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In 2018, the Secretary-General honoured the project “Harmonization of 
Language Learning and Assessment throughout the UN Secretariat” with a UN 
Secretary-General Award in the category of Multilingualism. 
 
It was awarded to both the Language Training Programme (LTP) at the UN 
Office in Geneva and the Language and Communications Programme 
(LCP) at UNHQ, New York.  
 
This project won the award principally for creating the United Nations 
Language Framework, a framework with wide-reaching implications for 
multilingualism. 
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The purpose of the UN Language Framework is to leverage and 
mainstream multilingualism, a core value of the United Nations. It is 
composed of the: 

• UN Levels of Language Competence 
• Core Curriculum: common learning objectives and related 

domains, suggested text types and communicative situations 
• Language-specific Curriculum: pragmatic, linguistic and socio-

cultural competences 

The first two elements are common to all languages and can be 
consulted in the document entitled “United Nations Language 
Framework – UN Levels of Language Competence – Core curriculum”.  

The third element, the “Language-specific Curriculum”, is specific to 
each of the six official languages. It is the most detailed layer of the UN 
Language Framework structure and is presented in six separate 
documents, one for each language. The present document is the 
Language-specific Curriculum for the Arabic Language.  

The Language-specific Curriculum describes the minimum content 
required to achieve the common learning objectives, as indicated in 
the Core Curriculum.  

Targeted users include:    

• language teachers and trainers 
• learning focal points and training officers, especially those in 

charge of language programmes 
• instructional designers and developers of learning materials 
• exam and assessments writers 

The Language-specific Curriculum constitutes a guideline for all local 
language training programmes across the UN Secretariat to define their 
course programmes and align them with the UN Language Framework 
standards. 

 

United Nations Language Framework - Components 

UN Levels of Language Competence 
Core Curriculum 

Language-specific Curriculum 
 

     Arabic Language Curriculum English Language Curriculum 
     Chinese Language Curriculum Russian Language Curriculum 
     French Language Curriculum Spanish Language Curriculum 
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Application in learning and assessment  
 
Applying the UN Language Framework to local language training 
programmes implies: 
 

• comparing it against existing course programmes and 
adapting them accordingly to align them to the Framework, 
and potentially expanding the content and range of courses 
offered.  

 
• identifying any potential existing gaps between the local 

training offered and the described learning objectives, 
considering the three domains: personal, public and personal. 

 
• creating any new course programmes according to the 

descriptors of the Framework, also taking identified local needs 
into account.  

 
• identifying up to which UN level the local training programme 

can reach in each language, as in some duty stations, some 
languages will not be offered up to UN Level III owing to 
insufficient need or resources. 

 
• deciding on the number of courses covering the UN levels 

locally offered, considering that each level will require between 
150 and 300 hours of instruction, depending on contextual or 
language-intrinsic factors.   

 
• deciding on course type (regular or specialized), length and 

format (face-to-face, online or blended), based on the UN 
levels they cover in each language.  

 
• taking into account existing best practices and currently used 

in-house or mainstream learning materials, in light of the 
Language-specific Curriculum and the descriptors.  
 

 

The UN Language Framework (UN Levels, Core Curriculum and 
language-specific content for the six official UN languages) is the result 
of ongoing work to harmonize language learning and assessment 
across the Organization. 

During the coming years, as this advances, the Language-specific 
Curriculum will be updated accordingly. 

In applying the Framework, future phases will focus on self-assessment, 
examinations for UN Level I and UN Level II, and the creation of learning 
materials.  
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United Nations Language Model 

To define and describe language competence, it is first necessary 
to agree on a common understanding of how to operationalize 
language. This understanding is a representation of language 
called a language model. The model developed for the purpose 
of the UN Language Framework will be hereafter called the 
United Nations Language Model1. 
 
Its components are key in defining how language competence is 
demonstrated and evaluated, and how pedagogical content is 
created and delivered. 
 
It underlies how the language-specific content is distributed and 
informs all other elements of the UN Language Framework by 
considering:  
 

• the action-oriented nature of human communication 
• the role of language users both as individuals and 

as social agents 
• the several components comprised in 

communicative language competence 

                                                 
1 The UN Language Model draws on research and literature sources, such as Bachman and Palmer 1996 and 2010 and Celce-Murcia and Dornyei 1995, and on the work by the Canadian Benchmarks 
Centre (2015) and the Council of Europe (CEFR 2001, extended set of Descriptors 2017) 

 
The United Nations Language Model considers language as a 
competence, in terms of knowledge in use, and underlines 
language as a means of communication. The model follows the 
principle of the action-oriented nature of human communication 
and establishes language users at the centre. 
 
The model is presented as a semicircle indicating 
interdependent, overlapping components and categories. 
Language competence includes three main sub-competences: 
pragmatic, linguistic and sociocultural,  which, in turn, include their 
respective categories. 



Arabic  Language Curriculum  

 6  

 
Language competence is integrated through three main sub-
competences.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pragmatic competence allows the user to comprehend and produce 
oral and written texts aligned with the communicative context and 
intention.  
 

Linguistic competence allows the user to build and recognize well-
formed, meaningful messages, according to language system rules 
at sentence and text level.  
 

Sociocultural competence allows the user to recognize and use 
social and cultural norms and conventions to communicate 
appropriately in a given context. 
 
 
 
Sub-competences include overlapping categories. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Functional competence allows the user to interpret and perform 
communicative functions within defined social and professional 
contexts.   
 

Grammatical competence allows the user to recognize lexical, 
morphological, syntactic, phonological and orthographic 
features of a language and to use these features effectively to 
interpret, encode, and decode words and sentences.   
 

Cross-cultural competence allows the user to become aware of 
cultural values, traditions and behaviours, including their own and to 
tailor communication accordingly. 
 

Discourse competence allows the user to connect sentences into 
functional, cohesive and coherent texts which achieve their 
objectives, and are accurately and logically connected.  
 

Lexis: the level of language consisting of vocabulary. 
 

Variation: geographical or social varieties of a language including 
accents and language use. 
 

Register: degree of formality and the adaption of style and tone to 
the communicative situation.  
 
 
 
At the centre of the communicative language model: the users. 
 
 
 
 
 
 
Language users, as individual and social agents triggering 
communication, are at the centre of the model. 
 
 

Strategic Competence allows the language users to make effective use 
of resources that activate competences or compensate for any lack 
thereof.  
 
 
 
The sub-competences and categories of the United Nations 
Language Model determine how the content -the language- will be 
presented in the next sections. 
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Language-specific content  
The language-specific content, detailed in the following sections, is 
presented and categorized according to the language model using 
the categories below: 

Pragmatic Competence 
Functional competence 
Discourse Competence*2 
  

Linguistic Competence 
Grammatical competence 
Morphology and Syntax 
Phonology* 
Orthography* 
Lexis**3 
  

Sociocultural Competence 
Variation (dialects, social and geographical varieties)* 
Register (tone, style)* 
Intercultural competence (social conventions, traditions, values, UN 
culture)* 
 
Pragmatic Competence sections  
Functional Competence presents functions or speech acts: what users 
do when using the language for a communicative purpose. 
 
Linguistic Competence sections  
Linguistic Competence is composed of morphology and syntax, and 
lexis: the linguistic tools enabling users to carry out the functions.  
 

The content identified is representative of each level, hence, not 
exhaustive, and is expanded with examples where possible. 
 

                                                 
2 * Open to future development and application to local course programmes 
** Although it is placed under linguistic competence, lexis is considered a cross-cutting category. 
 
 

Sociocultural Competence sections  
Sociocultural competence refers to cultural and sociolinguistic 
conventions: appropriacy regarding the social and cultural context(s). 
This is a general approach about how to address aspects of variation, 
register and intercultural competence.  
 
The Language-specific Curriculum expands the Core Curriculum as it 
guides linguistic experts through language-specific content. Thus, it 
ensures that the harmonized, common learning objectives for each UN 
level are achieved in each target language.  
Since the highly specialized learning objectives for UN Level IV have not 
been defined, the language-specific content for this level has been 
excluded from the present document.  
 
 
Approach 
In all categories, the content is organized randomly, and is understood as 
the minimum to achieve the learning objectives for each UN level. 
  

Jargon or highly specialized terminology has been avoided as much as 
possible. The content has been compiled following a hybrid approach 
that combines acknowledged sources or publications in foreign 
language research and teaching experience within the UN context. 
 

For ease of use, both English and the target language are used to 
present the categories. 
 

The content for each UN level aligns with the Core Curriculum: learning 
objectives, text types and communicative situations. Each level builds 
from one to the next. Therefore, the content described in one UN level 
implies the acquisition of the previous level(s).  
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Although the Language-specific Curriculum is presented in a linear way 
within each UN level, the repetition and deepening required for 
effective language acquisition is necessary and must be reflected on 
and planned for in the local language training programmes.  
 

The content defined for each UN level is the indispensable minimum 
that should be mastered to achieve this level. However, it may be 
extended to respond to locally-defined learning needs, to exemplify, 
when the target language is the local language or when a specific field 
of vocabulary is required locally. 
 
 
Conventions  
 

• The titles of main groups - macro functions, morphology and 
syntax, lexis topics - are coloured in orange and bolded.  

 

• The titles of main groups are in English or French, or both in 
English or French, and the target language.  

 

• All content is numerated for ease of consultation and 
discussion. The numeration does not imply any sequence or 
prioritization of any kind.  

 

• Examples are representative, illustrative of the different 
elements or topics listed in each category. They are not a finite 
list. 

 

• Examples can be presented as text fragments, sentences, 
chunks of words and single words.   

 

• Examples are in cursive, except for non-Latin alphabets, and 
indented. 

 

• In the “Pragmatic competence” section, the titles in orange 
represent macro-categories that are repeated across all the UN 
levels.  
However, even if the titles are identical, the content listed 
under these categories varies depending on the UN level. 

 

Arabic Language Curriculum 
Specificities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Arabic used and assessed in the United Nations is the 
Modern Standard Arabic or fuS-Ha, both in written and 
spoken standards. 
 
However,  special attention will be paid to consider one or 
more main spoken dialects, as they are essential for everyday 
communication. Decisions on which dialect(s) will be 
prioritized, especially for the oral components, will be taken 
locally and with a view to fulfill the most immediate 
communication needs.  

 

Note that the content of the linguistic category Morphology 
and Syntax is mostly to be acquired at UN I and UN II for the 
Arabic language.  
At the UN III level, the category Lexis is predominant.  

 

At a UN Level I, Arabic users are able to 
o write all the independent positions of the 28 Arabic 

alphabet letters  
o write the three different positions of each letter of the 

alphabet (initial, medial and final) 
o be aware of the two main writing styles, naskh and 

ruq3a 
 

o distinguish between different sounds and associate 
them with the appropriate letters.  

 

o know the six vowel phonemes (three short vowels and 
three long vowels) 

 

o recognize and produce hard and soft consonants. 
 

o pronounce the definite article combined with solar 
letters and lunes letters.  
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BASIC LEVEL OF LANGUAGE COMPETENCE 
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UN LEVEL I ARABIC  

PRAGMATIC COMPETENCE - Functional Competence 
  

 . التحیة والتعریف بالنفس وتقدیم اآلخرین1
Greet and introduce oneself or other people  

  
 استخدام التح�ات المختلفة 1.1

greetings differenting Us 
/ صباح النور - / مساء النور -صباح الخ�ي  مساء الخ�ي
 السالم عل�كم/ وعل�كم السالم -
 

ات �س�طة وأسلوب مهذب 1.2  استقبال وتوديع اآلخ��ن باستخدام تعب�ي
Receive someone  

forms polite and expressions simple using leave take and 
  - 

ً
، أهال

�
فنا.  مرحبا ���،

ً
  وسهال

، تمام، الحمد � ، مع السالمة، � �سلمك.    -  ك�ف الحال؟ بخ�ي
  

 تقدیم اآلخرین 1.3
  others Introduce 
 ھذا صدیقي محمد، ھو طبیب. -
 ھذه أختي منى، ھي أستاذة. -
 

 بسیطة . طلب وإعطاء حقائق ومعلومات2
 Ask and give factual information  
  

 واإلخبار عن معلومات شخص�ة �س�طة السؤال 2.1
 Ask and give basic personal information  
-  .  ما اسمك؟ اس�ي �ي
 من أين أنت؟ أنا من هولندا.  -
ي  -

 األمم المتحدة.   أين تعمل؟ أعمل �ن
ي جن�ف.  -

 أين �سكن؟ أسكن �ن
 سنة.  35ما عمرك؟ عندي  -
؟ أتحدث ثالث لغات.   - ن  كم لغة تتحدثني
 

 واإلخبار عن العادات والهوا�ات السؤال 2.2
Ask about and tell one's habits and hobbies 

 ما�ي ر�اضتك المفضلة؟ أحب السباحة والجري.  -
-  .  ما �ي هوا�اتك؟ أفضل االستماع إ� الموس���
-  

�
ي الساعة السابعة صباحا

 أتناول الفطور �ن
�
  .مئ� تتناول الفطور؟ دائما

 
 مع تحد�د اليوم والوقت والمكان  األ�شطة المعتادةالسؤال واإلخبار عن  2.3

Ask and give information about routine activities  
nspecifying day, time and locatio 
 حئ� الخامسة مساًء .   -

�
ن إ� الجمعة من الساعة التاسعة صباحا  أعمل من االثنني

ي بعد العمل.   -
ي المركز ال��ا�ن

  أمارس ال��اضة �ن
؟ -  ما هو برنامجك اليو�ي
 

  السؤال عن و�عطاء وصف �س�ط لألشخاص واألش�اء واألما�ن 2.4
Ask and give a simple description of a person, object, or place 

 والخدمة ممتازة.  -
�
 هل أعجبك المطعم؟ نعم، كان الطعام لذ�ذا

ي ط�ب ولط�ف ول�نه خجول.  -
 أ�ن

 
 ��ق �س�طةطلب و�عطاء إرشادات ط 2.5

Ask and give simple directions 
 وستجدها إ� �سارك.   -

�
 ك�ف أذهب إ� بنا�ة المؤتمرات؟ اتجه �مينا

ي الدور الثالث.  -
؟ المركز التعل��ي �ن  أين المركز التعل��ي

 
 السؤال واإلخبار عن الطقس والمناخ 2.6

Ask and give information about weather or climate 
 فهرنها�ت ول�ن الرط��ة عال�ة.  70طقس اليوم؟ الطقس مشمس ودرجة الحرارة ك�ف ال -
ي الشتاء.   -

ي الص�ف ول�ن بارد وممطر �ن
ي م�؟ الجو مشمس وحار �ن

     ك�ف المناخ �ن
 
 . السؤال عن الرأي وإبداؤه3
 Ask and express opinions  
 

 السؤال والتعب�ي عما �حبه المرء و�بغضه 3.1
ss likes and dislikesAsk and expre  

 ماذا تحب؟ أحب السفر.  -
. أعتقد أنه صعب.  -

�
ا ي كث�ي  هل �عجبك هذا الصف؟ ال �عجبئن

 
 السؤال عن واإلجابة ع� التفض�الت واالخت�ارات ف�ما �خص األشخاص واألش�اء واألما�ن 3.2

Ask and respond to preferences when comparing people 
objects or places  

وات والفوا�ه  -  أي طعام تفضل؟ أفضل أ�ل الخ�ن
ن الدجاج المشوي أم السمك المشوي؟ أفضل السمك المشوي.   -   هل تفضلني
؟ السفر بالس�ارة أم باألت���س؟ أفضل السفر بالس�ارة.   - ن   ماذا تفضلني
 

 السؤال عن اآلراء المتعلقة بمواضيع �س�طة والتعب�ي عنها 3.3
Ask and express opinions related to basic topics 

ي هذا الف�لم؟ أعتقد أن قصته ج�دة.  -
 ما رأ�ك �ن

، جامعة كولومب�ا �ي أفضل جامعة.  - ي ي رأيي
ي ني��ورك؟ �ن

   بالنسبة لك، ما �ي أفضل جامعة �ن
 هل تتفق مع رأي زم�لك؟ وجهة نظرە ج�دة ول�ن �ي وجهة نظر أخرى.  -

 
احات �س�طة 3.4  طلب و�عطاء نصائح واق��

Ask and give simple suggestions/advice 
 ما نص�حتك �ا أستاذ؟ أنصحك بمراجعة المفردات قبل االمتحان.  -
ي أن أفعل؟ أنصحك بأن تقدم ع� وظ�فة تحبها.  -  ماذا تنصحئن
ح أن نفعل مساًء؟ ه�ا نذهب لمشاهدة ف�لم.  -    ماذا تق��
ح الذهاب إ� المتحف.  -   أق��
 
 
 
 

  طة، وقبولھا أو رفضھاصیاغة طلبات بسی4 .
Make, accept or decline a simple request  

 
 ص�اغة طلب �س�ط والرد عل�ه4.1 

Make and respond to a simple request 
؟ - ي

 هل �مكنك مساعدي�
- ،

�
   ع� الرحب والسعة/ بكل �ور.   بالطبع، طبعا

ي كتابة التق��ر؟ -
ي �ن

ن مساعدي�  هل �ستط�عني
.   آسفة، عندي عمل -

�
ي مساعدتك غدا      كث�ي اليوم، ل�ن �مكنئن

 
   عمل طلب�ة �س�طة 4.2

  Make a simple order  
 أر�د دجاج مشوي مع أرز من فضلك؟ تحت أمرك -
  تفضل!  -
-  .         ممكن علبة حل�ب من فضلك؟ تفض�ي
 

 التخط�ط لحدث او �شاط �س�ط مع تحد�د الزمان والمكان ووسائل المواصالت 4.3
date, time, a simple plan specifying Make 

  location and means of transportation  
  اليوم سأسافر بالقطار إ� واشنطن ل��ارة الب�ت األب�ض.  -
ي سنذهب للعشاء مع أصدقائنا -  مساء اليوم.     أنا وزو��
 

 هماؤ عمل موعد أو حجز و�لغا 4.4
  r reservationMake and cancel a simple appointment o 
ي نفس الوقت.  -

 آسف. لن أستطيع حضور االجتماع اليوم. عندي موعد آخر �ن
؟  -

�
ي الثالثة ظهرا

 �ن
�
     هل أستطيع تحد�د موعد مع الطب�ب غدا

    
 عمل وقبول دعوة أو رفضها 4.5

 Extend, accept 
or decline an invitation 

  د. بالطبع سأح�ن الحفل! سأ�ون هناك بالتأ�� -
ي سيتمكن من الحضور.  -  آسفه، ال أستطيع الحضور �سبب العمل ول�ن زو��
-  . ي م�ي

   ع�د م�الدي يوم األحد القادم، أر�دك أن تكوين
 
 . وصف وسرد المواقف واألحداث والخبرات5

Describe and narrate situations, events and experiences  
ي وال�ة -

ي �ن ، ذهبنا  يوم الجمعة ذهبُت ل��ارة أخئ�
ً
. أوال

�
ا جين�ا واستمتعت بالرحلة كث�ي  ف�ي

. بعد ذلك، زرنا  - ي ي مطعم عري�
، ثم تناولنا الغذاء �ن

�
 ودافئا

�
 إ� البحر ح�ث كان الجو مشمسا

 ركبت االت���س ورجعت إ� ني��ورك.  -
�
ا  متحف الفنون وشاهدنا الرسومات الرائعة. وأخ�ي

 رحلة ممتعة!  -
�
 لقد كانت حقا

ي الصب -
طة هناك. �ن ي وجدت ال�� �ت فنجان قهوة ثم ذهبت إ� البنك ألعمل ول�ئن  اح، ��
ي البنك. عندما حاولت  -

ي سمعت بعض الناس يتكلمون عن �قة �ن  لم أعرف ما حدث ول�ئن
ي البنك.   دخول البنك، -

ن الدخول ألن هناك �قة حدثت �ن  قال �ي الضابط" ال �ستط�عني
ي التل�ف��ون. فعدت إ� الب�ت وقض�ت يو�ي أشا -

 هد األخبار �ن
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UN LEVEL I ARABIC  
PRAGMATIC COMPETENCE - Discourse Competence  

 
  العطف روابط

Coordinating conjunctions 
 و، فـ، ثم، أو، أم 
  

 التضاد روابط
 Contrast 

  ل�نّ  -ل�ْن 
 

  الوصل روابط
Amend 

،كذلك
�
  كما، باإلضافة لذلك، باإلضافة لهذا، أ�ضا

 
 التوكید روابط 

 Emphasis 
ي الحق�قة

، �ن
�
، حقا

ً
  فعال

 
 التتابع روابط 

 Sequencing 
  

�
، ثالثا

�
، ثان�ا

ً
، أوال

�
ا ، وأخ�ي

ً
ي النها�ة، بدا�ة

ي البدا�ة ، �ن
، بعد قبل ، �ن

�
ا ، بعد ذلك، قبل ذلك ، أخ�ي

ً
   أوال

 
 الزمني االقتران روابط 

Subordinate conjunctions 
ما، حي

�
ي الوقت الذي، قبل، بعدعندما، ل

    نما، بينما ،�ن
 

 الرأي عن التعبیر روابط
 Expressing opinion 

ي رأي 
  بالنسبة لـ، �ن

 
 التمثیل روابط

 Exemplification and similarity 
  كـ وكمثال ع� ذلك، ، كما + فعل، مثل، مثال

 
  والسببیة التعلیل روابط

Cause and result 
 كألن، لـ ، �سبب، لذل 
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UN LEVEL I ARABIC  
LINGUISTIC COMPETENCE - Morphology and Syntax 

 األسماء .1  
 Nouns  

 
 المعرفة والنكرة 1.1 
 Definiteness/ Indefiniteness   
 األستاذ ، كتاب-

 
  الن�ع 1.2

 Gender  
 المذكر  1.2.1

 Masculine  
 محمد، شاي، أساتذة

 

 المؤنث 1.2.2
Feminine  

 سماء قھوة، مھا، 
 

 المثئن  1.3
Dual  

، ولدان/ ولدين ن  بنتان/ بنتني
ن  ، س�ارتان/ س�ارتني ن  كتابان/ كتابني

 

  الجمع1.4  
Plural 

 

 جمع المذكر السالم 1.4.1
plural masculine Sound 

 المدرسون، العاملون، ال�ابانيون 
 

 جمع المؤنث السالم 1.4.2
plural feminine Sound 

 مالت، ال�ابان�اتالمدرسات، العا 
 

  جمع التكس�ي  1.4.3
plural Broken 

 مدن، بيوت، رسائل، أعمام 
 
 الصفات.2  

Adjectives  
 

 أوزان الصفات 2.1
patterns adjective Common 

 فع�ل: جم�ل، ط��ل، كب�ي  
 

 الصفة والموصوف 2.2
Phrases Adjective -Noun  

، الطال   ب الجدد، الطالبات الجد�دات، القطط أستاذ ج�د، طالبة ع���ة، الصف الصغ�ي
  الجم�لة، البنا�ات العال�ة

 

 النسبة  2.3

affiliation of Adjectives 
، قهوة ترك�ة، ي   كتب فر�س�ة،  مدرسون عرب، مدرسات صين�ات   أستاذ مغري�

 
  الشخصیة  الضمائر.3  

Personal pronouns 
 

  الضمائر المنفصلة 3.1
pronouns Subject  

، نحن، أنتم، هم، أنتما، هماأنا، أنَت   ، أنِت، هو، �ي
 

 الضمائر المتصلة 3.2
pronouns Suffix 

 

 ضمائر المل��ة  3.2.1
 pronouns Possessive   

م، ـُهم، ــكما، ـهما  ـي، ـَك، ِك، ـه،
�
 ـها،  ـنا، ـك

 
   ضمائر النصب   3.2.2

pronouns Object 
م،  ـَك،  ـِك، ـُه،  نـي،

�
  ـُهم، ــكما، ـهما ـها،  ـنا، ـك

 
 اإلشارة أسماء.4 

pronouns Demonstrative 
 هذا،هذە، هؤالء، ذلك، تلك، هاتان، هذان

 
 والوزن الجذر.5  
 pattern and Root  

 

  الجذر 5.1
 Root  

   ل  -غ  -مشغول: ش 
  ل -ب  -مستقبل: ق 

 

  الوزن  5.2
Pattern 

  مشغول: مفعول، مستقبل: مستفعل
 

  ألفعالا. 6
 Verbs 

 

   أوزان الفعل  6.1
 Verb patterns 
IForm   َفَعَل/ فُعَل/ فِعل :Form II ،ل عَّ

َ
:  Form IV: فاعل،، Form III: ف

لForm Vأفعل، َفعَّ
َ
:  Form VIII: انفعل،، Form VII: تفاعل، Form VI: ت

  : استفعل، Form Xافتعل
 

   ت��ف األفعال  6.2
conjugation Verb 

 

ي   �ف الفعلت�   6.2.1
 الما�ن

  tense past Simple 
 أنا فعلُت، أنَت فعلَت، أنِت فعلِت، هو فعَل، �ي فعلْت، نحن فعلنا، أنتم فعلُتم، 

   هم فعلوا
 

 المستقبل 6.2.2
tense future Simple  

 سوف، سـ
 

 ت��ف الفعل المضارع المرف�ع   6.2.3
sverb tense present Conjugating 
 mode iveindicat the in  
، هو �فعُل، �ي تفعُل، نحن نفعُل، أنا أفعُل،  نَ أنتم تفعلوَن، هم  أنَت تفعُل، أنِت تفعلني

 �فعلونَ 
 

 ت��ف المضارع المنصوب 6.2.4
verb present the Conjugating 

 mode subjunctive the in  
، هو �فعَل، �ي تفعَل، نحن نفعَل، أن  تم تفعلوا، أنا أفعَل، أنَت تفعَل، أنِت تفع�ي

 هم �فعلوا
 

 ت��ف المضارع المجزوم 6.2.5
verb present the Conjugating 

mode jussive the in  
، هو �فعْل، �ي تفعْل، نحن نفعْل، أنتم تفعلوا،   أنا أفعْل، أنَت تفعْل، أنِت تفع�ي

  هم �فعلوا
 

 الفعل المعتل 6.3
verbs Irregular 

 كان، نام، صام   لفعل األجوف: ا
ى  ، اش��

�
 الفعل الناقص: انت�، ص�

 
  المعرفة اإلضافة .7 
  Annexation Definite  

 ب�ت األستاذ، مدينة بار�س، كتابة الواجب
 

 الحال.8  
Adverbs  

 
�
، نهارا

�
، ��عا

ً
، قل�ال

�
ا ، كث�ي

�
، شكرا

ً
،فعال

�
 ، دائما

�
، غدا

�
  تن��ن الفتح: أ�ضا

 
  األعداد.9  
 Numbers 
 

 والمعدود مبادئ العدد  9.1
Basics of number-qualifier rules 

 

 ٠۱ -۳  األعداد من 9.1.1
10-Numbers 3 

ة كتب   ع��
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  ٩٩ -۱۱األعداد من  9.1.2
99-11 from Numbers 

 ،
�
ون كتابا    ع��

�
 خمسة ع�� موظفا

 

تيب�ة 9.2  األعداد ال��
 Numbers Ordinal   
، الثالث، الرابع  ي

  األول، الثاين
 

  ملالج أنواع.10 
 types Sentence  

 
 االسم�ة الجملة 10.1 
 sentence Nominal  
 أنا م��ة -
ي ني��ورك -

  سل� �سكن �ن
 

 الخ�� المقدم  10.1.1
sentence nominal predicate Fronted 

 عندي س�ارة.  -
 �ي أصدقاء.  -
 م�ي فلوس.  -
ي ف�ه أر�ــع غرف.  - ي أر�ــع غرف./ بيئ� ي بيئ�

 �ن
ي  -

ون �ن   األمم المتحدة. هناك موظفون كث�ي
 

  الجملة الفعل�ة 10.2
 Sentence Verbal    
ي المباراة كل خم�س.  -  �شاهد أصحاي�
ي �شاهدون المباراة كل خم�س. -   أصحاي�

 
  النفي.11 
 Negation  
 

ي  11.1
ي الجملة االسم�ة �ن

 المضارع  ن�ن

tense present in sentence nominal Negating 
-  .

�
 محمد ل�س موجودا

 �ي فلوس. ما م -
 

ي  11.2
ي الما�ن

ي الجملة االسم�ة �ن
 ن�ن

 tense past in sentence nominal Negating 
 ما كان م�ي فلوس.  -
-  .

�
 محمد ما�ان موجودا

 

ي  11.3
ي الفعل �ن

 المضارع  ن�ن
 tense present in sentence verbal Negating 
 ال أحب اللحم.  -
ي كل أسب�ع.  -

 ال أذهب إ� النادي ال��ا�ن
 

ي  .411
ي   ن�ن

ي الما�ن
 الفعل �ن

tense past in sentence verbal Negating 
 ما ذهبت إ� العمل اليوم.  -
 لم أذهب إ� العمل اليوم.  -

 

ي المستقبل 11.5
ي الفعل �ن

 ن�ن
future the in sentence verbal the Negating 

-  .
�
َ االجتماع غدا  لن أح�ن

 لن �جيئوا إ� االحتفال األسب�ع القادم.  -
 
 المصدر2.1  

Gerund 
م، المشاهدة

�
 العمل، التعل�م، المعرفة، االستعالم، التكل

  أر�د السفر إ� إسبان�ا للعمل.  -
 أر�د أن أسافَر إ� إسبان�ا ألعمَل.  -

 
 االستفھام أدوات13.  
 Particles Interrogative  
ي أي، مع من، لماذا  ما، ماذا، أي، َمن، أين، ك�ف، هل، 

   من أين، �ن

    
  والمقارنة التفضیل صیغ.14  

adjectives comparative and Superlative 
  أحسن فصل  -
  أجمل المدن -
ي العالم -

 من أقدم البنا�ات �ن
ة.  -  �ي أطول من أختها ال�ب�ي

 
 الشرطیة الجملة.15  
 Conditional sentence  
 إذا ذا�رت فستنجح.  -
 لو كنت هناك، لقابلته. - 
 إذا كنت ت��د. سأذهب معك،  -
  
  الصفة جمل.16 

sentences Descriptive 
 أعرف أستاذة تتكلم ثالث لغات.   -
ي  -

�ا.   عندي أقارب �سكنون �ن ن  مال�ي
 

 الموصولة األسماء.17 
pronouns Relative 

ي تتكلم ثالث لغات.   -  أعرف األستاذة الئ�
ي الذين - �ا يتكلمون الع���ة ج�دا.   أقاري� ن ي مال�ي

 �سكنون �ن
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UN LEVEL I ARABIC  
LINGUISTIC COMPETENCE - Lexis  
 

   االتجاھات .1
Directions 

، �سار، بجانب، أمام ن ق، غرب، �مني ��   
 

  االجتماعیة والعالقات العائلة  /األسرة.2
Family and social relations 

  ابن، بنت، والد، زوجة ، جار، زم�لة، ابن خال، بنت عمة، زوجة أخ
 

  األعداد .3
Numbers 

  صف، واحد، مئة، ألف 
ي ، الثالث

  األول ، الثاين
 

 األلوان.4 
Colors 

ّ أ ي  ب�ض، أزرق، أحمر، وردّي، بئن
 

 المختلفة والتقویمات والشھور األیام.5 
Days, months and different calendars 

ي 
اير ، مارس، كانون الثاين ن ،الثالثاء ،األر�عاء، يناير ، ف�� ، شباط ،آذار، محرم ، صفر،  اإلثنني

   رمضان
 

 والمدن البالد.6 
 Countries and cities 

 م�، لبنان، الجزائر، ال�ابان، الوال�ات المتحدة
وت  القاهرة، ال��اض، ني��ورك، ب�ي

 
  التحیات.7 

Greetings 
، السالم عل�كم، أهال، سع�دة،   ،صباح الخ�ي

�
 هال، أهال وسهال، مرحبا

فنامع السالمة، سال    م، ���
 

  واللغات الجنسیات.8 
Nationalities and languages 

، الع���ة، الفر�س�ة، اإل�طال�ة ّ ي
، سورّي، يوناين ّ ي   عري�

 
 الحیوانات.9 

Animals 

   كلب، قطة، أسد، عصفور، حصان
 

 الدراسات.10 
study of Fields 

  اآلداب، الطب، الهندسة  التجارة، االقتصاد،
 

 الریاضة.11 
tsSpor 

لج، السباحة ن  كرة القدم، كرة السلة، ال��
 

  المواصالت ووسائل السفر.12 
transportation and Travel 

ة، عن ط��ق، تران��ت   الطائرة، القطار، الس�ارة، الدراجة، المسافة، رحلة مبا��
 

 السكن.13 
Housing 

  ب�ت، شقة، استئجار، ملك، بنا�ة، طابق، غرف نوم، سفرة
 

 الصحة.14 
lthHea 

 ألم، طب�ب، بطن، رأس، �د، قدم، صداع، برد، مغص، ع�ادة، دواء، شفاء، عنا�ة، 
 عضاء الجسمممرضة، روشتة، قطن، شاش، اإلسعافات األول�ة، أ

 
 

  الصفات.15 
Adjectives 

ئ  ، جد�د، قد�م، واسع، ط��ل، صعب، مهم، �س�ط، سع�د، ج�د، سئي ، صغ�ي   كب�ي
 
  والشراب الطعام.16 

rinksd and Food 
، ماء، شاي،  مقبالت، حل��ات، سلطات، خضار، فوا�ه، دجاج، لحوم، سمك، عص�ي

  قهوة، وجبات
  
  الطقس.17 

Weather 
 بارد، حار، مشمس، غائم، مثلج، درجة الحرارة، الرط��ة

 
 البیت محتویات.18 

Household items 

، خزانة، براد/ ثالجة، مدفأة، بوتوجاز، مك�ف، ��ر،   تلف��ون طاولة، كر�ي
 الفصل محتویات.19 

items Classroom 
، سبورة/ ل�ح، ، كتاب، شاشة كر�ي    طاولة، دف��

 
  المالبس.20 

Clothes 
 فستان، قم�ص، حذاء، معطف/ بالطو، حقيبة/ شنطة، تنورة/ جيبة

 
  الدولیة المنظمات.21 
 rganizationO International 

  حة العالم�ة، اليون�سكو، األونروااألمم المتحدة، الصل�ب األحمر، منظمة الص
  
  العمل وأماكن والوظائف والتخصصات المھن.22  

place work and Profession 
، مدّرس، مدير، مساعد، طب�ب، محاسب، ،   محا�ي ، المكتب، المستش�ن مسؤول، سكرت�ي

 الص�دل�ة، الجامعة، المنظمة
 

 العمل وفي البیت في الیومیة النشاطات .23
 office the in and home at tivitiesac Daily 

، مشاهدة  ي
وين الذهاب إ� العمل، الرج�ع من العمل، تناول الطعام، إرسال ب��د إل���

ّ�ض التلفاز، إجراء مكالمة هاتف�ة، حضور اجتماع، تنظ�ف   وترت�ب الب�ت، الطبخ، ال��
 

 الفراغ وأوقات الھوایات .24
leisure and Hobbies 

  ، العب الشطرنج، الجري، ال�تابة، الغناء، أشغال اإلبرةالسباحة، القراءة
 

 الوقت.25 
Time 

   الصباح، المساء، بعد الظهر، أمس، غدا
 
 

 
 
 
 

 

  
  



Arabic Language Curriculum 

 15 

SOCIOCULTURAL COMPETENCE 
 

At every level of language competence, UN staff members are expected to function as social agents in a 
variety of multilingual and multicultural contexts and, as such, use existing plurilingual and pluricultural 
competences to further develop their linguistic and cultural repertoire(s), and to facilitate and promote 
successful communication and cooperation throughout the Organization.  
 
Given the changing nature of the social and cultural contexts of the 
language, geographical location, language contact, history, values, 
etc., deciding on one list of minimum content for the Language-specific 
Curriculum would be inappropriate. This section presents a general 
approach on how to get acquainted with sociocultural elements when 
acquiring the language.  
 

Sociocultural competence encompasses: 
 

- the ability to produce and understand utterances 
appropriately 

- rules of politeness  
- sensitivity to register, dialect or variety 
- norms of stylistic appropriateness  
- sensitivity to "naturalness"  
- knowledge of idioms and figurative language  
- knowledge of culture, customs and institutions  
- knowledge of cultural references 
- uses of language through interactional skills to establish and 

maintain social relationships 
 

Sociocultural competence allows the user to recognize and use social 
and cultural norms and conventions to communicate appropriately in a 
given context. According to the UN Language Model, this 
competency is composed of three main categories: 

o Variation: Awareness of dialects, social and geographical 
varieties and their connotations 

o Register: Awareness of the tone, style (communicative 
conventions), expression of (in)formality 

o Intercultural competence: Awareness of individual and others 
culture (traditions values, social conventions, etc.) and the UN 
culture (core values, inclusive communication, etc.)  

Sociocultural competence can be developed while acquiring new 
language skills, through immersion in another culture, by individual 
choice of reflecting with oneself and others. 
 

Among other factors, sociocultural competence takes into account the 
conjunction of language, cultural expression, expected expressions of 
human relations, reactions and attitudes. Therefore, sociocultural 
competence develops in an organic fashion rather than in a linear one, 
having no predefined order of acquisition. 
 

In addition to life experiences, individual factors -such as interest, 
curiosity and immersion or contact with the target culture(s)- play an 
essential role in developing sociocultural skills.  
 

While developing  sociocultural competence does not necessarily 
occur in parallel with the improvement of some linguistic aspects, for 
instance, memorizing vocabulary or mastering the target 
alphabet, acquiring a language necessarily requires developing 
sociocultural competence.  
 

In the context of the United Nations, learning and assessing any 
language shall consistently emphasize sociocultural competence by, 
for example, selecting learning materials and topics that are socially 
and geographically representative of cultural realities.  
 

The UN Language Framework principles not only underpin respect for 
diversity, but all dimensions of the inclusive use of language in 
multilingual communication. 
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UN LEVEL II  
INTERMEDIATE LEVEL OF LANGUAGE COMPETENCE 
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UN LEVEL II ARABIC 

PRAGMATIC COMPETENCE - Functional Competence
  

  مھنیا التواصل .1
professionally Interact 

 

ي مع 1.1
 لومات خاصة بالعمل وجها لوجه وع�� الهاتفطلب وتل��

  Request specific work related information in  
person and by phone 

ي التحدث مع المدير من فضلك؟ - . هل �مكنئن
�
 مرحبا

ي أن أترك له رسالة ؟ -  هل �مكنئن
 

ي مواضيع تتجاوز االحت�اجات األول�ة (األخبار  1.2
ي التفاعل مع والمشاركة �ن

واألحداث �ن
 مكان العمل والمجتمع المح�ط)

Participate in and respond to topics beyond immediate 
survival needs (news and events in the workplace or 

community) 
 هل ندعو إ� اجتماع بعد الظهر لمناقشة الموض�ع ؟  -
ي أن أترك أمر  -   التنظ�م لك؟ نعم، سنحدد موعد االجتماع. هل �مكنئن
 ع� سكا�ب ؟  أم نعقد اجتماعنا -

 

 السؤال واإلجابة بالتفص�ل ف�ما يتعلق بالعمل وأسئلة المتابعة 1.3
Ask and respond in detail to a variety of work related  

-questions and follow up questions 
ي المؤتمر من فضلك  -

ن �ن  ؟هال أرسلت اإل�م�الت إ� المشاركني
ن ح�ث أن البعض - ن المختصني  نحتاج إ� التخط�ط للمقابلة واالتصال بالتقنيني

                     .
�
اض�ا ون االجتماع اف��  س�ح�ن

ي ؟ -
ا�ن  ماذا تقصد بالحضور االف��

 

 إعطاء واتباع توجيهات وتعل�مات متعددة الخطوات 1.4
step directions and instructions-Give/follow multi  

  أوال س�كون من الالزم أن تكتب تق��را بكل ماحدث ثم -
ح له التفاص�ل وتج�ب على  ً◌ مع المدير لت��

�
 تحدد موعدا

 أسئلته قبل أن تطلب منه التصديق ع� القرار.  
 

ي نصائح وردود أفعال متعلقة بالعمل 1.5
 إعطاء وتل��

related advice -Give and receive work  
as well as feedback  

ة.  - احة قص�ي  من األفضل أن �ستأنف المناقشات بعد اس��
ي اإلعداد ألجندة االجتماع قبل الموعد بأسب�ع ع� األقل.   -

 نحتاج إ� البدء �ن
ي تناولت بها الموض�ع كانت ممتازة.  -   أجد أن الط��قة الئ�
  أحسنت!  -

 
  اجتماعیاً  التواصل .2

socially Interact   
 

 اجات وجها لوجه أو ع�� الهاتفالتعب�ي عن االحت�  2.1
Express needs in person or by phone 

  دعنا نتقابل ونذهب معا للغداء.  -
ي بصاحب الشقة ؟ -  هل �مكنك أن توصلئن

 

  طلب خدمة أو معروف 2.2
Ask for favors  

ي نقل الخزانة إ� الغرفة األخرى.   -
 أنا بحاجة إ� مساعدتك �ن

 ممكن أطلب منك خدمة؟ -
 من فضلك، هل يوجد مكتب ق��ب من هنا؟ -

 

ي  2.3
  التعب�ي عن التمن�ات والتهاين

Express wishes and congratulations  
 كل عام وأنتم بخ�ي .   -
وك الوظ�فة الجد�دة!  -  م��
 العقئ� ل�م !  -
 أتمئن لك التوفيق!  -

 

/عدم الر�ن  2.4  التعب�ي عن الر�ن
nExpress satisfaction/dissatisfactio  
 نحن سعداء بالنتائج.  -
  مع األسف لم تأت النتائج مرض�ة للجميع.  -
  يتفق الجميع ع� أن الف��ق قد قام بعمل رائع وأداء مبهر.  -

 

  التعب�ي عن األمن�ات واألحالم 2.5
dreams and hopes Express  

فنا ب��ارتك ق��با.  -  أتمئن أن ���
 أحلم برحلة إ� جزر المالد�ف .  -

 

  وقعات وتنبؤاتت  2.6
 Predict and expect 

  ماذا لو لم نتمكن من تحقيق هدفنا ؟  -
ي سيوافق ع� هذە  أ�ساءل إذا كان -  -الفكرة  زو��
ة مساًء.  - ي حدود الساعة العا��

 من المتوقع أن نصل �ن
 

ن والشك واالحتماالت 2.7   التعب�ي عن ال�قني
doubt and, probability, certainty Express  

 لست واثقة من النت�جة.  -
ة.  -   قد ال �ستطيع ز�ارة المكان �سبب األحداث األخ�ي

 

ورة 2.8 ام وال�ن ن  التعب�ي عن االل��
necessity and obligation Explain   

ي �شأن  -
  هذە اإلصالحات.   ال بد من اتخاذ قرار نهايئ

 كان عل�ك أن تقول له الحق�قة كاملة.   -
 
  لبالتفصی والسرد الوصف .3 

detail Describe and narrate in   
 

ي س�اق المحادثة 3.1
  �د القصص �ن

nTell stories as a part of conversatio  
ي  -

ة كنت أخ�ج مع أصدقايئ ي عندما كنت صغ�ي ي القاهرة . وأذكر أنئن
 �شأت �ن

ي رمضان وكنا نعود ��عا لمشاهدة الفواز�ر والمسلسل  
 بعد اإلفطار �ن

   .   اليو�ي

ي إ� المدرسة كل يوم بالرغم من أنها كانت بع�دة. كن  -  ا نم��
ي �شاهد المباراة عندما جاءت جارتنا با��ة تطلب المساعدة.   -  كان زو��

 

ي للجمل 3.2
ت�ب منط��  �د حدث ب��

Recount an event in a logical sequence of sentences  
ي من -

ي س���ا إ� ني��ورك  انتقلت مع أ�ي�
 . تأقلمنا 2015 عام  جن�ف �ن

ي المدرسة الق��بة من الب�ت، والتحقت أنا 
 ��عة فبدأ األطفال الدراسة �ن

ي وأقمنا صداقات جد�دة .  
ي بالنادي ال��ا�ن  وزوجئ�

 

3.3  
�
   وصف ومقارنة األما�ن واألشخاص واألحداث وصفا

ً
 مفصال

 Describe, compare and contrast places, 
 people and events 

 و�ي   دينة طوكيو، العاصمة ال�ابان�ة، واحدة من أ��� مدن العالم. تعت�� م -
ة الح�اة.  بينما، أوسا�ا، أ�ضا واحدة  ي وت�ي

ن بال�عة �ن  مدينة مزدحمة وتتم�ي
ي ال�ابان، تتمتع بالهدوء والطب�عة الساحرة.  

�ات المدن �ن    من ك��
 

 ال�الم بالتفص�ل عن الخطط المستقبل�ة .43
detail in plans efutur about Talk  

ي  -
 شقة ق��بة من بيتهم.   نحن نخطط ل��ارتهم العام القادم وننوي أن نق�م �ن

 لطالما تمن�ت أن أزور مدينة إسطنبول .  -
ي تنظ�م اللقاء.  -

  سأساعدك �ن
 

 والس�ي الذات�ة والتقد�مات والمقابالت الشخص�ة الحكایاتتلخ�ص  .53
 ,biographies, narratives Summarize  

interviews and, presentations 
ي  -

 شغلت تات�انا فالوفا�ا عدة مناصب دبلوماس�ة منذ بدا�ة ح�اتها المهن�ة �ن
ي المقر الدائم لألمم المتحدة   

ي وقبل أن تلتحق بقسمنا �ن
 ثمانينات القرن الما�ن

ي جن�ف.   
 �ن
ن عن رأيهما ف�ما �خص تغ�ي المناخ.  -   سئل كال المرشحني

 
  النظر اتوجھ إبداء.4 

Presenting viewpoints 
 

�رە 4.1  التفض�ل وت��
Express what you prefer and provide justifications 

 أن يتم تأج�ل االجتماع إ� األسب�ع القادم لنضمن وجود  أرى أنه من األ�سب -
  العودة من إجازة األع�اد.   الجميع بعد 

 

 تقد�م األفكار ودعمها باألدلة 4.2
views that are supported with evidenceGive   

�ع�ا - ي اجتماعا ���  هاما يوم الخم�س القادم، ستكون من  �عقد االتحاد األوروي�
ن الدول األخرى.   نتائجه تحد�د العالقات     التجار�ة بيننا و�ني

 

 ال�الم عن المشكالت وحلولها ��د المقدمات والنتائج 4.3
k about Use cause and effect to tal  

problems and solutions 
ي االعتبار أننا ال �ستطيع -

 و�النظر إ� قلة الموارد المال�ة حال�ا و�األخذ �ن
وري البحث  امج المساعدات اإل�سان�ة، فمن ال�ن ان�ة الخاصة ب�� ن  تخف�ض الم�ي
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 عن مصادر تم��ل جد�دة .  
 ب بالباص س�كون �مكننا أن نذهب إ� عملنا بالس�ارة كل يوم إال أن الذها -
را للبيئة.     أوفر ماد�ا كما أنه أقل �ن

 

حات بد�لة 4.4 ي الرأي وتقد�م مق��
 الموافقة واالختالف �ن

Express agreement/disagreement   
sand making suggestion 
  أوافقك الرأي تماما.  -
 وهذا ما أر�دە بالضبط.  -
ي هذا.  -

   آسف، ال أتفق معك �ن
 

 أو الكالمتنظیم السرد .5 
Organize the narration or speech 

 

 بدء ومواصلة الحوار عن موضوعات مألوفة 5.1
Initiate and carry on a conversation on a familiar topic 

 هل سمعت عما حدث أمس؟  -
-    . ي موض�ع شخ�ي

ك �ن  كنت أود أن أستش�ي
 

  االست�ضاح والرد ع� طلب التوضيح 5.2

pond to requests for clarification and Ask for and res
elaboration 

؟  -  هل �مكن أن توضح �ي أ���
؟ ال أفهم ماذا تقصد.   -  بمعئن
ي الذهاب معكم.   -    بمعئن آخر، ال �مكنئن
ي هذا الوقت.   -

ي عادة ما أ�ون مشغوال جدا �ن  أقصد أنئن
 

ي واست 5.3 خدام الروابط المناسبة ر�ط األحداث ر�طا منطق�ا مع مراعاة التسلسل الزمئن
ي نص �س�ط ومبا�� 

 �ن
Narrate events in a straightforward text logically using  

appropriate connectors, tenses and modes 
 عندما وصلت إ� المطار، كانت الطائرة قد أقلعت بالفعل، فاضطررت إ� -
ان جد�دة.    اء تذكرة ط�ي �� 

 

 ت جد�دة وتغي�ي الموض�ع والمقاطعة واالستطرادتقد�م حقائق وموضوعا 5.4
Introduce new facts or new topics,  changing topic, 

interrupting and resuming 
ح وجهة نظري بخصوص هذە النقطة.  -  آسف ع� المقاطعة، ل�ن أود أن أ��
 وماذا عن عطلة نها�ة األسب�ع؟ -
 لننتقل إ� نقطة أخرى.  -

 

 بداء االهتمامالتفاعل و� 5.5
Show interest in developing the narration 

 هذا أمر مدهش حقا!  -
 هذا أمر مث�ي لالهتمام فعال.  -

 

 إعادة الص�اغة 5.6
Rephrase 

ي ب�ت العائلة من مشا�ل عد�دة أهمها تدخل -
ي األزواج الذين �ع�شون �ن

 �عاين
ي شؤونهم، أي انعدام الخصوص�ة.   

 األهل �ن
 ن أشخاص قادر�ن ع� اتخاذ قرارات ��عة دون الخوف من إننا نبحث ع -
 المسؤول�ة، أي أننا نبحث عن شخص�ات ق�اد�ة.   

 

 الختام 5.7
Conclude the narration 

ي أصبح  - ي العالم العري�
ن لنا أن االهتمام الشامل �شؤون الطفل �ن  ومما سبق، يتبني

ورات التقدم والحفاظ ع� مستقبل األم    من �ن
�
 ة. واحدا
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UN LEVEL II ARABIC 

PRAGMATIC COMPETENCE - Discourse Competence  
 
 

 
 والتوضیح الصیاغة إعادة

Rephrase and explain 
، فـ، فقد ي  أي، �عئن

 
 والنتیجة (توسیع) السبب

Cause and effect 
تب ع� ذلك، وكنت�جة  لـ، والنت�جة أّن، و�نتج عن ذلك، و���

ً
 لـ، ونت�جة

�
ّم، ولذلك، نظرا

َ
 فـ، من أجل… إذن، مالم   لـ، و�ناًء عل�ه، ومن ث

 
 التضاد (توسیع)

Contrast 
 رغم أنّ  بل، إال أّن، غ�ي أّن، ع� الرغم من،

 
 االستدراك

Amend 
 ،

�
ي أغلب األح�ان، �شكل أسا�ي باإلضافة إ� ذلك، إضافة إ�، إ� جانب، وكذلك، أ�ضا

 و�شكل عام، �ن
 

 ءاالستثنا
Exception 

 باستثناء إال، ما عدا، 
 

 االقتران والتزامن
 Synchronization 

 حينما، عندما، لما، بينما
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UN LEVEL II ARABIC 
LINGUISTIC COMPETENCE - Morphology and syntax 

  الضمائر في المثنى والجمع المؤنث .1 
 Pronouns feminine plural & in dual  

 منفصلةالضمائر ال 1.1
Independent pronouns  

، هن ن  أنتما، هما/ أنن�
 

  ضمائر المل��ة 1.2
Possessive pronouns 

 ـهما/  ـكّن، ـهنّ   ـكما، 
 

 ضمائر النصب 1.3
 Object pronouns 

 ـكّن،  ـهّن   ـكما، ـهما /  
 

 الموصولة (توسیع) األسماء.2 
 Pronouns Relative  

/ اللذان، اللتان، الذ ي ي الذي،الئ�
/ الذين، الالي� ن  ْين، اللتني

 

 . االسم الموصول المحاید3
 Non-gender specific relative pronoun 

 who  ما 3.1
   أنت ال تفهم ما أشعر به.  -

 

 What َمن  3.2
   ال أعرف َمن �عمل هنا.  -

 

 والجمع المثنى في اإلشارة أسماء .4
  Demonstrative Pronouns in dual and plural  
/ هؤالءهذا  ن    ن، هذين/ هاتان، هاتني

 
 والصفة المصدر نفي5 .
  Negating adjectives & gerund   

   غ�ي + صفة
  عدم + مصدر

 
  وأخواتھا إنّ 6 .

Inna and its sisters 
  ألّن، ل�ن، كأن، لعل إّن، أّن،

 إعراب جملة إّن 
 

 وأخواتھا كان.7 
   Kana and its sisters  

  زال، صار، ل�س، ما عاد، لم �عد كان، أصبح، أم�، ما 
 إعراب جملة كان

 

 اإلعراب.8 
 Declension 

   األسماء إعراب 8.1
Noun declension  

، الجمع المذكر، الجمع المؤنث  المفرد، المثئن
 

  االسم المرف�ع 8.1.1
Nominative 

جماُت  جموَن، الم�� ، األستاذاِن، الم��
ُ
 األستاذ

 

  االسم المنصوب 8.1.2
Accusative  

جماِت  ، الم�� نَ جمني ، الم�� ، األستاذْين�
َ
 األستاذ

 

 االسم المجرور 8.1.3
Genitive and dative  

جماِت  ، الم�� نَ جمني ، الم��  األستاِذ، االستاذْين�
 

 إعراب الجملة االسم�ة 8.2
Nominal sentence declension  

  المبتدأ مرف�ع والخ�� مرف�ع
 

 إعراب الجملة الفعل�ة  8.3
Verbal sentence declension 

 الفعل حسب نوعه، الفاعل مرف�ع، المفعول به منصوب
 

ن العدد  8.4  إعراب تمي�ي
Declension of number qualifier 

 

  ١٠إ� ۳األعداد من  8.4.1
         With numbers from 3 to 10 

  جمع مجرور
 

   ٩٩إ�  11األعداد من  8.4.2
With numbers from 11  to 99 

  فرد منصوبم
 

  مئة/ ألف/مليون8.4.3  
One hundred, one thousand and one million  

  مفرد مجرور
 

 اإلضافة في المذكر وجمع المثنى.9 
 Dual and Plural in Idaafa 

، مدرس ي ي حالة الرفع: والداي، والداُە، والدا صد�قئ�
، مدرسوُە ، مدرسو اي/ مدرستاي�ن

  العلوم
ي النصب وال ي حالئ�

، مدرس�ِه، مدر�ي   جر: �ن َّ ، مدر�ي ي
، والدْ�ِه، والدْي صد��� والديَّ

 العلوم
 

 (توسيع) ألوزانا.10 
Patterns (expansion) 

 أوزان الفعل 10.1  
Verb patterns  

، ِاستفَعلَ   فاعَل، ِانفعَل، ِافعلَّ
َ
َل ، ت َفعَّ

َ
َل، فاِعَل، أفعَل، ت عَّ

َ
ِعَل، ف

َ
ُعَل/ ف

َ
َعل/ف

َ
 ف

 

 مصدرأوزان ال10.2  
Gerund patterns  

فاُعل، ِانِفعال، ِافتعال، ِافِعالل، ِاستفعال
َ
َفُعل، ت

َ
فع�ل، ُمفاعلة، إفعال، ت

َ
 ت

 

  أوزان اسم الفاعل10.3  
Active participle patterns 

ل، ُمفاِعل، ُمفِعل، ُمَتفاِعل، ُمنفِعل، ُمفَتِعل، ُمفِعل، ُمسَتفِعل  فاِعل، ُمَفعِّ
 

 عولأوزان اسم المف 10.4
participle patterns passiveThe   

ل، ُمَتفاَعل، ُمفَتَعل، ُمسَتفَعل ل، ُمفاَعل، ُمفَعل، ُمَتَفعَّ  َمفعول، ُمفعَّ
 

ي للمجهول 10.5  أوزان الفعل المبئن
Passive Voice Patterns  

فِعل
�
َل، فوعل، أ عِّ

ُ
ِعَل، ف

ُ
: ف ي

ي الما�ن
فوِعل، افُتِعل، اسُتفِعل ،�ن

ُ
ل، ت ُفعِّ

ُ
 ت

ي الم
ل، ُيَتفاَعل،�ن ل، ُ�فاَعل، ُيَتَفعَّ   ُ�فَتَعل، ُ�سَتفَعل ضارع: ُ�فَعل، �َفعَّ

 

  اسم المكان 10.6
Nouns of Place 

 مذكر: َمفَعل/ َمفِعل، مؤنث: َمفَعلة، جمع: مفاِعل
  

 النكرة اإلضافة.11 
Indefinite IDaafa (possessive structure) 

  غرفة مع�شة -
  رجل أعمال -
  

 األماكن لوصف المقدم برالخ.12 
places describing for Predicate Fronted  

ي هذە المنطقة مطاعم عد�دة. -
 �ن
 هذە المنطقة فيها مطاعم عد�دة.  -
  

   الملكیة عن "ذو" للتعبیر.13 
 " with possession Expressingذو “

وي، ذوات
َ
 ذو/ ذا/ ذي، ذات، ذوو/ ذ

 
  المعتل الفعل تصریف.14 
  ing irregular verbsConjugat 

، ي
/ �ق�ن  دعا/�دعو  وصل/ �صل، قام، �قوم، ق�ن

 
 الصرف من الممنوعة األسماء15. 

nouns Diptote  
   مكاتب، أسابيع

 

 استخدام اسم الفاعل واسم المفعول كحال.16 
Using active participles and passive participles as  

 adverbs 
ي قاصدة ج  -        امعتها. خرجت أخئ�
 .مش��اأحب الدجاج  -      
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LINGUISTIC COMPETENCE - Lexis  

  
 

  وتجارب أماكن. 1
 Location and experience 
 

االستقالل، الخصوص�ة، مكان، يوجد، مؤقت، غرفة المع�شة، الطابق، مفروشات، قد�م ، حد�ث، يتكون من، ينقسم إ�، 
، أصغر، أ  بالقلق/ بالخوف/ بالتوتر/ بالراحة حسن، أوسع من، مكان العمل، أشعر بالسعادة/ أ���

 
 . عالم العمل والحیاة المھنیة2

careers and life Professional  
 

ات العمل وعي��ه الفئات المهن�ة،المنظمات، المرتبات، البحث عن العمل، ن ظروف العمل، أسال�ب العمل، وسائل ، مم�ي
    االجتماعات، مسؤول�ات العمل، مقابالت العمل، خطابات توص�ة، مراسالت العمل، التقاعد،

 
 . المشتریات والبضائع3

goods and Purchases  
 
ي   ي ، ال �عجبئن ، أود أن، ،�عجبئن ي

من المناسب أن ، أفّضل، أختار، أستبدل، أرخص،  أحب، ال أحب، أنا بحاجة إ�، أرغب �ن
بهارات، مال�س، أحذ�ة، لحوم ، أسماك، حبوب، السوق ، المركز التجاري، األسعار،  أغ�، الجودة  فوط، مال�ات، عطور،

 التخف�ضات، الفرص، القماش، الخامة
 

  . ترتیبات واستعدادات4
 organisation and Preparation  
 
وري أن، أستأجر، أدفع، أصلح، أعد، أجهز، أجدد، أحّسن، أنقل، أرتب،   أنظم، أستعد، من الالزم، �جب أن، من ال�ن

  مناسب، مالئم، مؤقت
 

 . تواصل وتفاھم5
 understanding and Communication 
 
ي بذلك أّن، أي، ال شك،   ، أ��د، بكل �ور، أقصد أّن، أعئن

�
؟، طبعا ي ، بماذا تنصحئن ي أر�د أن أعرف، أرجو أن تعلمئن

ح  ؟، هل �مكنك أن ��� ؟،صحيح ،ر�ما، ع�، نعم ول�ن، لعل، ممكن أن توضح �ي ك�ف تف� هذا، هل �مكن أن    �ي
ي مثاال، لحظة من فضلك، آسف ع� مقاطعتك، هل �مكن أن تكمل حديثك،  تكرر ما قلته، هل �مكن أن  تعطيئن

، ال/أتفق معك ي   شكرا، � يبارك ف�ك، � معك الحمد � ع� سالمتك، رحلة سع�دة، هل تفهمئن
 
 
 
 
 

 
  . حقائق و تنبؤات6

ns& Predictio Facts 
  

ي …أتصور أّن،  يبدو �ي أنّ  أتمئن أن ، أحلم بـ ، أنوي أن، أعتقد أّن، أظن أن، أتوقع أن، 
، أفضل هذا ألّن، من وجهة نظري، �ن

،  ولذلك، من األفضل، من المناسب، من الصعب،  من السهل ،  أعتقد أن، يبدو �ي ، بالنسبة �ي ي   أوافق، ال أوافق ع� ،رأيي
 

 . سیاحة وأسفار7
  tourism and lTrave 
 

ي المطاعم، الموقع،  وسائل السفر، المواصالت العامة، الخدمات، أنواع السفر، اإلعداد للسفر،
إجراءات السفر، األ�ل �ن

 الحدود الطب�ع�ة والجغراف�ة، المعالم الس�اح�ة، تقال�د السفر، الهدا�ا التذكار�ة
 

 أعیاد واحتفاالت  .8
 occasions and Feasts  
 

�د، مناسبة، دعوة، ول�مة، واجبات اجتماع�ة، تهنئة، والدة، السب�ع، الحنة، زفاف، نجاح، بطاقات، ز�نة، حفلة، ع
تيبات، المال�س المناسبة، المال�س التقل�د�ة، توار�ــــخ مهمة، األع�اد والمناسبات الدين�ة   االستعدادات، ال��

 
   . صحافة وإعالم9
   news and Media  
 
، المؤتمرات، المباحثات، المناقشات، المفاوضات، االنتخابات، االحتجاجات، ال��ارات الرسم�ة، �متد من، �ستمر إ� 

ون�ة التطب�قات، المنتد�ات، المنصات، السوش�ال م�د�ا: مواقع التواصل االجتما�ي  التلف��ون، اإلذاعة، المواقع اإلل���
  واإلعالم الحر، المدونات، اإلعالم الرس�ي 

 
 . التعلیم10

 ducationE  
 
، الوظائف والمهن الدراسات المختلفة، مراحل التعل�م، الجامعات وال�ل�ات،  ي   تعل�م المرأة، التدر�ب المهئن
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SOCIOCULTURAL COMPETENCE 
 

At every level of language competence, UN staff members are expected to function as social agents in a 
variety of multilingual and multicultural contexts and, as such, use existing plurilingual and pluricultural 
competences to further develop their linguistic and cultural repertoire(s), and to facilitate and promote 
successful communication and cooperation throughout the Organization. 
 
Given the changing nature of the social and cultural contexts of the 
language, geographical location, language contact, history, values, 
etc., deciding on one list of minimum content for the Language-specific 
Curriculum would be inappropriate. This section presents a general 
approach on how to get acquainted with sociocultural elements when 
acquiring the language.  
 

Sociocultural competence encompasses: 
 

- the ability to produce and understand utterances 
appropriately 

- rules of politeness  
- sensitivity to register, dialect or variety 
- norms of stylistic appropriateness  
- sensitivity to "naturalness"  
- knowledge of idioms and figurative language  
- knowledge of culture, customs and institutions  
- knowledge of cultural references 
- uses of language through interactional skills to establish and 

maintain social relationships 
 

Sociocultural competence allows the user to recognize and use social 
and cultural norms and conventions to communicate appropriately in a 
given context. According to the UN Language Model, this 
competency is composed of three main categories: 
 
o Variation: Awareness of dialects, social and geographical varieties 

and their connotations 

o Register: Awareness of the tone, style (communicative 
conventions), expression of (in)formality 

o Intercultural competence: Awareness of individual and others 
culture (traditions values, social conventions, etc.) and the UN 
culture (core values, inclusive communication, etc.)  

Sociocultural competence can be developed while acquiring new 
language skills, through immersion in another culture, by individual 
choice of reflecting with oneself and others. 
 

Among other factors, sociocultural competence takes into account the 
conjunction of language, cultural expression, expected expressions of 
human relations, reactions and attitudes. Therefore, sociocultural 
competence develops in an organic fashion rather than in a linear one, 
having no predefined order of acquisition. 
 

In addition to life experiences, individual factors -such as interest, 
curiosity and immersion or contact with the target culture(s)- play an 
essential role in developing sociocultural skills.  
 

While developing  sociocultural competence does not necessarily 
occur in parallel with the improvement of some linguistic aspects, for 
instance, memorizing vocabulary or mastering the target 
alphabet, acquiring a language necessarily requires developing 
sociocultural competence.  
 

In the context of the United Nations, learning and assessing any 
language shall consistently emphasize sociocultural competence by, 
for example, selecting learning materials and topics that are socially 
and geographically representative of cultural realities.  
 

The UN Language Framework principles not only underpin respect for 
diversity, but all dimensions of the inclusive use of language in 
multilingual communication. 
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UN LEVEL III ARABIC 
PRAGMATIC COMPETENCE - Functional Competence 

  

 واجتماعیا مھنیا التواصل.1
nallyInteract socially and professio 

 
 الخطاب  في المناسب األسلوب استخدام 1.1

Address someone in a stylistically appropriate manner 
ى.  - ، الرجاء التوجه إ� قاعة المؤتمرات ال��� ن مني  الس�دات والسادة أعضاء الوفود المح��
 فخامة الرئ�س، نرجو من س�ادتكم اتخاذ التداب�ي الالزمة.  -

 
 مھذب بأسلوب اآلخرین دعوات رفض أو قبول أو شخص دعوة 1.2

 Extend, accept or decline an invitation with courtesy  
فنا أن ندعوكم لحضور حفلنا السنوي.  - ��� 
 نتقدم باالعتذار عن عدم قبول دعوتكم ال���مة لظروف خارجة عن إرادتنا.  -
-  . فنا قبول دعوتكم لحضور احتفال�م بالع�د القو�ي ���  
  بالخطأ واالعتراف االعتذار.31

Apologize and admit mistakes 
، وأؤكد لك أنه لن �حدث مّرة أخرى.  - ي  أعتذر لما بدر مئن
ي التوفيق.  -  بذلت قصارى جهدي وحاولت عدة مرات ول�ن لم �حالفئن
   آسف ع� اإلزعاج.  -

 
  والشجب واإلدانة والتعازي والمواساة التعاطف عن التعبیر 1.4

s empathy, sympathy, condolencesExpres 
 

 والمواساة التعزیة عن التعبیر 1.4.1

Expressing condolences 
 �سأل � لها المغفرة والرحمة.   تلق�ت ببالغ الحزن واأل� خ�� وفاة حرمكم المصون.  -
ي القلب�ة بالشفاء العاجل.  -

 مع خالص تمن�اي�
 

 علیھا الردو اآلخرین عن أخبار أو معلومات توصیل 1.5
Convey information or news shared by other sand react 

ي المئة.  -
ن بنسبة خمسة �ن  وفقا للمتحدث باسم المنظمة، سيتم تخف�ض عدد العاملني

ي شارعنا، �ا لط�ف!  -
ي للتو أن هناك ح��ق هائل �ن ي زو��

ين  أخ��
  
 واالختالف والمدح االنتقاد6.1 

entCriticism, praise, disagreem 
ي هذە المنظمة �سبب سلوكك غ�ي  -

ي العمل �ن
ي إبالغك أنك ال �مكنك االستمرار �ن يؤسفئن

 المقبول. 
ي بكل اللوم عل�ك وحدك.   آسف، هذا غ�ي مقبول.  -

 فال �مكن أن نل��
ي تبثها ف�من حولك.  - ي الطاقة اإل�جاب�ة الئ�   تعجبئن
 

 المفصل والشرح والسرد الوصف .2
Describe and narrate  tion.Provide detailed informa 

 
 المناسب باألسلوب عامة إشعارات 2.1

Make a public announcement in a stylistically  
 appropriate manner 
ي استقبال طلبات التسج�ل.  -

 ��نا اإلعالن عن البدء �ن

ي احتفاال بمناسبة اليوم العال�ي للغة الع���ة يوم ال - خم�س �ق�م نادي ال�تاب العري�
 لالستعالم والحجز ير�� االتصال برئ�س النادي.   نوفم�� .  21الموافق 

 
 بالمستقبل والتكھن والحاضر  الماضي في والمالبسات لألحداث تفصیلي سرد تقدیم 2.2

Narrate in detail experiences and situations in the past 
the  and present and speculate on potential scenarios in

future 
ي - 

�ات األرض�ة �ن ة الغارات الج��ة وال�ن ة، ارتفعت وت�ي ي األسابيع األخ�ي
 �ن

�ات بحسب   جنوب وغرب إدلب، وفقا للمتحدث الذي أوضح أ�ضا أن تلك ال�ن
ي  

ي عدد كب�ي من الضحا�ا �ن
 مفوض�ة األمم المتحدة لحقوق اإل�سان، �سببت �ن

  . ن  صفوف المدنيني
اء ازد�ادا  - ن  يتوقع الخ�� ن القادمني ي درجات الحرارة خالل األسبوعني

 ملحوظا �ن
ضع.    ن كبار السن والرُّ    مما قد يؤدي إ� حدوث بعض الوف�ات بني

 المجردة لألفكار التفصیلي الوصف 2.3
   Describe abstract topics in detail 
ر، وأخذ  -

�
قة باإلدراك، والتقي�م، والتذك

�
 القرارات.  العقل هو مجموعة من القدرات المتعل

 للمستبدين ابتكارا ألنظمة الحكم العسكري الحديثة، بل  "ل�ست العواصم اإلدار�ة  -
."عرفها التار�ــــخ اإلسال�ي منذ أن تو� السلطة العسك��ون   ن  منذ مئات السنني

 
 اآلخرین عن والمبررات والشروح المعلومات نقل 2.4

ons from Report information, explanations and justificati
others: 

ق األوسط أن أوضاع األطفال -  أعلن المدير اإلقل��ي لمنظمة اليون�س�ف لل��
ي عدد من المجاالت نت�جة للدعم  

ي المنطقة ككل قد شهدت تقدما ملحوظا �ن
 �ن
  . ن تني ن األخ�ي  المادي والمعنوي الذي شهدته المنظمة خالل السنتني
ن  - ن العام جميع الجهات إ� االل��  والعمل  ام بحوار شامل وفعالدعا األمني
 عن حلول سلم�ة.  

�
 بحسن ن�ة بحثا

 أعلن كبار قادة األعمال أنهم ع� استعداد لتوح�د قواهم و تعبئة مل�ارات -
 الدوالرات من القطاع الخاص لتخص�صها لتم��ل أهداف التنم�ة المستدامة.  

 
 (للمشاكل مناسبة ولحل تقدیم )مفصلة ونصائح وتوجیھات تقنیة إرشادات إعطاء2.5  

Give detailed technical instructions and advice (problem-
solving) 

ي مكان آمن.  -
ي الموقع واجعلهم �ن

 عند ا�تشاف الح��ق، أخ�ج جميع من �ن
ء من المتعلقات الشخص�ة.  - ي

 قم  ال تحاول الدخول إ� موقع الح��ق ألخذ ��
ي ع� الرقم 

 …باالتصال بالدفاع المدين
 قم بفصل الجهاز ثم أِعد �شغ�له.  -

 
 المعلومات وتلخیص جمع 2.6

Synthesize and summarize information 
 أضاف الباحثون أنه إذا زاد الفرد من استخدام الوسائل االجتماع�ة �شكل أسوأ و - 
ورة إ� معاناته من اال�تئاب أو القلق   ي سنة معينة، فلن يؤدي ذلك بال�ن
 �ن
ي أن وسائل التواصل االجتما�ي لن تؤثر ع�بصورة أ��� سو    ًء. وهذا �عئن
 الصحة العقل�ة للفرد عند فحصها ع� المستوى الفردي.  
 وقال الس�د فالن: "إّن التقار�ر المقدمة لم تكن كاف�ة لتك��ن رؤ�ة شاملة خاصة -

 بهذا الط�ح."  
، فإنّ  - ي االجتماع األخ�ي

 …""و�ناًء ع� ما قد تم االتفاق عل�ه �ن
 

 
 والتفاوض والمجادلة النظر وجھات عن الدفاع :المعلومات تبادل.3

viewpoints and negotiate Defend Exchange Information:   
 

 والبراھین األدلة بمختلف ودعمھ الرأي عن التعبیر 3.1
 Defend and support opinions using diverse reasons 
ي  -

 أن يتطور، كما يتضح من العد�د مننحن نعتقد أن نظام الصحة ينب�ن
 دراسات مركز البحوث.   
 و�ناًء ع� المعط�ات السابق ذكرها، فمن األمثل أن يتم تم��ر القرار محل -
 النقاش.   

 
 األسباب شرح مع محتملة أو مؤكدة حقائقل رفضال أو على الموافقة عن التعبیر 3.2

 والمبررات
accomplished or Express approval or disapproval of 

potential facts with supporting justifications and reasons 
ورة - ي هذا اإلطار إذ أن ح��نا يرى ب�ن

 و�ؤسفنا تضارب وجهات النظر �ن
 الن�اب�ة ع� الرئاس�ة للتمكن من إنهاء التعد�الت الدستور�ة  تقد�م االنتخابات 
 قبل اخت�ار الرئ�س القادم للبالد.  

 
 التفاصیل إعطاء مع بالعواقب والتكھن االفتراض 3.3

Hypothesize, predict consequences providing details 
ن أعضاء مجلس الوزراء حول إمكان�ة  -  من المتوقع حدوث خالفات عم�قة بني
ان�ة المخصصة لتط��ر قطاع اإلسكان بنها�ة هذا العام الما�ي نظرا  ن  ز�ادة الم�ي
ي قطا�ي التعل�م والصحة. للحاجة الماسة ل��ا  انيئ� ن  دة م�ي
 أتوقع أن يتم طالقهما ق��با نظرا لعدم التوافق الفكري واالجتما�ي بينهما.   -
ي وقت أبكر لسبب ما، لم نكن نعرفه.   -

 ر�ما اضطررت للعودة �ن
 

 الرأي إبداء في والحیطة الحذر والتماس المبدئیة اآلراء عن التعبیر 3.4
ns and hedgingExpress initial opinio 

 ال أجرؤ ع� تقد�م توقعات محددة �شأن موعد القضاء ع� مرض المالر�ا.  -
 بعد انتهاء الدورة األو� من االجتماعات، �مكننا توقع نجاح المفاوضات -
   . ي

  �شكل مبديئ
 باالختالفات واالعتراف المشتركة األرضیة على التأكید 3.5

edge Confirm common grounds and acknowl
  differences 
ورة السفر هذا الص�ف.  -  وأنا كذلك أرى عدم �ن
ي الرأي ال �فسد للود قض�ة.   -

 االختالف �ن
 

 السلبیات ودحض اإلیجابیات عن الدفاع خالل من الغیر إقناع محاولة التفاوض، 3.6
Negotiate, persuade others defending positives and 

refuting negatives 
 رغم من أن العالقات اإل�سان�ة �شكل أول��ة بالنسبة لنا، فإن علينا إعادةع� ال -
ي سنتبعها.   ات�ج�ة الئ� ي االس��

 التفك�ي �ن
ي ال أشعر بذلك ع� أ�ة حال.  -  قد تكون ع� حق ل�نئن
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ورة إ�جاد - ي الوقت نفسه ال �مكن إنكار �ن
 نعم، �جب علينا االحتجاج ول�ن �ن

 بدائل.  
 

 اآلخرین عن ونقلھا الخاصة الشخصیة واالتجاھات واآلراء اعرالمش عن التعبیر .4
feelings, attitudes and opinions and those of  one’s Express

 others 
 

 المستحیلة واألمنیات والمستقبل الماضي في والرجاء التمني 4.1
Expressing hopes and (im)possible wishes in past 

and future 
ي رحلة إ� المالد�ف هذا الص�ف. أتمئن لو ن -

 ذهب �ن
-  .    لعل�م تكونون بخ�ي
 ليتكم كنتم معنا.  -

 
 اآلخرین على والثناء واإلیجابیة المشاعر السلبیة عن التعبیر 4.2

Express negative and positive feelings and praise others 
وع.  - ي قدرتك ع� تحقيق أهداف الم��

ي شك �ن
 ال �ساورين

  ظنا أنك معنا. لحسن ح -
 سئمت من ال مباالتهم تجاە مشا�لنا.  -
ي �دي ولم أدر ماذا أفعل حينئذ.  -

 أسقط �ن
 

 تخمینھا أو اآلخرین عن والسلبیة اإلیجابیة  والمواقف المشاعر نقل 4.3
Conveying and hypothesizing about others’ stances and 

feelings (positive and negative) 
 رضاە عن األمر.   استشعرت -
ت عن عدم ارت�احها للق�ام بهذە المهمة.  -  لطالما ع��ّ

 
  والتعنیف التأنیب و اللوم 4.4

Blame and reprimand 
 ال أدري ك�ف ال تخجل مما فعلته.  -
 كان �جب أن تذهب عندما قلت لك.   -
 كان عل�ك تتجاهل األمر برّمته.   -

 
 األداء یموتنظ اآلخرین على التأثیر بھدف التواصل.5  

Influence others and regulate action 
 

  تعلیمات أو طلبات أو أوامر وتلقي إعطاء5.1  
Give and accept orders, request or instructions 

-  . ي  أرجوكم عدم االتصال ي�
 أتوسل إل�كم أال تنقطعوا عن ال��ارة.   -
ي وس�ي إلنجاز األمر بأ�ع ما � -

 مكن. ال تقلق، سأقوم بما �ن
 

 الطلبات و واألوامر التعلیمات نقل 5.2
Convey instructions, commands and requests 

ي فعال�ات المؤتمر السنوي.  -
 طلبت منا حكومة البلد�ة المشاركة �ن

 ي��د موظفو وكالة السفر أن ندفع جميع النفقات مقدما.  -
 

 والموانع والمتطلبات الشروط  عن التعبیر 5.3
itions, requirements and restrictions     Express cond 

ظروف الشهر القادم، فسوف نقدم لما لم �كن هناك حدث غ�ي متوقع و�قدر ما �سمح ا -
 نتائج االستطالع. 

ط أن تجلس - ت المعارضة المسلحة عن استعدادها لوقف إطالق النار ��  ع��ّ
اف منظمة دول   �ة. جميع األطراف ع� طاولة المفاوضات تحت إ��

 

 والتحذیر والتنبیھ التذكیر 5.4
Remind, alarm and warn 

 أنبهك إ� ضيق الوقت.  -
 أو أن أألفت انتباهك إ� إن هذە آخر مّرة سأقبل فيها أن تقوم بمثل تلك -
 األفعال.   
 أحذرك من تجاهل األمر، عل�ك الذهاب إ� الطب�ب لتفادي تفاقم االلتهاب.  -

 
 اآلخرین تشجیع و دعم 5.5

Support and encourage others 
ء.  - ي

 ال تخف من ارتكاب خطأ، فلن �حدث ��
وع ع� أ�مل وجه -  أ�د �ي أنه سيبذل قصارى جهدە لجعل إلنهاء هذا الم��
ي الوقت المحدد.   
 �ن
-  . ن ن الجنسني امها بالدعم الال محدود لمبدأ المساواة بني ن  أ�دت المنظمة ال��
 

 واإلنشاء الخطاب تنظیم .6
ze Speech and CompositionOrgani 

 
 وختمھما  المخاطبة أو السرد بدء 6.1

  Start, request and conclude narration 
بادئ ذي بدء، أود أن أش�ي إ� أهم�ة وسائل التواصل االجتما�ي بالرغم من كل آثارها  -

ي انعكست ع� المجتمعات.   السلب�ة الئ�
ي الختام، و�ناًء ع� كل ما سبق، ف�م -

ورة انص�اع الحكومات إلرادة �ن كننا التأ��د ع� �ن
 شع��ــها. 

 هل سمعتم آخر األخبار؟ -
 

 منطقي تسلسل في والمواضیع األفكار ربط 6.2
Establish logical order and connection between facts and 

 topics 
ي اإلمكان خفض انبعاثات الغاز.  -

 ع� الرغم من الجهود المبذولة، لم �كن �ن
 

 والخالصات النقاط أھم على الضوء لتسلیط الصیاغة إعادة 6.2.1
Rephrase and highlight main points and conclusions 

ي هذا  وهكذا، �عت�� هذا العمل واحدا من أقدم األعمال -
 الفن�ة المعروضة �ن

 المتحف إن لم �كن أقدمها ع� اإلطالق.   
 

  والعواقب المسببات سرد .6.2.2
e cause and consequenceNarrat 

ي العالم، إال أن -
�ة �ي اللغة األ��� انتشارا �ن ن  ع� الرغم من أن اللغة اإلنجل�ي

ط معرفة لغة أجنب�ة   ي الجامعات األم��ك�ة �ش��
 ال�ث�ي من برامج الدكتوراە �ن

 للقبول بها، وذلك من أجل توسيع نظرة الطالب للعالم.  
 

 الموضوع وتغییر التجنب 6.2.3
oid and change topicAv 

 لنضع خالفاتنا جانبا، ونركز ع� ك�ف�ة تط��ر أسال�ب العمل.  -
 فلننح هذا الموض�ع جانبا اآلن ع� أن نناقشه الحقا.  -
ي األمر.  -

ي المستقبل أفكر �ن
ي قبول عرضك اآلن، ر�ما �ن  آسف، ال �مكنئن

 
 المتلقي ھورالجم على ویركز إیجابیة لھجة یعتمد نص :الطرح في الدماثة 6.3

Courtesy: Compose a positive text considering the 
audience  

 العربیة البلدان في المصطلحات تنوع مراعاة 6.3.1
Consider idiomatic diversity among Arab countries 

 تنظ�م ت��صات = تنظ�م دورات تدر�ب�ة -
 الخصخصة = الخوصصة = التخص�ص�ة -
 لصنا�ي / الخليوي = المحمول = الجوالالساتل = القمر ا -
 

 شیوعا األكثر المصطلحات استعمال 6.3.2
Utilize most common terms 

 استخدام "المیالد" ال "االزدیاد" -
 استخدام "التأشیرات" ال " السمات" -
  judgeاستخدام "القاضي" ال الحاكم" بمعنى  -

 جنسانیا شاملة لغة استخدام 6.3.3
inclusive language-rUsing gende  

ي الوزارات والهيئات فرص متساو�ة.  -
ن والعامالت �ن  لدى العاملني

 الرجاء كتابة االسم ع� ورقة االمتحان.  -
ة لجهود القضاء ع� ظاهرة ��ب األطفال -  و�و�ي صناع القرار أهم�ة كب�ي
 من المدارس.   
 

 العین مراعاة 6.4
positionconsiderate com-Construct a visually 

 
 الترقیم عالمات 6.4.1

Punctuation rules 
 إن جدول أعمال اللجنة حافل؛ لذلك ستستغرق الجلسة وقتا ط��ال.  -
، وقضا�ا - ن ن الجنسني ي اإلسكوا بقضا�ا عدة، مثل: قضا�ا المرأة والمساواة بني  تعئن
اعات.    ن  الحكم وال�ن
 

  والشھور األرقام كتابة 6.4.2
ing various calendarsWriting numbers and us 

 كانون األول/ د�سم��   -
 استخدام "ي��نو" و"يوليو" ول�س "يون�ه" و"يول�ه" -
 

 یخص فیما اإلنجلیزیة اللغة في یقابلھ وما األبجدي الترتیب . 6.4.3
 المتحدة األمم وثائق 

Arabic alphabetical order in UN documents and its English 
counterparts 

: استخدا ن ن التاليني ي "أبجد هوز" بالشكلني
ت�ب الهجايئ  م ال��

 a(ا) =  -
 A(ألف) =  -
 

 والتماسك االتساق 6.5
Consistency and coherence 

-  .
�
  لم أهرب من المشكلة و�نما حاولت حلها بالشكل الذي كنت أراە مناسبا

ن  -  صحيح أن الحكومة الحال�ة تمكنت، إ� حد ما، من الس�طرة ع� ال�مني
ة حول مصداق�ة ا    لمتطرف وقمع تحركاته، إال أنه تب�� هناك �ساؤالت كث�ي
  شعار " االنفتاح ع� الجميع" الذي تبنته لدى وصولها إ� السلطة.    
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UN LEVEL III ARABIC 

PRAGMATIC COMPETENCE - Discourse Competence 

 
 

 اإللزام
Obligate ـ
ي مما �حتم، ي إ� بــ،… ال سب�ل إ�/ ل

  نب�ن
 

 واالستنتاج التلخیص
Summary and conclusion 

�ستخلص، و�ستخلص مما سبق، بكلمات أخرى، و�ط��قة أخرى، وهكذا أن ومن الممكن  فإّن،… وهكذا 
 ، ي ورة، من البدي�ي أن، وما إ� ذلك، هذا ال �عئن ورة، ل�س بال�ن �مكننا القول، وعل�ه فـ، بموجب، بال�ن

  من ثّم 
 

 التوضیح
ationClarific 

، ي   و�عبارة أخرى، المقصود بذلك، والمغزى من هذا  مما �عئن
 

 التخییر
  Offering choices 

 أو، إذا أردت ...، فعل�ك… إما ...و�ما، إما 
 

 واالستطراد االستدراك
 digressAmend and  

ن االعتبار، جزء ال يتجزأ، عاجال أم آجال، ع�… أما   كل حال، وع� أي فـ، وجدير بالذكر، إذا ما أخذنا بعني
 حال، وما إ� ذلك

  
 والتعمیم التخصیص

Specify and generalize 
ي كل األحوال، باألخص، ع� وجه الخصوص، ال س�ما

  ع� اإلطالق، عموما، �ن
 

 التعارض
  Contradiction 

ي المقابل، ب�د أن، و�نما،
   ول�ن بالعكس، و�ن

�
 ع� الرغم من أن، إطالقا

 
 والترجیح الشك

t and outweighingDoub 
 �مكن، ع� األرجح  لعل، من المحتمل،  ر�ما،

 
 التأكید

Confirmation 
 مما ال شك ف�ه، مما ال ر�ب ل�ه، مما ال �دع مجاال للشك
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UN LEVEL III ARABIC 

LINGUISTIC COMPETENCE - Morphology and Syntax 

 

 والنھي األمر .1
 rativeProhibition and Impe 
 افصل الجهاز، ثم اضغط ع� زر التشغ�ل مّرة أخرى.  -

  ال تقلل من شأن اآلخ��ن فينفر الناس منك. 
 إلیھ المشار االسم بعد اإلشارة اسم .2

Demonstrative Pronouns after the Noun 
-  . ا مجهوداتك هذە ونتطلع إ� الم��د من التعاون المستقب�ي  نحن نثمن كث�ي

 
 "ما "معاني .3
   Meanings of  ما
 والظرفیة الفعلیة "ما3.1  "

Verbal & Adverbial  

    +Past tenses:ما  Negationالماضي الفعل  +النافیة3.1.1  
 أي اهتمام.   ما أعرت الموض�ع -

 

 الظرفیة ما 3.1.2
Adverbial gerund ما + المصدر 

، قررنا إلغاء الرحلة.  -  بعدما أعدنا التفك�ي
 

 لزمانیةا ما 3.1.3
Temporal adverbial "ما"  

ي هذا العمل غ�ي  -
 ما دمت تت�ف بهذا الشكل، فإن استمرارك �ن

 مضمون.   
 لن يتم تم��ر القرار ما لم توافق عل�ه كل األطراف.  -

 

 الزائدة "ما3.1.4  "
 Deletable “ما” 

 والمرض. إذا ما أدركت الحكومات مسؤول�اتها تجاە شع��ــها لتم القضاء ع� الفقر  -
 

   والشرطیة االسمیة ما"3.2
 Nominal & Conditional 
 

 االستفھامیة "ما" 3.2.1
Interrogative  

 ِلَم لم تنتِه من المهمة إ� اآلن؟ -
 

 الموصولة "ما"3.2.2
  "  Relative pronounما"
�نا كل ما نحتاج إل�ه من أصناف األ�ل استعدادا للعاصفة.  -  اش��

 

  ةالتعجبی "ما" 3.2.3
Exclamatory 

 ما أ�ع األ�ام.  -
 
 

 
 "اإلبھامیة "ما "3.2.4

Indefinite “ما” 
 يوما ما ستتمكن الشعوب من تحقيق كل تطلعاتها نحو الح��ة والعدالة -
 والرخاء.  

 
  الشرطیة "ما" 3.2.5

Conditional “ما” 
 أينما أذهْب �ذهْب.  -

 

 ومشتقاتھ الناقص الفعل.4  
Ending in Vowels Derivatives of Verbs  

 
  المصدر-4.1

Gerund 
ي  -المعاناة، تمئنّ  -التسم�ة، عاين  –سّ� 

 التمئنّ
 

  الفاعل اسم 4.2
Active Participle 

، عاين  –��ي  / النا�ي ، تمئنّ  –ناس� ي
ي  –ُمعاٍن/ المعاين

/ المتمئنّ  متمن�
 

 المقصور واالسم الناقص الفعل من المفعول اسم 4.3
e & Shortened NounsPassive Participl  

، استثئن  –َمدعّو، تمئنّ  –دعا  / المتمئن ً / المستثئن  –ُمَتَمئنّ ً  ُمسَتئ�
 

  للمجھول المبني 4.4
Passive Voice 

، ُ�د�/ سّ�  -دعا   َ ، ُ�سّ�/ نادى  -ُدِ�ي َ ي
 نوِدّي، ُينادى -ُس�ٍّ

 
 الرباعي الجذر .5

Quaternary Root 
 الب�� وأصبحت أحد أهم عوامل العولمة.  ه�منت التكنولوج�ا ع� ح�اة -
 

 العدد تمییز وقواعد المركبة األعداد: توسیع) )العدد .6
-Numbers (expansion): Compound Numbers & Number

ualifier Agreement Rules Q 
 رجاٍل.  -

ُ
ُ �ساٍء وستة ي المفاوضات ع��

ك �ن  اش��
 

 ( توسیع )وأخواتھا كان .7
Helping verbs: kaana & sisters 

 لست أدري.  -
وعة.  -  ما زالت الشعوب تناضل من أجل حصولها ع� حقوقها الم��
  لم نعد نخ�� قول الحق.  -

 
 

 :"قد "استخدامات .8
 Different usages of الماضي  +قد 
 

s 8.1Followed by past tense verb 

ي حرمها  -
ن �ن  . حرصا ع� الصحة العامة، فقد قررت الجامعة منع التدخني

 

 الماضي  +قد  +كان8 2.
was +   قد+ past 

 عندما وصلنا إ� الب�ت، كان قد غادر هو.  -
 

 الحال جملة :الماضي  +وقد38.  
In adverbial sentences 

 غادر البلد وقد أدرك أن استمرار عالقتهما أصبح مستح�ال.  -
 

 الشرط أسلوب .9
Conditional  

 المجزوم المضارع مع الشرط9 1.
tional with jussive verbsCondi 

 إن شاء �.   مئ� تذهب، سأذهْب معك -
 

 متى، حیثما، أینما، مھما َمن،، لو، إذا، إن :استخدام أدوات الشرط9 2.
Using conditional particles 

 إن تتحمس للفكرة، نبدأ التنف�ذ ع� الفور.  -
-  .

�
 إذا كان الوقت يناسبك، فلنتقابل غدا

 
 والرجاء والشروع قاربةالم أفعال  .10

Verbs of Proximity, Initiation and Hope 
 كاد �ط�ي من الف�ح عند سماعه خ�� والدة ابنته. -
ي البكاء عندما تذكرت مأساة معاناتها كالجئة. -

 أخذت �ن
 ع� أن تتحسن األحوال ق��با. -
 

  المفاعیل أنواع .11
Object Types 

  بھ المفعول11 1.
Direct Object 

 رأت المقالتین ھذا الصباح فوجدت تناقضات كثیرة بینھما.ق -
 لعل المانع خیرا!  دعوتك إلى االحتفال، لكنك لم تأِت. -
 

  معھ والمفعول المعیة واو11 2.
 Mutually Conclusive Object (Object of accompaniment) 
 ما تقوم بھ الحكومة یتنافى وقواعدَ الدیمقراطیة. -
 

  لمطلقا المفعول11 3.
Objects derived from cognitive verbs 

 سررنا بحضوركم الحفل سرورا شدیدا. -
 

 ألجلھ المفعول11 4.
Object of Reason 

 ثارت الشعوب توقا إلى الحریة. -
 

  فیھ المفعول11 5.
 Adverbial 
 غادر الالجئون بالدھم لیال. -
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 مكثنا ھناك شھرا. -
 اختبأت وراء الباب. -
 

  البدل .12
Appositive 

 كان أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب حاكما عادال. -
 أكلت الكعكة ثلثھا. -
 أعجبت بأخیك خالد. -
 ھذا الكتاب رائع. -
 

 التوكید .13
Reflective Phrase (Emphasis)  

 كلمت السفیر نفسھ. -
 الموظفون جمیعھم زیادات في المرتبات.  حاز -
 قابلت المرأة عینھا. -
 

  والمعنوي اللفظي توكیدال31 1.
Verbal and semantic emphasis 

 ذھبنا نحن إلى مكان الحادث. -
  جاء الرئیسان كالھما. -
 تكلم المدراء كافتھم. -
 

 القسم أسلوب .14
Oath  

  تا� ألقولن الحقیقة. -
  ألدرس حتى أنجح مثلھ.  وهللا -
 

 (بئس و نعم )والذم المدح أسلوب .15
parage/ BlamePraise and Dis 

 .بئس الّسلوك الكذب -
 

 االستغاثة أسلوب .16
Asking for help 

 (یا)، وزیادة الم مفتوحة بعدھا والم مكسورة ألول الُمستغاث لھ.
 یا لَمحمٍد لغیٍث!  -
 وا رباه! -
 

  التحذیر أسلوب .17
Solicitation and Warning 

 إیاك والغرور.-
 

 والمذكر المؤنث أوزان .18
ine & Masculine PatternsFemin 

 
 وتوسیع مراجعة :األلوان181.  

Expansion & Colors: Revision 
 أحمر/ حمراء -
 

 فعلى التفضیل اسم 81.2
Comparative pattern (fu3laa) 

 أخرى، صغرى 
 

  المذكر وزن على مؤنثة صفات81 3.
adjectives in masculine patterns Feminine 

 مرضع، حامل، عانس 
 

  ما مجال في النبوغ أو التفوق إلى لإلشارة مربوطة بتاء المنتھیة المبالغة صیغة81 4.
ending in the feminine marker  Exaggeration pattern

excellence denoting 
لة

�
مة/ رحا

ّ
   عال

 

 الفجائیة "إذا" .19
Surprise إذا 

 �غرق و�صيح طا  -
�
ي أرى ولدا ي أمام النهر، و�ذا ي�  المساعدة . كنت أم��

�
 لبا

 

 المنادى .20
 Vocative 

  �ا، أ�ا، أ، أيها، أيتها، ه�ا، آ، أي، وا
ي عل�ك لسانك.  -

ي احف�ن   أي بنيئ�
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UN LEVEL III ARABIC 
LINGUISTIC COMPETENCE - Lexis 
 

 والدعوات والتخاطب الوظائف ألقاب  .1
Titles and forms of address and invite 

 

ن ا ، رئ�س الوزراء،األمني ، ممثل البعثة، سف�ي ن العام، المدير، الرئ�س، التنف�ذي، المدير الما�ي  لعام، نائب األمني
ن  مني ات األعضاء المح�� ة، جاللة الملك، معا�ي السادة الوزراء، ح�ن  الس�د عضو الوفد، معا�ي الوز�رة، فخامة الرئ�س، سمو األم�ي

 

فنا أن نقبل دعوتكم ال���مة، نعتذر عن عدم قبول دعوتكم ال���مة ،�سعدنا أن ندعوكم إ�، �سعدنا دعوتكم ،  ���  
ي، االحتفال بذكرى  ، الحفل الخ�ي ي ي المؤتمر …، حفل تك��م، االحتفال باليوم العال�ي لـ…الحفل السنوي ، الع�د الوطئن

، �سعدنا مشاركتكم �ن
ي تمام الساعة 

ي المقام �ن
 ، مؤتمر، اجتماع…الصح�ن

 

ي 
  الخطاب:  أسلوب الجمع �ن

ي طلبنا، نرجو التوضيح
ام، نرجو التكرم بـالنظر �ن اتكم، تفضلوا بقبول فائق االح��  نحن ،أنتم ،س�ادتكم ، فخامتكم، ح�ن

 

 العمل وأحداث ومتطلبات خبرات. 2 
 Work experience, requirements and events 
 
 تقاعدظروف العمل، مكان العمل، أنواع العقود، الرواتب، اإلجازات، ال 
 

، المؤهالت، اإلمكان�ات، االهتمامات، أخالق�ات العمل، آداب التواص  ات العمل�ة، التعل�م العا�ي ل، البحث عن وظ�فة، مقابالت العمل، الخ��
، المساواة، الحقوق، الواجبات، أصحاب العم ن ّ ، التم�ي ن ، التوازن، التمي�ي ن ل، التوق�ف، وثائق العمل، التقار�ر، الخطابات، تكافؤ الفرص، التعيني
، مساحة التط�  ي

ق�ة، آفاق التط��ر الوظ��ن �ر، العالقات الثقة، الدقة، العمالة، البطالة، االستقالة، الرعا�ة االجتماع�ة، المعاشات، المكافآت، ال��
، النتائج، المعالجة، التحقيق، التحل�ل، اإلصالح، التأس�س، التنسيق، التعاون، التنف�ذ، اتباع الس� ن ن الموظفني اسة، إجراء دراسة، بدء، بني

ع، التط�ع، عقد مؤتمرات واجتماعات، منتدى، اجتماع رفيع المستوى،  تنظ�م، استضافة، مشاركة، حضور، إدارة، إلقاء كلمة، عقد جلسة، الت��
امج، البعثات، المفوض�ة، السفا �ة، المنظمات المهن�ة، الهيئات، ال�� رات، المؤسسات، ورش عمل، دورات تدر�ب�ة، تط��ر الموارد الب��

 الجمع�ات، اللجان، المراقبة
 

  المھني واألداء التقییم  .3
Professional performance and evaluation 

 
ات، سوء الفهم ،المواع�د النهائ�ة، عدم التوافق، التدر�ب، نقاط الضعف،  ن ، التح�ي تحمل المسؤول�ات، االمتثال، الق�ادة، العمل الجما�ي

اف، االرتباك، الخوف، االست�اء، االنتقام، إلقاء اللوم واالتهامات، األذى،  ثار، العواقب، المعط�ات، المقدمات،المزا�ا، العيوب، اآل  ال�أس، االع��
، ، التغي�ي �اء، التشجيع، التطور، الالمباالة، التس��ف، التط��ر، التغ�يّ س��ة، التواصل، التقي�م، تحقيق النتائج، التوسع، اإلنجاز، الدفاع، الت ال���

ام، االنضباط، التشجيع، تثب�ط الهمم ن  التعاون، التوازن، االل��
 

 واإلجراءات والمفاوضات اإلدارة  .4
 Management, negotiation and procedures 
 

، أنكر، و�ــخ، رفض، غضب، شجب، أ�د، أ�، س�طر، سلط الضوء، أقنع، ا التفاوض، الحوار، المناقشة، الجدل، ، رس�ي قتنع، حاد، دبلوما�ي
ام باالتفاق�ات، المعاهدة،  ،وافق، توافق، اتفق، ط�ح األفكار ن ام، عدم االرت�اح، �ش��ه السمعة، تعدد�ة األطراف، االل�� كسب الثقة، عدم االح��

اح، االتفاق، اإلدانة، الختام، االفتتاح، الدورة، نقض المعاهدات، الحوار، قمة  التصديق، االق��
 

ي ...؟، ك�ف تف� 
  ، كما تم االتفاق، كما اتفقنا، كما تعملون، كما هو معلوم لد�كم، من المعروف؟، ما تعل�قك ع� ...؟…ما رأ�ك �ن

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 والمشاعر العواطف. 5
 Feelings and emotions 
 

ة من أمرە، عاجز، معجب، مندهش، محظوظ، المدح، الذم، الرثاء،  ي ح�ي
ة، �ن الف�ح ،المعاناة ،الرضا، األمل،اإلحباط، اال�تئاب، الدون�ة، الغ�ي

از بالنفس، ن ة والشعور بالعجز،  خيبة األمل، االع�� التقل�ل من الذات، تحمل األعباء، الشعور باالرت�اح، االندهاش، األ�، القلق، الج�ع ،الح�ي
، ن ، اإلعجاب والتوق، الخوف والرعب، الشك وال�قني ة والحسد، الندم وتأن�ب الضم�ي ، المجاملة واإلطراء،  الغ�ي دد، الوثوق، التواضع، التبا�ي ال��

اض اف والتقدير، االف��  االع��
 

 التعب�ي عن المشاعر: -
از،  ن ف بـ،  قال متنهدا، بصوت مرتعش، بحماس شد�د، باشم�ئ سعدنا أن، سعدنا بـ، إنه لمن دوا�ي �ورنا أن ، ُ�رنا بـ، ومما �دعو لألمل، نت��

فنا بـ، يؤسفنا أن، نأسف لـ، ببالغ الحز  ، من ��� ي ي النفس أّن، يؤلمئن
ن واأل�، من المؤسف أن، نتحمل أعباء أو عبء، من المزعج أن، مما �حز �ن

ي من ، المعاناة من 
ي بـ…المؤلم أن ، أعاين

ي مع ...، سعادي�
ي بـ…. ، معاناي�

،آمل أن، أتمئن أن،  ، يزعجنا أن، ومن الم��ك أن…. ، أع�� عن سعادي�
ي المشهد، كنت أتمئن لو، أرجو، أال أتطلع إ�، من المأمول أن، من المد ي المنظر، أفزعئن هش، كان مشهدا مفزعا، من المف�ع،  من المرعب، أرعبئن

ي ع� ، �ستحق اإلعجاب و  ل�ت، أود، كنت أود، ، مما �دعو إ� القلق والتساؤل، نثئن ي
ال تقلق، ال داع للقلق، نود أن نطمئنكم ، من دوا�ي قل��

ي التقدير، كل الشكر و التقدير 
  لِ�، نتقدم ببالغ أو وافر الشكر واالمتنان، أود أن أع�� عن شكري وامتناين

 

 المعتقدات والقیم، المبادئ اإلنسانیة، العالقات.6
Human relations, values and principles, beliefs  

 
، الحنان،  ي

ار االهتمام، التعاطف، اإلخالص، التفاين ر،اإل�ن ، التحامل، العداء، العقوق، الدبلوماس�ة، اإلحساس المساواة، العن��ة، العدل، ال�ن
ب، االنتماء، الفخر، ال�رامة، ، المجازفة، المحرمات، اإل�مان، االعتقاد، بالواجب، االستقالل، التشدد، التس�ُّ الصور النمط�ة،  العمل التطو�ي

كة، المعتقدات الدين�ة أو الس  �اس�ة، الق�م األخالق�ة، القوم�ة، الوطن�ةاله��ة الفرد�ة واله��ة الجماع�ة، المبادئ المش��
 

 الیومیة والحیاة والتكنولوجیا باإلعالم والمتعلقة المعربة الكلمات. 7
Arabized words: Media, technology and everyday related 

 
  ز،فيوز، فولَورز، كمبيوتر، توك شوز، السوش�ال م�د�ا، فيوار   تكنولوج�ا، ال�ف، ال�ك، كومنت، بلوك،

ت،
�
ب، �َدل ك، �سّ�ف، �فارورد، �َستَّ ج، �َش�ِّ ك، �َفرَمت، �أفَور، يَهنِّ

�
 �كنسل  يبل

 
 العامة بالشؤون صلة ذات مواضیع. 8

of public interest Areas 
 

  الس�اسة والدين والمجتمع -
  دور اإلعالم -
ي المجتمعات الع���ة -

 التطور والتنم�ة �ن
 حقوق اإل�سان -
ن  - ن المساواة بني   الجنسني
  حقوق األطفال -
  الصحة والعادات االجتماع�ة -
  البيئة -
 الهجرة -
  اله��ة الع���ة -
  األخبار -
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SOCIOCULTURAL COMPETENCE 
 

At every level of language competence, UN staff members are expected to function as social agents in a 
variety of multilingual and multicultural contexts and, as such, use existing plurilingual and pluricultural 
competences to further develop their linguistic and cultural repertoire(s), and to facilitate and promote 
successful communication and cooperation throughout the Organization.   

Given the changing nature of the social and cultural contexts of the 
language, geographical location, language contact, history, values, 
etc., deciding on one list of minimum content for the Language-specific 
Curriculum would be inappropriate. This section presents a general 
approach on how to get acquainted with sociocultural elements when 
acquiring the language.  
 

Sociocultural competence encompasses: 
 

- the ability to produce and understand utterances 
appropriately 

- rules of politeness  
- sensitivity to register, dialect or variety 
- norms of stylistic appropriateness  
- sensitivity to "naturalness"  
- knowledge of idioms and figurative language  
- knowledge of culture, customs and institutions  
- knowledge of cultural references 
- uses of language through interactional skills to establish and 

maintain social relationships 
 

Sociocultural competence allows the user to recognize and use social 
and cultural norms and conventions to communicate appropriately in a 
given context. According to the UN Language Model, this 
competency is composed of three main categories: 

o Variation: Awareness of dialects, social and geographical 
varieties and their connotations 

o Register: Awareness of the tone, style (communicative 
conventions), expression of (in)formality 

o Intercultural competence: Awareness of individual and others 
culture (traditions values, social conventions, etc.) and the UN 
culture (core values, inclusive communication, etc.)  

Sociocultural competence can be developed while acquiring new 
language skills, through immersion in another culture, by individual 
choice of reflecting with oneself and others. 
 

Among other factors, sociocultural competence takes into account the 
conjunction of language, cultural expression, expected expressions of 
human relations, reactions and attitudes. Therefore, sociocultural 
competence develops in an organic fashion rather than in a linear one, 
having no predefined order of acquisition. 
 

In addition to life experiences, individual factors -such as interest, 
curiosity and immersion or contact with the target culture(s)- play an 
essential role in developing sociocultural skills.  
 

While developing  sociocultural competence does not necessarily 
occur in parallel with the improvement of some linguistic aspects, for 
instance, memorizing vocabulary or mastering the target 
alphabet, acquiring a language necessarily requires developing 
sociocultural competence.  
 

In the context of the United Nations, learning and assessing any 
language shall consistently emphasize sociocultural competence by, 
for example, selecting learning materials and topics that are socially 
and geographically representative of cultural realities.  
 

The UN Language Framework principles not only underpin respect for 
diversity, but all dimensions of the inclusive use of language in 
multilingual communication. 
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UN LEVEL IV 
EXPERT LEVEL OF LANGUAGE COMPETENCE  
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UN LEVEL IV  
 
 
As UN Level IV is the expert level of language competence, the 
learning objectives of the language user are highly specialized 
and will vary significantly depending on the given context, the 
field of expertise and the tasks required. Therefore, the Core 
Curriculum, which includes the sets of learning objectives, 
common to all languages, is solely developed for UN levels I to III. 
 
Subsequently, the Language-specific Curriculum can only be 
created for UN levels I to III with no language-specific content 
existing for UN Level IV.   
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	UN LEVEL I
	BASIC LEVEL OF LANGUAGE COMPETENCE
	UN LEVEL I ARABIC
	PRAGMATIC COMPETENCE - Functional Competence
	1. التحية والتعريف بالنفس وتقديم الآخرين
	Greet and introduce oneself or other people
	1.1 استخدام التحيات المختلفة
	Using different greetings
	- صباح الخير/ صباح النور- مساء الخير/ مساء النور
	- السلام عليكم/ وعليكم السلام
	1.2 استقبال وتوديع الآخرين باستخدام تعبيرات بسيطة وأسلوب مهذب
	Receive someone  and take leave using simple expressions and polite forms
	-  مرحباً، أهلاً وسهلاً،تشرفنا.
	-  كيف الحال؟ بخير، تمام، الحمد الله ، مع السلامة، الله يسلمك.
	1.3 تقديم الآخرين
	Introduce others
	- هذا صديقي محمد، هو طبيب.
	- هذه أختي منى، هي أستاذة.
	2. طلب وإعطاء حقائق ومعلومات بسيطة
	Ask and give factual information
	2.1 السؤال والإخبار عن معلومات شخصية بسيطة
	Ask and give basic personal information
	- ما اسمك؟ اسمي مي.
	- من أين أنت؟ أنا من هولندا.
	- أين تعمل؟ أعمل في  الأمم المتحدة.
	- أين تسكن؟ أسكن في جنيف.
	- ما عمرك؟ عندي 35 سنة.
	- كم لغة تتحدثين؟ أتحدث ثلاث لغات.
	2.2 السؤال والإخبار عن العادات والهوايات
	Ask about and tell one's habits and hobbies
	- ماهي رياضتك المفضلة؟ أحب السباحة والجري.
	- ما هي هواياتك؟ أفضل الاستماع إلى الموسيقى.
	- متى تتناول الفطور؟ دائماً أتناول الفطور في الساعة السابعة صباحاً.
	2.3السؤال والإخبار عن الأنشطة المعتادة  مع تحديد اليوم والوقت والمكان
	Ask and give information about routine activities specifying day, time and location
	-  أعمل من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً .
	-  أمارس الرياضة في المركز الرياضي بعد العمل.
	- ما هو برنامجك اليومي؟
	2.4 السؤال عن وإعطاء وصف بسيط للأشخاص والأشياء والأماكن
	Ask and give a simple description of a person, object, or place
	- هل أعجبك المطعم؟ نعم، كان الطعام لذيذاً والخدمة ممتازة.
	- أخي طيب ولطيف ولكنه خجول.
	2.5 طلب وإعطاء إرشادات طريق بسيطة
	Ask and give simple directions
	- كيف أذهب إلى بناية المؤتمرات؟ اتجه يميناً وستجدها إلى يسارك.
	- أين المركز التعليمي؟ المركز التعليمي في الدور الثالث.
	2.6 السؤال والإخبار عن الطقس والمناخ
	Ask and give information about weather or climate
	-كيف الطقس اليوم؟ الطقس مشمس ودرجة الحرارة 70 فهرنهايت ولكن الرطوبة عالية.
	- كيف المناخ في مصر؟ الجو مشمس وحار في الصيف ولكن بارد وممطر في الشتاء.
	3. السؤال عن الرأي وإبداؤه
	Ask and express opinions
	3.1 السؤال والتعبير عما يحبه المرء ويبغضه
	Ask and express likes and dislikes
	- ماذا تحب؟ أحب السفر.
	- هل يعجبك هذا الصف؟ لا يعجبني كثيراً. أعتقد أنه صعب.
	3.2 السؤال عن والإجابة على التفضيلات والاختيارات فيما يخص الأشخاص والأشياء والأماكن
	Ask and respond to preferences when comparing people
	objects or places
	-  أي طعام تفضل؟ أفضل أكل الخضروات والفواكه
	-  هل تفضلين الدجاج المشوي أم السمك المشوي؟ أفضل السمك المشوي.
	-  ماذا تفضلين؟ السفر بالسيارة أم بالأتوبيس؟ أفضل السفر بالسيارة.
	3.3 السؤال عن الآراء المتعلقة بمواضيع بسيطة والتعبير عنها
	Ask and express opinions related to basic topics
	- ما رأيك في هذا الفيلم؟ أعتقد أن قصته جيدة.
	- بالنسبة لك، ما هي أفضل جامعة في نيويورك؟ في رأيي، جامعة كولومبيا هي أفضل جامعة.
	- هل تتفق مع رأي زميلك؟ وجهة نظره جيدة ولكن لي وجهة نظر أخرى.
	3.4 طلب وإعطاء نصائح واقتراحات بسيطة
	Ask and give simple suggestions/advice
	- ما نصيحتك يا أستاذ؟ أنصحك بمراجعة المفردات قبل الامتحان.
	- ماذا تنصحني أن أفعل؟ أنصحك بأن تقدم على وظيفة تحبها.
	- ماذا تقترح أن نفعل مساءً؟ هيا نذهب لمشاهدة فيلم.
	- أقترح الذهاب إلى المتحف.
	4. صياغة طلبات بسيطة، وقبولها أو رفضها
	Make, accept or decline a simple request
	4.1 صياغة طلب بسيط والرد عليه
	Make and respond to a simple request
	- هل يمكنك مساعدتي؟
	- بالطبع، طبعاً،  على الرحب والسعة/ بكل سرور.
	- هل تستطيعين مساعدتي في كتابة التقرير؟
	- آسفة، عندي عمل كثير اليوم، لكن يمكنني مساعدتك غداً.
	4.2 عمل طلبية بسيطة
	Make a simple order
	- أريد دجاج مشوي مع أرز من فضلك؟ تحت أمرك
	- تفضل!
	- ممكن علبة حليب من فضلك؟ تفضلي.
	4.3 التخطيط لحدث او نشاط بسيط مع تحديد الزمان والمكان ووسائل المواصلات
	Make a simple plan specifying date, time,
	location and means of transportation
	- اليوم سأسافر بالقطار إلى واشنطن لزيارة البيت الأبيض.
	- أنا وزوجي سنذهب للعشاء مع أصدقائنا  مساء اليوم.
	4.4 عمل موعد أو حجز وإلغاؤهما
	Make and cancel a simple appointment or reservation
	- آسف. لن أستطيع حضور الاجتماع اليوم. عندي موعد آخر في نفس الوقت.
	- هل أستطيع تحديد موعد مع الطبيب غداً في الثالثة ظهراً؟
	4.5 عمل وقبول دعوة أو رفضها
	Extend, accept
	or decline an invitation
	- بالطبع سأحضر الحفل! سأكون هناك بالتأكيد.
	- آسفه، لا أستطيع الحضور بسبب العمل ولكن زوجي سيتمكن من الحضور.
	- عيد ميلادي يوم الأحد القادم، أريدك أن تكوني معي.
	5. وصف وسرد المواقف والأحداث والخبرات
	Describe and narrate situations, events and experiences
	-يوم الجمعة ذهبتُ لزيارة أختي في ولاية فيرجينيا واستمتعت بالرحلة كثيراً. أولاً، ذهبنا
	- إلى البحر حيث كان الجو مشمساً ودافئاً، ثم تناولنا الغذاء في مطعم عربي. بعد ذلك، زرنا
	- متحف الفنون وشاهدنا الرسومات الرائعة. وأخيراً ركبت الاتوبيس ورجعت إلى نيويورك.
	- لقد كانت حقاً رحلة ممتعة!
	- في الصباح، شربت فنجان قهوة ثم ذهبت إلى البنك لأعمل ولكني وجدت الشرطة هناك.
	- لم أعرف ما حدث ولكني سمعت بعض الناس يتكلمون عن سرقة في البنك. عندما حاولت
	- دخول البنك،  قال لي الضابط" لا تستطيعين الدخول لأن هناك سرقة حدثت في البنك.
	- فعدت إلى البيت وقضيت يومي أشاهد الأخبار في التليفزيون.
	UN LEVEL I ARABIC
	PRAGMATIC COMPETENCE - Discourse Competence
	روابط العطف
	Coordinating conjunctions
	و، فـ، ثم، أو، أم
	روابط التضاد
	Contrast
	لكنْ- لكنّ
	روابط الوصل
	Amend
	كما، بالإضافة لذلك، بالإضافة لهذا، أيضاً،كذلك
	روابط التوكيد
	Emphasis
	فعلاً، حقاً، في الحقيقة
	روابط التتابع
	Sequencing
	أولاً، بعد ذلك، قبل ذلك ، أخيراً، بعد قبل ، في البداية ، في النهاية، بدايةً، وأخيراً، أولاً، ثانياً، ثالثاً
	روابط الاقتران الزمني
	Subordinate conjunctions
	عندما، لَما، حينما، بينما ،في الوقت الذي، قبل، بعد
	روابط التعبير عن الرأي
	Expressing opinion
	بالنسبة لـ، في رأي
	روابط التمثيل
	Exemplification and similarity
	كما + فعل، مثل، مثلا ، وكمثال على ذلك، كـ
	روابط التعليل والسببية
	Cause and result
	لأن، لـ ، بسبب، لذلك
	UN LEVEL I ARABIC
	LINGUISTIC COMPETENCE - Morphology and Syntax
	1.  الأسماء
	Nouns
	1.1 المعرفة والنكرة
	Definiteness/ Indefiniteness
	-كتاب ، الأستاذ
	1.2 النوع
	Gender
	1.2.1 المذكر
	Masculine
	محمد، شاي، أساتذة
	1.2.2 المؤنث
	Feminine
	مها، قهوة، سماء
	1.3 المثنى
	Dual
	بنتان/ بنتين، ولدان/ ولدين
	كتابان/ كتابين، سيارتان/ سيارتين
	1.4  الجمع
	Plural
	1.4.1 جمع المذكر السالم
	Sound masculine plural
	المدرسون، العاملون، اليابانيون
	1.4.2 جمع المؤنث السالم
	Sound feminine plural
	المدرسات، العاملات، اليابانيات
	1.4.3 جمع التكسير
	Broken plural
	مدن، بيوت، رسائل، أعمام
	2.  الصفات
	Adjectives
	2.1 أوزان الصفات
	Common adjective patterns
	فعيل: جميل، طويل، كبير
	2.2 الصفة والموصوف
	Noun- Adjective Phrases
	أستاذ جيد، طالبة عربية، الصف الصغير، الطلاب الجدد، الطالبات الجديدات، القطط الجميلة، البنايات العالية
	2.3 النسبة
	Adjectives of affiliation
	أستاذ مغربي، قهوة تركية،  كتب فرنسية،  مدرسون عرب، مدرسات صينيات
	3.  الضمائر  الشخصية
	Personal pronouns
	3.1 الضمائر المنفصلة
	Subject pronouns
	أنا، أنتَ، أنتِ، هو، هي، نحن، أنتم، هم، أنتما، هما
	3.2 الضمائر المتصلة
	Suffix pronouns
	3.2.1 ضمائر الملكية
	Possessive pronouns
	ـي، ـكَ، كِ، ـه،  ـها،  ـنا، ـكُم، ـهُم، ــكما، ـهما
	3.2.2 ضمائر النصب
	Object pronouns
	نـي،  ـكَ،  ـكِ، ـهُ،  ـها،  ـنا، ـكُم، ـهُم، ــكما، ـهما
	4. أسماء الإشارة
	Demonstrative pronouns
	هذا،هذه، هؤلاء، ذلك، تلك، هاتان، هذان
	5.  الجذر والوزن
	Root and pattern
	5.1 الجذر
	Root
	مشغول: ش - غ -  ل
	مستقبل: ق - ب - ل
	5.2 الوزن
	Pattern
	مشغول: مفعول، مستقبل: مستفعل
	6. الأفعال
	Verbs
	6.1 أوزان الفعل
	Verb patterns
	Form I: فعَلَ/ فعُلَ/ فعِلَ، Form II: فَعَّل، Form III: فاعل،Form IV : أفعل،Form V: تَفَعَّل،Form VI : تفاعل،Form VII : انفعل،Form VIII : افتعل،Form X : استفعل
	6.2 تصريف الأفعال
	Verb conjugation
	6.2.1 تصريف الفعل  الماضي
	Simple past tense
	أنا فعلتُ، أنتَ فعلتَ، أنتِ فعلتِ، هو فعلَ، هي فعلتْ، نحن فعلنا، أنتم فعلتُم،
	هم فعلوا
	6.2.2 المستقبل
	Simple future tense
	سوف، سـ
	6.2.3  تصريف الفعل المضارع المرفوع
	Conjugating present tense verbs
	in the indicative mode
	أنا أفعلُ، أنتَ تفعلُ، أنتِ تفعلينَ، هو يفعلُ، هي تفعلُ، نحن نفعلُ، أنتم تفعلونَ، هم يفعلونَ
	6.2.4 تصريف المضارع المنصوب
	Conjugating the present verb
	in the subjunctive mode
	أنا أفعلَ، أنتَ تفعلَ، أنتِ تفعلي، هو يفعلَ، هي تفعلَ، نحن نفعلَ، أنتم تفعلوا،
	هم يفعلوا
	6.2.5 تصريف المضارع المجزوم
	Conjugating the present verb
	in the jussive mode
	أنا أفعلْ، أنتَ تفعلْ، أنتِ تفعلي، هو يفعلْ، هي تفعلْ، نحن نفعلْ، أنتم تفعلوا،
	هم يفعلوا
	6.3 الفعل المعتل
	Irregular verbs
	الفعل الأجوف:  كان، نام، صام
	الفعل الناقص: انتهى، صلّى، اشترى
	7. الإضافة المعرفة
	Definite Annexation
	بيت الأستاذ، مدينة باريس، كتابة الواجب
	8.  الحال
	Adverbs
	تنوين الفتح: أيضاً، غداً ، دائماً،فعلاً، شكراً، كثيراً، قليلاً، سريعاً، نهاراً
	9.  الأعداد
	Numbers
	9.1 مبادئ العدد والمعدود
	Basics of number-qualifier rules
	9.1.1 الأعداد من  ۳- ۱٠
	Numbers 3-10
	عشرة كتب
	9.1.2 الأعداد من ۱۱- ٩٩
	Numbers from 11-99
	عشرون كتاباً،  خمسة عشر موظفاً
	9.2 الأعداد الترتيبية
	Ordinal Numbers
	الأول، الثاني، الثالث، الرابع
	10. أنواع الجمل
	Sentence types
	10.1 الجملة الاسمية
	Nominal sentence
	- أنا مصرية
	- سلمى تسكن في نيويورك
	10.1.1 الخبر المقدم
	Fronted predicate nominal sentence
	- عندي سيارة.
	- لي أصدقاء.
	- معي فلوس.
	- في بيتي أربع غرف./ بيتي فيه أربع غرف.
	- هناك موظفون كثيرون في الأمم المتحدة.
	10.2 الجملة الفعلية
	Verbal Sentence
	- يشاهد أصحابي المباراة كل خميس.
	-أصحابي يشاهدون المباراة كل خميس.
	11. النفي
	Negation
	11.1 نفي الجملة الاسمية في  المضارع
	Negating nominal sentence in present tense
	- محمد ليس موجوداً.
	- ما معي فلوس.
	11.2 نفي الجملة الاسمية في الماضي
	Negating nominal sentence in past tense
	- ما كان معي فلوس.
	- محمد ماكان موجوداً.
	11.3 نفي الفعل في  المضارع
	Negating verbal sentence in present tense
	- لا أحب اللحم.
	- لا أذهب إلى النادي الرياضي كل أسبوع.
	11.4 نفي  الفعل في الماضي
	Negating verbal sentence in past tense
	- ما ذهبت إلى العمل اليوم.
	- لم أذهب إلى العمل اليوم.
	11.5 نفي الفعل في المستقبل
	Negating the verbal sentence in the future
	- لن أحضرَ الاجتماع غداً.
	- لن يجيئوا إلى الاحتفال الأسبوع القادم.
	12.  المصدر
	Gerund
	العمل، التعليم، المعرفة، الاستعلام، التكلُّم، المشاهدة
	- أريد السفر إلى إسبانيا للعمل.
	- أريد أن أسافرَ إلى إسبانيا لأعملَ.
	13.  أدوات الاستفهام
	Interrogative Particles
	ما، ماذا، أي، مَن، أين، كيف، هل،  من أين، في أي، مع من، لماذا
	14.  صيغ التفضيل والمقارنة
	Superlative and comparative adjectives
	-  أحسن فصل
	- أجمل المدن
	- من أقدم البنايات في العالم
	- هي أطول من أختها الكبيرة.
	15.  الجملة الشرطية
	Conditional sentence
	- إذا ذاكرت فستنجح.
	- لو كنت هناك، لقابلته.
	- سأذهب معك، إذا كنت تريد.
	16. جمل الصفة
	Descriptive sentences
	-  أعرف أستاذة تتكلم ثلاث لغات.
	- عندي أقارب يسكنون في  ماليزيا.
	17. الأسماء الموصولة
	Relative pronouns
	-  أعرف الأستاذة التي تتكلم ثلاث لغات.
	- أقاربي الذين  يسكنون في ماليزيا يتكلمون العربية جيدا.
	UN LEVEL I ARABIC
	LINGUISTIC COMPETENCE - Lexis
	1. الاتجاهات
	Directions
	شرق، غرب، يمين، يسار، بجانب، أمام
	2.الأسرة / العائلة والعلاقات الاجتماعية
	Family and social relations
	ابن، بنت، والد، زوجة ، جار، زميلة، ابن خال، بنت عمة، زوجة أخ
	3. الأعداد
	Numbers
	صف، واحد، مئة، ألف
	الأول ، الثاني ، الثالث
	4. الألوان
	Colors
	أبيض، أزرق، أحمر، ورديّ، بنيّ
	5. الأيام والشهور والتقويمات المختلفة
	Days, months and different calendars
	الإثنين ،الثلاثاء ،الأربعاء، يناير ، فبراير ، مارس، كانون الثاني ، شباط ،آذار، محرم ، صفر، رمضان
	6. البلاد والمدن
	Countries and cities
	مصر، لبنان، الجزائر، اليابان، الولايات المتحدة
	القاهرة، الرياض، نيويورك، بيروت
	7. التحيات
	Greetings
	هلا، أهلا وسهلا، مرحباً ،صباح الخير، السلام عليكم، أهلا، سعيدة،
	مع السلامة، سلام، تشرفنا
	8. الجنسيات واللغات
	Nationalities and languages
	عربيّ، سوريّ، يونانيّ، العربية، الفرنسية، الإيطالية
	9. الحيوانات
	Animals
	كلب، قطة، أسد، عصفور، حصان
	10. الدراسات
	Fields of study
	التجارة، الاقتصاد،  الآداب، الطب، الهندسة
	11. الرياضة
	Sports
	كرة القدم، كرة السلة، التزلج، السباحة
	12. السفر ووسائل المواصلات
	Travel and transportation
	الطائرة، القطار، السيارة، الدراجة، المسافة، رحلة مباشرة، عن طريق، ترانزيت
	13. السكن
	Housing
	بيت، شقة، استئجار، ملك، بناية، طابق، غرف نوم، سفرة
	14. الصحة
	Health
	ألم، طبيب، بطن، رأس، يد، قدم، صداع، برد، مغص، عيادة، دواء، شفاء، عناية، ممرضة، روشتة، قطن، شاش، الإسعافات الأولية، أعضاء الجسم
	15. الصفات
	Adjectives
	كبير، صغير، جديد، قديم، واسع، طويل، صعب، مهم، بسيط، سعيد، جيد، سيئ
	16. الطعام والشراب
	Food and drinks
	مقبلات، حلويات، سلطات، خضار، فواكه، دجاج، لحوم، سمك، عصير، ماء، شاي، قهوة، وجبات
	17. الطقس
	Weather
	بارد، حار، مشمس، غائم، مثلج، درجة الحرارة، الرطوبة
	18. محتويات البيت
	Household items
	سرير، طاولة، كرسي، خزانة، براد/ ثلاجة، مدفأة، بوتوجاز، مكيف، تلفزيون
	19. محتويات الفصل
	Classroom items
	كرسي، سبورة/ لوح، طاولة، دفتر، كتاب، شاشة
	20. الملابس
	Clothes
	فستان، قميص، حذاء، معطف/ بالطو، حقيبة/ شنطة، تنورة/ جيبة
	21. المنظمات الدولية
	International Organization
	الأمم المتحدة، الصليب الأحمر، منظمة الصحة العالمية، اليونيسكو، الأونروا
	22.  المهن والتخصصات والوظائف وأماكن العمل
	Profession and work place
	طبيب، محاسب، محامي، مدرّس، مدير، مساعد،  مسؤول، سكرتير، المكتب، المستشفى، الصيدلية، الجامعة، المنظمة
	23. النشاطات اليومية في البيت وفي العمل
	Daily activities at home and in the office
	الذهاب إلى العمل، الرجوع من العمل، تناول الطعام، إرسال بريد إلكتروني، مشاهدة التلفاز، إجراء مكالمة هاتفية، حضور اجتماع، تنظيف وترتيب البيت، الطبخ، التريّض
	24. الهوايات وأوقات الفراغ
	Hobbies and leisure
	السباحة، القراءة، العب الشطرنج، الجري، الكتابة، الغناء، أشغال الإبرة
	25. الوقت
	Time
	الصباح، المساء، بعد الظهر، أمس، غدا
	SOCIOCULTURAL COMPETENCE
	At every level of language competence, UN staff members are expected to function as social agents in a variety of multilingual and multicultural contexts and, as such, use existing plurilingual and pluricultural competences to further develop their li...
	Given the changing nature of the social and cultural contexts of the language, geographical location, language contact, history, values, etc., deciding on one list of minimum content for the Language-specific Curriculum would be inappropriate. This se...
	Sociocultural competence encompasses:
	- the ability to produce and understand utterances appropriately
	- rules of politeness
	- sensitivity to register, dialect or variety
	- norms of stylistic appropriateness
	- sensitivity to "naturalness"
	- knowledge of idioms and figurative language
	- knowledge of culture, customs and institutions
	- knowledge of cultural references
	- uses of language through interactional skills to establish and maintain social relationships
	Sociocultural competence allows the user to recognize and use social and cultural norms and conventions to communicate appropriately in a given context. According to the UN Language Model, this competency is composed of three main categories:
	o Variation: Awareness of dialects, social and geographical varieties and their connotations
	o Register: Awareness of the tone, style (communicative conventions), expression of (in)formality
	o Intercultural competence: Awareness of individual and others culture (traditions values, social conventions, etc.) and the UN culture (core values, inclusive communication, etc.)
	Sociocultural competence can be developed while acquiring new language skills, through immersion in another culture, by individual choice of reflecting with oneself and others.
	Among other factors, sociocultural competence takes into account the conjunction of language, cultural expression, expected expressions of human relations, reactions and attitudes. Therefore, sociocultural competence develops in an organic fashion rat...
	In addition to life experiences, individual factors -such as interest, curiosity and immersion or contact with the target culture(s)- play an essential role in developing sociocultural skills.
	While developing  sociocultural competence does not necessarily occur in parallel with the improvement of some linguistic aspects, for instance, memorizing vocabulary or mastering the target alphabet, acquiring a language necessarily requires developi...
	In the context of the United Nations, learning and assessing any language shall consistently emphasize sociocultural competence by, for example, selecting learning materials and topics that are socially and geographically representative of cultural re...
	The UN Language Framework principles not only underpin respect for diversity, but all dimensions of the inclusive use of language in multilingual communication.
	UN LEVEL II
	INTERMEDIATE LEVEL OF LANGUAGE COMPETENCE
	UN LEVEL II ARABIC
	PRAGMATIC COMPETENCE - Functional Competence
	1. التواصل مهنيا
	Interact professionally
	1.1 طلب وتلقي معلومات خاصة بالعمل وجها لوجه وعبر الهاتف
	Request specific work related information in
	person and by phone
	- مرحباً. هل يمكنني التحدث مع المدير من فضلك؟
	- هل يمكنني أن أترك له رسالة ؟
	1.2 التفاعل مع والمشاركة في مواضيع تتجاوز الاحتياجات الأولية (الأخبار والأحداث في مكان العمل والمجتمع المحيط)
	Participate in and respond to topics beyond immediate survival needs (news and events in the workplace or community)
	-  هل ندعو إلى اجتماع بعد الظهر لمناقشة الموضوع ؟
	- نعم، سنحدد موعد الاجتماع. هل يمكنني أن أترك أمر التنظيم لك؟
	- أم نعقد اجتماعنا  على سكايب ؟
	1.3 السؤال والإجابة بالتفصيل فيما يتعلق بالعمل وأسئلة المتابعة
	Ask and respond in detail to a variety of work related questions and follow up questions-
	-  هلا أرسلت الإيميلات إلى المشاركين في المؤتمر من فضلك؟
	- نحتاج إلى التخطيط للمقابلة والاتصال بالتقنيين المختصين حيث أن البعض
	سيحضرون الاجتماع افتراضياً.
	- ماذا تقصد بالحضور الافتراضي ؟
	1.4 إعطاء واتباع توجيهات وتعليمات متعددة الخطوات
	Give/follow multi-step directions and instructions
	- أولا سيكون من اللازم أن تكتب تقريرا بكل ماحدث ثم
	تحدد موعداًً مع المدير لتشرح له التفاصيل وتجيب على
	أسئلته قبل أن تطلب منه التصديق على القرار.
	1.5 إعطاء وتلقي نصائح وردود أفعال متعلقة بالعمل
	Give and receive work- related advice
	as well as feedback
	- من الأفضل أن تستأنف المناقشات بعد استراحة قصيرة.
	-  نحتاج إلى البدء في الإعداد لأجندة الاجتماع قبل الموعد بأسبوع على الأقل.
	- أجد أن الطريقة التي تناولت بها الموضوع كانت ممتازة.
	- أحسنت!
	2. التواصل اجتماعياً
	Interact socially
	2.1  التعبير عن الاحتياجات وجها لوجه أو عبر الهاتف
	Express needs in person or by phone
	- دعنا نتقابل ونذهب معا للغداء.
	- هل يمكنك أن توصلني بصاحب الشقة ؟
	2.2 طلب خدمة أو معروف
	Ask for favors
	-  أنا بحاجة إلى مساعدتك في نقل الخزانة إلى الغرفة الأخرى.
	- ممكن أطلب منك خدمة؟
	- من فضلك، هل يوجد مكتب قريب من هنا؟
	2.3 التعبير عن التمنيات والتهاني
	Express wishes and congratulations
	- كل عام وأنتم بخير .
	- مبروك الوظيفة الجديدة!
	- العقبى لكم !
	- أتمنى لك التوفيق!
	2.4 التعبير عن الرضى/عدم الرضى
	Express satisfaction/dissatisfaction
	- نحن سعداء بالنتائج.
	- مع الأسف لم تأت النتائج مرضية للجميع.
	- يتفق الجميع على أن الفريق قد قام بعمل رائع وأداء مبهر.
	2.5 التعبير عن الأمنيات والأحلام
	Express hopes and dreams
	- أتمنى أن تشرفنا بزيارتك قريبا.
	- أحلم برحلة إلى جزر المالديف .
	2.6  توقعات وتنبؤات
	Predict and expect
	-  ماذا لو لم نتمكن من تحقيق هدفنا ؟
	- أتساءل إذا كان  زوجي سيوافق على هذه  الفكرة-
	- من المتوقع أن نصل في حدود الساعة العاشرة مساءً.
	2.7 التعبير عن اليقين والشك والاحتمالات
	Express certainty, probability, and doubt
	- لست واثقة من النتيجة.
	- قد لا نستطيع زيارة المكان بسبب الأحداث الأخيرة.
	2.8 التعبير عن الالتزام والضرورة
	Explain obligation and necessity
	-  لا بد من اتخاذ قرار نهائي بشأن  هذه الإصلاحات.
	- كان عليك أن تقول له الحقيقة كاملة.
	3. الوصف والسرد بالتفصيل
	Describe and narrate in detail
	3.1 سرد القصص في سياق المحادثة
	Tell stories as a part of conversation
	- نشأت في القاهرة . وأذكر أنني عندما كنت صغيرة كنت أخرج مع أصدقائي
	بعد الإفطار في رمضان وكنا نعود سريعا لمشاهدة الفوازير والمسلسل
	اليومي.
	- كنا نمشي إلى المدرسة كل يوم بالرغم من أنها كانت بعيدة.
	- كان زوجي يشاهد المباراة عندما جاءت جارتنا باكية تطلب المساعدة.
	3.2 سرد حدث بترتيب منطقي للجمل
	Recount an event in a logical sequence of sentences
	- انتقلت مع أسرتي من  جنيف في سويسرا إلى نيويورك  عام 2015 . تأقلمنا
	بسرعة فبدأ الأطفال الدراسة في المدرسة القريبة من البيت، والتحقت أنا
	وزوجتي بالنادي الرياضي وأقمنا صداقات جديدة .
	3.3 وصف ومقارنة الأماكن والأشخاص والأحداث وصفاً  مفصلاً
	Describe, compare and contrast places,
	people and events
	- تعتبر مدينة طوكيو، العاصمة اليابانية، واحدة من أكبر مدن العالم.  وهي
	مدينة مزدحمة وتتميز بالسرعة في وتيرة الحياة.  بينما، أوساكا، أيضا واحدة
	من كبريات المدن في اليابان، تتمتع بالهدوء والطبيعة الساحرة.
	3.4 الكلام بالتفصيل عن الخطط المستقبلية
	Talk about future plans in detail
	- نحن نخطط لزيارتهم العام القادم وننوي أن نقيم في  شقة قريبة من بيتهم.
	- لطالما تمنيت أن أزور مدينة إسطنبول .
	- سأساعدك في تنظيم اللقاء.
	3.5 تلخيص الحكايات والسير الذاتية والتقديمات والمقابلات الشخصية
	Summarize narratives, biographies,
	presentations, and interviews
	- شغلت تاتيانا فالوفايا عدة مناصب دبلوماسية منذ بداية حياتها المهنية في
	ثمانينات القرن الماضي وقبل أن تلتحق بقسمنا في المقر الدائم للأمم المتحدة
	في جنيف.
	- سئل كلا المرشحين عن رأيهما فيما يخص تغير المناخ.
	4. إبداء وجهات النظر
	Presenting viewpoints
	4.1 التفضيل وتبريره
	Express what you prefer and provide justifications
	- أرى أنه من الأنسب  أن يتم تأجيل الاجتماع إلى الأسبوع القادم لنضمن وجود
	الجميع بعد  العودة من إجازة الأعياد.
	4.2 تقديم الأفكار ودعمها بالأدلة
	Give views that are supported with evidence
	- يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا تشريعيا  هاما يوم الخميس القادم، ستكون من
	نتائجه تحديد العلاقات  التجارية بيننا وبين الدول الأخرى.
	4.3 الكلام عن المشكلات وحلولها بسرد المقدمات والنتائج
	Use cause and effect to talk about
	problems and solutions
	- وبالنظر إلى قلة الموارد المالية حاليا وبالأخذ في الاعتبار أننا لا نستطيع
	تخفيض الميزانية الخاصة ببرامج المساعدات الإنسانية، فمن الضروري البحث
	عن مصادر تمويل جديدة .
	- يمكننا أن نذهب إلى عملنا بالسيارة كل يوم إلا أن الذهاب بالباص سيكون
	أوفر ماديا كما أنه أقل ضررا للبيئة.
	4.4 الموافقة والاختلاف في الرأي وتقديم مقترحات بديلة
	Express agreement/disagreement
	and making suggestions
	- أوافقك الرأي تماما.
	- وهذا ما أريده بالضبط.
	- آسف، لا أتفق معك في هذا.
	5. تنظيم السرد أو الكلام
	Organize the narration or speech
	5.1 بدء ومواصلة الحوار عن موضوعات مألوفة
	Initiate and carry on a conversation on a familiar topic
	-  هل سمعت عما حدث أمس؟
	-  كنت أود أن أستشيرك في موضوع شخصي.
	5.2 الاستيضاح والرد على طلب التوضيح
	Ask for and respond to requests for clarification and elaboration
	-  هل يمكن أن توضح لي أكثر؟
	-  بمعنى؟ لا أفهم ماذا تقصد.
	-  بمعنى آخر، لا يمكنني الذهاب معكم.
	-  أقصد أنني عادة ما أكون مشغولا جدا في هذا الوقت.
	5.3 ربط الأحداث ربطا منطقيا مع مراعاة التسلسل الزمني واستخدام الروابط المناسبة في نص بسيط ومباشر
	Narrate events in a straightforward text logically using
	appropriate connectors, tenses and modes
	- عندما وصلت إلى المطار، كانت الطائرة قد أقلعت بالفعل، فاضطررت إلى
	شراء تذكرة طيران جديدة.
	5.4 تقديم حقائق وموضوعات جديدة وتغيير الموضوع والمقاطعة والاستطراد
	Introduce new facts or new topics,  changing topic, interrupting and resuming
	- آسف على المقاطعة، لكن أود أن أشرح وجهة نظري بخصوص هذه النقطة.
	- وماذا عن عطلة نهاية الأسبوع؟
	- لننتقل إلى نقطة أخرى.
	5.5 التفاعل وإبداء الاهتمام
	Show interest in developing the narration
	- هذا أمر مدهش حقا!
	- هذا أمر مثير للاهتمام فعلا.
	5.6 إعادة الصياغة
	Rephrase
	- يعاني الأزواج الذين يعيشون في بيت العائلة من مشاكل عديدة أهمها تدخل
	الأهل في شؤونهم، أي انعدام الخصوصية.
	- إننا نبحث عن أشخاص قادرين على اتخاذ قرارات سريعة دون الخوف من
	المسؤولية، أي أننا نبحث عن شخصيات قيادية.
	5.7 الختام
	Conclude the narration
	- ومما سبق، يتبين لنا أن الاهتمام الشامل بشؤون الطفل في العالم العربي أصبح
	واحداً من ضرورات التقدم والحفاظ على مستقبل الأمة.
	UN LEVEL II ARABIC
	UN LEVEL II ARABIC
	PRAGMATIC COMPETENCE - Discourse Competence
	إعادة الصياغة والتوضيح
	Rephrase and explain
	أي، يعني، فـ، فقد
	السبب والنتيجة (توسيع)
	Cause and effect
	ونتيجةً لـ، والنتيجة أنّ، وينتج عن ذلك، ويترتب على ذلك، وكنتيجة لـ، وبناءً عليه، ومن ثَمّ، ولذلك، نظراً لـ،  إذن، مالم … فـ، من أجل
	التضاد (توسيع)
	Contrast
	بل، إلا أنّ، غير أنّ، على الرغم من، رغم أنّ
	الاستدراك
	Amend
	بالإضافة إلى ذلك، إضافة إلى، إلى جانب، وكذلك، أيضاً، وبشكل عام، في أغلب الأحيان، بشكل أساسي
	الاستثناء
	Exception
	إلا، ما عدا، باستثناء
	الاقتران والتزامن
	Synchronization
	حينما، عندما، لما، بينما
	UN LEVEL II ARABIC
	LINGUISTIC COMPETENCE - Morphology and syntax
	1. الضمائر في المثنى والجمع المؤنث
	Pronouns feminine plural & in dual
	1.1 الضمائر المنفصلة
	Independent pronouns
	أنتما، هما/ أنتن، هن
	1.2 ضمائر الملكية
	Possessive pronouns
	ـكما،  ـهما/  ـكنّ، ـهنّ
	1.3 ضمائر النصب
	Object pronouns
	ـكما، ـهما /  ـكنّ،  ـهنّ
	2. الأسماء الموصولة (توسيع)
	Relative Pronouns
	الذي،التي/ اللذان، اللتان، الذيْن، اللتين/ الذين، اللاتي
	3. الاسم الموصول المحايد
	Non-gender specific relative pronoun
	3.1 ما  who
	- أنت لا تفهم ما أشعر به.
	3.2 مَن What
	- لا أعرف مَن يعمل هنا.
	4. أسماء الإشارة في المثنى والجمع
	Demonstrative Pronouns in dual and plural
	هذان، هذين/ هاتان، هاتين/ هؤلاء
	5. نفي المصدر والصفة
	Negating adjectives & gerund
	غير + صفة
	عدم + مصدر
	6. إنّ وأخواتها
	Inna and its sisters
	إنّ، أنّ، لأنّ، لكن، كأن، لعل
	إعراب جملة إنّ
	7. كان وأخواتها
	Kana and its sisters
	كان، أصبح، أمسى، ما زال، صار، ليس، ما عاد، لم يعد
	إعراب جملة كان
	8. الإعراب
	Declension
	8.1 إعراب الأسماء
	Noun declension
	المفرد، المثنى، الجمع المذكر، الجمع المؤنث
	8.1.1 الاسم المرفوع
	Nominative
	الأستاذُ، الأستاذانِ، المترجمونَ، المترجماتُ
	8.1.2 الاسم المنصوب
	Accusative
	الأستاذَ، الأستاذيْنِ، المترجمينَ، المترجماتِ
	8.1.3 الاسم المجرور
	Genitive and dative
	الأستاذِ، الاستاذيْنِ، المترجمينَ، المترجماتِ
	8.2 إعراب الجملة الاسمية
	Nominal sentence declension
	المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع
	8.3  إعراب الجملة الفعلية
	Verbal sentence declension
	الفعل حسب نوعه، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب
	8.4  إعراب تمييز العدد
	Declension of number qualifier
	8.4.1 الأعداد من ۳ إلى١٠
	With numbers from 3 to 10
	جمع مجرور
	8.4.2 الأعداد من 11 إلى ٩٩
	With numbers from 11  to 99
	مفرد منصوب
	8.4.3  مئة/ ألف/مليون
	One hundred, one thousand and one million
	مفرد مجرور
	9. المثنى وجمع المذكر في الإضافة
	Dual and Plural in Idaafa
	في حالة الرفع: والداي، والداهُ، والدا صديقتي، مدرساي/ مدرستاي، مدرسوهُ ، مدرسو العلوم
	في حالتي النصب والجر:  والديَّ، والديْهِ، والديْ صديقي، مدرسيَّ، مدرسيهِ، مدرسي العلوم
	10. الأوزان (توسيع)
	Patterns (expansion)
	10.1  أوزان الفعل
	Verb patterns
	فَعَل/فَعُلَ/ فَعِلَ، فَعَّلَ، فاعِلَ، أفعلَ، تَفَعَّلَ ، تَفاعلَ، اِنفعلَ، اِفعلَّ، اِستفعَلَ
	10.2  أوزان المصدر
	Gerund patterns
	تَفعيل، مُفاعلة، إفعال، تَفَعُل، تَفاعُل، اِنفِعال، اِفتعال، اِفعِلال، اِستفعال
	10.3  أوزان اسم الفاعل
	Active participle patterns
	فاعِل، مُفَعِّل، مُفاعِل، مُفعِل، مُتَفاعِل، مُنفعِل، مُفتَعِل، مُفعِل، مُستَفعِل
	10.4 أوزان اسم المفعول
	The passive participle patterns
	مَفعول، مُفعَّل، مُفاعَل، مُفعَل، مُتَفَعَّل، مُتَفاعَل، مُفتَعَل، مُستَفعَل
	10.5 أوزان الفعل المبني للمجهول
	Passive Voice Patterns
	في الماضي: فُعِلَ، فُعِّلَ، فوعل، أُفعِل، تُفُعِّل، تُفوعِل، افتُعِل، استُفعِل
	في المضارع: يُفعَل، يفَعَّل، يُفاعَل، يُتَفَعَّل، يُتَفاعَل، يُفتَعَل، يُستَفعَل
	10.6 اسم المكان
	Nouns of Place
	مذكر: مَفعَل/ مَفعِل، مؤنث: مَفعَلة، جمع: مفاعِل
	11. الإضافة النكرة
	Indefinite IDaafa (possessive structure)
	- غرفة معيشة
	- رجل أعمال
	12. الخبر المقدم لوصف الأماكن
	Fronted Predicate for describing places
	-في هذه المنطقة مطاعم عديدة.
	- هذه المنطقة فيها مطاعم عديدة.
	13. "ذو" للتعبير عن الملكية
	“ذو" Expressing possession with
	ذو/ ذا/ ذي، ذات، ذوو/ ذَوي، ذوات
	14. تصريف الفعل المعتل
	Conjugating irregular verbs
	وصل/ يصل، قام، يقوم، قضى/ يقضي،  دعا/يدعو
	15. الأسماء الممنوعة من الصرف
	Diptote nouns
	مكاتب، أسابيع
	16. استخدام اسم الفاعل واسم المفعول كحال
	Using active participles and passive participles as adverbs
	-  خرجت أختي قاصدة جامعتها.
	- أحب الدجاج مشويا.
	UN LEVEL II ARABIC
	LINGUISTIC COMPETENCE - Lexis
	1. أماكن وتجارب
	Location and experience
	الاستقلال، الخصوصية، مكان، يوجد، مؤقت، غرفة المعيشة، الطابق، مفروشات، قديم ، حديث، يتكون من، ينقسم إلى، أكبر، أصغر، أحسن، أوسع من، مكان العمل، أشعر بالسعادة/ بالقلق/ بالخوف/ بالتوتر/ بالراحة
	2. عالم العمل والحياة المهنية
	Professional life and careers
	الفئات المهنية،المنظمات، المرتبات، البحث عن العمل، مميزات العمل وعيوبه، ظروف العمل، أساليب العمل، وسائل العمل، التقاعد، الاجتماعات، مسؤوليات العمل، مقابلات العمل، خطابات توصية، مراسلات
	3. المشتريات والبضائع
	Purchases and goods
	يعجبني ، لا يعجبني، أحب، لا أحب، أنا بحاجة إلى، أرغب في، أود أن، من المناسب أن ، أفضّل، أختار، أستبدل، أرخص، أغلى، الجودة  فوط، ملايات، عطور، بهارات، ملابس، أحذية، لحوم ، أسماك، حبوب، السوق ، المركز التجاري، الأسعار، التخفيضات، الفرص، القماش، الخامة
	4. ترتيبات واستعدادات
	Preparation and organisation
	من اللازم، يجب أن، من الضروري أن، أستأجر، أدفع، أصلح، أعد، أجهز، أجدد، أحسّن، أنقل، أرتب، أنظم، أستعد، مناسب، ملائم، مؤقت
	5. تواصل وتفاهم
	Communication and understanding
	أريد أن أعرف، أرجو أن تعلمني، بماذا تنصحني؟، طبعاً، أكيد، بكل سرور، أقصد أنّ، أعني بذلك أنّ، أي، لا شك، صحيح ،ربما، عسى، نعم ولكن، لعل، ممكن أن توضح لي؟، هل يمكنك أن تشرح لي؟،  كيف تفسر هذا، هل يمكن أن تكرر ما قلته، هل يمكن أن  تعطيني مثالا، لحظة من ...
	6. حقائق و تنبؤات
	Facts & Predictions
	أتمنى أن ، أحلم بـ ، أنوي أن، أعتقد أنّ، أظن أن، أتوقع أن، أتصور أنّ،  يبدو لي أنّ…، أفضل هذا لأنّ، من وجهة نظري، في رأيي، بالنسبة لي،  أعتقد أن، يبدو لي،  ولذلك، من الأفضل، من المناسب، من الصعب،  من السهل، أوافق، لا أوافق على
	7. سياحة وأسفار
	Travel and tourism
	وسائل السفر، المواصلات العامة، الخدمات، أنواع السفر، الإعداد للسفر، إجراءات السفر، الأكل في المطاعم، الموقع، الحدود الطبيعية والجغرافية، المعالم السياحية، تقاليد السفر، الهدايا التذكارية
	8.  أعياد واحتفالات
	Feasts and occasions
	حفلة، عيد، مناسبة، دعوة، وليمة، واجبات اجتماعية، تهنئة، ولادة، السبوع، الحنة، زفاف، نجاح، بطاقات، زينة، الاستعدادات، الترتيبات، الملابس المناسبة، الملابس التقليدية، تواريخ مهمة، الأعياد والمناسبات الدينية
	9. صحافة وإعلام
	Media and news
	يمتد من، يستمر إلى، المؤتمرات، المباحثات، المناقشات، المفاوضات، الانتخابات، الاحتجاجات، الزيارات الرسمية، التلفزيون، الإذاعة، المواقع الإلكترونية التطبيقات، المنتديات، المنصات، السوشيال ميديا: مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الحر، المدونات، الإعلام ...
	10. التعليم
	Education
	الدراسات المختلفة، مراحل التعليم، الجامعات والكليات، تعليم المرأة، التدريب المهني، الوظائف والمهن
	SOCIOCULTURAL COMPETENCE
	At every level of language competence, UN staff members are expected to function as social agents in a variety of multilingual and multicultural contexts and, as such, use existing plurilingual and pluricultural competences to further develop their li...
	Given the changing nature of the social and cultural contexts of the language, geographical location, language contact, history, values, etc., deciding on one list of minimum content for the Language-specific Curriculum would be inappropriate. This se...
	Sociocultural competence encompasses:
	- the ability to produce and understand utterances appropriately
	- rules of politeness
	- sensitivity to register, dialect or variety
	- norms of stylistic appropriateness
	- sensitivity to "naturalness"
	- knowledge of idioms and figurative language
	- knowledge of culture, customs and institutions
	- knowledge of cultural references
	- uses of language through interactional skills to establish and maintain social relationships
	Sociocultural competence allows the user to recognize and use social and cultural norms and conventions to communicate appropriately in a given context. According to the UN Language Model, this competency is composed of three main categories:
	o Variation: Awareness of dialects, social and geographical varieties and their connotations
	o Register: Awareness of the tone, style (communicative conventions), expression of (in)formality
	o Intercultural competence: Awareness of individual and others culture (traditions values, social conventions, etc.) and the UN culture (core values, inclusive communication, etc.)
	Sociocultural competence can be developed while acquiring new language skills, through immersion in another culture, by individual choice of reflecting with oneself and others.
	Among other factors, sociocultural competence takes into account the conjunction of language, cultural expression, expected expressions of human relations, reactions and attitudes. Therefore, sociocultural competence develops in an organic fashion rat...
	In addition to life experiences, individual factors -such as interest, curiosity and immersion or contact with the target culture(s)- play an essential role in developing sociocultural skills.
	While developing  sociocultural competence does not necessarily occur in parallel with the improvement of some linguistic aspects, for instance, memorizing vocabulary or mastering the target alphabet, acquiring a language necessarily requires developi...
	In the context of the United Nations, learning and assessing any language shall consistently emphasize sociocultural competence by, for example, selecting learning materials and topics that are socially and geographically representative of cultural re...
	The UN Language Framework principles not only underpin respect for diversity, but all dimensions of the inclusive use of language in multilingual communication.
	UN LEVEL III
	ADVANCED LEVEL OF LANGUAGE COMPETENCE
	UN LEVEL III ARABIC
	PRAGMATIC COMPETENCE - Functional Competence
	1.التواصل مهنيا واجتماعيا
	Interact socially and professionally
	1.1 استخدام الأسلوب المناسب في  الخطاب
	Address someone in a stylistically appropriate manner
	- السيدات والسادة أعضاء الوفود المحترمين، الرجاء التوجه إلى قاعة المؤتمرات الكبرى.
	- فخامة الرئيس، نرجو من سيادتكم اتخاذ التدابير اللازمة.
	1.2 دعوة شخص أو قبول أو رفض دعوات الآخرين بأسلوب مهذب
	Extend, accept or decline an invitation with courtesy
	- يشرفنا أن ندعوكم لحضور حفلنا السنوي.
	- نتقدم بالاعتذار عن عدم قبول دعوتكم الكريمة لظروف خارجة عن إرادتنا.
	- يشرفنا قبول دعوتكم لحضور احتفالكم بالعيد القومي.
	1.3الاعتذار والاعتراف بالخطأ
	Apologize and admit mistakes
	- أعتذر لما بدر مني، وأؤكد لك أنه لن يحدث مرّة أخرى.
	- بذلت قصارى جهدي وحاولت عدة مرات ولكن لم يحالفني التوفيق.
	- آسف على الإزعاج.
	1.4 التعبير عن التعاطف والمواساة والتعازي والإدانة والشجب  Express empathy, sympathy, condolences
	1.4.1 التعبير عن التعزية والمواساة
	Expressing condolences
	- تلقيت ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة حرمكم المصون.  نسأل الله لها المغفرة والرحمة.
	- مع خالص تمنياتي القلبية بالشفاء العاجل.
	1.5 توصيل معلومات أو أخبار عن الآخرين والرد عليها
	Convey information or news shared by other sand react
	- وفقا للمتحدث باسم المنظمة، سيتم تخفيض عدد العاملين بنسبة خمسة في المئة.
	- أخبرني زوجي للتو أن هناك حريق هائل في شارعنا، يا لطيف!
	6.1 الانتقاد والمدح والاختلاف
	Criticism, praise, disagreement
	- يؤسفني إبلاغك أنك لا يمكنك الاستمرار في العمل في هذه المنظمة بسبب سلوكك غير المقبول.
	- آسف، هذا غير مقبول.  فلا يمكن أن نلقي بكل اللوم عليك وحدك.
	- تعجبني الطاقة الإيجابية التي تبثها فيمن حولك.
	2. الوصف والسرد والشرح المفصل
	Provide detailed information.  Describe and narrate
	2.1 إشعارات عامة بالأسلوب المناسب  Make a public announcement in a stylistically appropriate manner
	- يسرنا الإعلان عن البدء في استقبال طلبات التسجيل.
	- يقيم نادي الكتاب العربي احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر .  للاستعلام والحجز يرجى الاتصال برئيس النادي.
	2.2 تقديم سرد تفصيلي للأحداث والملابسات في الماضي  والحاضر والتكهن بالمستقبل
	Narrate in detail experiences and situations in the past and present and speculate on potential scenarios in the future
	- في الأسابيع الأخيرة، ارتفعت وتيرة الغارات الجوية والضربات الأرضية في
	جنوب وغرب إدلب، وفقا للمتحدث الذي أوضح أيضا أن تلك الضربات بحسب
	مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تسببت في عدد كبير من الضحايا في
	صفوف المدنيين.
	- يتوقع الخبراء ازديادا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الأسبوعين القادمين
	مما قد يؤدي إلى حدوث بعض الوفيات بين كبار السن والرُّضع.
	2.3 الوصف التفصيلي للأفكار المجردة
	Describe abstract topics in detail
	- العقل هو مجموعة من القدرات المتعلّقة بالإدراك، والتقييم، والتذكّر، وأخذ القرارات.
	- "ليست العواصم الإدارية   للمستبدين ابتكارا لأنظمة الحكم العسكري الحديثة، بل
	عرفها التاريخ الإسلامي منذ أن تولى السلطة العسكريون منذ مئات السنين."
	2.4 نقل المعلومات والشروح والمبررات عن الآخرين
	Report information, explanations and justifications from others:
	- أعلن المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف للشرق الأوسط أن أوضاع الأطفال
	في المنطقة ككل قد شهدت تقدما ملحوظا في عدد من المجالات نتيجة للدعم
	المادي والمعنوي الذي شهدته المنظمة خلال السنتين الأخيرتين.
	- دعا الأمين العام جميع الجهات إلى الالتزام بحوار شامل وفعال  والعمل
	بحسن نية بحثاً عن حلول سلمية.
	- أعلن كبار قادة الأعمال أنهم على استعداد لتوحيد قواهم و تعبئة مليارات
	الدولارات من القطاع الخاص لتخصيصها لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
	2.5  إعطاء إرشادات تقنية وتوجيهات ونصائح مفصلة (تقديم حلول مناسبة للمشاكل)
	Give detailed technical instructions and advice (problem-solving)
	- عند اكتشاف الحريق، أخرج جميع من في الموقع واجعلهم في مكان آمن.
	- لا تحاول الدخول إلى موقع الحريق لأخذ شيء من المتعلقات الشخصية.  قم
	بالاتصال بالدفاع المدني على الرقم…
	- قم بفصل الجهاز ثم أعِد تشغيله.
	2.6 جمع وتلخيص المعلومات Synthesize and summarize information
	- وأضاف الباحثون أنه إذا زاد الفرد من استخدام الوسائل الاجتماعية بشكل أسوأ
	في سنة معينة، فلن يؤدي ذلك بالضرورة إلى معاناته من الاكتئاب أو القلق
	بصورة أكثر سوءً. وهذا يعني أن وسائل التواصل الاجتماعي لن تؤثر على
	الصحة العقلية للفرد عند فحصها على المستوى الفردي.
	- وقال السيد فلان: "إنّ التقارير المقدمة لم تكن كافية لتكوين رؤية شاملة خاصة
	بهذا الطرح."
	- "وبناءً على ما قد تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير، فإنّ…"
	3.تبادل المعلومات: الدفاع عن وجهات النظر والمجادلة والتفاوض
	Exchange Information: Defend viewpoints and negotiate
	3.1 التعبير عن الرأي ودعمه بمختلف الأدلة والبراهين
	Defend and support opinions using diverse reasons
	- نحن نعتقد أن نظام الصحة ينبغي أن يتطور، كما يتضح من العديد من
	دراسات مركز البحوث.
	- وبناءً على المعطيات السابق ذكرها، فمن الأمثل أن يتم تمرير القرار محل
	النقاش.
	3.2 التعبير عن الموافقة على أو الرفض لحقائق مؤكدة أو محتملة مع شرح الأسباب والمبررات
	Express approval or disapproval of accomplished or potential facts with supporting justifications and reasons
	- ويؤسفنا تضارب وجهات النظر في هذا الإطار إذ أن حزبنا يرى بضرورة
	تقديم الانتخابات  النيابية على الرئاسية للتمكن من إنهاء التعديلات الدستورية
	قبل اختيار الرئيس القادم للبلاد.
	3.3 الافتراض والتكهن بالعواقب مع إعطاء التفاصيل
	Hypothesize, predict consequences providing details
	-  من المتوقع حدوث خلافات عميقة بين أعضاء مجلس الوزراء حول إمكانية
	زيادة الميزانية المخصصة لتطوير قطاع الإسكان بنهاية هذا العام المالي نظرا
	للحاجة الماسة لزيادة ميزانيتي قطاعي التعليم والصحة.
	-  أتوقع أن يتم طلاقهما قريبا نظرا لعدم التوافق الفكري والاجتماعي بينهما.
	-  ربما اضطررت للعودة في وقت أبكر لسبب ما، لم نكن نعرفه.
	3.4 التعبير عن الآراء المبدئية والتماس الحذر والحيطة في إبداء الرأي
	Express initial opinions and hedging
	- لا أجرؤ على تقديم توقعات محددة بشأن موعد القضاء على مرض الملاريا.
	- بعد انتهاء الدورة الأولى من الاجتماعات، يمكننا توقع نجاح المفاوضات
	بشكل مبدئي.
	3.5 التأكيد على الأرضية المشتركة والاعتراف بالاختلافات
	Confirm common grounds and acknowledge differences
	- وأنا كذلك أرى عدم ضرورة السفر هذا الصيف.
	-  الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
	3.6 التفاوض، محاولة إقناع الغير من خلال الدفاع عن الإيجابيات ودحض السلبيات
	Negotiate, persuade others defending positives and refuting negatives
	- على الرغم من أن العلاقات الإنسانية تشكل أولوية بالنسبة لنا، فإن علينا إعادة
	التفكير في الاستراتيجية التي سنتبعها.
	- قد تكون على حق لكنني لا أشعر بذلك على أية حال.
	- نعم، يجب علينا الاحتجاج ولكن في الوقت نفسه لا يمكن إنكار ضرورة إيجاد
	بدائل.
	4. التعبير عن المشاعر والآراء والاتجاهات الشخصية الخاصة ونقلها عن الآخرين
	Express one’s feelings, attitudes and opinions and those of others
	4.1 التمني والرجاء في الماضي والمستقبل والأمنيات المستحيلة
	Expressing hopes and (im)possible wishes in past
	and future
	- أتمنى لو نذهب في رحلة إلى المالديف هذا الصيف.
	- لعلكم تكونون بخير.
	- ليتكم كنتم معنا.
	4.2 التعبير عن المشاعر السلبية والإيجابية والثناء على الآخرين
	Express negative and positive feelings and praise others
	- لا يساورني شك في قدرتك على تحقيق أهداف المشروع.
	- لحسن حظنا أنك معنا.
	- سئمت من لا مبالاتهم تجاه مشاكلنا.
	- أسقط في يدي ولم أدر ماذا أفعل حينئذ.
	4.3 نقل المشاعر والمواقف  الإيجابية والسلبية عن الآخرين أو تخمينها
	Conveying and hypothesizing about others’ stances and feelings (positive and negative)
	- استشعرت  رضاه عن الأمر.
	- لطالما عبّرت عن عدم ارتياحها للقيام بهذه المهمة.
	4.4 اللوم و التأنيب والتعنيف
	Blame and reprimand
	- لا أدري كيف لا تخجل مما فعلته.
	- كان يجب أن تذهب عندما قلت لك.
	- كان عليك تتجاهل الأمر برمّته.
	5.  التواصل بهدف التأثير على الآخرين وتنظيم الأداء Influence others and regulate action
	5.1  إعطاء وتلقي أوامر أو طلبات أو تعليمات
	Give and accept orders, request or instructions
	- أرجوكم عدم الاتصال بي.
	-  أتوسل إليكم ألا تنقطعوا عن الزيارة.
	- لا تقلق، سأقوم بما في وسعي لإنجاز الأمر بأسرع ما يمكن.
	5.2 نقل التعليمات والأوامر و الطلبات
	Convey instructions, commands and requests
	- طلبت منا حكومة البلدية المشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي.
	- يريد موظفو وكالة السفر أن ندفع جميع النفقات مقدما.
	5.3 التعبير عن  الشروط والمتطلبات والموانع
	Express conditions, requirements and restrictions
	- ما لم يكن هناك حدث غير متوقع وبقدر ما تسمح الظروف الشهر القادم، فسوف نقدم نتائج الاستطلاع.
	- عبّرت المعارضة المسلحة عن استعدادها لوقف إطلاق النار شرط أن تجلس
	جميع الأطراف على طاولة المفاوضات تحت إشراف منظمة دولية.
	5.4 التذكير والتنبيه والتحذير
	Remind, alarm and warn
	- أنبهك إلى ضيق الوقت.
	- أو أن أألفت انتباهك إلى إن هذه آخر مرّة سأقبل فيها أن تقوم بمثل تلك
	الأفعال.
	- أحذرك من تجاهل الأمر، عليك الذهاب إلى الطبيب لتفادي تفاقم الالتهاب.
	5.5 دعم و تشجيع الآخرين
	Support and encourage others
	- لا تخف من ارتكاب خطأ، فلن يحدث شيء.
	- أكد لي أنه سيبذل قصارى جهده لجعل لإنهاء هذا المشروع على أكمل وجه
	في الوقت المحدد.
	- أكدت المنظمة التزامها بالدعم اللا محدود لمبدأ المساواة بين الجنسين.
	6. تنظيم الخطاب والإنشاء
	Organize Speech and Composition
	6.1 بدء السرد أو المخاطبة  وختمهما
	Start, request and conclude narration
	- بادئ ذي بدء، أود أن أشير إلى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي بالرغم من كل آثارها السلبية التي انعكست على المجتمعات.
	- في الختام، وبناءً على كل ما سبق، فيمكننا التأكيد على ضرورة انصياع الحكومات لإرادة شعوبها.
	- هل سمعتم آخر الأخبار؟
	6.2 ربط الأفكار والمواضيع في تسلسل منطقي
	Establish logical order and connection between facts and topics
	- على الرغم من الجهود المبذولة، لم يكن في الإمكان خفض انبعاثات الغاز.
	6.2.1 إعادة الصياغة لتسليط الضوء على أهم النقاط والخلاصات
	Rephrase and highlight main points and conclusions
	- وهكذا، يعتبر هذا العمل واحدا من أقدم الأعمال  الفنية المعروضة في هذا
	المتحف إن لم يكن أقدمها على الإطلاق.
	6.2.2. سرد المسببات والعواقب
	Narrate cause and consequence
	- على الرغم من أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الأكثر انتشارا في العالم، إلا أن
	الكثير من برامج الدكتوراه في الجامعات الأمريكية تشترط معرفة لغة أجنبية
	للقبول بها، وذلك من أجل توسيع نظرة الطالب للعالم.
	6.2.3 التجنب وتغيير الموضوع
	Avoid and change topic
	- لنضع خلافاتنا جانبا، ونركز على كيفية تطوير أساليب العمل.
	- فلننح هذا الموضوع جانبا الآن على أن نناقشه لاحقا.
	- آسف، لا يمكنني قبول عرضك الآن، ربما في المستقبل أفكر في الأمر.
	6.3 الدماثة في الطرح: نص يعتمد لهجة إيجابية ويركز على الجمهور المتلقي
	Courtesy: Compose a positive text considering the audience
	6.3.1 مراعاة تنوع المصطلحات في البلدان العربية
	Consider idiomatic diversity among Arab countries
	- تنظيم تربصات = تنظيم دورات تدريبية
	- الخصخصة = الخوصصة = التخصيصية
	- الساتل = القمر الصناعي / الخليوي = المحمول = الجوال
	6.3.2 استعمال المصطلحات الأكثر شيوعا
	Utilize most common terms
	- استخدام "الميلاد" لا "الازدياد"
	- استخدام "التأشيرات" لا " السمات"
	- استخدام "القاضي" لا الحاكم" بمعنى judge
	6.3.3 استخدام لغة شاملة جنسانيا
	Using gender-inclusive language
	- لدى العاملين والعاملات في الوزارات والهيئات فرص متساوية.
	- الرجاء كتابة الاسم على ورقة الامتحان.
	- ويولي صناع القرار أهمية كبيرة لجهود القضاء على ظاهرة تسرب الأطفال
	من المدارس.
	6.4 مراعاة العين
	Construct a visually-considerate composition
	6.4.1 علامات الترقيم
	Punctuation rules
	- إن جدول أعمال اللجنة حافل؛ لذلك ستستغرق الجلسة وقتا طويلا.
	- تعني الإسكوا بقضايا عدة، مثل: قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين، وقضايا
	الحكم والنزاعات.
	6.4.2 كتابة الأرقام والشهور
	Writing numbers and using various calendars
	- كانون الأول/ ديسمبر
	- استخدام "يوينو" و"يوليو" وليس "يونيه" و"يوليه"
	6.4.3 . الترتيب الأبجدي وما يقابله في اللغة الإنجليزية فيما يخص
	وثائق الأمم المتحدة
	Arabic alphabetical order in UN documents and its English counterparts
	استخدام الترتيب الهجائي "أبجد هوز" بالشكلين التاليين:
	- (ا) = a
	- (ألف) = A
	6.5 الاتساق والتماسك
	Consistency and coherence
	- لم أهرب من المشكلة وإنما حاولت حلها بالشكل الذي كنت أراه مناسباً.
	- صحيح أن الحكومة الحالية تمكنت، إلى حد ما، من السيطرة على اليمين
	المتطرف وقمع تحركاته، إلا أنه تبقى هناك تساؤلات كثيرة حول مصداقية
	شعار " الانفتاح على الجميع" الذي تبنته لدى وصولها إلى السلطة.
	UN LEVEL III ARABIC
	PRAGMATIC COMPETENCE - Discourse Competence
	الإلزام
	Obligate
	لا سبيل إلى/ لـ… إلى بــ، مما يحتم، ينبغي
	التلخيص والاستنتاج
	Summary and conclusion
	وهكذا … فإنّ، ومن الممكن أن نستخلص، ونستخلص مما سبق، بكلمات أخرى، وبطريقة أخرى، وهكذا يمكننا القول، وعليه فـ، بموجب، بالضرورة، ليس بالضرورة، من البديهي أن، وما إلى ذلك، هذا لا يعني، من ثمّ
	التوضيح
	Clarification
	مما يعني،  وبعبارة أخرى، المقصود بذلك، والمغزى من هذا
	التخيير
	Offering choices
	إما ...وإما، إما … أو، إذا أردت ...، فعليك
	الاستدراك والاستطراد
	Amend and digress
	أما … فـ، وجدير بالذكر، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار، جزء لا يتجزأ، عاجلا أم آجلا، على كل حال، وعلى أي حال، وما إلى ذلك
	التخصيص والتعميم
	Specify and generalize
	على الإطلاق، عموما، في كل الأحوال، بالأخص، على وجه الخصوص، لا سيما
	التعارض
	Contradiction
	ولكن بالعكس، وفي المقابل، بيد أن، وإنما،  على الرغم من أن، إطلاقاً
	الشك والترجيح
	Doubt and outweighing
	ربما،  لعل، من المحتمل،  يمكن، على الأرجح
	التأكيد
	Confirmation
	مما لا شك فيه، مما لا ريب ليه، مما لا يدع مجالا للشك
	UN LEVEL III ARABIC
	LINGUISTIC COMPETENCE - Morphology and Syntax
	1. الأمر والنهي
	Prohibition and Imperative
	- افصل الجهاز، ثم اضغط على زر التشغيل مرّة أخرى.
	لا تقلل من شأن الآخرين فينفر الناس منك.
	2. اسم الإشارة بعد الاسم المشار إليه
	Demonstrative Pronouns after the Noun
	- نحن نثمن كثيرا مجهوداتك هذه ونتطلع إلى المزيد من التعاون المستقبلي.
	3. معاني "ما"
	ما  Meanings of
	3.1  "ما" الفعلية والظرفية
	Verbal & Adverbial
	3.1.1  النافية + الفعل الماضي Negation ما  Past tenses+ :
	- ما أعرت الموضوع  أي اهتمام.
	3.1.2 ما الظرفية
	Adverbial gerund ما + المصدر
	- بعدما أعدنا التفكير، قررنا إلغاء الرحلة.
	3.1.3 ما الزمانية
	Temporal adverbial "ما"
	- ما دمت تتصرف بهذا الشكل، فإن استمرارك في هذا العمل غير
	مضمون.
	- لن يتم تمرير القرار ما لم توافق عليه كل الأطراف.
	3.1.4  "ما" الزائدة
	Deletable “ما”
	- إذا ما أدركت الحكومات مسؤولياتها تجاه شعوبها لتم القضاء على الفقر والمرض.
	3.2"ما الاسمية والشرطية
	Nominal & Conditional
	3.2.1 "ما" الاستفهامية
	Interrogative
	- لِمَ لم تنتهِ من المهمة إلى الآن؟
	3.2.2"ما" الموصولة
	"ما"   Relative pronoun
	- اشترينا كل ما نحتاج إليه من أصناف الأكل استعدادا للعاصفة.
	3.2.3 "ما" التعجبية
	Exclamatory
	- ما أسرع الأيام.
	3.2.4" ما" الإبهامية"
	Indefinite “ما”
	- يوما ما ستتمكن الشعوب من تحقيق كل تطلعاتها نحو الحرية والعدالة
	والرخاء.
	3.2.5 "ما" الشرطية
	Conditional “ما”
	- أينما أذهبْ يذهبْ.
	4.  الفعل الناقص ومشتقاته
	Derivatives of Verbs Ending in Vowels
	4.1-المصدر
	Gerund
	سمّى – التسمية، عانى - المعاناة، تمنّى - التمنّي
	4.2 اسم الفاعل
	Active Participle
	نسي – ناسٍ/ الناسي، عانى – مُعانٍ/ المعاني، تمنّى – متمنٍ/ المتمنّي
	4.3 اسم المفعول من الفعل الناقص والاسم المقصور
	Passive Participle & Shortened Nouns
	دعا – مَدعوّ، تمنّى – مُتَمَنّىً/ المتمنى، استثنى – مُستَثىً/ المستثنى
	4.4 المبني للمجهول
	Passive Voice
	دعا - دُعِيَ، يُدعى/ سمّى - سُمٍّيَ، يُسمّى/ نادى - نودِيّ، يُنادى
	5. الجذر الرباعي
	Quaternary Root
	- هيمنت التكنولوجيا على حياة البشر وأصبحت أحد أهم عوامل العولمة.
	6. العدد (توسيع): الأعداد المركبة وقواعد تمييز العدد
	Numbers (expansion): Compound Numbers & Number-Qualifier Agreement Rules
	- اشترك في المفاوضات عشرُ نساءٍ وستةُ رجالٍ.
	7. كان وأخواتها (توسيع)
	Helping verbs: kaana & sisters
	- لست أدري.
	- ما زالت الشعوب تناضل من أجل حصولها على حقوقها المشروعة.
	- لم نعد نخشى قول الحق.
	8. استخدامات "قد":
	قد + الماضيDifferent usages of
	Followed by past tense verbs 8.1
	- حرصا على الصحة العامة، فقد قررت الجامعة منع التدخين في حرمها.
	8.2 كان + قد + الماضي
	was +  قد + past
	- عندما وصلنا إلى البيت، كان قد غادر هو.
	8.3  وقد + الماضي: جملة الحال
	In adverbial sentences
	- غادر البلد وقد أدرك أن استمرار علاقتهما أصبح مستحيلا.
	9. أسلوب الشرط
	Conditional
	9.1 الشرط مع المضارع المجزوم
	Conditional with jussive verbs
	- متى تذهب، سأذهبْ معك  إن شاء الله.
	9.2 استخدام أدوات الشرط: إن، إذا، لو، مَن، مهما، أينما، حيثما، متى
	Using conditional particles
	- إن تتحمس للفكرة، نبدأ التنفيذ على الفور.
	- إذا كان الوقت يناسبك، فلنتقابل غداً.
	10. أفعال المقاربة والشروع والرجاء
	Verbs of Proximity, Initiation and Hope
	-كاد يطير من الفرح عند سماعه خبر ولادة ابنته.
	-أخذت في البكاء عندما تذكرت مأساة معاناتها كلاجئة.
	-عسى أن تتحسن الأحوال قريبا.
	11. أنواع المفاعيل
	Object Types
	11.1 المفعول به
	Direct Object
	- قرأت المقالتين هذا الصباح فوجدت تناقضات كثيرة بينهما.
	- دعوتك إلى الاحتفال، لكنك لم تأتِ.  لعل المانع خيرا!
	11.2 واو المعية والمفعول معه
	Mutually Conclusive Object (Object of accompaniment)
	- ما تقوم به الحكومة يتنافى وقواعدَ الديمقراطية.
	11.3 المفعول المطلق
	Objects derived from cognitive verbs
	- سررنا بحضوركم الحفل سرورا شديدا.
	11.4 المفعول لأجله
	Object of Reason
	- ثارت الشعوب توقا إلى الحرية.
	11.5 المفعول فيه
	Adverbial
	- غادر اللاجئون بلادهم ليلا.
	- مكثنا هناك شهرا.
	- اختبأت وراء الباب.
	12. البدل
	Appositive
	- كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حاكما عادلا.
	- أكلت الكعكة ثلثها.
	- أعجبت بأخيك خالد.
	- هذا الكتاب رائع.
	13. التوكيد
	Reflective Phrase (Emphasis)
	- كلمت السفير نفسه.
	- حاز  الموظفون جميعهم زيادات في المرتبات.
	- قابلت المرأة عينها.
	13.1 التوكيد اللفظي والمعنوي
	Verbal and semantic emphasis
	- ذهبنا نحن إلى مكان الحادث.
	- جاء الرئيسان كلاهما.
	- تكلم المدراء كافتهم.
	14. أسلوب القسم
	Oath
	- تالله لأقولن الحقيقة.
	- والله  لأدرس حتى أنجح مثله.
	15. أسلوب المدح والذم (نعم و بئس)
	Praise and Disparage/ Blame
	- بئس السّلوك الكذب.
	16. أسلوب الاستغاثة
	Asking for help
	(يا)، وزيادة لام مفتوحة بعدها ولام مكسورة لأول المُستغاث له.
	-  يا لَمحمدٍ لغيثٍ!
	- وا رباه!
	17. أسلوب التحذير
	Solicitation and Warning
	-إياك والغرور.
	18. أوزان المؤنث والمذكر
	Feminine & Masculine Patterns
	18.1  الألوان: مراجعة وتوسيع
	Colors: Revision & Expansion
	- أحمر/ حمراء
	18.2 اسم التفضيل فعلى
	Comparative pattern (fu3laa)
	أخرى، صغرى
	18.3 صفات مؤنثة على وزن المذكر
	Feminine adjectives in masculine patterns
	حامل، عانس، مرضع
	18.4 صيغة المبالغة المنتهية بتاء مربوطة للإشارة إلى التفوق أو النبوغ في مجال ما
	Exaggeration pattern ending in the feminine marker denoting excellence
	علّامة/ رحاّلة
	19. "إذا" الفجائية
	Surprise إذا
	- كنت أمشي أمام النهر، وإذا بي أرى ولداً يغرق ويصيح طالباً المساعدة .
	20. المنادى
	Vocative
	يا، أيا، أ، أيها، أيتها، هيا، آ، أي، وا
	- أي بنيتي احفظي عليك لسانك.
	UN LEVEL III ARABIC
	LINGUISTIC COMPETENCE - Lexis
	1.  ألقاب الوظائف والتخاطب والدعوات
	Titles and forms of address and invite
	الأمين العام، نائب الأمين العام، المدير، الرئيس، التنفيذي، المدير المالي، ممثل البعثة، سفير، رئيس الوزراء،
	السيد عضو الوفد، معالي الوزيرة، فخامة الرئيس، سمو الأميرة، جلالة الملك، معالي السادة الوزراء، حضرات الأعضاء المحترمين
	يسعدنا أن ندعوكم إلى، تسعدنا دعوتكم ، يشرفنا أن نقبل دعوتكم الكريمة، نعتذر عن عدم قبول دعوتكم الكريمة ،
	الحفل السنوي ، العيد الوطني، الحفل الخيري، الاحتفال بذكرى …، حفل تكريم، الاحتفال باليوم العالمي لـ…، تسعدنا مشاركتكم في المؤتمر الصحفي المقام في تمام الساعة …، مؤتمر، اجتماع
	أسلوب الجمع في الخطاب:
	نحن ،أنتم ،سيادتكم ، فخامتكم، حضراتكم، تفضلوا بقبول فائق الاحترام، نرجو التكرم بـالنظر في طلبنا، نرجو التوضيح
	2. خبرات ومتطلبات وأحداث العمل
	Work experience, requirements and events
	ظروف العمل، مكان العمل، أنواع العقود، الرواتب، الإجازات، التقاعد
	البحث عن وظيفة، مقابلات العمل، الخبرات العملية، التعليم العالي، المؤهلات، الإمكانيات، الاهتمامات، أخلاقيات العمل، آداب التواصل، وثائق العمل، التقارير، الخطابات، تكافؤ الفرص، التعيين، التوازن، التمييز، التميّز، المساواة، الحقوق، الواجبات، أصحاب العمل،...
	3.  التقييم والأداء المهني
	Professional performance and evaluation
	تحمل المسؤوليات، الامتثال، القيادة، العمل الجماعي، التحيزات، سوء الفهم ،المواعيد النهائية، عدم التوافق، التدريب، نقاط الضعف، المزايا، العيوب، الآثار، العواقب، المعطيات، المقدمات، اليأس، الاعتراف، الارتباك، الخوف، الاستياء، الانتقام، إلقاء اللوم والاته...
	4.  الإدارة والمفاوضات والإجراءات
	Management, negotiation and procedures
	التفاوض، الحوار، المناقشة، الجدل، حاد، دبلوماسي، رسمي، أنكر، وبخ، رفض، غضب، شجب، أكد، أصر، سيطر، سلط الضوء، أقنع، اقتنع، وافق، توافق، اتفق، طرح الأفكار، كسب الثقة، عدم الاحترام، عدم الارتياح، تشويه السمعة، تعددية الأطراف، الالتزام بالاتفاقيات، المعاهد...
	ما رأيك في ...؟، كيف تفسر …؟، ما تعليقك على ...؟، كما تم الاتفاق، كما اتفقنا، كما تعملون، كما هو معلوم لديكم، من المعروف
	5. العواطف والمشاعر
	Feelings and emotions
	الأمل،الإحباط، الاكتئاب، الدونية، الغيرة، في حيرة من أمره، عاجز، معجب، مندهش، محظوظ، المدح، الذم، الرثاء، الفرح ،المعاناة ،الرضا، خيبة الأمل، الاعتزاز بالنفس، التقليل من الذات، تحمل الأعباء، الشعور بالارتياح، الاندهاش، الأسى، القلق، الجزع ،الحيرة والش...
	-التعبير عن المشاعر:
	قال متنهدا، بصوت مرتعش، بحماس شديد، باشمئزاز، سعدنا أن، سعدنا بـ، إنه لمن دواعي سرورنا أن ، سُررنا بـ، ومما يدعو للأمل، نتشرف بـ، تشرفنا بـ، يؤسفنا أن، نأسف لـ، ببالغ الحزن والأسى، من المؤسف أن، نتحمل أعباء أو عبء، من المزعج أن، مما يحز في النفس أنّ،...
	6.العلاقات الإنسانية، المبادئ والقيم، المعتقدات
	Human relations, values and principles, beliefs
	الإخلاص، التفاني، الحنان، الاهتمام، التعاطف، المساواة، العنصرية، العدل، الضرر،الإضرار، التحامل، العداء، العقوق، الدبلوماسية، الإحساس بالواجب، الاستقلال، التشدد، التسيُّب، الانتماء، الفخر، الكرامة، العمل التطوعي، المجازفة، المحرمات، الإيمان، الاعتقاد، ...
	7. الكلمات المعربة والمتعلقة بالإعلام والتكنولوجيا والحياة اليومية
	Arabized words: Media, technology and everyday related
	تكنولوجيا، لايف، لايك، كومنت، بلوك،  فيوز، فولوَرز، كمبيوتر، توك شوز، السوشيال ميديا، فيوارز،
	يسيّف، يفارورد، يسَتَّب، يدَلِّت، يبلّك، يفَرمَت، يأفوَر، يهَنِّج، يشَيِّك،  يكنسل
	8. مواضيع ذات صلة بالشؤون العامة
	Areas of public interest
	- السياسة والدين والمجتمع
	- دور الإعلام
	- التطور والتنمية في المجتمعات العربية
	- حقوق الإنسان
	- المساواة بين الجنسين
	- حقوق الأطفال
	- الصحة والعادات الاجتماعية
	- البيئة
	- الهجرة
	- الهوية العربية
	- الأخبار
	SOCIOCULTURAL COMPETENCE
	At every level of language competence, UN staff members are expected to function as social agents in a variety of multilingual and multicultural contexts and, as such, use existing plurilingual and pluricultural competences to further develop their li...
	Given the changing nature of the social and cultural contexts of the language, geographical location, language contact, history, values, etc., deciding on one list of minimum content for the Language-specific Curriculum would be inappropriate. This se...
	Sociocultural competence encompasses:
	- the ability to produce and understand utterances appropriately
	- rules of politeness
	- sensitivity to register, dialect or variety
	- norms of stylistic appropriateness
	- sensitivity to "naturalness"
	- knowledge of idioms and figurative language
	- knowledge of culture, customs and institutions
	- knowledge of cultural references
	- uses of language through interactional skills to establish and maintain social relationships
	Sociocultural competence allows the user to recognize and use social and cultural norms and conventions to communicate appropriately in a given context. According to the UN Language Model, this competency is composed of three main categories:
	o Variation: Awareness of dialects, social and geographical varieties and their connotations
	o Register: Awareness of the tone, style (communicative conventions), expression of (in)formality
	o Intercultural competence: Awareness of individual and others culture (traditions values, social conventions, etc.) and the UN culture (core values, inclusive communication, etc.)
	Sociocultural competence can be developed while acquiring new language skills, through immersion in another culture, by individual choice of reflecting with oneself and others.
	Among other factors, sociocultural competence takes into account the conjunction of language, cultural expression, expected expressions of human relations, reactions and attitudes. Therefore, sociocultural competence develops in an organic fashion rat...
	In addition to life experiences, individual factors -such as interest, curiosity and immersion or contact with the target culture(s)- play an essential role in developing sociocultural skills.
	While developing  sociocultural competence does not necessarily occur in parallel with the improvement of some linguistic aspects, for instance, memorizing vocabulary or mastering the target alphabet, acquiring a language necessarily requires developi...
	In the context of the United Nations, learning and assessing any language shall consistently emphasize sociocultural competence by, for example, selecting learning materials and topics that are socially and geographically representative of cultural re...
	The UN Language Framework principles not only underpin respect for diversity, but all dimensions of the inclusive use of language in multilingual communication.
	UN LEVEL IV
	EXPERT LEVEL OF LANGUAGE COMPETENCE
	UN LEVEL IV
	As UN Level IV is the expert level of language competence, the learning objectives of the language user are highly specialized and will vary significantly depending on the given context, the field of expertise and the tasks required. Therefore, the Co...
	Subsequently, the Language-specific Curriculum can only be created for UN levels I to III with no language-specific content existing for UN Level IV.

