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التقييم  نظام  

اثناء الدورة ، سيتم تقييمك بشكل رسمي على مهارتي التحدث والكتابة استنادا الى المعايير اللغوية المحددة الخاصة 

 وسيعطيك مالحظات بناًء عليها. بمستواك. سيقوم المعلم باستعراض هذه المعايير 

 

 :والكتابة  التحدث تي في نهاية الدورة ، ستحصل على احدى هذه الدرجات االربعة لمهار

 "ممتاز" وهذا يعني ان مستواك اعلى من المستوى الحالي. -

 "جيد"هذه الدرجة تعني ان مستواك يتقدم بشكل كبير.  -

 بشكل محدود. "مقبول" تعني ان مستواك في التحدث تقدم ولكن   -

 "يوجد مجال للتحسن" تعني ان مستواك أقل من المستوى الحالي  -

 

لكي يمكنك االنتقال إلى المستوى التالي ، ستحتاج إلى إثبات قدرتك على التواصل بشكل فعال طوال الدورة والحصول 

 الكتابة.  والتحدث  كال من على درجة "ممتاز" في 

 

والمستويات المتاحة للدراسة. لتتمكن من االنتقال خالل  بين الدرجات التي تحصل عليها التطابقالمقياس  يوضح هذا

 المستويات يجب ان تحرز تقدما ملحوظ في مهارات التحدث والكتابة. 

 تقييم االداء

سيُطلب منك التقييم الذاتي لقدراتك بشكل مستمر والتفكير في مدى تعلمك وتحقيق االهداف التعليمية. وسوف يقوم المعلم 

التعلم الخاص بك وايضا لمساعدتك على بارشادك واعطاء مالحظات حول أدائك لتشجيعك ومساعدتك على فهم نمط 

 التغلب على اخطائك اللغوية المتكررة. 

 تصحيح االخطاء 

سوف يقوم المعلم بمساعدتك على فهم وتصحيح االخطاء اللغوية التي تقوم بها اثناء التحدث او الكتابة. هذا ال يعني  

من االخطاء تماما يتطلب الكثير من الممارسة بالضرورةأنك ستتوقف عن استخدام تلك االخطاء في الحال.اذ ان التخلص 

 من جانبك. 

لمساعدتك على بناء الثقة عند استخدام اللغة سوف يقوم المعلم بانتقاء عدد ونوع معين من االخطاء لتصحيحها حسب  

 حيث ان تصحيح كل خطأ تقوم به يمكن ان يكون له نتيجة عكسية.  –مستواك  

 

 

 



 

Our Assessment 

On our courses you will be formally assessed on your speaking and writing against descriptions 
of language which are specific to your level. Your teacher will show you these descriptions and 
give you feedback based on them. 

At the end of the course you will receive one of the following grades of each of the two skills: 

Excellent    (You are above the current level) 

Good     (You have made considerable progress) 

Fair     (You have made some progress) 

Room For Improvement (You are below the current level) 

 To move to the next level, you will need to demonstrate your ability to communicate 
consistently at grade Excellent for both speaking and writing. 

The scale shows the correspondence between grades and levels. Improving your grades and 
moving through the levels depends on the progress you make and can demonstrate in your 
speaking and writing. 

Evaluation 

You will be asked to evaluate your own abilities on a regular basis and reflect on your learning. 
You will be guided with feedback from your teacher about your performance. This is to help you 
understand your own language learning style and needs to help you maximise your progress. 

Feedback 

Feedback will focus on two key areas; to encourage and guide your development and to inform 
you about errors and misunderstandings. 

Correction 

Your teacher can indicate that you have made an error and help you understand that error. This 
does not mean that you will stop making that error. That is your responsibility. 

Please note that your teacher will not correct every inaccurate use of English. 

 

 

 

 


