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مشروع املعايري املهني�ة للمعلمني وأدوات التقويم 
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  مقدمة :
تتكون معايري معلم اللغة العربي�ة من جزأين؛ اجلزء العام الذي يشرتك فيه مع جميع معليم التخصصات األخرى، 

وهو اجلزء اخلاص باملعايري املشرتكة املشتملة على أحد عشر معياًرا، يتن�اولها بالتفصيل » املعايري املهني�ة الوطني�ة 

التخصص  بني�ة  تن�اول  التخصصية على معياٍر واحد   املعايري  العربي�ة السعودية«، فيما تشتمل  باململكة  للمعلمني 

وطرق تدريسه.

المعايير 
التخصصية

المعايير 
العامة

المشتركة

  محتوى املعايري التخصصية: 
وتتن�اول املعايري التخصصية ما ينبغي على معلم اللغة العربي�ة معرفته والقدرة على أدائه يف التخصص التدرييس 

وطرق تدريسه، ويتضمن ذلك املعارف واملهارات املرتبطة بالتخصص وما يتصل بها من ممارسات تدريسية فاعلة 

يف  يمثل  حبيث  املتخصص،  املعلم  من  املتوقعة  والقيم  بالسمات  والتحلي  اخلاصة  التدريس  طرق  تطبيق  تشمل 

يف  الطالب  حيتاجها  اليت  اآللة  يقّدم  أن  منه  ر 
َ

ُينتظ الذي  العربي�ة  اللغة  معلم  من  المأمول  الدور  وسلوكه  ممارساته 

تعامله مع كل املقّررات األخرى؛ فاللغة  وعاء الفكر وأداة الفهم، وقد أثبتت دراسات حديث�ة عديدة أن إخفاق كثري 

من الطالب وتقصريهم يف أكرث املقررات )غري اللغوية( ليس راجًعا إىل صعوبتها وال إىل قدرات الطالب العقلية، وإنما 

 
ّ

إىل إخفاقه يف امتالك آلة الوصول لتلك املعارف؛ ألنه يفتقد القراءة الصحيحة، وال يملك الفهم الدقيق لما يقرأ، وإن

�ا وهدًرا لألوقات 
ً
د من امتالكهم آلة التواصل معها يعّد عبث

ّ
االنهماك يف تعليم الطالب املعارف املختلفة دون التأك

واجلهود، وال يمكن أن يوصل إىل نت�اجئ صحيحة وال ُمرضية.
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     من أجل ذلك ال بّد من العناية قبل أّي عمل تعلييم من إكساب الطالب املهارات اللغوية الصحيحة اليت جتعلهم 

أنه  أخرى  بأهمية  حيظى  العربي�ة  اللغة  تعليم   
ّ

أن كما  معها،    التعامل  على  ّرئهم 
ُ

وجت املعرفة،  اقتحام  إىل  بأنفسهم  يب�ادرون 

خيوض يف ميدان عسري، حيتاج إىل اجتماع العلم واملهارة واملعرفة واإلبداع، وهو تنمية اإلدراك والشعور باجلمال والرتبي�ة 

على النقد وتميزي احلسن من الرديء، كما أن فيه الرتبي�ة على التأثري يف الناس ومبادرة التواصل معهم وقيادتهم يف شؤون 

ا مقنًعا.
ً
ًرا، ولسان

ِّ
ا، وقلًما مؤث

ً
احلياة، فإنه هو الذي يمنح الطالب قراءة صحيحة، وفهًما دقيق

اللغة العربي�ة  على خربة بكيفية صياغة األسئلة املثمرة والبن�اءة يف جميع املجاالت  بّد أن يكون أستاذ  ومن أجل ذلك فال 

ودراية  االجتماعي  بواقعه  إحاطة  ذلك  إىل  جيمع  أن  بّد  وال  ختصصه  بأصول  راسخ  علم  إىل   
ً

إضافة بتخصصه،  املتعلقة 

إلماٍم بفروع مجاله  ا من 
ً

بّد له أيض التدريس، وال  العليم ويف واقع املجتمع ووسائل االتصال وطرائق  باملتغرّيات يف املنجز 

خرج 
ُ

سن أصولها،  وُيتقن اجلمع بينها إلعطاء صورة كاملة عن اللغة العربي�ة، تتكاتف كل فروعها لت
ُ

الكثرية املتب�اعدة، حي

مشهًدا كامال تمزتج فيه أحكام اللغة جبمال األدب، وتتكامل فيه املهارات األساسية الكربى: االستماع والفهم، والقراءة، 

ب وسائل تدريسية متمزّية تعالج مشكالت تعليم اللغة الكثرية.
ّ
والكتابة، واحلديث، وكل ذلك يتطل
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امل�ؤ�شراتاملعيار

املجال )النح�(
اأق�شام  املعلم  املعيار: 3. 2. 1: يعرف 
الإعراب  حيث  من  واأح�الها  الكلمة، 

والبناء، والتعريف والتنكري.

ي�شنف الكلمة اإىل ا�شم وفعل وحرف .. 1
ي�شرح العالمة الدالة على كل ق�شم من اأق�شام الكلمة .. 2
مييز املعرب واملبني، وُيح�شي املبنيات من الأ�شماء والأفعال، ويبّي . 3

عالمة بنائها.
واأ�شماء . 4 كال�شمائر  املبنية،  لالأ�شماء  الإعرابية  امل�اقع  ح  ي��شّ

الإ�شارة والأ�شماء امل��ش�لة.
مييز العالمات الإعرابية الأ�شلية من الفرعية، ويربطها باأب�ابها.. 5
يفّرق بي الإعراب املحّلي واللفظي والتقديري.. 6
وُيح�شن . 7 املعرفة،  اأن�اع  ويبي  والنكرة،  املعرفة  بي  الفرق  ي�شرح 

ا�شتعمالها يف الأب�اب التي تقت�شي ذلك.

املعيار: 3. 2. 2: يعرف املعّلم الأ�شماء 
فيها،  الرفع  وع�امل  املرف�عة، 

واأحكامها الإعرابية.

مييز الأ�شماء املرف�عة، ويحّدد العامل فيها .. 1
يقدر املحذوف من اجلمل، �ش�اء اأكان مبتداأ اأم خرًبا، اأم فعاًل .. 2
م�ش�غات . 3 وي�شرح  والنكرة،  املعرفة  مبفه�م  واخلرب  املبتداأ  يربط 

البتداء بالنكرة .
يعرف اأحكام الفاعل، ويربطها بال�شتعمال ال�شحيح لها . . 4
يبي اأحكام نائب الفاعل، وي�شبط �شياغة فعله، ويقارن بينه وبي . 5

الفاعل.
ي�شتخرج الأ�شماء التي رفعت لتبعيتها ما قبلها، ويبي اأحكامها.. 6
مييز الأ�شماء املرف�عة بعالمات فرعية، ويعلل ذلك .. 7
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امل�ؤ�شراتاملعيار

املعيار: 3. 2. 3: يعرف املعّلم الأ�شماء 
لها،  النا�شبة  والع�امل  املن�ش�بة 

واأحكامها.

مييز الأ�شماء املن�ش�بة ، وي��شح دللة كل منها، وي�شرح وظائفها . 1
النح�ية .

ويفهم . 2 لأجله،  املفع�ل  وبي  بينه  ويقارن  املطلق،  املفع�ل  يعرف 
اأحكامهما .

يعرف املفع�ل به، و�ش�ره واأح�اله، ويبي اأحكامه، ويربطه باأن�اع . 3
الفعل .

ي�شرح مفه�م املفع�ل فيه، ويبي اأحكامه .. 4
املعط�ف . 5 وبي  بينه  ويفّرق  اأحكامه،  ويبي  معه،  املفع�ل  يعرف 

بال�او .
يحدد اأركان ال�شتثناء واأدواته، واأح�اله، وي�شرح ما يرتتب على . 6

ذلك من حكم اإعرابي للم�شتثنى.
يعرف احلال، وي�شرح اأو�شافه واأن�اعه، ويبي اأحكامه .. 7
يعرف التمييز واأن�اعه، ويبي اأحكامه .. 8
يبي م�ا�شع ن�شب ال�شم يف باب )ل( النافية للجن�س.. 9

مييز الأ�شماء التي ن�شبت لتبعيتها ما قبلها  .. 10
مييز الأ�شماء املعربة بعالمة فرعية ويعلل ذلك .. 11

املعيار: 3. 2. 4: يعرف املعّلم الأ�شماء 
املجرورة والعامل اجلار لها واأحكامها.

مييز الأ�شماء املجرورة، ويعّي عامل اجلر فيها  .. 1
يبي بع�س معاين حروف اجلر امل�شه�رة، وميّثل لها .. 2
ي��شح الإ�شافة ومعناها، ويق�شمها اإىل اأق�شامها .. 3
يتعرف التغيريات احلا�شلة ب�شبب الإ�شافة.. 4
مييز الأ�شماء املجرورة لتبعيتها ما قبلها .. 5
مييز بي الأ�شماء املجرورة بعالمة فرعية ، ويعلل ذلك .. 6
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امل�ؤ�شراتاملعيار

اأحكام  املعّلم  املعيار: 3. 2. 5: يعرف 
الفعل امل�شارع وعالمات اإعرابه.

يفرق بي اأحكام الفعل امل�شارع الثالثة ، ويعرف حالتي بنائه.. 1
وج�بًا  . 2 بـ)اأن(  املن�ش�ب  امل�شارع  الفعل  ن�شب  م�ا�شع  بي  يفرق 

وج�ازًا .
يعرف الأدوات اجلازمة لفعل اأو لفعلي .. 3
مييز اأدوات ال�شرط اجلازمة ويبي فعلها وج�ابها .. 4
عنها . 5 ين�ب  وما  املقدرة  اأو  الظاهرة  الأ�شلية  الرفع  عالمة  يعي 

حالة الرفع.
يحدد عالمة الن�شب الأ�شلية  الظاهرة اأو املقدرة وما ين�ب عنها . 6

حالة الن�شب .
يبي عالمة اجلزم الأ�شلية وما ين�ب عنها حالة اجلزم .. 7

املعيار: 3. 2. 6: يعرف املعّلم اجلمل 
التي لها حمل من الإعراب والتي لي�س 

لها حمل، واأحكامها.

لها . 1 لي�س  والتي  الإعراب  من  املحل  من  لها  التي  اجلمل  بي  يفرق 
حمل من الإعراب .

ي��شح املحل الإعرابي للجمل التي لها حمل من الإعراب .. 2
يقدر املحذوف من اأركان اجلملة وي��شح �شبب حذفه .. 3
ي��شح املقدم من اأركان اجلملة وامل�ؤخر ويبي �شبب ذلك .. 4
الإعراب . 5 من  حمل  لها  التي  اجلمل  لبع�س  الالزمة  ال�شروط  يبي 

عند وق�عها خربًا اأو حاًل اأو نعتًا .
من . 6 حمل  لها  لي�س  التي  اجلمل  لبع�س  الالزمة  ال�شروط  يبي 

الإعراب عند وق�عها �شلة اأو ج�اب ق�شم .  

املعيار: 3. 2. 7: يعرف املعلم الأدوات 
وغري  منها  والعامل  ومعانيها  النح�ية 
العامل ، والأثر الذي حتدثه الأدوات 

العاملة يف الألفاظ.

يفرق املعلم بي الأدوات التي تعمل والأدوات التي ل تعمل .. 1
واملخت�شة . 2 الأ�شماء  يف  بالعمل  تخت�س  التي  الأدوات  بي  يفرق 

بالعمل يف الأفعال .
ي��شح الأثر الذي حتدثه العاملة يف اللفظ الذي بعده .. 3
يفرق بي الأدوات التي تعمل م�شمرة والتي تعمل مظهرة .. 4
يبي م�ا�شع الأدوات املهملة للتخفيف اأو الف�شل اأو التاأخري .. 5
ي�شنف الأدوات اإىل الأ�شماء والأفعال واحلروف.. 6
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امل�ؤ�شراتاملعيار

املعيار: 3. 2. 8: يعرف املعلم �شياغة 
)التعجب  النح�ية  الأ�شاليب  بع�س 
التحذير  النداء،  العدد،  التف�شيل،   ،
املدح  و�شيغ  الخت�شا�س،  الإغراء، 
وكيفية  الإعرابية  واأحكامها  والذم( 

ا�شتخدامها 

يعرف كيفية �شياغة اأ�شل�ب التعجب والتف�شيل وما ي�شرتط فيهما . 1
.

يفرق بي �شيغتي التعجب، ويعرف اإعرابهما .. 2
ا�شم . 3 يف  يلتزم  وما  املختلفة  التف�شيل  ا�شم  اأح�ال  بي  يفرق 

التف�شيل يف كل حالة  .
ي�ش�غ العدد ب�ش�ره املتن�عة ويفرق بينها يف الإعراب والتمييز، . 4

والتذكري والتاأنيث .
يقراأ الأعداد قراءة �شحيحة .. 5
ي�شّ�ر اأح�ال ال�شم املنادى، وي�شرح عالمة اإعرابه اأو بنائه .. 6
يفرق بي النداء والندبة وال�شتغاثة .. 7
يعرف �ش�ر التحذير والإغراء واأحكامهما .. 8
يعرف اأ�شل�ب الخت�شا�س واأحكامه .. 9

يعرف مكّ�نات اأ�شل�ب املدح والذم، ويعرب املخ�ش��س بهما.. 10

املجال )ال�شرف( 
املعلم  يعرف   :9  .2  .3 املعيار: 
يف  ال�شرفية  والق�اعد  امل�شطلحات 
وفقًا  وحتليلها  الكلمة  بنية  و�شف 
ال�شرف  يف  الكلمة  بناء  لق�اعد 

العربي.

حدث . 1 ما  و�شْرح  الكلمة  اأ�شل  من  للتحقق  ال�شريف  امليزان  ي�شتعمل 
فيها، ويراعي املتغريات يف الكلمة .

والن�شب . 2 واجلمع  التثنية  يف  للكلمة  الالحقة  املتغريات  يحدد 
والت�شغري، ويعرف اأحكامها.

فيها . 3 الزائد  ويحدد  لبنيتها،  وفقًا  واملزيدة  املجردة  الكلمة  ميّيز 
والأ�شلي، ويبي معاين حروف الزيادة .

يطّبق امل�شتقات القيا�شية، ، يعرف اأوزانها واملتغريات الالحقة لها .. 4
ي�شرح ما يعرتي الكلمة من اإعالل واإبدال وقلب وحذف .. 5
ويفرق . 6 التك�شري،  جم�ع  اأوزان  وي�شتعمل  اجلم�ع،  �شيغ  بي  يفرق 

بي اأوزان القلة والكرثة منها  .
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امل�ؤ�شراتاملعيار

املجال )الأدب والنقد( 
املعّلم  يعرف   :10  .2  .3 املعيار: 
ومدار�شه  وع�ش�ره  الأدب  فن�ن 

و�شخ�شياته.

يقارن  بي املدار�س الأدبية من حيث اأهدافها، وخ�شائ�شها، واأثرها . 1
يف الأدب .

ي�شرح  اآثار ودور كل مدر�شة اأدبية .. 2
يقارن بي الن�ش��س الأدبية تبعًا لختالف ع�ش�رها .. 3
يحدد زمنيًا الع�ش�ر الأدبية واأبرز اأعالمها .. 4
مييز بي الفن�ن الأدبية، ويعرف خ�شائ�شها .. 5
يربز اأهم الفن�ن الأدبية املنت�شرة يف كل ع�شر .. 6

املعّلم  يعرف   :11  .2  .3 املعيار: 
وم�شطلحاته  ووظيفته  الأدبي  النقد 

ومذاهبه.

ميّيز املذاهب النقدية يف الأدب وي�شرح خ�شائ�شها .. 1
يعّرف مفه�م النقد الأدبي ووظيفته .. 2
يفهم اأبرز امل�شطلحات املرتبطة بالنقد الأدبي، وُيح�شن ا�شتعمالها.. 3
ًقا على الن�ش��س الأدبية.. 4 ي��شح اآثار كل مذهب نقدي مطبَّ
يحلل الن�س الأدبي وفقًا  ملعايري التحليل النقدي .. 5
يقارن بي الن�ش��س الأدبية لختالف ع�ش�رها .. 6
يقّ�م الفن الأدبي ويحكم عليه، وفقًا خل�شائ�س الفن و�شروطه .. 7

املجال )البالغة( 
املعّلم  يعرف   :12  .2  .3 املعيار: 
مفه�مي الف�شاحة والبالغة وما يخل 

بهما.

ي�شرح مفه�م البالغة ، ومييز بي عل�م البالغة .. 1
البليغ على . 2 اأثر الكالم  يفرق بي الكالم الف�شيح والبليغ، وي��شح 

املعنى وال�شامع .
يكت�شف العي�ب التي تخل بف�شاحة الكلمة، وي�شرحها .. 3
يكت�شف العي�ب التي تخل بف�شاحة الكالم وبالغته، وي�شرحها .. 4
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املعّلم  يعرف   :13  .2  .3 املعيار: 
الأ�شاليب البيانية ) املجاز، الت�شبيه، 

الكناية( وخ�شائ�س كل منها.

يفّرق بي احلقيقة واملجاز يف الكالم العربي .. 1
يفّرق بي املجاز املر�شل واملجاز العقلي .. 2
يعرف عالقات املجاز املر�شل ويكت�شفها.. 3
ي�شتنبط الت�شبيه ويبي اأن�اعه، وُيربز بالغته .. 4
ي�شتنبط الكناية، ويبي اأن�اعها ، وُيربز بالغتها .. 5
ُيجري ال�شتعارة ويبي اأن�اعها، وُيربز بالغتها .. 6

املعيار: 3. 2. 14: يعرف املعّلم دللت 
وفقًا  البالغية  وخ�شائ�شها  الرتاكيب 

لعلم املعاين. 

ي��شح اأح�ال امل�شند وامل�شند اإليه، ويحّدد متعلقات الفعل .. 1
الإن�شاء، . 2 اأ�شاليب  ويبي  والإن�شائية،  اخلربية  اجلملة  بي  مييز 

وي�شرح دللتها البالغية.
مييز بي اأ�شرب اخلرب،  ويعّي م�اطن ا�شتعمالتها .. 3
يفرق بي اأ�شل�بي الف�شل وال��شل، وي��شح م�ا�شعهما .. 4
ي�شرح مفه�م اأ�شل�ب الق�شر،  ويبّي طرقه .. 5
يعّلل وجه خروج الكالم على مقت�شى الأ�شل، ويبّي ن�عه، وُيظهر . 6

بالغته.
مييز بي الإيجاز والإطناب وامل�شاواة .. 7

املعّلم  يعرف   :15  .2  .3 املعيار: 
بناء  يف  واأثرها  البديعية  املح�شنات 

الن�س.

يكت�شف املح�شنات البديعية يف الن�ش��س  .. 1
للفظ . 2 وفقًا  البديعية  املح�شنات  على  وبعدمه  باجلمال  يحكم 

واملعنى .
يبي اأوجه املح�شنات اللفظية، وُيربز بالغتها .. 3
ي�شرح اأوجه املح�شنات املعن�ية، وُيربز بالغتها .. 4
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املجال )العرو�س والقافية(
املعّلم  يعرف   :16  .2  .3 املعيار: 
والقافية  العرو�س  علمي  م�شطلحات 
وال�زن  العرو�شية،  الكتابة  وكيفية 

والتقطيع .

يفرق بي علمي العرو�س والقافية .. 1
يقطع البيت ال�شعري م�شتخدمًا الكتابة العرو�شية وي�شمي بحره .. 2
يحفظ اأوزان اأهّم البح�ر ال�شعرية امل�شتعملة.. 3
يكت�شف اخللل ال�ا�شح يف وزن البح�ر ال�شعرية امل�شه�رة، ويقرتح . 4

اإ�شالًحا له.
يفرق بي م�شطلحات علم القافية .. 5
يكت�شف اأهم عي�ب القافية.. 6

املجال )علم اللغة(
املعيار: 3. 2. 17: يعرف املعّلم مفه�م 
وعل�مها،  وتط�رها،  ون�شاأتها،  اللغة، 
اكت�شابها،  ونظريات  وخ�شائ�شها، 

ومدار�شها البحثية .

يحدد مفه�م اللغة وخ�شائ�شها ووظائفها .. 1
يقارن بي نظريات اكت�شاب اللغة .. 2
ي�شف مراحل تط�ر اللغة لدى الطفل وخ�شائ�س كل مرحلة .. 3
يفرق بي املدار�س البحثية اللغ�ية، وي��شح خ�شائ�س كل مدر�شة.. 4
يفرق بي املعاجم اللغ�ية من حيث خ�شائ�شها، ومدار�شها.. 5
اختالف . 6 على  اإليها  يحتاج  التي  املعاجم  من  املعاين  ي�شتخرج 

مدار�شها يف الرتتيب.
يفهم املراد بامل�شطلحات املتداولة يف املعاجم امل�شه�رة.. 7
يعرف الأ�ش�ات العربية، وخمارجها، وخ�شائ�شها .. 8
يعالج امل�شكالت النطقية الظاهرة عند بع�س الطالب.. 9
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املجال )املهارات اللغ�ية( 
املعّلم  يعرف   :18  .2  .3 املعيار: 
وامل�شطلحات   ، الإمالئية  الق�اعد 
واملفاهيم املرتبطة بالكتابة، وكيفية 

ا�شتخدام عالمات الرتقيم  .

يفرق بي الإمالء املن�ش�خ واملنظ�ر والختباري .. 1
مييز بي اأح�ال كتابة الهمزات، ويحتكم فيها اإىل ق�اعد عامة.. 2
يفرق بي الالم ال�شم�شية والقمرية كتابة ونطقًا .. 3
يفرق بي كتابة التاء املفت�حة واملرب�طة .. 4
مييز بي م�اطن الزيادة واحلذف لبع�س الأحرف .. 5
يفرق بي م�ا�شع كتابة الألف املتطرفة.. 6
يربط بي اأحكام الإمالء واأحكام ال�شرف والنح�.. 7
مييز بي كتابة بع�س الكلمات املت�شلة واملنف�شلة .. 8
ي�شتخدم عالمات الرتقيم ويطبقها يف م�ا�شعها ال�شحيحة .. 9

املعّلم  يعرف   :19  .2  .3 املعيار: 
القرائية،  واملفاهيم  امل�شطلحات 
لطبيعة  وفقًا  القراءة  ومهارات 
القرائي  الن�س  ويحّلل  مرحلة،  كل 

وينقده ويقّ�مه .

يقارن بي الكفايات القرائية واأ�شاليب تق�ميها .. 1
يعرف اأن�اع القراءة .. 2
يحلل الأفكار املقروءة وينقدها .. 3
يفّرق بي الأفكار الكلية واجلزئية يف تتّبع الن�س املقروء.. 4
يحدد املهارات القرائية لكل مرحلة درا�شية .. 5

املعّلم  يعرف   :20  .2  .3 املعيار: 
و�شف  يف  امل�شتخدمة  امل�شطلحات 
الفن�ن الكتابية، وُيربز خ�شائ�س كل 

فن واأ�شاليبه.

مييز بي التعبري ال�ظيفي والإبداعي �شفهيًا وكتابيًا .. 1
يحدد فن�ن التعبري ال�ظيفي والإبداعي وخ�شائ�س كل فن .. 2
يطبق  ق�اعد فن الكتابة ال�ظيفية .. 3
يطبق ق�اعد فن الكتابة الإبداعية .. 4
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اخلا�شة  التدري�س  طرق  املجال: 
باللغة العربية:

املعيار: 3. 2. 21: يعرف املعّلم الطرق 
يف  احلديثة  و)الإ�شرتاتيجيات( 
تعليم ق�اعد الرتكيب للجمل والبنية 

ال�شرفية للمفردات.

1 . ، بتدري�شه  يق�م  الذي  التخ�ش�س  لتعليم  العامة  الأهداف  يعرف 
ويعرف الأهداف اخلا�شة بتعليم كل مادة يف هذا التخ�ش�س .

يعرف الأن�شطة اللغ�ية ال�شفية وغري ال�شفية وفقًا لطبيعة املادة . 2
اللغ�ية.

)املدخل . 3 مدخل:  كل  وعي�ب  ومزايا  اللغة  تعليم  مداخل  يعرف 
الت�شايل، املدخل املهاري، املدخل ال�شرتاتيجي(

املادة . 4 لطبيعة  وفقًا   اختيارها  وطرق  التعليمية  ال��شائل  يعرف 
اللغ�ية .

يعرف طرق اختيار املحت�ى املنا�شب للدر�س اللغ�ي. 5
حمت�ى . 6 تعّلم  يف  املت�قعة  الإدراكية  اأو  اللغ�ية  ال�شع�بات  يعّي 

معّي، ويعّي الطريقة املنا�شبة له.
ق�اعد . 7 تعليم  يف  وال�شتنتاجية  القيا�شية  الطريقتي  بي  مييز 

الرتاكيب اللغ�ية وبنية املفردات . 
يطبق )اإ�شرتاتيجيات( حديثة يف تعليم ق�اعد الرتاكيب اللغ�ية . 8

امل�شروعات،  ال�شتق�شاء،  والنمذجة،  )املحاكاة  مفرداتها  وبنية 
البحث .(.

للمحت�ى . 9 الطالب  تعّلم  م�شكالت  لعالج  بديلة  طرّقا  ي�شتخدم 
اللغ�ّي.
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على  املعّلم  يقدر    :22  .2  .3 املعيار: 
وا�شتنباط  الأدبي  الن�س  حتليل 
طرق  وفق  البالغية  الفن�ن 

و)ا�شرتاتيجيات( التدري�س .

الأدبي . 1 الن�س  حتليل  يف  التدري�س  )اإ�شرتاتيجيات(  يطبق 
)م�شاءلة امل�ؤلف ، املحاكاة والنمذجة، ال�شتق�شاء، متثيل الأدوار، 

حل امل�شكالت، امل�شروعات، البحث ... ( .
ل اإىل تعّلم جمال اآخر.. 2 ي�شتعمل ن�اجت التعّلم يف جمال ّما للت��شّ
يحّدد اأح�شن املداخل لتناول ن�ّس اأدبي واخل��س فيه.. 3

املعّلم  يعرف   :23  .2  .3 املعيار: 
)اإ�شرتاتيجيات(  تعليم فن�ن الكتابة 
منها  ال�ظيفية  ومهاراتها  ال�شحيحة 
الدرا�شية  للمرحلة  وفقًا  والإبداعية 

وامل�قف اللغ�ي املنا�شب لها .

للمرحلة . 1 العربية  الكتابة  تعليم  يف  املتبعة  الطرق  بي  يقارن 
الأولية )الكلية، اجلزئية ....( .

لق�اعد . 2 وفقًا  الكتابي  الن�س  تعليم  يف  املتبعة  الطرق  بي  يقارن 
اجلن�س الأدبي.

يكت�شف اأهم امل�شكالت الكتابية املنت�شرة بي الطالب، ويعّي اأح�شن . 3
ال��شائل املالئمة لعالجها.

املهارة . 4 تط�ير  يف  املطل�بة  وال�شرتاتيجيات  الإجراءات  ي�شف 
الكتابية ) التحدث عن الكتب، ت�شارك الأقران، القراءة والكتابة،  
 )SPAWN( بطريقة  الكتابة   )RAFT( بطريقة  الكتابة 

تدوين املذكرات بطريقة جتزيء ال�رقة، بطاقات املغادرة .
املفردات . 5 تنمية  يف  املطل�بة  وال�شرتاتيجات  الإجراءات  ي�شف 

الذاتي  ال�عي  املفردات،  بطاقات  املفردات،  )اقرتاع   . اللغ�ية 
مبفردات اللغة، �شبكة الكلمات املتقاطعة، البحث عن الكلمات، فرز 

الكلمات، حائط الكلمات، تل�ين ظالل املعنى( .
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املعيار: 3. 2. 24: يعرف املعّلم طرق 
املهارات  تعليم  و)اإ�شرتاتيجيات( 

القرائية.

للمرحلة . 1 القرائي  الن�س  تعليم  يف  املتبعة  الطرق  بي  يقارن 
الأولية.

القراءة . 2 مهارات  تنمية  يف  املتبعة  )الإ�شرتاتيجيات(  بي  مييز 
اللغ�ية،  الرثوة  تنمية  ال�شتيعاب،  الكتابة،  ال�شف�ية،  )اللغة 

ال�شتماع ( .
الطالقة . 3 تنمية  يف  املطل�بة  وال�شرتاتيجات  الإجراءات  ي�شف 

املعطيات  الإن�شادية، منذجة  القراءة  الرتديد،  ) قراءة  اللغ�ية 
اللغ�ية،ق�شائد ال�ش�تي، م�شرح القراء (

ي�شف الإجراءات وال�شرتاتيجيات املطل�بة يف تنمية ال�شتيعاب . 4
الت�قعات  الن�شية،  البنى  امل�شاعدة،  )العار�شات  القرائي 
امل�جه،حتديد املعرفة )KWL( ،م�شاءلة امل�ؤلف، عالقة ال�ش�ؤال 
النطباعات  التباديل،  الت�شاوؤل  التباديل،   التدري�س  بالإجابة، 
الأولية عن الن�س، التفكري ب�ش�ت عاٍل، فرقعة الف�شار الراجعة، 

الربوفي�ش�ر اخلبري، ال��شائط املذِكرة، جتميع اأجزاء ال�ش�رة. 
ي�شف الإجراءات و)الإ�شرتاتيجيات( املطل�بة يف تنمية املفردات . 5

الذاتي  ال�عي  املفردات،  بطاقات  املفردات،  )اقرتاع  اللغ�ية 
مبفردات اللغة، �شبكة الكلمات املتقاطعة، البحث عن الكلمات، فرز 

الكلمات، حائط الكلمات، تل�ين ظالل املعنى( .








