Überarbeitung 2017/2018

UNIcert® Stufenbeschreibung Arabisch
UNIcert®-Stufen Basis und I
بازس )(UNIcert® Basis
األونيسِ رت ِ
شهادة اللغة األجنبية هذه تصادق على المشاركة الناجحة في التأهيل اللغوي الخاص بالجامعات للمستوى
بازس )( (UNIcert® Basisالمستوى التمهيدي للمستوى األول) بما يقارب  XXXساعة تدريس
ِ
أونيسرت ِ
(تقريبا ً  XXXساعة عمل).
وباالعتماد على العالمة التقديرية ـ معرفة أولية لتبادل
صاحب /ـة هذه الشهادة قد اِكتسب  /اِكتسبت ـ
ِ
ِ
المعلومات بشكل مباشر وبسيط في المواقف اليومية.
هُ َوِ /ه َي يَفهم  /تَفهَم عند ا ِإلستماع والقِراءة جمالً ومصطلحات شائعة متعلقة بمواضيع عامة أَو بمواضيع
تتعلق بالدراسة.
هُ َوِ /ه َي قا ِدر /ة وبأساليب لغوية بسيطة على إعطاء معلومات عن بعض المواضيع المختارة وذات صلة
مباشرة بمواضيع ( مثل :الموطن األصلي ،الدراسة ،األُسرة ،والبيئة المحيطة).
االجتماعية الثقافية األولية والمهارات األساسية
هُ َوِ /ه َي قد اِكتسب  /اِكتسبت  ،وضمن هذا الحيز ،المعرفة ِ
المتعلقة بالتبادل الثقافي.
هذه الشهادة معتمدة من قبل رابطة مراكز اللغات ) (AKSكشهادة ® UNIcertللمستوى األساسي (كمرحلة
تمهيدية للمستويات األربعة في نظام الـ ® UNIcertمن المستوى األول إلى المستوى الرابع ) .مستوى
بازس ) (UNIcert® Basisيستندعلى المستوى " أساسي أو على الطريق " A2
تقييم
ِ
األونيسرت ِ
لإلطاراألوروبي المرجعي العام للغات (.)CEFR
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األونيسِ رت المستوى األول

UNIcert® I

شهادة اللغة األجنبية هذه تصادق على المشاركة الناجحة في التأهيل اللغوي الخاص بالجامعات للمستوى
األول ) (UNIcert®-Stufe Iبما يقارب  XXXساعة تدريس (تقريبا ً  XXXساعة عمل).
صاحب /ـة هذه الشهادة قد اِكتسب  /اِكتسبت ـ وباالعتماد على العالمة التقديرية ـ المعرفة األولية والقابلة
ِ
لالرتقاء في اللغة المكتسبة من أجل التعامل مع مواضيع عامة مختارة والتعامل في المواقف المتعلقة
بالمهنة والدراسة.
هُ َوِ /ه َي يَفهم  /تَفهَم عند ا ِالستماع والقِراءة المعلومات الجوهرية لمواضيع يومية تتعلق بموضوعات عامة
وبالدراسة.
هُ َو ِ /ه َي يستطيع  /تَستطيع التعبير عن نفسه  /نفسها أو تبادل المعلومات تحريريا ً وشفويا ً في مواضيع
ذات أهمية عامة أو خاصة مثل البيئة المحيطة والدراسة من خالل اِستخدام أساليب التعبيراألولية والمباني
النحوية وثروة لغوية متينة.
هُ َو ِ /ه َي يألَف  /تَألَف حاالت مختارة في مجال التبادل الثقافي.
هذه الشهادة معتمدة من قبل رابطة مراكز اللغات ) (AKSكشهادة ® UNIcertللمستوى األول (بحسب نظام
الـ ® UNIcertذوالمستويات األربعة من المستوى األول إلى المستوى الرابع ومن الضمن أَيضا ً المستوى
األونيسرت المستوى األول ) (UNIcert®-Stufe Iيستندعلى المستوى
التمهيدي بازس) .مستوى تقييم
ِ
"متوسط أو تخطي العتبة "  B1لإلطاراألوروبي المرجعي العام للغات (.)CEFR
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