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Criterion A: Language 

How successfully does the candidate command written language? 
• To what extent is the vocabulary appropriate and varied?
• To what extent are the grammatical structures varied?
• To what extent does the accuracy of the language contribute to effective communication?

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

1–3 

Command of the language is limited. 
Vocabulary is sometimes appropriate to the task. 
Some basic grammatical structures are used, with some attempts to use more 
complex structures. 
Language contains errors in both basic and more complex structures. Errors interfere 
with communication. 

4–6 

Command of the language is partially effective. 
Vocabulary is generally appropriate to the task and varied. 
A variety of basic and some more complex grammatical structures is used. 
Language is mostly accurate for basic structures, but errors occur in more complex 
structures. Errors at times interfere with communication. 

7–9 

Command of the language is effective and mostly accurate. 
Vocabulary is appropriate to the task, and varied, including the use of idiomatic 
expressions. 
A variety of basic and more complex grammatical structures is used effectively. 
Language is mostly accurate. Occasional errors in basic and in complex grammatical 
structures do not interfere with communication. 

10–12 

Command of the language is mostly accurate and very effective. 
Vocabulary is appropriate to the task, and nuanced and varied in a manner that 
enhances the message, including the purposeful use of idiomatic expressions. 
A variety of basic and more complex grammatical structures is used selectively in 
order to enhance communication. 
Language is mostly accurate. Minor errors in more complex grammatical structures 
do not interfere with communication. 

  اللغة
  االعتبار. بعض نیبع المصححون أخذهیأن  جبیوھذا األمر  ة،یالممتحن ذات أھم ھایف قعیالتي  ةیاألخطاء اللغو عیجمل ستیل

لھا على فھم   ریال تأث  طةیأخطاء بس وھناك فھم المقصود متعذراً، جعلیواضح على المعنى ومؤشراتھ مما  ریاألخطاء تكون ذا تأث
أن أخطاء أخرى قد   نیمع اللغة وقواعدھا، في ح التعامل المعاني ومؤشراتھا. باإلضافة إلى أخطاء تعكس ضعفا جوھریا في

 .فال الممتحن لھاإغ تكون ناجمة عن
 العثرات

الفعل    فیتصر عدم  عند الكتابة إلى نیمن الممتحن  ریالكث عمدیالمثال  لیمختلفة الصعوبة، فعلى سب  اتیاألخطاء على مستو تكون
األفعال الخمسة المضارعة   عن حذف حرف العلةّ من آخر الفعل المعتل اآلخرأو النون من آواخر غفلونیأو  حة، یبصورتھ الصح

 .األفعال الخمسة في الكتابة غةیالنفي أو ص ستخدمیمتى  عرفونیالمجزوم والمنصوبة، رغم أنھم 
 المتكررة  األخطاء

استخدام فعل    أو "في الجملة مثل "درسوا الطالب نیفاعل نی الجمع بكبعض األخطاء في البُنى تتكرر بصورة منتظمة،  ھناك
 ."وصلوا صباحا فانی"الض المثنى، مثل غةیمتصل بواو الجماعة مع ص

 ثغرات
عن   الممتحن المثال یغفل لیأو أنھا ال تظھر رغم ضرورة استخدامھا. فعلى سب حة،ینادرا ما تأتي صح ةیالبُنى اللغو بعض

 .حاجة لذلكب الجملة   َكوناستخدام الفعل رغم 
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Criterion B: Message 
To what extent does the candidate fulfil the task? 

• How relevant are the ideas to the task?
• To what extent are ideas developed?
• To what extent do the clarity and organization of ideas contribute to the successful delivery of

the message?

The “descriptor unpacked” explain the assessment criteria in greater detail. Where a candidate’s 
response does not correspond exactly to a single mark band, the statements in bold should be 
used as a guide for the ‘best fit’ approach. 

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

1–3 

The task is partially fulfilled. 
Few ideas are relevant to the 
task. 
Ideas are stated, but with no 
development. 
Ideas are not clearly presented 
and do not follow a logical 
structure, making the message 
difficult to determine. 

The link between the response and task tends to be 
unclear; the reader has difficulty understanding the 
message. 
The response touches upon some aspects of the task but 
there is also much unrelated information. 

The response addresses the task in a simple manner, and 
supporting details and/or examples barely feature, if at all. 

The ideas do not link well together; inadequate or 
inappropriate use of cohesive devices confuse the 
message.  

4–6 

The task is generally fulfilled. 
Some ideas are relevant to the 
task. 
Ideas are outlined, but are not 
fully developed. 
Ideas are generally clearly 
presented and the response is 
generally structured in a logical 
manner, leading to a mostly 
successful delivery of the 
message. 

The link between the response and the task is mostly 
detectable; the reader’s general understanding of the 
message is not impeded, despite some ambiguity. 
The response covers some aspects of the task, or 
touches upon all aspects but superficially. 

The response includes some supporting details and 
examples. 

The ideas are organized in a logical way; some cohesive 
devices are used appropriately to aid the delivery of the 
message, although there may be areas of confusion at 
times.  

7–9 

The task is fulfilled. 
Most ideas are relevant to the 
task. 
Ideas are developed well, with 
some detail and examples. 
Ideas are clearly presented and 
the response is structured in a 
logical manner, supporting the 
delivery of the message. 

The link between the response and the task is clear; 
the reader has a good understanding of the message 
conveyed. 
The response covers all aspects of the task, despite 
losing focus at times. 

The response uses supporting details and examples to 
clarify the message. 

The ideas are organized well; a range of cohesive devices 
are used appropriately to deliver the message with little or 
no ambiguity. 

10–12 

The task is fulfilled effectively. 
Ideas are relevant to the task. 

The link between the response and the task is precise 
and consistently evident; the reader has a clear 
understanding of the message conveyed. 
The response covers all aspects of the task fully, and 
maintains focus throughout. 
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Ideas are fully developed, 
providing details and relevant 
examples. 
Ideas are clearly presented and 
the response is structured in a 
logical and coherent manner 
that supports the delivery of the 
message. 

The response uses well-chosen supporting details and 
examples to illustrate and explain ideas persuasively. 

The ideas are organized well; a range of cohesive devices 
are used appropriately to deliver the message with clarity 
and ease. 

Note: When marking candidate responses, keep in mind that neither the factual accuracy of the 
information presented, nor the validity of the candidates’ personal opinions, are being assessed. 
Therefore, scripts that are factually inaccurate should not be marked down, provided the ideas 
presented have coherence and are sufficiently developed. 

Criterion C: Conceptual understanding 

To what extent does the candidate demonstrate conceptual understanding? 

• To what extent is the choice of text type appropriate to the task?
• To what extent are register and tone appropriate to the context, purpose and audience of the

task?
• To what extent does the response incorporate the conventions of the chosen text type?

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

1–2 

Conceptual understanding is limited. 
The choice of text type is generally inappropriate to the context, purpose or audience. 
The register and tone are inappropriate to the context, purpose and audience of the 
task. 
The response incorporates limited recognizable conventions of the chosen text type. 

3–4 

Conceptual understanding is mostly demonstrated. 
The choice of text type is generally appropriate to the context, purpose and audience. 
The register and tone, while occasionally appropriate to the context, purpose and 
audience of the task, fluctuate throughout the response. 
The response incorporates some conventions of the chosen text type. 

5–6 

Conceptual understanding is fully demonstrated. 
The choice of text type is appropriate to the context, purpose and audience. 
The register and tone are appropriate to the context, purpose and audience of the 
task. 
The response fully incorporates the conventions of the chosen text type. 

Note: Examiners must balance all three elements in criterion C (choice of text type, 
appropriateness of tone and register, and use of text type conventions) to arrive at the final mark. 
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Question specific guidance (Criterion B and C) 

 السؤال األول 

الشكل على تغییرات إلجراء المسابقة تھدف »،2050 االجتماعي  «التواصل مسابقة عن كبیر اجتماعي  تواصل موقع أعلن
ً  تطوراً  أكثر لتكون االجتماعي التواصل لمواقع المعتاد ً   تكنولوجیا   عارضین المسابقة ھذه في مشاركتكم اكتبوا. واجتماعیا

 .رؤیتكم تنفیذ حال في المتوقعة والفوائد المستقبلیة، ورؤیتكم االجتماعي،  التواصل لمواقع الحالیة السلبیات

 برید إلكتروني مدونة إلكترونّیة  مقال

 : ب المعیار

 لسلبیات مواقع التواصل االجتماعي في الوقت الحالي عرض    •
ً  2050عام مواقع التواصل االجتماعي لاستشراف  •  تكنولوجیاً و اجتماعیا
 لمواقع التواصل االجتماعي الفوائد المتوقعة  في حال تنفیذ الرؤیة المستقبلیة عرض  •

 المعیار ج: 

النص نوع اختیار

 التبریر  نوع النص 
 برید إلكتروني مناسب

ً مناسب النص  نوع یعتبر  المجموعات  أو األفراد  مع للتواصل ا

 . الصغیرة

 مناسب بشكل عام 
  شخصیة نظر وجھة عن لتعبیرلنوع النص الغرض  یناسب  مدونة إلكترونّیة 

 . محدد  غیر كبیر لجمھور

 مقال غیر مناسب بشكل عام 
 لیقرأه ، األكادیمیة للكتابة أساسي بشكل مخصص  النص  نوع

یكون  ال عادة إلیھ النص  إرسال تم الذي(األشخاص)  الشخص 

 . عاما نصا
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 اعتبار فیمكن ، المھمة مع متوافقة ھذه وكانت ،واضًحا الكتابة من والغرض والجمھور السیاق تجعل اإلجابة كانت إذا:  مالحظة

 ."عام بشكل"مناسبًا  یعتبر" عام بشكل  المناسب"غیر  النص نوع أو" "مناسبًا" عام بشكل"المناسب   النص نوع

 النبرة: 

 ، ربما مع بعض اللمسات غیر الرسمیةةإلى رسمی ةرسمیشبھ  •
تكنولوجیاً و اجتماعیاً   2050استشرافھ لمواقع التواصل االجتماعي عام  من حیث  المرِسل الى اقناع المتلقي بوجھة نظرتھدف  •

 . مع عرض الفوائد المتوقعة  في حال تنفیذ الرؤیة المستقبلیة لمواقع التواصل االجتماعي

 الرجوع إلى الملحق للحصول على قائمة اصطالحات نوع النص.یرجى 
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 السؤال الثاني

ً  تنظموا أن وقررتم مؤخراً، مدینتكم في الشباب بین الریاضیة باألنشطة االھتمام تراجع الحظتم ً  یوما   الشباب لتشجیع ریاضیا
ً  اكتبوا. الریاضة ممارسة على  األسباب واعرضوا فیھ، ستقدم التي واألنشطة الریاضي الیوم تفاصیل عن فیھ تعلنون موضوعا
 .الیوم ھذا في ستتاح  التي األنشطة إلى االنضمام على مدینتكم في الشباب وشجعوا النشاط، ھذا لتنظیم دعتكم التي

 مدونة إلكترونّیة  مقال التواصل االجتماعيمنشور على وسائل 

 المعیار ب: 
 فیھ ستقدم التي واألنشطة الریاضي الیوم تفاصیل عنعرض    •
 )مؤخراً  مدینتكم في الریاضیة باألنشطة االھتمامالشباب ب تراجعالریاضي (  النشاط ھذا تنظیمأسباب ذكر  •
 وم الریاضي الی ھذا في ستتاح  التي األنشطة إلى االنضمام علىالمدینة  في الشبابیع شجت •

 المعیار ج: 

النص نوع اختیار

 التبریر  نوع النص 
منشور على وسائل   مناسب

التواصل  
 االجتماعي

 ً مجموعات جمھور أو  للتواصل مع  یعتبر نوع النص مناسبا

 . كبیرة 

 مدونة إلكترونّیة  مناسب بشكل عام 
لتعبیر عن وجھة نظر شخصیة  لیناسب نوع النص الغرض 

 لجمھور كبیر غیر محدد. 

مناسب بشكل عام  غیر    مقال
، لیقرأه األكادیمیةنوع النص مخصص بشكل أساسي للكتابة 

الشخص (األشخاص) الذي تم إرسال النص إلیھ عادة ال یكون  

 نصا عاما. 

، فیمكن اعتبار ، وكانت ھذه متوافقة مع المھمةإذا كانت اإلجابة تجعل السیاق والجمھور والغرض من الكتابة واضًحا:  مالحظة

 ."غیر المناسب بشكل عام" یعتبر "مناسبًا بشكل عام"نوع النص "المناسب بشكل عام" "مناسبًا" أو نوع النص 

 النبرة: 

 ، ربما مع بعض اللمسات غیر الرسمیةشبھ رسمیة إلى رسمیة •
أسبابذكر مع   فیھ ستقدم التي واألنشطة الریاضي الیوم تفاصیلض عرمن حیث  المرِسل تھدف الى اقناع المتلقي بوجھة نظر•

 على  المدینة  في  الشباب  تشجیعو  )مؤخراً   مدینتكم  في  الریاضیة  باألنشطة  باالھتمام   الشباب  تراجع(  الریاضي  النشاط  ھذا  تنظیم 
 الریاضي  الیوم ھذا في ستتاح التي األنشطة إلى االنضمام

یرجى الرجوع إلى الملحق للحصول على قائمة اصطالحات نوع النص. 
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 السؤال الثالث 

وتناولوا تجربتكم، اعرضوا .الخارج  إلى للسفر  الصیفي البرنامج ضمن  عربي بلد في  عربیة  أسرة ضیافة   في  الصیفیة العطلة قضیتم
 .القادم  الصیف التجربة  ھذه خوض في  یرغبون الذین للطالب  نصائح وقدموا وعیوبھا، ممیزاتھا

 برید إلكتروني عرض تقدیمي منشور على وسائل التواصل االجتماعي

 : ب المعیار
 .  الخارج إلى  للسفر الصیفي البرنامج ضمنقضاء العطلة الصیفیة في ضیافة أسرة عربیة في بلد عربي  تجربةل عرض •
 ایجابیات و سلبیات ھذه التجربة ( ممیزات و عیوب)  ذكر •
 .القادم الصیف التجربة  ھذه  خوض في  یرغبون الذین للطالب  نصائح می قدت  •

 المعیار ج: 

النص نوع اختیار

 التبریر  نوع النص 
 عرض تقدیمي مناسب

من كبیرة لمجموعة المعلومات إعطاء لغرض مناسب النص نوع

 . المدرسة سیاق في(الزمالء)  الطالب

منشور على وسائل   مناسب بشكل عام
التواصل  

 االجتماعي
 یرة .كبأو مجموعات   جمھوریعتبر نوع النص مناسباً للتواصل مع 

  برید إلكتروني غیر مناسب بشكل عام
 یعتبر نوع النص مناسباً للتواصل مع األفراد أو المجموعات الصغیرة . 

، فیمكن اعتبار ، وكانت ھذه متوافقة مع المھمةإذا كانت اإلجابة تجعل السیاق والجمھور والغرض من الكتابة واضًحا:  مالحظة

 ."المناسب بشكل عام" "مناسبًا" أو نوع النص "غیر المناسب بشكل عام" یعتبر "مناسبًا بشكل عام"نوع النص 

 النبرة: 

 ، ربما مع بعض اللمسات غیر الرسمیةشبھ رسمیة إلى رسمیة •
قضاء العطلة الصیفیة في ضیافة أسرة عربیة في بلد  تجربة لعرض من حیث  المرِسل تھدف الى اقناع المتلقي بوجھة نظر•

، باالضافة الى  )عیوب و ممیزات (  التجربة ھذه سلبیات و ایجابیات  ذكرمع   الخارج إلى للسفر الصیفي البرنامج ضمنعربي 
 .القادم الصیف التجربة  ھذه  خوض في  یرغبون الذین للطالب  نصائح تقدیم

یرجى الرجوع إلى الملحق للحصول على قائمة اصطالحات نوع النص. 
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Appendix: Text type conventions (Criterion C) 

The most common and recognisable conventions of the text types are given below: 

 المدّونة:
 تتضّمن المدّونة عنواناً مشّوقاً یثیر اھتمام وفضول القّراء  •

(كما یمكن اضافة مكان  ذلك من خالل التفاعل المباشر بأسلوب یثیر اھتمام القارئ یھتّم بالجمھور المستھدَف، ویتحقّق •
 إلمكانیة التعلیق) مخّصص 

 یضیف خاتمة مناسبة تمّھد إلنھاء النّصّ  •

 البرید االلكتروني: 
 في بدایة الرسالة، یحدّد البرید االلكتروني للمتلقّي بشكل واضح •

 یحدّد موضوع الرسالة بشكل واضح ومختصر •

 یضّمن الرسالة جملة افتتاحیّة أو تحیّة وجملة ختامیّة  •

 :عرض تقدیمي/الخطاب/الخطبة
 یلقي تحیّة تناسب الجمھور المستھدَف ویستخدم مقدّمة مختصرة تمّھد للموضوع  •

 استخدام ضمیر المخاطب والمتكلّم •

 ینھي الخطاب بتلخیص األفكار مع التحیة الختامیة •

 االجتماعي التواصل وسائل على منشور

 مالمتكل ضمیر مع السردي النمط استخدام •

 لالھتمام  ومثیر حیوي أسلوب ،مباشر عنوان المثال سبیل على ،القارئ إلشراك السعي •

أخرى ومنتدیات وأعضاء منشورات إلى إشارات المثال سبیل على ،اإلنترنت عبر نموذجیة اتصال تقنیات تتضمن قد •

 و "اإلعجابات" وما إلى ذلك  المراجعو التصنیف وعالمات

 المقال: 
 یضع عنواناً للمقال (الفكرة المحوریة) •
 یقّسم المقال إلى:  •

 یذكر فیھا الفكرة العامة للنص ووجھة نظر كاتب المقال المقدمة: -

 مدعومة بأدلة وشواھد وبراھین  العرض: یذكر األفكار الرئیسة -

 القول وملّخص األفكارالخاتمة: یذكر خالصة -




