين لستة المحادثة امتحان لتسجيل فيها يتسع. الشريط طرفي من لكل دقيقة 45 مدة أي )90C( التسجيل أشرطة استخدام تّم إذا
  .متقدمين خمسة مايعادل تسجيل أي تقريبًا دقيقة ثمانين فيسجل المدمج القرص أما الشريط، من طرف للك متقدمين ثالثة

   .المتقدم امتحان بدء بعد التسجيل إيقاف عدم يجب 

 :المرآز معلومات حسب وتعديله التالي النموذج مّتبًعا اإلنجليزية باللغة أوقرص شريط آل على يسجل أن الممتحن/المعلم على يجب
 

‘Cassette/CD number… 
Centre number  e.g. AE 308 

Centre name  e.g. International School, Abu Dhabi 
Examination number  0544 

Examination name  IGCSE Arabic 
Name of Examiner  e.g. Mr I Al-Khayyat 

Date  e.g. 2nd March 2012’  

 : التالي النموذج مّتبًعا اإلنجليزية باللغة المتقدم عن يعرف أن الممتحن\المعلم على يجب
 

‘Candidate Number  e.g. 047 
Candidate Name  e.g. Issam Ahmed 

Role Play Card  e.g. Number 4’ 

 ويستمر" وجهال هذا على أخرى تسجيالت أي يوجد ال "بأنه )أ( األول الوجه على جيل التس انتهاء عند يعلن أن الممتحن/المعلم على يجب
  .آخر شريط على التسجيل بدء أو الثاني الوجه على التسجيل بدء قبل بدايته أو نهايته حتى الشريط لف ويجب )ب( الثاني الوجه على التسجيل

". قرصال أو الشريط هذا على تسجيالت أي يوجد ال "أّنه القرص أو الشريط على تسجيل آخر انتهاء عند يعلن أن الممتحن/المعلم على يجب
  ". االمتحان انتهى "قرص أو شريط آخر على متقدم آخر امتحان تسجيل انتهاء عند يعلن أن الممتحن/المعلم على يجب آما

  األشرطة

  :شريط آل غالف على االنجليزية باللغة التالية المعلومات آتابة يجب

 . الشريط على تسجيلال في تسلسله حسب متقدم آل رقم/واسم رقمه،/المرآز واسم ورقمه، المنهج اسم
Syllabus name, syllabus/component number, Centre name/number and candidate name/number 
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  .ذاته الشريط على والمرآز المنهج رقم آتابة يجب ذلك إلى وإضافة.استخدامها أجل من الصقات" الدولية لالمتحانات آامبردج مرآز"يوفر

  المدمجة قراصاأل

 متقدم آل رقم أو واسم رقمه، أو المرآز واسم ورقمه، المنهج اسم: قرص آل غالف على االنجليزية باللغة التالية لمعلوماتا آتابة يجب
 خاصة أقالم استخدام يجب.  ذاته القرص على المرآز ورقم المنهج رقم آتابة ويجب. القرص على التسجيل في تسلسله  ورد ما حسب
  .مقروء غير القرص محتوى يجعل قد الناشفة الحبر أقالم فاستخدام جةالمدم األقراص هذه على للكتابة

  :مايلي مستخدًما وضوح بكل المسجل الملف حفظ يجب

Centre number_candidate number_syllabus number_component number  

 شريط لف يجب آما "االمتحانات زمرآ"إلى ارسالها قبل بوضوح المتقدمين آل تسجيل سماع من للتأآد األقراص\األشرطة فحص يجب
  .األول الوجه بداية إلى التسجيل

 االمتحان تسجيل فشل عند للنصيحة طلًبا" الدولية لالمتحانات آامبردج مرآز "في العمالء بخدمة فوًرا االتصال االمتحان مرآز على يجب
  .ما لسبب التسجيل صوت بوضوح تتعلق مشاآل أية وجود عند أو القرص أو الشريط على

 الداخلي التقييم 10

 ممتحن/معلم من أآثر تعيين طلبها عند - المتقدمين من آبيرة أعداد فيها التي - للمراآز اإلذن" الدولية لالمتحانات آامبردج مرآز "سيمنح
 التي تقدمينالم جميع عالمات تطابق ضمان هدفها التي اإلجراءات تطبيق شرط على للمتقدمين المحادثة امتحانات وتقييم إلجراء واحد

  : آالتالي وهي االمتحان، أوقّيم أجرى ممتحن/معلم أي عن النظر بغض المرآز يرسلها

 امتحان إدارة في مشترك نهج لضمان يتعاونوا أن المرآز في المحادثة امتحانات ويقّيمون يجرون الذين الممتحنين/المعلمين على يجب •
  .العالمات جدول وتطبيق المحادثة

 أن إلى باإلضافة.المرآز في الممتحنين\المعلمين تصحيح توحيد مسؤولية عاتقه على يأخذ أن المرآز في واحد حنممت/معلم على يجب •
 تشمل العالمات بحسب ومتسلسلة صحيحة الئحة تقديم مع واحدة معايير حسب 03/0544 المحادثة إلمتحان متقدم آل تقييم يضمن
 أن يجب للمتقدم األولي المحادثة امتحان تصحيح ولكن مختلفة أشكال يتخذ أن يمكن للتصحيح القياسي التوحيد إن.المرآز متقدمي آل
 .التسجيل على اعتماًدا بعداالمتحان وليس االمتحان سير أثناء يتم

 الفقرة في الواردة التعليمات حسب الخارجي للتقييم مسجلة نماذج تقديم وينبغي المرآز في متقدم لكل المحادثة امتحان تسجيل يجب •
 من متساوًيا عدًدا المسجلة النماذج هذه تشمل أن يجب ذلك إلى وإضافة. الكتيب هذا من"  المسجل النموذج " عنوان تحت الرابعة

 االمتحان عالمات تسجيل ورقة إرسال ينبغي آما. المرآز في ممتحن/معلم آل بها قام التي للمتقدمين المحادثة امتحان تسجيالت
 .ممتحن/معلم لكل وضوح بكل متقدمينال وأرقام بأسماء المدرجة

 إرفاق يجب آما الداخلي التقييم نتائج لتسجيل )الخارجي للتقييم أو\و الداخلي للتقييم( العالمات ورقة األخيرمن العمود استخدام يجب •
  . الخارجي التقييم لوازم مع للمرآز الداخلي التقييم إجراءات تفاصيل

تتوفر  . الدولية لالمتحانات آامبردج مرآز من األجنبية للغات المحادثة المتحانات الداخلي العالمات وتقييم يحالتصل مقاييس لتوحيد التعليمات
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  االمتحان ُبْنية

  .األدوار تأدية\تمثيل لعبة :األول االختبار
   ثالثون - العالمة )تقريًبا دقائق خمس( :المدة

. االمتحان فترة أثناء عشوائي بشكل استخدامها ينبغي المختلفة،" األدوار تمثيل لعبة"  بطاقات من عدد الدولية لالمتحانات آامبردج مرآز ُيزّود
 1 من مرقمة( مهمات خمس على لعبة آل تحتوي" باء "و" ألف "أدوار تمثيل بطاقتي على تحتوي واحدة بطاقة متقدم آل الممتحن\المعلم يعطي
 عند.البطاقة على المطلوبة  المهمات آل عن اإلجابة عليه ويجب له اعطاءها تّم التي البطاقتين بكال المتقدم فحص يتم أن يجب )البطاقة على 5 إلى

 بطاقة الثاني المتقدم يعطي أن الممتحن\المعلم على يجب البطاقة، على منه المطلوب الدور لتحضير دقيقة عشرة خمس األول المتقدم إعطاء
  .األول المتقدم امتحان فترة ءأثنا للتحضير األول المتقدم بطاقة  عن مختلفة

. االمتحان قاعة إلى بتحضيرها قاموا التي البطاقة إدخال باستطاعتهم ولكن لالمتحان التحضير فترة أثناء مّسودات أية بكتابة للمتقدمين اليسمح
 . االمتحان قاعة مغادرته قبل المحادثة امتحان انتهاء عند الممتحن إلى البطاقة المتقدم ُيّسلم

 من ويختلف له المخصص الوقت من بكثير أقل عادة االختبار هذا يستغرقه الذي الوقت ولكن دقائق خمس هو األول لالختبار المخصص لوقتا إن
  .آخر إلى متقدم

 من فالمطلوب. الكتّيب هذا من 17–12 الصفحات في تفصيله تم قد األول االختبار في بطاقة آل في له المخصص الممتحن/المعلم دور إن
  .األم المتقدم لغة معرفة بدون العربية اللغة يتكلم شخص دور ويتولى المحادثة يبدأ أن عادة الممتحن/المعلم

 مرآز قبل من له محدد هو ما حسب بدوره القيام من ويتأآد بدّقة البطاقات في المطلوبة األدوار لجميع يحضر أن الممتحن/المعلم على يجب
 إضافية أدوار يبتدع أن الممتحن/للمعلم ينبغي ال. المطلوبة األدوار جميع عن لإلجابة للمتقدمين الفرصة ليعطي لكوذ الدولية لالمتحانات آامبردج

  .مطلوبة أدوار يحذف أو

 طويلة تصم فترًة يترك أال الممتحن/المعلم على فينبغي معين سؤال عن اإلجابة المتقدم يستطع لم فإذا البطاقة في  المطلوبة األدوار آل اتمام يجب
  .التالي بالسؤال يبدأ أن وعليه

 بإعادة وذلك المستطاع، قدر طبيعية بطريقة عليه لإلجابة ويعيده سؤال أي على اإلجابة نسي إذا المتقدم يوّجه أن الممتحن/المعلم على ينبغي
 بتسلسل األسئلة اتمام إن. مبهمة بطريقة عليه أجاب إذا أو األولى المحاولة من الدور إتمام من المتقدم فشل عند صياغته أوإعادة ثانية مرة السؤال
 طرح يعيد عندما يتأآد أن الممتحن/المعلم على يجب حال آل وعلى. األسئلة آل على باإلجابة المتقدم يقوم طالما التقييم عند له أهمية ال مختلف
 المتقدم على الممتحن طرحها قد الكلمة هذه ولكن معينة آلمة يعطي أن المتقدم من يتطلب السؤال آان إذا فمثًال السؤال، طبيعة من يغير أال السؤال
  .السؤال هذا على.عالمة المتقدم يمنح فال السؤال أثناء

 .العالمات ُسّلم أجل من )أ( التصحيح تعليمات جدول مراجعة يرجى 

   المحادثة و الموضوع إلقاء: الثاني االختبار
   الثونث - عالمةال )تقريًبا دقائق خمس(: المدة

 يتابع وبعدها دقيقتين، إلى دقيقة دةمل.وذلك االمتحان قبل بتحضيره وقام إختاره قد موضوع عن بالحديث المتقدم يبدأ االختبار هذا في
 يشمل ذيوال )دقائق خمس(اإلختبار لهذا المحدد الوقت بذلك ليتم دقائق ثالث لمدة الموضوع هذا عن محددة أسئلة بتوجيه االمتحان الممتحن/المعلم
  .األسئلة طرح ومدة الموضوع إلقاء مدة

 لهم مواضيع اختيار على المتقدمين تشجيع الممتحن\المعلم من فالمطلوب نفسه، الموضوع المرآز في المتقدمين آل ُيحضِّر أن المتوقع من ليس
 في الحياة "،"بلدي "،)محددة أو عامة( الفراغ وقاتوأ هواياتي", "المدرسية الحياة: "عن المواضيع تكون أن الممكن من:فمثًال.خاص اهتمام فيها
 هذا في عنها التحدث يكون قد واالقتصادية االجتماعية أوالمسائل بالسياسة تتعلق التي المواضيع إن". اإلجازات أيام"و ،"طموحاتي "،"آخر بلد

 للمتقدمين يسمح أال يجب. المواضيع هذه تحتاجها التي اضجةاألفكارالن يملك وال اللغوية المهارات يتقن لم اذ المتقدم تضر وقد صعًبا المستوى
 امتحان من األخير القسم في العامة المحادثة محل يحل قد المواضيع هذه فاختيارمثل". حياتي "أو" نفسي "عنوان تحمل التي المواضيع باختيار
  . المحادثة

 مّسودات أي يستخدم أن أبًدا له يسمح ال ولكن لموضوعه مناسب لها هاستخدام إذاآان الصور مثل إيضاح وسائل يستخدم أن المتقدم يستطيع
  .نوعها آان أيًا مكتوبة

 بدء وقبل اختاره الذي موضوعه في يقاطعه أن دون الدقيقتين و الدقيقة بين ما لمدة ليتكلم الكافي الوقت للمتقدم يتيح أن الممتحن/المعلم على يجب
 باألسئلة ويبدأ المتقدم حديث يقاطع أن الممتحن/المعلم على فيجب دقيقتين ألآثرمن الحديث المتقدم وزتجا حال في ولكن. الموضوع عن الحديث

  .المحادثة موضوع عن
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 سابًقا بتحضيرها قام التي المعلومات إستخدام على المتقدم قدرة إن.وطبيعية تلقائية بطريقة الممتحن/المعلم أسئلة على يجيب أن المتقدم على ينبغي
  .مسبًقا مجهزة أجوبة أو مقاطع يقدم أن للمتقدم يسمح ال. عالمته تحدد التي هي الممتحن/المعلم يطرحها التي األسئلة على بةلإلجا

 لم الذين المتقدمين يمنح ال. المختلفة  األزمنة صيغ ويستخدم رأيه ليبدي المجال ويعطيه اإلمكان بقدر المتقدم يساعد أن الممتحن/المعلم على يجب
 مراجعة يرجى - )ب العالمات سلم على مافوق أو المتوسطة الفئة( في عالمة المستقبل و الماضي الزمن من آًال استخدام على القدرة وايظهر
 االمكان قدر المتقدم مقدرات يوّسع آي أجوبته وتوسيع توضيح المتقدم من يطلب أن الممتحن\المعلم على ينبغي. التصحيح تعليمات من ب الجدول
  )إلخ...عن أآثًرا لي قل لمذا؟ متى؟ آيف؟( :مثل أسئلة بتوجيه وذلك

 .العالمات لجدول التصحيح تعليمات من )ب( جدول مراجعة يرجى

  العامة المحادثة: الثالث االختبار
   ثالثون - عالمةال )تقريًبا دقائق خمس(: المدة

 هو المحادثة هذه تسهيل على يساعد و. العامة المحادثة إلى لمحادثةا موضوع من االنتقال نقطة للمتقدم يبين أن الممتحن/المعلم على يجب
 . اليومية حياته عن بسيطة أسئلة بطرح أو قبل من المتقدم عنها تحدث قد لمعلومة الممتحن/المعلم استحضار

 موضوعه القاء خالل الرياضة عن المتقدم ثتحد اذا: مثًال. المتقدم اختاره الذي الموضوع أسئلة عن مختلفة العامة المحادثة أسئلة تكون أن ينبغي
  . العامة المحادثة أثناء ثانية مرة الموضوع بهذا  تتعلق أسئلة يطرح أال الممتحن/المعلم على فيجب عنه الحديث و المختار

 من لذا بدءها، من قصيرة ةفتر بعد المحادثة إتمام إمكانية المتقدم يفتقد وقد. متقدم لكل دقائق خمس مدة العامة المحادثة تستغرق أن يجب
 الفرصة المتقدم يعطي لكي األول عن تماًما مختلف آخر موضوع يطرح أن الممتحن/المعلم على فمثًال المحادثة، على يواظب أن الضروري

  . ممكنة عالمة أقصى لتحقيق

 موجودة المواضيع وهذه المحادثة امتحان من قسمال لهذا المحددة المواضيع من وثالثة أو موضوعين تغطية إلى الممتحن/المعلم يهدف أن ينبغي
 الحصص وعدد الدراسية المواد( المدرسة: هي المناسبة المواضيع على فاألمثلة. الدراسي المنهاج آتيب في" المنهاج محتوى "عنوان تحت

 أن ونأمل. والهوايات العطل ،)األسبوع وأواخر المساء في( الفراغ أوقات المدرسة، وإلى من الطريق المدينة، المنزل، )إلخ.. واأللعاب واألوقات
 . المطروحة المواضيع هذه لمناقشة الضرورية والمصطلحات المفردات المتقدمين جميع لدى يكون

 الممتحن/المعلم يكون أن ويجب أفتقدها إذا المتقدم عليها يحاسب أن والينبغي مطلوًبا ليس وصحتها العامة المحادثة موضوع معلومات دقة إن
 اذا فمثًال المتقدم، تحرج قد التي األسئلة طرح عند ينتبه وأن. الموضوع إتمام في المتقدم عند صعوبة يجد عندما المحادثة موضوع لتغيير مستعًدا
 .)االمتحانات فترة قبل الممتحن/للمعلم المتقدمين عن رمعلوماتيوف أن االمتحان مرآز من ويطلب(. األب أو األم يتيم المتقدم آان

 عالمة على المتقدمون يحصل وال. آاملة جمل بصيغة أجوبتهم تكون ألن حاجة فال طبيعية بطريقة األسئلة عن المتقدمين  يجيب أن المتوقع منو
 بل ال أو بنعم  يجيب بأن المتقدم تشجع أسئلة يطرح أال الممتحن/المعلم مسؤولية فمن.  واحدة آلمة وتتضمن مترابطة غير إجاباتهم آانت إذا جيدة
 إلى باإلضافة.. إلخ آيف؟ من؟ مع المدة؟ ما  العدد؟ هو ما متى؟: مثل ظرفية استفهام أدوات يستخدام وأن األسئلة من مختلفة أنماط يطرح أن عليه
  .في؟ رأيك ما... عن أآثرأ لي قل لماذا؟ مثًال أعمق، أجوبة تستفسرعن أسئلة

 هذه تشمل قد( المختلفة الزمنية الصيغ واستخدام رأيه إلبداء الفرصة يعطيه وأن المتقدم ستوىم تالئم أسئلة يسأل أن الممتحن/المعلم على ينبغي
 عالمة والمستقبل الماضي زمني استخدام يستطيعون ال الذين المتقدمون يمنح ال. )إلخ.. للمستقبل وخطط أجنبية بلدان إلى سابقة رحل المواضيع

 ينصف ال الممتحن/المعلم أن آما. ))ب( الجدول التصليح تعليمات مراجعة يرجى( ب العالمات مسل على منه األعلى أو المتوسط المستوى في
   .عليه الصعبة األسئلة طرح تجنب إذا المتفوق المتقدم

 من آان ااذ إال المتقدم مقاطعة ينبغي ال. الطويلة الصمت فترات يتجنب وأن الضرورة، عند المتقدم ويشجع يحث أن الممتحن/المعلم على ينبغي
. األسئلة عن باإلجابة المتقدم يقم لم إذا بإجابات التزويد أو الخاطئة، اإلجابات تصحيح ينبغي وال.السؤال على اإلجابة يتّم أن يستطيع ال أنه الواضح
  . المحادثة سير على للحفاظ وذلك ثانية مرة يكرره وال السؤال صيغة تغيير الممتحن/المعلم على ينبغي

 وأنواع االمتحانات أسماء: مثًال خاصة مؤسسات أسماء بإستثناء )األم المتقدم لغة( عربية غير آلمات أو مفردات استخدام المتقدم نبيتج أن ينبغي
  . إلخ .. المدارس

 يبدي أن مالمتقد واجب من إنه. المحادثة على قدرته ليبدي للمتقدم المخصص الوقت ويتيح آثيًرا الكالم يتجنب أن الممتحن/المعلم على يجب
  . بدأه حديث أي متابعة خالل من ذلك لتحقيق الفرص آل يمنحه أن أيًضا الممتحن/المعلم واجب من ولكن بالمحادثة، الكافية براعته

  .التصحيح لنظام التصحيح تعليمات في )ب( جدول مراجعة يرجى

  عالمات عشر - العام االنطباع

 .المحادثة امتحان في العام أداءه على معتمًدا وطالقته ولهجته المتقدم لفظ بتقييم يقوم نأ الممتحن\المعلم على يجب االمتحان انتهاء عند

  .التصحيح نظام أجل من )ج( الجدول التصحيح تعليمات مراجعة يرجى
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 المحادثة امتحان تصحيح تعليمات

 
 .)اللزوم بحس عنها صورة وانسخ: 18 الصفحة انظر( المحادثة المتحان التصليح الئحة استخدام يرجى

 
 ).أ( الجدول استخدم - عالمة ثالثون - أدوار لعبة: األول االمتحان

 يجب  .المحادثة امتحان تصليح الئحة من 10–1 من الجداول في سؤال آل عالمة إدخال
  
 

  .)ب( جدولال مخداست - عالمة ثالثون - المحادثة/  الموضوع اءأد: الثاني االمتحان
 يعطى .11 رقم الجدول في وتسجل عشر خمسة من عالمة همهوف تجاوبه على المتقدم

 
 .12 رقم الجدول في وتسجل عشر خمسة من عالمة اللغوي المحتوى على المتقدم يعطى

  
 

 ).ب( الجدول ماستخد - عالمة ثالثون - العامة دثةالمحا: الثالث االمتحان
  ).ب( جدولال استخدام مع الثاني االمتحان نهج على االمتحان من القسم هذا يصحح

 
  .14 و 13 رقم الجدول في عشر خمسة من العالمة تسجل

  
 

  .)ج( الجدول ماستخد - عالمات عشر - العام االنطباع
 .15 رقم الجدول في )عالمات عشر أقصاها( العالمة تسجيل

  
 

 أي لتفادي العالمات جمع من تأآدال ويرجى لةالكام العالمة عنوان تحت  واضح بشكل الجدول في الكامل المجموع يسجل و العالمات تجمع
 . مشكلة

 
  العامة القواعد: يحالتصح

 أعلى على ليحصل األم باللغة المتحدث بمستوى المتقدم يكون أن الضروري من فليس . الدرجات أقصى استخدام على الممتحن /المعلم تشجيع يتم
 .االمتحان أقسام من قسم أي ضمن الدرجات

 
 العالمات إنقاص من بدًال قوله يستطيع ما على اعتماًدا العالمة المتقدم يمنح أن فيجب إيجابي اسلوب هو متحاناال لتصحيح العام األسلوب إن

 .لألخطاء
 

 من التأآد عدم وعند .المتسامح أو الصارم للتصحيح إما يتم العالمات فتعديل شيء، آل قبل تصحيحه في متناسق الممتحن يكون أن ينبغي وآما
  .األفضل العالمة ويمنح يتساهل أن الممتحن/ المعلم على  ينبغي منحها بيج التي العالمة
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 )عالمة ثالثون( - االدوار لعبة  - األول االمتحان -) أ( الجدول
   

 .االمتحان من الجزء هذا أثناء األصلية المتقدم لغة يعرف ال ومتعاطف وصبور غريب شخص بدور الممتحن /المعلم يقوم
 

 أآثر الدورهو أداء في فالوضوح لذا. حقيقية تكون قد مواقف في ومطالب ومعلومات احتياجات التعبيرعن على المتقدم قدرة األدوار لعبة تختبر
 .لفظية غير أخرى تعابير أي أو اإليماءات أو الوجه تعابير على نقاط أي والتمنح فقط التعابيراللفظية تقييم ويتم النحوية، الدقة من أهمية

 
 األساليب استخدام على المتقدم يكافأ.  آاملة جمل بصيغة الجواب يكون أن الضروري من وليس طبيعية أجوبة يعطي أن دمالمتق من ويطلب
 . الصحيحة والمصطلحات المناسبة

 
 يعدها لم أسئلة على اإلجابة عند للمتقدم عالمة أي منح يمكن ال. التالي الجدول حسب األدوار لعبة من العشرة األسئلة من سؤال آل تقييم وسيتم
  .حذفها تم التي األسئلة إلى باإلضافة المعلم تعليمات آتيب و األدوار لعبة بطاقات في لالمتحانات آامبردج مرآز

  
  

 النعت مطابقة مثل( الثانوية األخطاء بعض عن التجاوز. مناسب وأسلوب محلية وبمصطلحات صحيح بكالم المعنى التعبيرعن 3
 .تام والمعنى مفهوم الكالم. )إلخ..جرال حروف استخدام للمنعوت

 . المعنى تحجب ال ولكنها األخطاء بعض فيها المطلوب للموقف المناسبة اللغة هي بالضرورة ليست المستخدمة اللغة 2

  .تامة وغير غامضة المعلومة يجد قد العربي المتحدث ولكن المعنى بعض تم قد 1

  .مفهوم غير مبهم التعبير 0

  
 

  مالحظة
  .فقط واحدة عالمة المتقدم يمنح منهما واحد شطر على اإلجابة وتم للمهمة شطرين هناك آان ذاإ

 
 تمنح عندما :مايلي متبعًا العالمات سّلم في األعلى إلى األدنى من يبدأ أن الممتحن على ينبغي العالمات،

 
  .للكالم معنى ال – 0

 بعض يفهم – 1  .الكالم
 جميع – 2  .واضح المعنى – اللغوية األخطاء بعض هناك ولكن -عنها التعبير تم قد المطلوبة النقاط

 – 3 .دقيق بأسلوب تم واضح المعنى
 
 .أ األدوار لعبة في وخاصة – عالمات ثالث يمنح مناسًبا وآان مختصر بكالم المتقدم عبّر إذا
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 .)منهما لكل عالمة ثالثون( عامةال المحادثة و المحادثة/الموضوع أداء: والثالث الثاني االمتحان - )ب( الجدول
 

 :التالي الجدول في )ب( و )أ( المعيارين وفق 3 واالمتحان 2 االمتحان من آل يقيم
 

  أداءه وطريقة اإلجابة عند وطالقتة وسرعتة الممتحن، للمعلم فهمه حيث من تجاوبه على المتقدم تقييم يتم. واالستجابة الفهم    )أ( المعيار
 .موضوعال لمعلومات     

 
  والمفردات اللغوية التراآيب وتنوع والتعقيد الدقة حيث من المتقدم ألجوبة اللغوي المحتوى تقييم يتم. اللغوي المحتوى    )ب( المعيار

 . والمصطلحات       
 

 المستوى  العالمة
 بثقة ةاألسئل أنواع آل عن المتقدم يجيب. والممتحن المتقدم بين طبيعية محادثة هناك - أ 15–14

 .بالعربية المتحدث الشخص بمستوى بالضرورة ليس ولكن وطالقة    
 
 عند األخطاء بعض مع والمصطلحات والمفردات اللغوية للتراآيب جًدا دقيق استخدام - ب

 .بالعربية المتحدث الشخص بمستوى بالضرورة ليس ولكن معقدة لغوية تراآيب استخدام      

 ممتاز

  أحياًنا يحتاج قد ولكنه األولى المرة من المطروحة األسئلة فهم عموًما تقدمالم يستطيع - أ 13–12 جيد
  متوقعة والغير البسيطة األسئلة من آل على اإلجابة يستطيع. األسئلة صياغة إلعادة    
 .مناسب بأسلوب    

 
  والمصطلحات والمفردات اللغوية التراآيب من واسعة مجموعة غالًبا المتقدم يستخدم - ب

 .الصحيحة      

 جدا

  األسئلة على اإلجابة ويستطيع البسيطة األسئلة عن اإلجابة في صعوبة أي المتقدم يجد ال - أ 11–10
 .أخرى بطريقة السؤال صياغة تتم حين وخاصة الئقة بطريقة المفاجئة    

 
 .صحيح الجمل ترآيب وعموًما جيدة مفردات المتقدم يستخدم -ب 

 جيد

  ويحتاج المفاجئة األسئلة عن اإلجابة في صعوبة يجد ولكنه البسيطة األسئلة المتقدم ميفه - أ 9–7
 .الشيء بعض يتردد ولكنه ما نوًعا الكالم يجيد. السؤال صياغة يعيد أن الممتحن من    

 
  والمستقبل، الماضي زمني استخدام يستطيع. مالئمة تراآيب و مفردات المتقدم يستخدم - ب

  .واضح الكالم آل ليس  ولكن      

 مقبول

 .عليها اإلجابة يحاول ولكنه األسئلة أبسط فهم في صعوبة المتقدم يجد - أ 6–4
 
 .خاطئة الجمل وتراآيب ومحدودة بسيطة مفردات المتقدم يستخدم - ب

 ضعيف

  .عليها اإلجابة في آبيرة صعوبة ويجد األسئلة فهم في المتقدم يفشل - أ ضعيف 3–0
  
 .جًدا محدودة ومفردات لغوية تراآيب تقدمالم يستخدم - ب

 جًدا

 
 )عالمات عشر( العام االنطباع - )ج( الجدول

 
 الشخص بمستوى بالضرورة ليس ولكن. أحيانا طفيفة وأخطاء تردد هناك جًدا جيد وأداءه ولفظه بطالقة المتقدم يتكلم 10–9

 .بالعربية المتحدث

 . آالمه في أوالتردد األخطاء بعض هناك ولكن مناسب بشكل والتعبير األداء يحاول جيد ولفظه بطالقة المتقدم يتكلم 8–7

  .والتعبير لألداء المحاولة بعض.مع األخطاء بعض وجود من بالرغم باللفظ والدقة الطالقة بعض هناك 6–5

 العربية باللغة لفظه. .يثهحد في طالقة وجود وعدم األخطاء آثرة من بالرغم المعنى بعض ينقل أن المتقدم يستطيع 4–3
 .األصلية بلغته جًدا متأثر

 .مفهوم غير الكالم مايكون وغالًبا فادحة أخطاء هناك 2–1
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