Speaking Assessment Guide
Criteria
Scores
This measures your success in …
•

doing the main speaking
task including all necessary
information.

Excellent!
You do this very well. Keep up
the good work!

Task achievement

Pronunciation

Fluency

Range and appropriacy

Accuracy

This measures your success
in …
•
interacting with others
(e.g. starting,
maintaining and ending
conversations).

This measures your success in …

This measures your success in …

This measures your success in …

This measures your success in …

•
•

being understood
sounding natural.

•

expressing yourself clearly so you
are easy to follow
speaking at a suitable speed and
length without stopping.

•

using a range of vocabulary and
grammar
using suitable language for the
situation.

•

using vocabulary and
grammar accurately.

•

What you say is
relevant and fully
developed.
You communicate
easily, interacting with
others successfully.
What you say is mostly
relevant and well
developed.
You communicate well,
interacting with others
successfully.
What you say is
generally relevant and
developed.
You communicate quite
well, interacting with
others fairly
successfully.

•

You are understood without
effort.
You sound natural.

•

You are able to express yourself
clearly and you are easy to follow.
Your speech flows naturally.

•

You use an excellent range of
vocabulary and grammar.
Your language is suitable for the
situation.

•

Errors or mistakes are few
and do not stop the
listener from
understanding you.

You are understood without
much effort.
You sound quite natural.

•

You are generally able to speak
clearly and are generally easy to
follow.
Your speech flows quite naturally.

•

You use a good range of
vocabulary and grammar.
Your language is generally
suitable for the situation.

•

There are errors and
mistakes, but they do not
generally stop the listener
from understanding you.

You are understood but some
effort is needed.
You sometimes sound
natural.

•

You occasionally find it difficult to
express yourself clearly and are
sometimes difficult to follow.
Your flow of speech is occasionally
broken.

•

You use a fair range of
vocabulary and grammar.
Your language is sometimes
suitable for the situation.

•

There are errors and
mistakes. Some of these
occasionally make it
difficult to understand
you.

What you say needs to
be further developed
and more relevant.
You communicate with
some difficulty and your
interaction with others
is limited.

•

You can be difficult to
understand.
You need to work on
sounding more natural.

•

You are often unclear and need to
express yourself more clearly to be
followed.
Your flow of speech is frequently
broken.

•

You use a limited range of
vocabulary and grammar.
Your language needs to be
suitable for the situation.

•

Errors and mistakes are
frequent. They often make
it difficult to understand
you.

•

Good

•

You show ability in this area.
Keep going!

•

Fair

•

Not bad but keep focusing on
this area: practise as much as
you can.

•

Room to Improve

•

More work in this area will help
you improve. You can do it!

•
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معايير تقييم مهارة التحدث
معايي التقييم -الدرجات
ر

الطالقة

نطاق اللغة

هذا يقيس نجاحك في:

هذا يقيس نجاحك في:

هذا يقيس نجاحك في:

هذا يقيس نجاحك في:

هذا يقيس نجاحك في:

هذا يقيس نجاحك في:

•القيام بانشطة التحدث المختلفة

•التواصل مع اآلخرين (مثل بدء
المحادثات وإنهائها والتحدث
لفترة طويلة).

•استخدام قواعد النطق بشكل صحيح
والذي يمكن االخرين من فهمك

• التعبير عن نفسك بوضوح

• استخدام مجموعة من كبيرة
من مفردات وقواعد اللغة

• استخدام المفردات والقواعد
بدقة.

ممتاز

• افكارك وعباراتك وثيقة الصلة
بالمطلوب في التمرين ومفصلة
بشكل كامل.

• يمكن لالخرين فهمك دون جهد.
• لغتك تبدوطبيعية تما ًما.

أنت تفعل هذا بشكل جيد للغاية .ثابر
على العمل الجيد!
جيد
يمكنك إظهار القدرة في هذا المجال.
استمر المضي قدما!
مقبول
ولكن استمر في التركيز على هذا
المجال .تدرب قدر اإلمكان.

يوجد مجال للتحسين
سيساعدك المزيد من العمل في هذا
المجال على التحسن بشكل كبير.
بالتدريب سوف تحقق هدفك!

تحقيق المطلوب

• تتواصل بسهولة  ،وتتفاعل مع
اآلخرين بنجاح.
• ما تقوله وثيق الصلة بالموضوع
ومفصل بشكل كبير.

النطق

• يمكن لالخرين فهمك دون بذل الكثير
من الجهد.

• تتواصل بشكل جيد  ،وتتفاعل
مع اآلخرين بنجاح.

• لغتك تبدو طبيعيًة.

• ما تقوله مناسب بشكل عام
ومفصل.

• يمكن لالخرين فهمك ولكن ببعض
الجهد.

• أنت تتواصل بشكل جيد ،
وتتفاعل مع اآلخرين بنجاح إلى
حد ما.

• قد تبدو لغتك طبيعيًة في بعض
األحيان.

• ما تقوله يحتاج إلى مزيد من
التطوير وان يكون أكثر صلة
بتمرين التحدث.

• قد يكون من الصعب فهم ما تقول.

• يمكنك التواصل بشكل محدود
ولكن مع بعض الصعوبات.

• التحدث بسرعة مناسبة واستطراد
االفكار بشكل مناسب دون توقف.

• استخدام لغة مناسبة للموقف.

• يمكنك التعبير عن نفسك بوضوح
ويسهل على االخرين اتباع افكارك.

• يمكنك استخدام نطاق واسع
من المفردات والقواعد.

• يتدفق خطابك بشكل طبيعي جدا.

• لغتك مناسبة للموقف.

• أنت قادر بشكل عام على التحدث
بوضوح ويسهل على االخرين اتباع
افكارك بشكل عام.
• يتدفق خطابك بشكل طبيعي.

• تحتاج إلى ممارسة قواعد النطق
بشكل كبير.

• تجد أحيانًا صعوبة في التعبير عن
نفسك بوضوح ويصعب على
االخرين فهمك في بعض األحيان.

• يمكنك استخدام مجموعة جيدة
من المفردات والقواعد.

دقة اللغة

• األخطاء التي تقوم بها قليلة
وال تمنع المستمع من فهمك.

• هناك عدد من االخطاء لكنها
ال تمنع المستمع من فهمك
بشكل عام.

• لغتك مناسبة بشكل عام
للموقف.
• تستخدم مجموعة مقبولة من
المفردات والقواعد.

• هناك أخطاء ولكن الكثير من
هذه االخطاء تجعل من الصعب
فهمك احيانا.

• لغتك مناسبة أحيانًا للموقف.
• ينقطع تدفق الكالم لديك أحيانًا.
• غالبًا ما تكون غير واضح .تحتاج
إلى التعبير عن نفسك بشكل أكثر
وضو ًحا ليسهل على االخرين
اتباعك.
• تدفق الكالم لديك ينقطع بشكل
متكرر.

• يمكنك استخدام مجموعة
محدودة من المفردات والقواعد.
• لغتك يجب أن تكون مناسبة
للموقف بشكل اكبر.

• األخطاء كثيرة ومتكررة .مما
يجعل من الصعب فهمك.

