
 اللغة االستقبالية -البديل  ACCESS for ELLsتعريفات أداء اختبار 

 اللغة اإلنجليزية متعلمييعالج معين من مستويات إتقان اللغة اإلنجليزية، ومع الدعم التعليمي الذي يحصلون عليه، سوف  بديلعند كل مرحلة تعليمية وصوالً إلى نهاية مستوى 
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Translation and Interpretation Center (10/2017)                     Alternate ACCESS-Perf-Defs (Arabic) 

 ...الكبيرة اإلدراكية من ذوي اإلعاقات 
 

 استخدام المفردات الصيغ والمصطلحات اللغوية مستوى التعقيد اللغوي مستويات اإلتقان البديلة

التحدث والقراءة عناصر االختبار ال تشمل نطاقات االستماع و. في نطاق الكتابة P3قد يحقق الطالب نتيجةً تصل إلى مستوى اإلتقان البديل : يُرجى العلم بما يلي المتطور - P3المستوى 

ند مستوى يزية عللغة اإلنجل وما فوقه، ولهذا السبب ال يمكن للطالب الذين يخضعون لهذا االختبار أن يثبتوا إتقانهم P3التي تستهدف مستوى اإلتقان البديل 

 .النطاقاتہ هذ وما هو أعلى منه في  P3اإلتقان البديل 

 العديد من العبارات البسيطة والمرتبطة  الناشئ - P2المستوى 
 فكرة لها تفاصيل 

 أبنية نحوية مرّكبة 
  تكرارية تتألف من ُجمل وتعبيرات عبر  قوالب

 مجاالت المحتوى

  كلمات وتعبيرات ذات محتوى عام تشمل
 الكلمات المشابهة

  كلمات وتعبيرات اجتماعية وتعليمية عبر

 مجاالت المحتوى

 أسئلة واحدةعبارات أو   الدخول -P1المستوى 
  فكرة ضمن كلمات أو عبارات أو مقاطع

 لغوية

 أبنية نحوية بسيطة 
 صيغ وقوالب اجتماعية وتعليمية شائعة 

 كلمات عامة مرتبطة بالمحتوى 
  وتعليميةكلمات وتعبيرات اجتماعية 

العبارات أو األسئلة المألوفة   التفاعل -A3المستوى 

 المرتبطة بالروتين اليومي
  بصرية أو لغة  نطاق توضيحاتفكرة في

 مألوفة

  صيغ وقوالب اجتماعية وتعليمية تتم

 ممارستها بشكل روتيني
 الرموز أو الحروف أو األرقام أو جميع ما سبق 
  المنطوقة الكلمات االجتماعية والتعليمية

 والتعبيرات المألوفة

 -A2المستوى 
 االستكشاف

 إشارات شفوية تتم ممارستها بشكل روتيني 
 بصرية مألوفة مرتبطة بالروتين اليومي توضيحات  
 رموز وأشكال بيئية 
 كلمات منطوقة مرتبطة بأشخاص مألوفين أو روتين يومي أو بيئة معينة أو بجميع ما سبق 

 أصوات مألوفة ومواد صوتية تواصلية  األّولي -A1المستوى 
  (مثل الخاص بالوجه أو الجسم أو الصوتي)تغير في التعبير 

 .ضمن السياقات االجتماعية الثقافية لالستخدام اللغوي…
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 اللغة اإلنجليزية علميمتيتمكن سوف  عند كل مرحلة تعليمية وصوالً إلى نهاية مستوى بديل معين من مستويات إتقان اللغة اإلنجليزية، ومع الدعم التعليمي الذي يحصلون عليه،

 

 

Translation and Interpretation Center (10/2017)                     Alternate ACCESS-Perf-Defs (Arabic) 

 ...الكبيرة من صياغة اإلدراكية من ذوي اإلعاقات 
 

 استخدام المفردات الصيغ والمصطلحات اللغوية مستوى التعقيد اللغوي مستويات اإلتقان البديلة

 - P3المستوى 
 المتطور

 (فقطفي نطاق الكتابة )

  ُجمل قصيرة وبعض الُجمل المطّولة مع مستوى

 التعقيد الناشئ
 ر تعبير موّسع عن فكرة واحدة أو تعبير ناشئ عن أفكا

 متعددة

  بالتنوع فيأبنية نحوية متكررة تتسم 

 بعض األحيان
  ُجمل عبر مجاالت المحتوى قوالب 

  الكلمات لغة محتوى معين، بما في ذلك

 والتعبيرات المشابهة
  أو تعبيرات ذات معاٍن متعددة تُستخدم كلمات

 عبر مجاالت المحتوى

 عبارات، أو ُجمل قصيرة  الناشئ - P2المستوى 
 تعبير ناشئ عن األفكار 

 أبنية نحوية مكّونة من صيغ 
  قوالب تكرارية تتألف من ُجمل

 وتعبيرات عبر مجاالت المحتوى

  كلمات وتعبيرات ذات محتوى عام عبر

 مجاالت المحتوى
  وتعبيرات اجتماعية وتعليمية عبر كلمات

 مجاالت المحتوى

 كلمات أو عبارات أو مقاطع لغوية  الدخول -P1المستوى 
 كلمات مفردة تُستخدم لعرض األفكار 

 أبنية نحوية من مستوى العبارات 
  قوالب ُجمل مرتبطة بمواقف

 اجتماعية وتعليمية شائعة

 كلمات عامة مرتبطة بالمحتوى 
  اجتماعية وتعليمية يوميةكلمات وتعبيرات 

 مقاربات شفوية للكلمات أو العبارات  التفاعل -A3المستوى 
 رموز أو حروف للتعبير عن أفكار 

  قوالب تتم ممارستها بشكل روتيني

ومرتبطة بمواقف اجتماعية وتعليمية 

 شائعة

 كلمات مألوفة مرتبطة بالروتين اليومي 
  لألصوات أو الكلمات أو األفكار مع توضيحات 

 رموز أو حروف أو أرقام مرسومة

 أصوات وإيماءات مختلفة للتواصل  االستكشاف -A2المستوى 
  (مثل ما يتم باستخدام أدوات الكتابة أو جهاز مساعد)عالمات أو رموز للتواصل 
 مقاربات للكلمات التي تتم ممارستها بشكل روتيني 
  (ةية مجتمعيللتعبير عن االلتزام بقواعد سلوك)نغمة صوت أو تغيير في مقام الصوت يتسم بالتنوع للتعبير عن االحتياجات أو الرغبات أو األمزجة 

 عمليات تقليد األصوات  األّولي -A1المستوى 
  (مثل التواصل بالعين أو مسك أداة الكتابة)حركات جسدية متنوعة للتواصل 

 .السياقات االجتماعية الثقافية لالستخدام اللغويضمن …


