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المستوى الثالث

الكفاية الشفهي�ة
٢٠



كفاية التواصل الشفهي � مقرر كفايات لغوية (٣ )ت

التواصل اإلقناعي



 توجيهات خاصة باالختبار الشفهي

 ١- توظيف أداة ا�ختبارات الشفهية لقياس قدرة الطالبة ع� التعب� اللفظي عن مجموعة من ا�سئلة ا�عدة

مسبًقا , وا�نظمة � بطاقات متعددة و متشابـهة � ا�ستوى تجيب عنها الطالبة شفهيًا

٢- تحديد مواعيد ا�ختبارات  الشفهية ا�تعددة عند التخطيط لتدريس كل كفاية , ف� ت�ك ا�واعيد عشوائية

٣ -إشعار الطالبات ¢واعيد ا�ختبارات قبل تطبيقها بف�ة زمنية مناسبة ؛ ل�ستعداد لـها

٤ - تـهيئة الطالبة نفسي¬ا �داء ا�ختبار الشفهي بحيث ªنح زمًنا مناسبًا لقراءة ا�سئلة وا�ستعداد ل¦جابة بعد سحب البطاقة

٥ - التنويع � أسئلة ا�ختبار بحيث تقيس قدرة الطالبة ع� استدعاء الخ±ات وا�عارف وا�هارات وتطبيقها  � مواقف جديدة

٦ - تصنيف ا�رفقات الخاصة بقياس الجانب التطبيقي تبًعا لرقم البطاقة ؛ تيس�ًا  �داء ا�ختبار � الزمن ا�حدد

٧ - تحديد ا�حتوى ا�ستهدف � قياس الجانب التطبيقي � كل بطاقة

٨ - تختار الطالبة سؤالº من ا�سئلة الواردة � البطاقة

 ٩- إذا أخفقت الطالبة � اÁجابة عن أسئلة البطاقة التي سحبتها  تلغى , وتقوم بسحب بطاقة أخرى مع حسم

درجة واحدة من مجموع ا�ختبار الشفهي

 ١٠ Èكن قياس الجانب التطبيقي ا�ستهدف � أسئلة البطاقة من خ�ل أنشطة التفاعل الصفي  ؛ �واجهة

مشكلة زيادة ا�عداد� الفصول

 



بطاقات أسئلة االختبار الشفهي  القصير ( ١ ) في كفاية التواصل الشفهي

كفايات لغوية 3 - التواصل اإلقناعي

ة (10)ت رقم البطاقة (1)                                                            الدرجة الكلَيّ

 ١- أعطي أمثلة ع� ا�واقف التواصلية ا�ختلفة  .                            ث�ث درجات

٢- متى Èكن الحكم ع� نجاح ا�وقف التواصÎ ؟                            ث�ث درجات

٣-  عددي عناÐ ا�وقف التواصÎ   .                                            اربع  درجات         

ة (10)ت رقم البطاقة (2)                                                              الدرجة الكلَيّ

١- عر� التواصل الشفهي  .                                                            ث�ث درجات

 ٢- تعتمد ب�غة الخطاب ع� استخدام التشبيهات و ا�ستعارات ، هاÒ أمثلة

ع� ذلك .                                                                                اربع  درجات

٣- ما ا�قصود بالذكاء  ا�جتØعي ؟                                                  ث�ث درجات

---------------------------------------------------------------------------------------------



ة (10)ت رقم البطاقة (3)                                                                  الدرجة الكلَيّ
           

١-  اذكري Üاذج التأث� ا�ربعة.                                                        أربع  درجات

٢- عددي مهارات فن اÁقناع  .                                                        ث�ث درجات

٣- أكمÎ الفراغات التالية:          

من وسائل اÁقناع :................و .................و .................... .                  ث�ث درجات

ة (10)ت رقم البطاقة (4)                                                                        الدرجة الكلَيّ

 ١-حددي Üط الشخصية التالية:

 أ- ا�عتØد ع� ا�نفعا�ت و ا�شاعر .                                                  ث�ث درجات  

 ب- البحث عن التفصي�ت .                                                              ث�ث درجات  

٢- متى Èكن استخدام اس�اتيجية

التأث� ( تقديم الحقائق التفصيلية و ا�دلة ) ؟                                          ث�ث درجات 

---------------------------------------------------------------------------------------------



 بطاقات أسئلة االختبار الشفهي  القصير ( ٢ ) في كفاية التواصل الشفهي

كفايات لغوية (3) التواصل اإلقناعي

قدمي موضوعاً � أي مجال تختارينة Áقناع اÞخ� بفكرتة
بحيث �يزيد زمن التنفيذ عن ٥ دقائق

مراعية العناÐ التالية:

١- الدقة العلمية    (٣) ت
٢- وضوح العرض   (٤)ت
٣- أساليب اÁقناع  (٤)ت



اختبار نهاية الوحدة        الدرجة الكلية ( ٤٠ )ت
توزع درجة االختبار على النحو التالي :ف

أو� : ( ١٥ درجة ) تخصص ل¦جابة  عن ث�ثة أسئلة تقيس قدرة الطالبة ع� استدعاء
ا�علومات ا�تصلة  بكفاية التواصل اÁقناعي – مثل :ه 

١- أعطي أمثلة ع� ا�واقف التواصلية ا�ختلفة  .ه
٢- متى Èكن الحكم ع� نجاح ا�وقف التواصÎ ؟

Îوقف التواص�٣-  عددي عناÐ ا
٤- عر� التواصل الشفهي  .ه

٥- تعتمد ب�غة الخطاب ع� استخدام التشبيهات و ا�ستعارات ، هاÒ أمثلة ع� ذلك
٦- ما ا�قصود بالذكاء  ا�جتØعي ؟

٧-  اذكري Üاذج التأث� ا�ربعة
٨- عددي مهارات فن اÁقناع  .ه

٩- أكمÎ الفراغات التالية :ه
من وسائل اÁقناع :................و .................و .................... .ه

١٠- حددي Üط الشخصية التالية :ه
أ- ا�عتØد ع� ا�نفعا�ت و ا�شاعر .  ب- البحث عن التفصي�ت

١١- متى Èكن استخدام اس�اتيجية التأث� التالية ( تقديم الحقائق التفصيلية و ا�دلة )؟
١٢-عر� التفاوض.ه

١٣-ما العوامل ا�ساعدة لنجاح التفاوض؟
١٤- عددي أساليب تفنيد الحجج ا�ضادة

 ١٥- اذكري اس�اتيجيات كشف الكذب و الخداع                       
 ١٦-وضحي الصفات التي يجب أن يتسم بها ا�فاوض .ه                      

١٧-من مهارات ا�تصال ( اللغة غ� اللفظية ) وضحي ذلك  .ه                        



 ثانيا: ( ٢٥ درجة) تخصص لقياس مهارات الطالبات في التواصل اإلقناعي
من خالل مواقف تواصلية وفق الضوابط التالية :ه

عَلم مبا يخدم  ١- تخصيص يوم لتقدمي عروض الطالبات ، ومنحهن فرصة لتسخير بيئة التَّ
املوقف التَّواصلي.ه

 ٢- تنفيذ املواقف الّتواصلية في مجموعات تعاونية؛لُتفتح من خاللها احلوارات واحملادثات
مع اآلخرين.ة

قومي قبل تنفيذ املوقف الَتواصل.ه ٣-تبصر الَطالبات مبعايير التَّ

Lorem ipsum



 اÁجابةاســم الطــالــبةم
 عن أسئلة

ُمق�حة

 قوة
اÁثبات
ا�نطقي

براعة
 اÁلقاء

والخطاب

 موضوع
  الحوار

أساليب
التأث� 
واÁقناع

 استخدام
اللغة العربية

الفصحى 

Îّكاء التّواصéهاري " للذ�قياس الجانبº " ا�عر� وا
 ا�جموع

Îّالك

١٥٥٥٥٥٥٤٠           

اختبار نهاية الوحدة        الدرجة الكلية ( ٤٠ )ت

الوحدة التدريبية الخامسة الكفاية : التواصل الشفهي

النموذج اÁرشادي للتقويم الشفهي النهاê – مقرر الكفايات اللغوية – اللغة العربية (3)        ن



م

اسم الطالبة
قياس اجلانبني املعرفي واملهاري للتواصل اإلقناعي

 اÁجابة عن
اسئلة مق�حة

 قوة اÁثبات
ا�نطقي

براعة اÁلقاء
والخطاب

اساليب التأث�موضوع الحوار
واÁقناع

 استخدام اللغة
العربية الفصحة

Îجموع الك�ا

٤٠ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ١٥

قياس الجانبº ا�عر� و ا�هاري للتواصل اÁقناعي 



كفايات لغوية (٣) التواصل اÁقناعي
 

فهي)خ- مقرر الكفايات اللغوية (٣ éكشف توقيع التلميذات (التقويم الش)
خ

كفاية التّواصل الشفهي

التـوقـيعاسـم الطــالبةم
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