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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. 

1-2

Command of the language is limited 
Vocabulary is sometimes appropriate to the task. 
Basic grammatical structures are used. 
Language contains errors in basic structures. Abundant repetition and inaccuracies 
interfere with meaning. 

3-4

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

5-6
Command of the language is effective and mostly accurate. 
Vocabulary is appropriate to the task, and varied. 
A variety of basic and more complex grammatical structures is used effectively. 
Language is mostly accurate. Occasional errors 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

 .إغفال الممتحن لھا 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 ستخدمیُ متى  عرفونیوالمنصوبة، رغم أنھم  ةالمجزوم
 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 



– 4 – M21/2/ANARA/SP1/ARA/TZ0/XX/M 

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. 

1–2 

The task is partially fulfilled. 
Some ideas are relevant. 
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 is unclear at 
times; the reader has difficulty in understanding the 
message. 
The response covers only some points in the task, and 
not all the points expressed are relevant. 
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. 

3–4 

The task is generally fulfilled. 
Most ideas are relevant to the 
task. 
Some ideas are developed with 
some detail and examples. 

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 
clear; the reader’s overall understanding is not 
impeded, despite some ambiguity. 
The response covers most of the points in the task, and 
most of the points expressed are relevant. 

The response includes some supporting details and 
examples. 
The ideas are organized in a logical way; basic cohesive 
devices are used correctly to aid the delivery of the 
message, although there may be areas of slight 
confusion at times. 

5–6 

The task is fulfilled 
effectively. 
Ideas are relevant to the task. 
Ideas are developed well, 
providing details and relevant 
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 the points in the task, and the 
points expressed are relevant. 

The response uses supporting details and examples to 
clarify the message. 
The ideas are organized well; a range of basic cohesive 
devices are used correctly to deliver the message with 
little or no ambiguity. 

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.
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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 

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. 

2 

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. 

3 

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

ج الكبیر أخوك ً  اكتُب . بالَمراسم  إلبالِغھ  ِبصدیِقك االتصال  وعلیك قریباً،  سیتزوَّ الّزفاف، وتفاِصیل  االحتفال موعد  عن فیھ  ِلتخِبَره  نصا
 .لك  بالّنِسبة ُحضوره  أھمیة عن  لھ ولتعّبِر

 برید إلكتروني دعوة مدونة إلكترونیة 

Criterion B: 

Points to be covered: 
 إلى الحفل.  كود دعوة صدیقت و قریباً، كزفاف أخی معلومات ذات صلة بالسیاق:   •

 مفاجآت، ...) ( المكان، المدعوین، الحفل الموسیقي، ال رى عن موعد االحتفال، ومراسم الزفاف وتفاصیل أخ كتفاصیل لصدیقتقدیم  •

 یخفف من الضغط علیك...) في زفاف أخیك، ساعدك  ، ی قربصدیقك الم(    أھمیة حضور صدیقك للحفلالتأكید على  •

Criterion C:  

Choice of text type: 

Text type Rationale 
Appropriate دعوة النص إرسال من   الغرضالنوع مناسب لغرض الكتابة ألن ھذا  دعوة  

.حول الحدث المنظممان والمكان وتفاصیل أخرى تتضمن الز لشخص 

Generally appropriate النوع   برید إلكتروني اآلخرین  یھدف ھذا  مع  للتواصل  ً طلب   عادة  من لل  ا السریع  رد 
لكن لیس من الضرورة ذكر الزمان والمكان وتفاصل  ،  اآلخرالشخص  

 كتفاصیل الزفاف. أخرى 
Generally inappropriate  الھدف من  لیس  تتم قراءة المدونة من قبل جمھور كبیر غیر محدد وھذا   مدونة إلكترونیة

 . زفاف إبالغ صدیق واحد بضرورة حضور الكتابة، حیث أن الغرض 

Note: If a response makes the context, audience and purpose of the writing clear, and these 
conform to the task, the “generally appropriate” text type can be considered “appropriate”, and the 
“generally inappropriate” text type can be considered “generally appropriate”. 

Register and tone: 
 لزفاف أخیك.  نبرة الفرح والحماس •
 . التمني، التأمل وطلب الدعمنبرة •

Please refer to the appendix for a list of text type conventions. 
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الثاني  السؤال  

ر وأنت  الثّانویة  الّدراسة مرحلة من تنتھي سوف  الّدراسي  العام  نھایة في الجامعات  إحدى  في  بالّدراسة  مھتم أنت . ذلك  بعد ستفعلھ  فیما تفّكِ
ً  اكتُب . ھناك یدرس  الذي  عمك  ابن من المزید معرفةِ  في  وتَرَغبُ  األمریكّیة  المتّحدة  الوالیات في   الحیاة عن معلومات  فیھ  تطلب نصا

 .الخاِرج في  الّدراسة في رغبتِك َسبب  واشَرح  المتحدة  الوالیات  في  كطالب 

 برید إلكتروني رسالة نصیة  مدونة إلكترونّیة 

Criterion B: 

Points to be covered: 
 للجامعة. سوف تنھي دراستك الثانویة وستنتقل معلومات ذات صلة بالسیاق:   •

مدى صعوبة أو سھولة التعلیم ھناك، (   تطلب بعض المعلومات عن جامعات أمیركاأنك تود الدراسة في أمیركا، البن عمك  تشرح •
 ، ....). ة الجامعةأساتذلتعامل مع مدى المرونة في ا، للطالب السكن الجامعي، األقساط الجامعیة، الحیاة الجامعیة 

حیث تعیش    د السیاسیةمعترف بھا دولیاً، أوضاع البالفي الخارج ( الشھادات   تبین البن عمك أسباب رغبتك في الدراسة خارج البالد •
 ). ،... ثقافات أخرى الرغبة في السفر والتعرف على، صعوبة إیجاد عمل بعد التخرج، صعبة جداً 

• 

Criterion C:  

Choice of text type: 

Text type Rationale 
Appropriate طلب استفسار  ھذا النوع مناسب لغرض الكتابة ألن الھدف من اإلرسال  برید إلكتروني

التي سألھا المرسل، والبرید االلكتروني ھو أسرع  وإجابة على األسئلة 
 حیث یتوقع من المرسل الحصول على الرد على استفساراتھ بسرعة.  

Generally appropriate  فدإلى شخص بھرغم أن ھذا النوع یمكن أن یكون مناسباً ألنھ موجھ  نصیة  رسالة
الرسالة النصیة تكون موجزة  طلب االستفسار والسؤال، إال أن 

اإلرسال. تشمل كل المطلوب من قد ال صرة وومخت   
Generally inappropriate  تتم قراءة المدونة االلكترونیة من قبل جمھور كبیر غیر محدد  وھذا   مدونة إلكترونّیة

االستفسار من شخص واحد  لیس الھدف من اإلرسال، حیث أن الغرض 
ال مجموعة كبیرة.  فقط   

Note: If a response makes the context, audience and purpose of the writing clear, and these 
conform to the task, the “generally appropriate” text type can be considered “appropriate”, and the 
“generally inappropriate” text type can be considered “generally appropriate”. 

Register and tone: 
 مرحلة الثانویةنھاء الحماس إل •
 اآلخرین من  طلب المشورة والنصح•

Please refer to the appendix for a list of text type conventions. 
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الثالث السؤال  

وأَقَمتَ  التّالمیذ من الكثیر على  تعّرفت حیث  مثیرة، تجربة  وكانت االبتدائّیة المرحلة  لتالمیذ صیفي مخیّم في  الماضي الّصیف في  َعملت
. ِمنھا تعلَّمتَھ وما  الممّیزة الَّتجربة تِلك عن اكتُب . َمعُھم  َطّیِبة  عالقات  

 برید إلكتروني خطاب شفھي مدونة إلكترونّیة 

Criterion B: 

Points to be covered: 
 .مع طالب المرحلة االبتدائیة المشاركة في مخیم صیفيمعلومات ذات صلة بالسیاق:  •

الصعوبات التي واجھتك خالل العمل وكیف واجھتھا،  ما كان عملك بالتفصیل، كیف أدیت ھذا العمل، (  وصف التجربة في المخیم •
 الصیفي...). ، الجدول الیومي في المخیم الطالب الذین تعاملت معھم وتعرفت علیھم

ومثیرة، الصبر  تعامل مع األطفال ممتع، خبرة جدیدة صداقات جدیدة، الأھمیة تكوین الدروس التي تعلمتھا من ھذه التجربة: (  •
   والتأني...). 

Criterion C: 

Choice of text type: 

Text type Rationale 
Appropriate  تتم قراءة المدونة من قبل جمھور كبیر غیر محدد وھذا الھدف من   مدونة إلكترونّیة

وصف التجربة المثیرة في المخیمالكتابة، حیث أن الغرض من المدونة  
بھذه األعمال. على المشاركة  الجمیعلتشجیع  الصیفي  

Generally appropriate من الجمھور یتم  معینة مجموعة  یخاطب  ھذا النوع من النصوص خطاب شفھي
تجربةكان وصول  والغرض ،ورسمي  معھم بشكل مباشرالتواصل 

لقدر كبیر من الناس بطریقة غیر رسمیة.المخیم   
Generally inappropriate شخصاً أو مجموعة من األفراد في  ھدف ھذا النوع من الكتابة  ست ی  برید إلكتروني

عندما ترید  لذلك ال یفضل استخدامھ ولیس عموم الناس،   مجتمع خاص
. أن تشرح أھمیة تجربة جدیدة   

Note: If a response makes the context, audience and purpose of the writing clear, and these 
conform to the task, the “generally appropriate” text type can be considered “appropriate”, and the 
“generally inappropriate” text type can be considered “generally appropriate”. 

Register and tone: 
 نبرة غیر رسمیة / مخاطبة الجمھور عامةً  •
 والثقة بالنفس.  ، االعتماد على النفس، الحماسنبرة •

Please refer to the appendix for a list of text type conventions. 
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الرابع  السؤال  

ً  اكتُب . اجتماعیة ُعزلة  إلى تؤّدي  قد  أنھا إال المسافات،  وقَّربت  االتصاالت َسّھلت  االجتماعي  التّواصل  وساِئل  أنّ  ِمن الّرغم على نصا
 .الحقیقّیة االجتماعیة العالقات  على  الحفاظ على  وتشجعھم  القول ھذا  في رأیك ومعاِرفك   أصدقاَءك فیھ  تُشارك

) مجلة  أو جریدة  من ( مقال إلكترونيبرید  مدونة إلكترونیة    

Criterion B: 

Points to be covered: 
 حیاتنا كثیراً.وسائل التواصل االجتماعي مھمة في حیاتنا وسھلت معلومات ذات صلة بالسیاق:   •

فراحنا وأحزاننا، الترفیھ  االتصال بأصدقائنا وأھلنا في أي مكان في العالم، مشاركة أصدقائنا أ سرعة(حیاتنا أھمیة وسائل التواصل في   •
 ). ... اآلخرین،وأخبار العالم على كافة الصعد كي ال نشعر بالتخلف عن معرفة األحداث الجاریة عن النفس وقت الفراغ لتمضیة الوقت، 

األجھزة االلكترونیة، االنعزال عن اآلخرین واضطراب في الشخصیة خاصةى عل (اإلدمانعدم اإلسراف في استخدام وسائل التواصل  •
 . .الجسدیة) .. صحتنا  علىلألطفال، تأثیر سلبي 

Criterion C: 

Choice of text type: 

Text type Rationale 
Appropriate  تتم قراءة المدونة من قبل جمھور كبیر غیر محدد وھذا الھدف من   مدونة إلكترونیة

األصدقاء والمعارف  المدونة ھنا تشجیع الكتابة، حیث أن الغرض من 
التخفیف من استخدام وسائل التواصل  على  بشكل غیر رسمي 

 االجتماعي.
Generally appropriate المقال ) مجلة  أو   جریدة  من(  مقال  ً فقط  لیس یوجھ عادة لعموم المجتمع للقراءة عادة یكون رسمیا

. وسائل اإلقناع واألمثلة  الكثیر من، یحتوي على لألصدقاء والمعارف  

Generally inappropriate ھذا النوع من الكتابة شخصاً أو مجموعة من األفراد في   فیستھد برید إلكتروني
في إقناع اآلخرین بوجھة  لذلك ال یفضل استخدامھ  ، مجتمع خاص

 نظرك تجاه ظاھرة معینة

Note: If a response makes the context, audience and purpose of the writing clear, and these 
conform to the task, the “generally appropriate” text type can be considered “appropriate”, and the 
“generally inappropriate” text type can be considered “generally appropriate”. 

Register and tone: 
 معارف األصدقاء والنبرة شبھ رسمیة/ توجھ إلى  •
 إظھار التوعیة والنصیحة •

Please refer to the appendix for a list of text type conventions. 
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الخامس السؤال  

ً  اكتُب . ومخیف  كبیر بشكل السُّكر استھالك  ِنسبة  اِزداَدت  األخیرة، الّسنوات  في االبتِعاد على الناس  لتشجیع الّسكر أْضرار فیھ  تذكر  نصا
. صّحي  حیاة أسلوب  على والِحفاظ  َعنھ  

) مجلة  أو جریدة  من ( مقال  برید إلكتروني كتّیب 

Criterion B: 

Points to be covered: 
 . كبیرازدیاد استھالك السكر في حیاتنا الیومیة بشكل معلومات ذات صلة بالسیاق:  •

السمنة ومشاكلھا ،السكر وأنواعھ وأمثلة عنھ (  على الصحة هالتحدث عن أضرار من خالل التوجھ إلى الناس ونصحھم بتجنب السكر  •
 والتي یمكن أن تؤدي إلي الوفاة في بعض األحیان) واألمراض التي تنتج عنھا

 )  عن السكر ( تناول األطعمة الصحیة واالبتعاد  أھمیة الحفاظ على أسلوب حیاة صحي •

Criterion C: 

Choice of text type: 

Text type Rationale 
Appropriate السكر    ضرار أ عن  كبیر  إلى توعیة جمھور  یھدف    ھذا النوع من الكتابة كتّیب

أشخاص أو مجموعة صغیرة  إلى  مجموعة كبیرة أكثر منھ  إلى  موجھ    وھو
 الھدف من الموضوع. وھذا ھو 

Generally appropriate المقال ) مجلة  أو   جریدة  من(  مقال   ً یحتويوھو   یوجھ عادة لعموم المجتمع للقراءة  عادة یكون رسمیا
 . وسائل اإلقناع واألمثلة الكثیر منعلى 

Generally inappropriate ھذا النوع من الكتابة شخصاً أو مجموعة من األفراد في   فیستھد برید إلكتروني
لذلك ال یفضل استخدامھ في إقناع اآلخرین بوجھة  ، مجتمع خاص

 . نظرك تجاه ظاھرة معینة

Note: If a response makes the context, audience and purpose of the writing clear, and these 
conform to the task, the “generally appropriate” text type can be considered “appropriate”, and the 
“generally inappropriate” text type can be considered “generally appropriate”. 

Register and tone: 
 فئة من الناس تتناول السكر كثیراً توجھ إلى  ال •
 إظھار التوعیة والنصیحة •

Please refer to the appendix for a list of text type conventions. 
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 السؤال السادس 

تصف نّصٍ  كتابة المدرسة  مدیر منك َطلبَ .  الَمدرسة  في  النِّفایات تدویر  إعادة  خالل من البیئة على  للحفاظ زمالئِك مع َحْملَة   بتنظیم قُمتَ 
. النِّفایات تدویر إعادة وأھمّیة المبادرة ھذه  فیھ  

 برید إلكتروني خطاب شفھي كتّیب

Criterion B: 

Points to be covered: 

 األصدقاء في المدرسة. تدویر النفایات مع تنظیم حملة معلومات ذات صلة بالسیاق: •

   ). أھمیة العمل الجماعيالبیئة تتضرر من أفعال اإلنسان، ام بوطننا والحفاظ علیھ، االھتم (ضرورة   الحملةھذه أھمیة •
منتجاتوصنع والمعادن   والزجاج واألوراقإعادة تصنیع البالستیك ، من النفایات بالشكل الصحیح االستفادة(النفایات إعادة تدویر أھمیة  •

 ). جدیدة

Criterion C: 

Choice of text type: 

Text type Rationale 
Appropriate النصوص خطاب شفھي من  النوع  یتم  معینة  مجموعة    یخاطب   ھذا  الجمھور  من 

یمكن أن حیث    النصمن    وھذا ھو الھدف  معھم بشكل مباشر التواصل  
 .تدویر النفایاتللتحدث عن أھمیة    یتوجھ الطالب إلى زمالئھ في المدرسة

Generally appropriate أشخاص أو  إلى  إلى مجموعة كبیرة أكثر منھ  موجھ    ھذا النوع من الكتابة كتّیب
 . مجموعة صغیرة

Generally inappropriate 
 برید إلكتروني 

ھذا النوع من الكتابة شخصاً أو مجموعة من األفراد في مجتمع   فیستھد
ال یفضل استخدامھ في إقناع اآلخرین بوجھة نظرك تجاه ظاھرة  و   ،خاص
 .معینة

Note: If a response makes the context, audience and purpose of the writing clear, and these 
conform to the task, the “generally appropriate” text type can be considered “appropriate”, and the 
“generally inappropriate” text type can be considered “generally appropriate”. 

Register and tone: 
 إلى الزمالء في المدرسة. توجھ ال •
 ما تحقق ى لالشعور بالفخر والرض •
 إظھار التوعیة والنصیحة •

Please refer to the appendix for a list of text type conventions. 
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Appendix: Text type conventions (Criterion C) 

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

 الدعوة: 

 عنوان الفت •

 الزمان والمكان  •

 حضوركم یسرنا، شاكرین لكم تلبیة الدعوة، دامت األفراح عامرة في دیاركم)عبارات ختامیة (  •

 برید إلكتروني 

 )الموضوع إلى، من،(  االلكترونيالبرید  وتنسیق شكل  •

 والختامیة  االبتدائیة التحیة  •

 االسم باألسفل). كتابة( المرسل توقیع  •

 خطاب شفھي 

 ...)الكریم الحضور أیھا ،...أعزائي ،... أیھا( الجمھورمخاطبة  أدوات  •

 من الخطاب بشكل یتناسب مع الجمھور  ءواالنتھا  البدء  •

 . والشواھد واألمثلة اإلقناع أسالیب من اإلكثار  •

 مدونة إلكترونیّة 

 تعلیقات   فرعیة، عناوین رئیسي، عنوان  •

 المستخدم) اسم( الكاتباسم  التاریخ،  •

 ). التواصل أرقامسیاسة الخصوصیة،  الروابط،( المدونة تذییل  •

نصیة  رسالة

 . الرسالة ھمرسل من خاللشكل الھاتف ال  •
 عرض معلومات المرسل إلیھ وتفاصیل المحادثة.  •
 و/ إشعار استالم الرسالة النصیة  الھاتفاستخدام بعض الرموز الموجودة على •
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 كتیّب 
   فرعیة عناوین رئیسي، عنوان  •

 المحدَّد الجمھور ،للكتیب شعار ألوان،  •

 االتصال  وسائل الغرض، •

 مقال
 المضمون تؤكد خاتمة جاذبة، مقدمة للمقال، عنوان  •

 فقرات  •

 إقناع أدوات •




