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  143٩ هـ - 201٧ م

دليل المتقدم الختبار

 معلمي اللغة العربية
األدلة التخصصية

إعداد إدارة االختب�ارات املهني�ة







يمثــل مشــروع »املعايــر املهنيــ�ة للمعلمــن« 

وأدوات تقويمها أحد املشــاريع الرئيســة لشــركة 

تطوير للخدمات التعليمية بمشــروع امللك عبدهللا 

لتطوير التعليم العام )تطوير(، ويأيت املشــروع ضمن 

عدد من املشــاريع اليت ينفذها املركز الوطين للقياس 

)قياس( ضمن الشــراكة اإلســراتيجية مــع وزارة 

الربي�ة والتعليم للرفع من كفاية املعلمن بما حيقق 

األهداف التطويرية للوزارة وحتسن مخرجاتها.

مقدمة
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    الهدف من الدليل 
التهيؤ واالستعداد ألداء االختب�ار، من خالل تقديم  الدليل ملساعدة املتقدم الختب�ار املعلمن على  أعد هذا 

معلومات مفيدة عن محتوى االختب�ار، واجلوانب اليت يغطيها، وكيفية تن�اولها يف أسئلة موضوعية من نوع 

اختي�ار من متعدد.

على  املتقدم  تساعد  للتمرين  وأسئلة  باملعاير،  ربطها  وكيفية  االختب�ار  أسئلة  على  أمثلة  الدليل  يقدم  كما 

تعّرف طريقة أداء االختب�ار وطبيعة أسئلته، مع العلم أن األمثلة اليت يقدمها الدليل ال تغطي جميع جوانب 

االختب�ار، وال تعرب عن مستوى سهولة أو صعوبة األسئلة اليت يقدمها االختب�ار الفعلي.  ويقدم الدليل أيضا 

توصيات عامة مفيدة لالستعداد لالختب�ار وطريقة أدائه. 

 لبقية األدلة العامة اليت 
ً
ويأيت هذا الدليل الذي يركز  على اجلانب التخصيص ملعليم اللغة العربي�ة، مكمال

م توجيهات ألداء االختب�ار وإرشادات عن نوعية  تتن�اول اجلوانب التربوية العامة ملهنة التدريس، أو اليت تقدِّ

األسئلة وكيفية تن�اولها.

    تنظيم الدليل  
اليت  األسئلة  وعدد  معيار،  لكل  النسيب  والوزن  العربي�ة،  اللغة  معليم  معاير  عن  موجزة  نب�ذة  الدليل  يقدم 

باملعاير، يلي ذلك أسئلة تدريبي�ة تمكن املخترب من  أمثلة على األسئلة وكيفية ربطها  يغطيها، ثم يعرض 

م بتوصيات مفيدة الستعداد املعلم لالختب�ار. 
َ
ت

ُ
ب على أسئلة االختب�ار الفعلي، و ي التدرُّ

 مزيد من املعلومات
 ملزيد من املعلومات عن االختب�ار وطريقة التسجيل والبي�انات الكاملة عن املعاير ، يريج الدخول على موقع 

      www.q i y a s . s a املركز الوطين للقياس 
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  تنظيم محتوى االختب�ار: 
 وفق مجاالت، حيوي كل مجال منها معياًرا أو أكرث، 

ْ
مت

ِّ
ظ

ُ
يغطي االختب�ار محتوى املعاير التخصصية للغة العربي�ة، وقد ن

وين�درج حتت كل معيار عدٌد من املؤشرات، وتوضع األسئلة بن�اًء على هذه املؤشرات.

التخصص: اللغة العربي�ة  

املجال: النحو

املعيار: يعرف املعلم أقسام الكلمة، وأحوالها من حيث اإلعراب والبن�اء، والتعريف والتنكر.

املؤشر: يصنف الكلمة إىل اسم وفعل وحرف .

السؤال: 

صمم كل سؤال من نوع االختي�ار من متعدد لقياس أحد املعاير من خالل أحد مؤشراته، وال 

يلزم أن تغطي األسئلة جميع املؤشرات.

يمثل اسم ورقم التخصص، ويتضمن كل ختصص مجموعة من املجاالت.

املجال هو أحد فروع التخصص املكونة له يف مجملها، وين�درج حتت كل مجال مجموعة من 
املعاير.

املعيار حيدد ما ينبغي على املعلم معرفته أو القدرة على أدائه، وين�درج حتت كل معيارمجموعة من 
املؤشرات.

املؤشر يتن�اول أحد عناصر املعيار على حنٍو قابٍل للقياس، ومجموع املؤشرات حتت كل معيارتغطي 
اجلوانب اليت يتن�اولها ذلك املعيار 

، َيد ( تصنف هذه الكلمات مرتب�ة حسب نوعها إىل:
ّ

)هو، حت
أ - حرف، اسم، حرف.

ب - فعل، حرف، اسم.
ج- اسم، حرف، اسم.
د- اسم، اسم، حرف.
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  محتوى االختب�ار
ص )معلم اللغة العربي�ة(، ويتضمن ذلك: يغطي االختب�ار املجاالت الرئيسة لتخصُّ

النحو. �

الصرف. �

األدب والنقد. �

البالغة. �

العروض والقافية �

الصرف

األدب والنقد

البالغة 

العروض والقافية

علم اللغة

املهارات اللغوية

طرق التدريس اخلاصة 

النحو

29%

11%16%
5%

17%

13%

6%

3%

علم اللغة. �

املهارات اللغوية. �

طرق تدريس اللغة العربي�ة. �

ا لوزنه النسيب املوضح بالشكل، فعلى سبي�ل املثال: 
ً

  ويبن الشكل )1( نسب تمثي�ل كل مجال من هذه املجاالت، وفق

 ،%3 والقافية  والعروض   ،%13 والبالغة   ،%17 والنقد  واألدب   ،  %6 والصرف  املعاير،  محتوى  من   %29 النحو  يمثل 

وعلم اللغة 5%، واملهارات اللغوية 16%، وطرق تدريس اللغة العربي�ة 11%.  وقد روعي يف هذا التقسيم محتوى املناهج 

الدراسية اليت تدرس يف التعليم العام وما يرتبط بهدف هذه املعاير.

شكل )1( الوزن النسيب ملجاالت معاير اللغة العربي�ة
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ويتضمن ختصص اللغة العربي�ة )24( معياًرا موزعة على )8( مجاالت، كما يتضح من اجلدول التايل

الوزن النسيب %رقم املعياراملجال 

29%3-2-1 إىل 3-2-8النحو

6%3-2-9 الصرف

17%3-2-10 إىل 3-2-11األدب والنقد

13%3-2-12إىل3-2-15البالغة

3%3-2-16العروض والقافية

5%3-2-17علم اللغة

16%3-2-18 إىل 3-2-20املهارات اللغوية

11%3-2-21إىل3-2-24طرق تدريس اللغة العربي�ة

100املجموع
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    نماذج من األسئلة : 
يرتبط كل سؤال يف االختب�ار بمؤشر من املؤشرات، وفيما يأيت نماذج من األسئلة:

النموذج األول:

املجال: النحو

املعيار: يعرف املعلم أقسام الكلمة، وأحوالها من حيث اإلعراب والبن�اء، والتعريف والتنكر.

 عالمة بن�ائها.
ّ

يص املبني�ات من األسماء واألفعال، ويبن
ُ

املؤشر: يمزي املعرب واملبين، وحي

السؤال:

 من املبني�ات:

الضمائر، وأسماء اإلشارة، واحلروف. أ     
الضمائر، وأسماء اإلشارة عدا )هذان( و)هاتان(، وأسماء األفعال .  ب     

الضمائر، واألسماء املوصولة، واألفعال الماضية. ج     
الضمائر، واألعداد املركبة، وأفعال األمر.  د     

بي�ان اإلجابة:

 يؤخذ بظاهر العموم، بل يكون التأّمل يف تفاصيله:
ّ
 جيب أال

أ - الضمائر، وأسماء اإلشارة، واحلروف .  أسماء اإلشارة ليست كلها مبني�ة، فمنها )هذان( و)هاتان( معربان .

)اللذان(  فمنها:  مبني�ة،  كلها  ليست  املوصولة  األسماء  الماضية  واألفعال  املوصولة،  واألسماء  الضمائر،   _ ج 

و)اللتان( معربان.

د – الضمائر، واألعداد املركبة، وأفعال األمر :

من  خياٍر  كل  ففي  معرب.  صدرها  عشرة(  و)اثنت�ا  عشر(  )اثن�ا  فمنها:  مبني�ة،  كلها  ليست  املركبة  األعــداد 

مفرداته.  يف  ُينظر  بل  العموم،  على  كم  
ُ

حي فال  ؛ 
ً
خطأ كونها  سبب  وهو  تفصيٌل،  املستبعدة  الثالثة  اخليارات 

واجلواب الصحيح هو خيار )ب(؛ ففيه تفصيل ودقة.
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النموذج الثاين:

املجال: النحو.

املعيار: يعرف املعلم أقسام الكلمة، وأحوالها من حيث اإلعراب والبن�اء، والتعريف والتنكر.

املؤشر: يمزي العالمات اإلعرابي�ة األصلية من الفرعية، ويربطها بأبوابها.

السؤال:

يعرب بالعالمات الفرعية يف جميع احلاالت: الرفع، والنصب، واجلّر :    

األسماء اخلمسة، جمع املذكر السالم، جمع التكسر. أ 

.
ّ

األسماء اخلمسة، جمع املؤنث السالم، املثن ب 

األسماء اخلمسة، جمع املذكر السالم، املثن. ج 

األسماء اخلمسة، املمنوع من الصرف، املثن . د 

بي�ان اإلجابة:

ا يف أّي حالة من حاالته، 
ً

جيب الركزي حبذر على املطلوب يف السؤال، فليس املطلوب ما يعرب بالعالمات الفرعية مطلق

ا. وإنما املراد يف كل حاالته الثالث: رفًعا ونصًبا وجرًّ

أ –  األسماء اخلمسة، جمع املذكر السالم، جمع التكسر. جمع التكسر يعرب دائًما بالعالمات األصلية، وليست الفرعية.

جميع  يف  الفرعية  بالعالمات  يعرب  ال  السالم  املؤنث  جمع   
ّ

املثن السالم،  املؤنث  جمع  اخلمسة،  األسماء   - ب 

حاالته، بل يف حالة النصب فقط،، وأما يف الرفع واجلّر فبالعالمة األصلية.

جميع  يف  الفرعية  بالعالمات  يعرب  ال  الصرف  من  املمنوع   . املثن  الصرف،  من  املمنوع  اخلمسة،  األسماء   - د 

حاالته، بل يف حالة اجلر فقط، أما يف الرفع والنصب فبالعالمة األصلية. فلم يبق إال اخليار )ج(.
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النموذج الثالث:

املجال: النحو.

م األسماء املنصوبة، والعوامل الناصبة لها، وأحكامها.
ّ
املعيار: يعرف املعل

املؤشر: حيدد أركان االستثن�اء وأدواته، وأحواله، ويشرح ما يرتب على ذلك من حكم إعرايب للمستثن.

السؤال: 

 منهم  ( االستثن�اء : 
ً
   يف قوله تعاىل : )فشربوا منه إال قليال

تام غر موجب، جيب فيه نصب املستثن. أ 

تام موجب، جيوز فيه نصب املستثن وإتب�اعه ما قبله.    ب 

تام موجب، جيب فيه نصب املستثن. ج 

مفرغ، يعرب فيه املستثن حبسب ما قبله. د 

بي�ان اإلجابة: 

اخليارات يف هذا السؤال تشتمل على أمرين: أحدهما يتعلق بتسمية النوع، واآلخر حبكمه؛ فيجب التدقيق فيهما مًعا، 

.
ً
وقد يكون أحدهما صواًبا، واآلخر خطأ

 أن تسمية النوع يف أوله غر 
ّ
)تام غر موجب، جيب فيه نصب املستثن( خطأ؛ ألنه وإن كان احلكم يف آخره صواًبا، إال أ - 

صحيحة، فهو من النوع املوجب؛ ألنه لم يسبق بنفي أو استفهام.

ا، ألنه وإن كان أوله املتعلق بالتسمية صحيًحا، 
ً

) تام موجب، جيوز فيه نصب املستثن وإتب�اعه ما قبله(.   خطأ أيض ب - 

إال أن آخره وهو احلكم غر صحيح؛ فالتام املوجب ال جيوز فيه الوجهان، يل جيب فيه النصب. 

ا؛  ألنه ليس من النوع املفّرغ، فاملفّرغ ما لم ُيذكر فيه املستثن 
ً

  د –  )مفرغ، يعرب فيه املستثن حبسب ما قبله.(  خطأ أيض

منه، وُسبق بنفي أو استفهام، وكالهما غر متحقق هنا، فاملستثن منه موجود وهو الضمر الواو من: )فشربوا(.

ق فيه شروط وجوب نصب املستثن، فجملته موجبة )مثبت�ة( واملستثن منه موجود، فهو 
ّ

 يبقى اخليار )ج( الذي حتق

تام، وهذا هو اخليار الصحيح.
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النموذج الرابع:

املجال: النحو

والتحذير واإلغراء،  والنداء،  والعدد،  والتفضيل،   ، النحوية )التعجب  املعلم صياغة بعض األساليب  املعيار: يعرف 

واالختصاص، وصيغ املدح والذم( وأحكامها اإلعرابي�ة وكيفية استخدامها .

املؤشر: يعرف صور التحذير واإلغراء وأحكامهما .

السؤال: 

 يف مثل:     
ً
  أسلوب التحذير يضَمر عامله جوازا

إياك والكذَب. أ 

الكذَب الكذَب. ب 

الكذَب والغيب�ة. ج 

الكذَب.  د 

بي�ان اإلجابة:

إياك والكذب.  أ -  

 . 
ً
ا؛ لكونه مع )إياك(، والعامل يضمر معها وجوبا

ً
، ال جواز

ً
الفعل مضمر وجوبا

ب – الكذب الكذب .

ا؛ لكون املحذر منه مكرًرا .
ً
ا، ال جواز

ً
 أيض

ً
الفعل مضمر وجوبا

ج – الكذب والغيب�ة .

ا؛ لكون املحذر منه عطف عليه محذر منه آخر.
ً
ا، ال جواز

ً
الفعل مضمر وجوبا أيض

وال يصح إظهار العامل، بل جيب إضماره يف هذه احلاالت الثالث. وكان )الكذَب( وهو اخليار األخر )د( هو 

اجلواب الصحيح؛ ألنه سلم منها كلها، فيصح فيه إضمار الفعل وإظهاره.
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النموذج اخلامس: 

املجال: الصرف

 لقواعد بن�اء الكلمة يف الصرف 
ً
املعيار: يعرف املعلم املصطلحات والقواعد الصرفية يف وصف بني�ة الكلمة وحتليلها وفقا

العريب.

املؤشر: حيدد املتغرات الالحقة للكلمة يف التثني�ة واجلمع والنسب والتصغر، ويعرف أحكامها.

السؤال: 

ريظة(,و)َمدين�ة( يقال :     
ُ

يف النسب إىل )َحنيفة( و)ق

َريظّي ، َمدييّن.
ُ

َحنيفّي ، ق أ 

رظّي، َمديّن. 
ُ

َحنفّي ، ق ب 

َرظّي، َمَديّن. 
ُ

َحنيفّي، ق ج 

رظّي، مدائيّن.
ُ

فّي ، ق
َ
َحن د 

بي�ان اإلجابة:جيب فيه التدقيق يف احلروف:

حنيفي ،قبيلي ، مديين. أ -  

ريظة(  حتذف الياء والتاء ، وهنا 
ُ

عيلة( مثل: )ق
ُ
عيلة( مثل )َحنيفة( و)َمدين�ة( أو)ف

َ
يف النسب إىل )ف

بقيت الياء فيها كلها؛ مما جيعل هذا االختي�ار غر صحيح.

َرظّي، مدين  
ُ

ج – حنيفي،ق

)حنيفّي( كما سبق غر صحيحة؛ فقد بقيت فيها الياء، والواجب حذفها، واألخريان صحيحتان، وهذا 

جيعل االختي�ار غر صحيح.

رظي، مدائين
ُ

د -  حنفي ، ق

كلمة )مدائين(غر صحيحة؛ فالنسب يكون إىل املفرد بلفظه، وليس بصيغة اجلمع.

فاخليار الصحيح)ب(
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النموذج السادس:
املجال: األدب والنقد.

م فنون األدب وعصوره ومدارسه وشخصياته.
ّ
املعيار: يعرف املعل

املؤشر: يمزي بن الفنون األدبي�ة، ويعرف خصائصها .

السؤال:

الشعر امللحيم هو : 

حمة الوطني�ة.
ُّ
ما يقال يف الل أ 

الشعر املرابط كاللحمة الواحدة.   ب 

الواقع باخليال  للعادة يمزج فيه   بطولية خارقة 
ً
أبطال عملوا أعماال اليت حتكي قصص  الطويلة  القصائد  ج 

واألساطر. 

القصائد املوزونة املقفاة اليت ظهرت يف عرب اجلاهلية وعلقوها على الكعبة.  د 

 بي�ان اإلجابة:

ما يقال يف اللحمة الوطني�ة أ –  

اللحمة الوطني�ة   حمة( وما يقال يف 
ُّ
الشعر امللحيم نوع من الشعر، منسوب إىل )امللحمة( وليس إىل )الل

يعّد من القصائد الوطني�ات، وهي غرض من أغراض الشعر .

ب –  الشعر املرابط كاللحمة الواحدة  

اخليار  هذا  يف  وهنا  امللحيم،  الشعر  هو  وليس  للقصيدة،  العضوية  الوحدة  عليه  يطلق  الشعري  الرابط 

حمة(، وال ينخدع القارئ بتشابه األلفاظ .
ُّ
 واضح يف املعن بن )امللحمة( و )الل

ٌ
والذي قبله فرق

د - القصائد املوزونة املقفاة اليت علقت على ُجُدر الكعبة

ا االختي�ار الصحيح هو )ج(.
ً

قات", وليست سمة للشعر امللحيم إذ
ّ
هي سمة ُعِرفت بها "املعل
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النموذج السابع: 
املجال: األدب والنقد.

م فنون األدب وعصوره ومدارسه وشخصياته.
ّ
املعيار: يعرف املعل

 العصور األدبي�ة وأبرز أعالمها .
ً
املؤشر: حيدد زمني�ا

السؤال: 

من أعالم الشعر يف العصر اجلاهلي : 

امرؤ القيس، طرفة بن العبد، كثر عزة. أ 

امرؤ القيس، طرفة بن العبد، ابن الرويّم. ب 

امرؤ القيس، زهر بن أيب سلىم، احلطيئ�ة. ج 

امرؤ القيس، طرفة بن العبد، النابغة الذبي�اين. د 

بي�ان اإلجابة:

أ -  امرؤ القيس ، طرفة بن العبد، كثر عزة .

، بل هو شاعر أموي .
ً
كثر عزة ليس جاهليا

ب - امرؤ القيس، طرفة بن العبد ، ابن الرويّم  

.
ً
ابن الرويّم شاعر عّبايس، وليس جاهليا

ج - امرؤ القيس ، زهر بن أيب سلىم ، احلطيئ�ة

 . فاخليار الصحيح هو )د(.
ً
احلطيئ�ة من شعراء عصر صدر اإلسالم، وليس جاهليا
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النموذج الثامن: 

املجال: البالغة

م مفهويم الفصاحة والبالغة، وما يّل بهما.
ّ
املعيار: يعرف املعل

املؤشر: يشرح مفهوم البالغة، ويمزّي بن علوم البالغة.

السؤال: 

علم البي�ان هو : 

العلم الذي تعرف به طرق وجوه حتسن الكالم. أ 

العلم الذي يعربَّ فيه عن املعن الواحد بطرق مختلفة. ب 

العلم الذي تعرف به مطابقة الكالم ملقتىض احلال. ج 

العلم الذي يبحث يف التشبي�ه.  د 

بي�ان اإلجابة:

 أ –  العلم الذي تعرف به طرق وجوه حتسن الكالم وفنونها

هذا ضابط علم البديع، ال علم البي�ان 

ج –  العلم الذي تعرف به مطابقة الكالم ملقتىض احلال .

هذا ضابط علم املعاين، ال علم البي�ان .

د - العلم الذي يبحث يف التشبي�ه.

التشبي�ه جزء من علم البي�ان، وعلم البي�ان أوسع من ذلك؛ فهو يشمله وغَره. فاخليار الصحيح هو )ب( ألنه 

ا عديدة للتعبر عن املعن، منها التشبي�ه والكناية وغرهما.
ً

يشمل طرق
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النموذج التاسع:

املجال: البالغة

م األساليب البي�اني�ة ) املجاز، التشبي�ه، الكناية( وخصائص كل منها.
ّ
املعيار: يعرف املعل

املؤشر: يعرف عالقات املجاز املرسل، ويكتشفها.

السؤال:

التعبري بـ )الرقبة( يف قوله تعاىل : ) فتحرير رقبة مؤمنة ( مجاز مرسٌل، عالقته :    

الكلية. أ     
املحلية. ب     

السببي�ة. ج     

اجلزئي�ة . د     

بي�ان اإلجابة: 

أ -  مجاز مرسل عالقته الكلية

ليست عالقته الكلية؛ ألن عالقة الكلية هي أن يطلق لفظ يدل على الكل ويراد به اجلزء، واملذكور يف اآلية 

العكس، حيث عرّب باجلزء )الرقبة( عن الكّل )الرقيق(.

 لـ)الرقيق(.
ًّ
ب –  مجاز مرسل عالقته املحلية، غر صحيح؛  فليست )الرقبة( محال

لـ)الرقيق( فاخليار الصحيح  ا؛ فـ)الرقبة( ليست سبًب�ا 
ً

د –  مجاز مرسل، عالقته السببي�ة، غر صحيح أيض

ريد )الرقيق(.
ُ
ْطِلقت )الرقبة( وأ

ُ
ريد به ا لكل، أ

ُ
ْطِلق هنا اجلزء وأ

ُ
)د(، ألنها عكس اخليار )أ(، فأ
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النموذج العاشر: 

   املجال: العروض والقافية.

م مصطلحات عليم العروض والقافية وكيفية الكتابة العروضية، والوزن والتقطيع .
ّ
املعيار: يعرف املعل

املؤشر: حيفظ أوزان أهّم البحور الشعرية املستعملة.

السؤال: 

وزن البحر الطويل:

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن. أ 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ب 

فاعالتن مستفعلن فاعالتن ج 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن د 

بي�ان اإلجابة:

هذا وزن البسيط. أ - 

ج-  هذا وزن اخلفيف.

 د-  هذا وزن الكامل. فاخليار الصحيح هو )ب(.
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  اختب�ار جترييب

فيما يلي نقدم بعض األسئلة للتدريب على االختب�ار، مع مالحظة أنه ليس بالضرورة أن يكون االختب�ار محاكيا لهذه 

األسئلة بتفاصيلها، وال معربا عن مستوى الصعوبة، وإنما املقصود التدريب، وإعطاء فكرة عامة عن طبيعة االختب�ار.

   أسئلة االختب�ار التجرييب
السؤال األول:

كلمة )الذي( توصف بأنها:

أ  نكرة مبني�ة.

ب  معرفة مبني�ة.

ج  نكرة معربة.

د  معرفة معربة.

السؤال الثاين:

)
ً
)صار أخوك بطال

كلمة )أخوك( يف املثال السابق:

أ  مبت�دأ.

ب  فاعل )صار(.

ج  اسم )صار(.

د  خرب )صار(.
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السؤال الثالث:

 لك(:
ً

كلمة )محبة( يف قولك: )زرتك محبة

أ  مفعول به.

ب  مفعول معه.

ج  مفعول ألجله.

د  مفعول مطلق.

السؤال الرابع:

معىن حرف اجلر الباء يف قولنا :  ) أخذت بي�دك( :

أ  االستعانة.

ب  السببي�ة.

ج  اإللصاق.

د  املعية.

السؤال اخلامس:

 مضارًعا مرفوًعا، وعالمة رفعه:     
ً
الفعل )يفعالن( يف قولنا : ) املؤمنان يفعالن اخلري ( ُيعرب فعال

أ  الضمة املقدرة.

ب  ثبوت النون.

ج  األلف ألنه مثن.

د  الضمة الظاهرة. 
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السؤال السادس:

 : 
ً
الفعل )يرضعن( يف قوله تعاىل : ) والوالدات يرضعن أوالدهن ( يعرب فعال

�ا على السكون املقدر. أ   مبنيًّ

ب  مجزوًما وعالمة جزمه السكون.  

�ا على السكون. ج  مبنيًّ

�ا على الفتح. د  مبنيًّ

السؤال السابع:

ِدَم رجل يتهلل وجهه ( يف محّل : 
َ

جملة )يتهلل وجهه( يف قولنا : ) ق

أ  نصب حال.

ب  جرٍّ صفة.

ج  نصب مفعول به.

د  رفع صفة.

السؤال الثامن:

 مضارًعا :
ً
الفعل املضارع )ترىض( يف قوله تعاىل : ) وعجلت إليك ربِّ لرتىض ( ُيعرب فعال

 بـ)أن( مضمرة وجوًبا.
ً
أ  منصوبا

.
ً
ب  مرفوعا

.
ً
ج  منصوًبا بـ)أن( مضمرة جوازا

د  مجزوًما  بالالم.
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   السؤال التاسع:

دخل االختب�اَر السنة الماضية  :

ا وستمئة وخمسن طالًبا.
ً

أ  ثالثة وعشرين ألف

ا وستمئة وخمسون طالًبا.
ً

ب  ثالثة وعشرون ألف

ا وستمئة وخمسون طالًبا.
ً

ج  ثالث وعشرون ألف

د  ثالث وعشرون ألٍف وستمئة وخمسن طالًبا.

السؤال العاشر: 

كلمة )محمدان(  يف قولنا : )يا محمدان أقبال ( منادى :

أ  مرفوع باأللف. 

ب  مبين على الكسر. 

ج  منصوب باأللف.

د  مبين على األلف.

السؤال احلادي عشر:

ل( هو :
ُ

وزن فعل األمر )ق

ُعل.  
ُ
أ  ف

ب  ُعل.

ل.
ُ
ج  ف

َعل.
َ
د  ف
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السؤال الثاين عشر:

 حروف الزيادة يف اسم الفاعل )مستخِرج( هي :  

أ  امليم والسن فقط.

ب  امليم والسن والتاء.

ج  السن والتاء فقط.

د  امليم والتاء فقط.

السؤال الثالث عشر:

املوشحات نوع من الشعر ُعرف :  

أ  يف املشرق ثم انتقل لألندلس.

ب  يف األندلس فقط.

ج  يف األندلس، ثم انتقل إىل املشرق.

د  يف املشرق فقط.  

السؤال الرابع عشر:

مطلع معلقة امرئ القيس:

أ  خلولة أطالل بربقة ثهمد. 

ب  أمن أم أوىف دمنة لم تكلِم

ج  أال هيب بصحنك فاصبحين�ا.

د  قفا نبك من ذكرى حبيب ومزنل.
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السؤال اخلامس عشر:

االجتاه الذي يدرس فيه الناقُد املؤثرات يف النقد واألدب، ويدرس فيه األديَب وبيئت�ه والظروف اليت عاشها - ُيسّم :  

أ  االجتاه الفين.

ب  االجتاه التكاملي.

ج  االجتاه النفيس.

د  االجتاه التارييخ االجتماعي.

السؤال السادس  عشر:

:
َ

ُيعَرف علم البي�ان بأنه علم ُيعىن

أ  بالصور واألخيلة والتشبيهات.

ب  بمطابقة الكالم ملقتىض احلال.

ج  باملحسنات البديعية وأنواعها.

د  بفصاحة الكالم والكلمة وبالغتهما.  

السؤال السابع عشر:

عدد أركان التشبي�ه  :

أ  اثن�ان.

ب  ثالثة.

ج  أربعة.

د  خمسة
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السؤال الثامن عشر:

يف قول هللا تعاىل: ) اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصري ( خرج األمر  عن معناه احلقيقي إىل معىن:

ج  اإلباحة. أ  التخير.       

د  التعجزي.   ب  التهديد.        

السؤال التاسع عشر:

: هــو  ــة(   ــاع س غــري  لبثوا  مــا  املــجــرمــون  يقسم  الــســاعــة  تــقــوم  ويـــوم   (  : تــعــاىل  قــولــه  يف  بديعي  محسن  هــنــاك 

ج  جناس. أ  توافق.       

د  تضاد.   ب  مقابلة.      

السؤال العشرون:

عدد  حبور الشعر يف العربي�ة : 

ج  أربعة عشر حبًرا. أ  ستة عشر حبًرا.      

د  سبعة عشر حبًرا. ب  ثالثة عشر حبًرا.     

السؤال احلادي والعشرون:

من مراحل تطور اللغة لدى الطفل مرحلة الطفولة املتوسطة من 6-8 سنوات ، وتتمزي 

أ  بالقدرة على إنت�اج اجلمل القصرة.

ب  بالقدرة على إدراك الزمن.

ج  بالقدرة على إدراك األعداد وصورها.

د  بالبدء بتعلم مهارة الكتابة.
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السؤال الثاين والعشرون:

ى فيه النّص على التالميذ، ويتن�اقشون  يف معاني�ه، ويتهّجون كلماته، ثّم ُيملى عليهم- يسم اإلمالَء:
َ

اإلمالء الذي ُيلق

ج  املنظور. أ  االختب�اري.      

د  املنقول. ب  االستماعي.      

السؤال الثالث والعشرون:

نوع الهمزة يف كلمة : )اذهْب( همزة وصل؛ ألنها يف : 

ج  فعل أمر خمايس. أ  فعل أمر ثاليث.      

د  فعل ماض ثاليث. ب  فعل أمر رباعي.      

السؤال الرابع والعشرون:

تتمزي القراءة الصامتة عن القراءة اجلهرية بأنها : 

أ  وسيلة للتذوق األديب.

ب  وسيلة لعالج الرهبة من القراءة لدى بعض الطالب.

ج  وسيلة من وسائل إتقان النطق وإجادته.

 أقل.  
ً
د  تستغرق وقتا

السؤال اخلامس والعشرون: 

من أنواع التعبري اإلبداعي:  

ج  الرسالة. أ  التقرير.       

د  التلخيص.  ب  املقال.       
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   مفتاح اإلجابة

املؤشراملعياراالجابةرقم السؤال

13ب1

21ج2

31ج3

42ج4

55ب5

51ج6

62د7

74ج8

85ب9

86د10

91ج11

93ب12

106ب13

104د14

111د15

121أ16

134ج17

142ب18

151ج19

163أ20

173د21

181ب22

182أ23

192د24

202ب25
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    هل أنت جاهز لالختب�ار؟

 حتقق من مستوى جاهزيتك لالختب�ار من خالل اإلجابة عن القائمة التالية :

النعمأسئلة التحقق من االستعدادم

هل تعرف متطلبات االختب�ار  للتخصص التدرييس املقدم عليه؟1

هل اتبعت إجراءات التسجيل؟ 2

هل تعرف مقر االختب�ار  وموعده؟3

هل تعرف متطلبات دخول قاعة االختب�ار؟4

هل تعرف املحتوى الذي يغطيه االختب�ار ؟5

6
هل استعملت صفحة خطة الدراسة من هذا الدليل لتحديد املحتوى الذي تعرفه جيًدا، واملحتوى 

الذي حتتاج إلعطائه مزيًدا من االهتمام؟

هل راجعت كتًب�ا، أو مذكرات دراسية، أو مصادر أخرى ترتبط بمحتوى االختب�ار؟7

هل تعرف زمن االختب�ار وعدد أسئلته؟8

هل أنت معتاد على طبيعة األسئلة اليت يعرضها االختب�ار؟9

هل تدربت على أسئلة مشابهة ألسئلة االختب�ار؟10

11
اليت  املجاالت  على  وتعرفت  السابقة  درجتك  حللت  هل  الثاني�ة،  للمرة  االختب�ار  تؤدي  كنت  إذا 

حتتاج منك إىل مراجعة؟
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   يف يوم االختب�ار
ينبغي أن تنهي مراجعتك للمعاير التخصصية قبل يوم أو يومن من موعد االختب�ار الفعلي وينصح بالتايل:

خذ قسطا من الراحة قبل دخول االختب�ار. �

تأكد من اصطحاب الوثائق املهمة املطلوبة لدخول االختب�ار مثل بطاقة األحوال. �

تن�اول وجبة غداء أو عشاء خفيفة قبل دخول االختب�ار. �

انتظم يف الصف أثن�اء إجراءات دخول قاعة االختب�ار. �

كن هادئا، فال يمكنك أن تتحكم يف مجريات االختب�ار ولكنك تستطيع أن تتحكم يف نفسك. �

املراقبون يف قاعة االختب�ار على درجة عالية من التدريب ويسعون إىل بذل اجلهد الالزم لتوحيد إجراءات  �

االختب�ار  على مستوى اململكة، ولكن ال جتعل بعض اإلجراءات تزعجك.

إذا كنت تشعر بقلق أو مخاوف من أداء االختب�ار ، فمن املفيد أن تقرأ دليل خفض القلق قبل االختب�ار  �

بعدة أيام . 
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    التخطيط للمذاكرة 
القراءة  من  مزيد  إىل  حتتاج  اليت  املعاير  بتحديد  ينصح  املعاير،  محتوى  ومن  الدليل  هذا  من  القصوى  لالستفادة 

واالطالع، وكتابة أرقامها يف اجلدول أدناه، مع استكمال بقية اخلانات للركزي يف عمليات املذاكرة وتنظيمها .

املحتوى 

املغطى يف 

االختب�ار

كيف يمكنين 

املعرفة اجليدة 

بهذا املحتوى

ماذا لدي من 

املواد ملذاكرة 

هذا املحتوى

ما املواد اليت 

أحتاجها ملذاكرة 

هذا املحتوى

أين أجد املواد 

اليت أحتاج إليها

تاريخ بداية 

املذاكرة

تاريخ انتهاء 

املذاكرة
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   ملحق معايري معليم اللغة العربي�ة
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املؤشراتاملعيار

املجال )النحو(
املعيار: 3. 2. 1: 

يعرف املعلم أقسام الكلمة، 
وأحوالها من حيث اإلعراب 
والبن�اء، والتعريف والتنكر.

يصنف الكلمة إىل اسم وفعل وحرف .. 1
يشرح العالمة الدالة على كل قسم من أقسام الكلمة .. 2
3 . 

ّ
ويبن واألفعال،  األسماء  من  املبني�ات  يص 

ُ
وحي واملبين،  املعرب  يمزي 

عالمة بن�ائها.
اإلشارة . 4 وأسماء  كالضمائر  املبني�ة،  لألسماء  اإلعرابي�ة  املواقع  ح 

ّ
يوض

واألسماء املوصولة.
يمزي العالمات اإلعرابي�ة األصلية من الفرعية، ويربطها بأبوابها.. 5
ي واللفظي والتقديري.. 6

ّ
يفّرق بن اإلعراب املحل

سن . 7
ُ

وحي املعرفة،  أنواع  ويبن  والنكرة،  املعرفة  بن  الفرق  يشرح 
استعمالها يف األبواب اليت تقتيض ذلك.

املعيار: 3. 2. 2:
م األسماء املرفوعة، 

ّ
 يعرف املعل

وعوامل الرفع فيها، وأحكامها 
اإلعرابي�ة.

يمزي األسماء املرفوعة، وحيّدد العامل فيها .. 1
2 .. 

ً
يقدر املحذوف من اجلمل، سواء أكان مبت�دأ أم خرًبا، أم فعال

يربط املبت�دأ واخلرب بمفهوم املعرفة والنكرة، ويشرح مسوغات االبت�داء . 3
بالنكرة .

يعرف أحكام الفاعل، ويربطها باالستعمال الصحيح لها . . 4
وبن . 5 بين�ه  ويقارن  فعله،  صياغة  ويضبط  الفاعل،  نائب  أحكام  يبن 

الفاعل.
يستخرج األسماء اليت رفعت لتبعيتها ما قبلها، ويبن أحكامها.. 6
يمزي األسماء املرفوعة بعالمات فرعية، ويعلل ذلك .. 7
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 3. 2. 3: 
م األسماء املنصوبة 

ّ
يعرف املعل

والعوامل الناصبة لها، 
وأحكامها.

وظائفها . 1 ويشرح  منها،  كل  داللة  ويوضح   ، املنصوبة  األسماء  يمزي 
النحوية .

ويفهم . 2 ألجله،  املفعول  وبن  بين�ه  ويقارن  املطلق،  املفعول  يعرف 
أحكامهما .

بأنواع . 3 ويربطه  أحكامه،  ويبن  وأحواله،  وصوره  به،  املفعول  يعرف 
الفعل .

يشرح مفهوم املفعول فيه، ويبن أحكامه .. 4
يعرف املفعول معه، ويبن أحكامه، ويفّرق بين�ه وبن املعطوف بالواو .. 5
حيدد أركان االستثن�اء وأدواته، وأحواله، ويشرح ما يرتب على ذلك من . 6

حكم إعرايب للمستثن.
يعرف احلال، ويشرح أوصافه وأنواعه، ويبن أحكامه .. 7
يعرف التميزي وأنواعه، ويبن أحكامه .. 8
يبن مواضع نصب االسم يف باب )ال( النافية للجنس.. 9

يمزي األسماء اليت نصبت لتبعيتها ما قبلها  .. 10
يمزي األسماء املعربة بعالمة فرعية ويعلل ذلك .. 11

املعيار: 3. 2. 4: 
م األسماء املجرورة 

ّ
يعرف املعل

والعامل اجلار لها وأحكامها.

 عامل اجلر فيها  .. 1
ّ

يمزي األسماء املجرورة، ويعن
ل لها .. 2

ّ
يبن بعض معاين حروف اجلر املشهورة، ويمث

يوضح اإلضافة ومعناها، ويقسمها إىل أقسامها .. 3
يتعرف التغيرات احلاصلة بسبب اإلضافة.. 4
يمزي األسماء املجرورة لتبعيتها ما قبلها .. 5
يمزي بن األسماء املجرورة بعالمة فرعية ، ويعلل ذلك .. 6
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 3. 2. 5:
م أحكام الفعل 

ّ
يعرف املعل

املضارع وعالمات إعرابه.

يفرق بن أحكام الفعل املضارع الثالثة ، ويعرف حاليت بن�ائه.. 1
2 .. 

ً
  وجوازا

ً
يفرق بن مواضع نصب الفعل املضارع املنصوب بـ)أن( وجوبا

يعرف األدوات اجلازمة لفعل أو لفعلن .. 3
يمزي أدوات الشرط اجلازمة ويبن فعلها وجوابها .. 4
حالة . 5 عنها  ينوب  وما  املقدرة  أو  الظاهرة  األصلية  الرفع  عالمة  يعن 

الرفع.
حيدد عالمة النصب األصلية  الظاهرة أو املقدرة وما ينوب عنها حالة . 6

النصب .
يبن عالمة اجلزم األصلية وما ينوب عنها حالة اجلزم .. 7

املعيار: 3. 2. 6:
م اجلمل اليت لها 

ّ
يعرف املعل

محل من اإلعراب واليت ليس 
لها محل، وأحكامها.

يفرق بن اجلمل اليت لها من املحل من اإلعراب واليت ليس لها محل من . 1
اإلعراب .

يوضح املحل اإلعرايب للجمل اليت لها محل من اإلعراب .. 2
يقدر املحذوف من أركان اجلملة ويوضح سبب حذفه .. 3
يوضح املقدم من أركان اجلملة واملؤخر ويبن سبب ذلك .. 4
عند . 5 اإلعراب  من  محل  لها  اليت  اجلمل  لبعض  الالزمة  الشروط  يبن 

. 
ً
 أو نعتا

ً
 أو حاال

ً
وقوعها خربا

لها محل من اإلعراب . 6 اليت ليس  الالزمة لبعض اجلمل  يبن الشروط 
عند وقوعها صلة أو جواب قسم .  

املعيار: 3. 2. 7:
يعرف املعلم األدوات النحوية 

ومعانيها والعامل منها وغر 
العامل ، واألثر الذي حتدثه 
األدوات العاملة يف األلفاظ.

يفرق املعلم بن األدوات اليت تعمل واألدوات اليت ال تعمل .. 1
يفرق بن األدوات اليت ختتص بالعمل يف األسماء واملختصة بالعمل يف . 2

األفعال .
يوضح األثر الذي حتدثه العاملة يف اللفظ الذي بعده .. 3
يفرق بن األدوات اليت تعمل مضمرة واليت تعمل مظهرة .. 4
يبن مواضع األدوات املهملة للتخفيف أو الفصل أو التأخر .. 5
يصنف األدوات إىل األسماء واألفعال واحلروف.. 6
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 3. 2. 8:
 يعرف املعلم صياغة بعض 

األساليب النحوية )التعجب 
، التفضيل، العدد، النداء، 

التحذير اإلغراء، االختصاص، 
وصيغ املدح والذم( وأحكامها 
اإلعرابي�ة وكيفية استخدامها 

يعرف كيفية صياغة أسلوب التعجب والتفضيل وما يشرط فيهما .. 1
يفرق بن صيغيت التعجب، ويعرف إعرابهما .. 2
يفرق بن أحوال اسم التفضيل املختلفة وما يلزتم يف اسم التفضيل يف . 3

كل حالة  .
يصوغ العدد بصوره املتنوعة ويفرق بينها يف اإلعراب والتميزي، والتذكر . 4

والتأنيث .
يقرأ األعداد قراءة صحيحة .. 5
يصّور أحوال االسم املنادى، ويشرح عالمة إعرابه أو بن�ائه .. 6
يفرق بن النداء والندبة واالستغاثة .. 7
يعرف صور التحذير واإلغراء وأحكامهما .. 8
يعرف أسلوب االختصاص وأحكامه .. 9

يعرف مكّونات أسلوب املدح والذم، ويعرب املخصوص بهما.. 10

املجال )الصرف( 
املعيار: 3. 2. 9: 

يعرف املعلم املصطلحات 
والقواعد الصرفية يف وصف 

 
ً
بني�ة الكلمة وحتليلها وفقا

لقواعد بن�اء الكلمة يف الصرف 
العريب.

يستعمل املزيان الصريف للتحقق من أصل الكلمة وشْرح ما حدث فيها، . 1
ويراعي املتغرات يف الكلمة .

حيدد املتغرات الالحقة للكلمة يف التثني�ة واجلمع والنسب والتصغر، . 2
ويعرف أحكامها.

الزائد فيها واألصلي، . 3 لبنيتها، وحيدد   
ً
الكلمة املجردة واملزيدة وفقا يمزّي 

ويبن معاين حروف الزيادة .
يطّبق املشتقات القياسية، ، يعرف أوزانها واملتغرات الالحقة لها .. 4
يشرح ما يعري الكلمة من إعالل وإبدال وقلب وحذف .. 5
بن . 6 ويفرق  التكسر،  جموع  أوزان  ويستعمل  اجلموع،  صيغ  بن  يفرق 

أوزان القلة والكرثة منها  .
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املؤشراتاملعيار

املجال )األدب والنقد( 
املعيار: 3. 2. 10:

م فنون األدب 
ّ
 يعرف املعل

وعصوره ومدارسه 
وشخصياته.

األدبي�ة من حيث أهدافها، وخصائصها، وأثرها يف . 1 املدارس  يقارن  بن 
األدب .

يشرح  آثار ودور كل مدرسة أدبي�ة .. 2
 الختالف عصورها .. 3

ً
يقارن بن النصوص األدبي�ة تبعا

 العصور األدبي�ة وأبرز أعالمها .. 4
ً
حيدد زمني�ا

يمزي بن الفنون األدبي�ة، ويعرف خصائصها .. 5
يربز أهم الفنون األدبي�ة املنتشرة يف كل عصر .. 6

املعيار: 3. 2. 11:
م النقد األديب 

ّ
 يعرف املعل

ووظيفته ومصطلحاته 
ومذاهبه.

يمزّي املذاهب النقدية يف األدب ويشرح خصائصها .. 1
يعّرف مفهوم النقد األديب ووظيفته .. 2
سن استعمالها.. 3

ُ
يفهم أبرز املصطلحات املرتبطة بالنقد األديب، وحي

ا على النصوص األدبي�ة.. 4
ً

ق يوضح آثار كل مذهب نقدي مطبَّ
  ملعاير التحليل النقدي .. 5

ً
حيلل النص األديب وفقا

يقارن بن النصوص األدبي�ة الختالف عصورها .. 6
 خلصائص الفن وشروطه .. 7

ً
يقّوم الفن األديب وحيكم عليه، وفقا

املجال )البالغة( 
املعيار: 3. 2. 12:

م مفهويم 
ّ
 يعرف املعل

الفصاحة والبالغة وما يل 
بهما.

يشرح مفهوم البالغة ، ويمزي بن علوم البالغة .. 1
يفرق بن الكالم الفصيح والبليغ، ويوضح أثر الكالم البليغ على املعن . 2

والسامع .
يكتشف العيوب اليت ختل بفصاحة الكلمة، ويشرحها .. 3
يكتشف العيوب اليت ختل بفصاحة الكالم وبالغته، ويشرحها .. 4
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 3. 2. 13:
م األساليب البي�اني�ة 

ّ
يعرف املعل

) املجاز، التشبي�ه، الكناية( 
وخصائص كل منها.

يفّرق بن احلقيقة واملجاز يف الكالم العريب .. 1
يفّرق بن املجاز املرسل واملجاز العقلي .. 2
يعرف عالقات املجاز املرسل ويكتشفها.. 3
يستنبط التشبي�ه ويبن أنواعه، وُيربز بالغته .. 4
يستنبط الكناية، ويبن أنواعها ، وُيربز بالغتها .. 5
ري االستعارة ويبن أنواعها، وُيربز بالغتها .. 6

ُ
جي

املعيار: 3. 2. 14:
م دالالت الراكيب 

ّ
يعرف املعل

 
ً
وخصائصها البالغية وفقا

لعلم املعاين. 

يوضح أحوال املسند واملسند إليه، وحيّدد متعلقات الفعل .. 1
يمزي بن اجلملة اخلربية واإلنشائي�ة، ويبن أساليب اإلنشاء، ويشرح . 2

دالالتها البالغية.
 مواطن استعماالتها .. 3

ّ
يمزي بن أضرب اخلرب،  ويعن

يفرق بن أسلويب الفصل والوصل، ويوضح مواضعهما .. 4
 طرقه .. 5

ّ
يشرح مفهوم أسلوب القصر،  ويبن

وُيظهر . 6 نوعه،   
ّ

ويبن األصل،  مقتىض  على  الكالم  خروج  وجه  ل 
ّ
يعل

بالغته.
يمزي بن اإلجياز واإلطناب واملساواة .. 7

املعيار: 3. 2. 15:
م املحسنات 

ّ
 يعرف املعل

البديعية وأثرها يف بن�اء النص.

يكتشف املحسنات البديعية يف النصوص  .. 1
 للفظ واملعن .. 2

ً
حيكم باجلمال وبعدمه على املحسنات البديعية وفقا

يبن أوجه املحسنات اللفظية، وُيربز بالغتها .. 3
يشرح أوجه املحسنات املعنوية، وُيربز بالغتها .. 4
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املجال )العروض والقافية(
املعيار: 3. 2. 16:

م مصطلحات عليم 
ّ
يعرف املعل

العروض والقافية وكيفية 
الكتابة العروضية، والوزن 

والتقطيع .

يفرق بن عليم العروض والقافية .. 1
 الكتابة العروضية ويسيم حبره .. 2

ً
يقطع البيت الشعري مستخدما

حيفظ أوزان أهّم البحور الشعرية املستعملة.. 3
ويقرح . 4 املشهورة،  الشعرية  البحور  وزن  يف  الواضح  اخللل  يكتشف 

إصالًحا له.
يفرق بن مصطلحات علم القافية .. 5
يكتشف أهم عيوب القافية.. 6

املجال )علم اللغة(
املعيار: 3. 2. 17:

م مفهوم اللغة، 
ّ
يعرف املعل

ونشأتها، وتطورها، وعلومها، 
وخصائصها، ونظريات 

اكتسابها، ومدارسها البحثي�ة .

حيدد مفهوم اللغة وخصائصها ووظائفها .. 1
يقارن بن نظريات اكتساب اللغة .. 2
يصف مراحل تطور اللغة لدى الطفل وخصائص كل مرحلة .. 3
يفرق بن املدارس البحثي�ة اللغوية، ويوضح خصائص كل مدرسة.. 4
يفرق بن املعاجم اللغوية من حيث خصائصها، ومدارسها.. 5
إليها على اختالف مدارسها يف . 6 املعاين من املعاجم اليت حيتاج  يستخرج 

الرتيب.
يفهم املراد باملصطلحات املتداولة يف املعاجم املشهورة.. 7
يعرف األصوات العربي�ة، ومخارجها، وخصائصها .. 8
يعالج املشكالت النطقية الظاهرة عند بعض الطالب.. 9
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املجال )املهارات اللغوية( 
املعيار: 3. 2. 18:

م القواعد اإلمالئي�ة 
ّ
يعرف املعل

، واملصطلحات واملفاهيم 
املرتبطة بالكتابة، وكيفية 

استخدام عالمات الرقيم  .

يفرق بن اإلمالء املنسوخ واملنظور واالختب�اري .. 1
يمزي بن أحوال كتابة الهمزات، وحيتكم فيها إىل قواعد عامة.. 2
3 .. 

ً
يفرق بن الالم الشمسية والقمرية كتابة ونطقا

يفرق بن كتابة التاء املفتوحة واملربوطة .. 4
يمزي بن مواطن الزيادة واحلذف لبعض األحرف .. 5
يفرق بن مواضع كتابة األلف املتطرفة.. 6
يربط بن أحكام اإلمالء وأحكام الصرف والنحو.. 7
يمزي بن كتابة بعض الكلمات املتصلة واملنفصلة .. 8
يستخدم عالمات الرقيم ويطبقها يف مواضعها الصحيحة .. 9

املعيار: 3. 2. 19:
م املصطلحات 

ّ
يعرف املعل

واملفاهيم القرائي�ة، ومهارات 
 لطبيعة كل 

ً
القراءة وفقا

ل النص القرايئ 
ّ
مرحلة، وحيل

وينقده ويقّومه .

يقارن بن الكفايات القرائي�ة وأساليب تقويمها .. 1
يعرف أنواع القراءة .. 2
حيلل األفكار املقروءة وينقدها .. 3
يفّرق بن األفكار الكلية واجلزئي�ة يف تتّبع النص املقروء.. 4
حيدد املهارات القرائي�ة لكل مرحلة دراسية .. 5

املعيار: 3. 2. 20:
م املصطلحات 

ّ
يعرف املعل

املستخدمة يف وصف الفنون 
الكتابي�ة، وُيربز خصائص كل 

فن وأساليب�ه.

1 .. 
ً
 وكتابي�ا

ً
يمزي بن التعبر الوظيفي واإلبداعي شفهيا

حيدد فنون التعبر الوظيفي واإلبداعي وخصائص كل فن .. 2
يطبق  قواعد فن الكتابة الوظيفية .. 3
يطبق قواعد فن الكتابة اإلبداعية .. 4
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املجال: طرق التدريس 
اخلاصة باللغة العربي�ة:

املعيار: 3. 2. 21:
م الطرق 

ّ
يعرف املعل

و)اإلسراتيجيات( احلديث�ة يف 
تعليم قواعد الركيب للجمل 
والبني�ة الصرفية للمفردات.

1 . ، بت�دريسه  يقوم  الذي  التخصص  لتعليم  العامة  األهداف  يعرف 
ويعرف األهداف اخلاصة بتعليم كل مادة يف هذا التخصص .

المادة . 2 لطبيعة   
ً
وفقا الصفية  وغر  الصفية  اللغوية  األنشطة  يعرف 

اللغوية.
يعرف مداخل تعليم اللغة ومزايا وعيوب كل مدخل: )املدخل االتصايل، . 3

املدخل املهاري، املدخل االسراتييج(
  لطبيعة المادة اللغوية .. 4

ً
يعرف الوسائل التعليمية وطرق اختي�ارها وفقا

يعرف طرق اختي�ار املحتوى املناسب للدرس اللغوي. 5
6 . ،

ّ
م محتوى معن

ّ
 الصعوبات اللغوية أو اإلدراكية املتوقعة يف تعل

ّ
يعن

 الطريقة املناسبة له.
ّ

ويعن
يمزي بن الطريقتن القياسية واالستنت�اجية يف تعليم قواعد الراكيب . 7

اللغوية وبني�ة املفردات . 
يطبق )إسراتيجيات( حديث�ة يف تعليم قواعد الراكيب اللغوية وبني�ة . 8

مفرداتها )املحاكاة والنمذجة، االستقصاء، املشروعات، البحث .(.
م الطالب للمحتوى اللغوّي.. 9

ّ
ا بديلة لعالج مشكالت تعل

ّ
يستخدم طرق
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املعيار: 3. 2. 22: 
م على حتليل 

ّ
يقدر املعل

النص األديب واستنب�اط 
الفنون البالغية وفق طرق 

و)اسراتيجيات( التدريس .

)مساءلة . 1 األديب  النص  حتليل  يف  التدريس  )إسراتيجيات(  يطبق 
املؤلف ، املحاكاة والنمذجة، االستقصاء، تمثي�ل األدوار، حل املشكالت، 

املشروعات، البحث ... ( .
م مجال آخر.. 2

ّ
م يف مجال ّما للتوّصل إىل تعل

ّ
يستعمل نواجت التعل

حيّدد أحسن املداخل لتن�اول نّص أديب واخلوض فيه.. 3

املعيار: 3. 2. 23:
م )إسراتيجيات(  

ّ
يعرف املعل

تعليم فنون الكتابة الصحيحة 
ومهاراتها الوظيفية منها 
 للمرحلة 

ً
واإلبداعية وفقا

الدراسية واملوقف اللغوي 
املناسب لها .

األولية . 1 للمرحلة  العربي�ة  الكتابة  تعليم  يف  املتبعة  الطرق  بن  يقارن 
)الكلية، اجلزئي�ة ....( .

اجلنس . 2 لقواعد   
ً
وفقا الكتايب  النص  تعليم  يف  املتبعة  الطرق  بن  يقارن 

األديب.
 أحسن . 3

ّ
يكتشف أهم املشكالت الكتابي�ة املنتشرة بن الطالب، ويعن

الوسائل املالئمة لعالجها.
يصف اإلجراءات واالسراتيجيات املطلوبة يف تطوير املهارة الكتابي�ة ) . 4

التحدث عن الكتب، تشارك األقران، القراءة والكتابة،  الكتابة بطريقة 
بطريقة  املذكرات  تدوين   )SPAWN( بطريقة  الكتابة   )RAFT(

جتزيء الورقة، بطاقات املغادرة .
اللغوية . 5 املفردات  تنمية  يف  املطلوبة  واالسراتيجات  اإلجراءات  يصف 

اللغة،  بمفردات  الذايت  الوعي  املفردات،  بطاقات  املفردات،  )اقراع   .
حائط  الكلمات،  فرز  الكلمات،  عن  البحث  املتقاطعة،  الكلمات  شبكة 

الكلمات، تلوين ظالل املعن( .
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املعيار: 3. 2. 24: 
م طرق 

ّ
يعرف املعل

و)إسراتيجيات( تعليم 
املهارات القرائي�ة.

يقارن بن الطرق املتبعة يف تعليم النص القرايئ للمرحلة األولية.. 1
)اللغة . 2 القراءة  مهارات  تنمية  يف  املتبعة  )اإلسراتيجيات(  بن  يمزي 

الشفوية، الكتابة، االستيعاب، تنمية الرثوة اللغوية، االستماع ( .
اللغوية . 3 الطالقة  تنمية  يف  املطلوبة  واالسراتيجات  اإلجراءات  يصف 

اللغوية،قصائد  املعطيات  نمذجة  اإلنشادية،  القراءة  الرديد،  قراءة   (
الصوتن، مسرح القراء (

االستيعاب . 4 تنمية  يف  املطلوبة  واالسراتيجيات  اإلجراءات  يصف 
املوجه،حتديد  التوقعات  النصية،  البن  املساعدة،  )العارضات  القرايئ 
املعرفة )KWL( ،مساءلة املؤلف، عالقة السؤال باإلجابة، التدريس 
التفكر  النص،  عن  األولية  االنطباعات  التب�اديل،  التساؤل  التب�اديل،  
الوسائط  اخلبر،  الربوفيسور  الراجعة،  الفشار  فرقعة  عاٍل،  بصوت 

املذِكرة، جتميع أجزاء الصورة. 
املفردات . 5 تنمية  يف  املطلوبة  و)اإلسراتيجيات(  اإلجراءات  يصف 

بمفردات  الذايت  الوعي  املفردات،  بطاقات  املفردات،  )اقراع  اللغوية 
الكلمات،  الكلمات، فرز  البحث عن  املتقاطعة،  الكلمات  اللغة، شبكة 

حائط الكلمات، تلوين ظالل املعن( .





ومالحظاتكم  مقرحاتكم  نستقبل  أن  يسعدنا 
اخلاصة بهذا الدليل على الربيد اإللكروين التايل
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