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    الهدف من الدليل 
عدَّ هذا الدليل ملساعدة املتقدم الختب�ار املعلمني على التهيؤ واالستعداد ألداء االختب�ار، بتقديم معلومات 

ُ
أ

اختي�ار  نوع  من  موضوعية  أسئلة  يف  تن�اولها  وكيفية  يغطيها،  اليت  واجلوانب  االختب�ار،  محتوى  عن  مفيدة 
من متعدد. كما يقدم الدليل أمثلة ألسئلة االختب�ار وكيفية ربطها باملعايري، وأسئلة تدريبي�ة تساعد املتقدم 
الدليل ال تغطي جميع  اليت يقدمها  أن األمثلة  العلم  أداء االختب�ار وطبيعة أسئلته، مع  على معرفة طريقة 
جوانب االختب�ار، وال تعرب عن مستوى سهولة أو صعوبة األسئلة اليت يقدمها االختب�ار الفعلي، ويقدم الدليل 
اجلانب  على  يركز  الذي  الدليل  هذا  ويأيت  أدائه.  وطريقة  لالختب�ار  لالستعداد  مفيدة  عامة  توصيات  أيًضا 
العامة  لبقية األدلة  املتوسطة والثانوية(، مكماًل  املرحلتني:  العربي�ة - ٢ ) معليم  اللغة  التخصيص ملعليم 
سواء اليت تتن�اول اجلوانب التربوية العامة ملهنة التدريس، أو اليت تقدم توجيهات ألداء االختب�ار وإرشادات 

إىل نوعية األسئلة وكيفية تن�اولها.

    تنظيم الدليل  
املرحلتني:  معليم   (  ٢- العربي�ة  اللغة  معليم  اختب�ار  عن  عامة  معلومات  على  البداية  يف  الدليل  حيتوي 
املتوسطة والثانوية(، والوزن النسيب لكل معيار،  ويعرض الدليل أمثلة لألسئلة وكيفية ربطها باملعايري، يليها 
أسئلة تدريبي�ة تمّكن املخترب من التدريب على أسئلة االختب�ار الفعلي، وُيتم بتوصيات مفيدة لالستعداد 

لالختب�ار.

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

w w w . e t e c . g o v. s a هيئ�ة تقويم التعليم والتدريب 
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  تنظيم محتوى االختب�ار: 
مْت وفق مجاالت، حيوي كل مجال منها معياًرا أو أكرث،  يغطي االختب�ار محتوى املعايري التخصصية للغة العربي�ة، وقد ُنظِّ

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

التخصص: اللغة العربي�ة - ٢  ) وهو املوّجه ملعليم املرحلتني: املتوسطة والثانوية(

املجال: النحو

املعيار: معرفة أقسام الكلمة، وأحوالها من حيث اإلعراب والبن�اء، وأحوال االسم من حيث التعريف والتنكري.

املؤشر: يصنف الكلمة إىل اسم وفعل وحرف، ويفّرق بني املتشابه منها.

السؤال: 

صمم كل سؤال من نوع االختي�ار من متعدد لقياس أحد املعايري 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 
املعايري.

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 معيار تغطي 
اجلوانب اليت يتن�اولها ذلك املعيار .

)هو، حّت، َيد ( تصنف هذه الكلمات مرتب�ة حسب نوعها إىل:
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-٢(، ويتضمن ذلك: يغطي االختب�ار املجاالت الرئيسة لتخصُّ

النحو. 	
الصرف. 	
األدب والنقد. 	
البالغة. 	
العروض والقافية 	

النحو

الصرف

األدب والنقد 

املهارات اللغوية

العروض والقافية

علم اللغة

البالغة 

طرق تدريس اللغة العربي�ة

28%

6%

17%

5%

11%

13%

17%
3%

علم اللغة. 	
املهارات اللغوية. 	
طرق تدريس اللغة العربي�ة. 	

  ويبني الشكل )1( نسب تمثي�ل كل مجال من هذه املجاالت، وفًقا لوزنه النسيب املوضح بالشكل، فعلى سبي�ل املثال: 
 ،%3 والقافية  والعروض   ،%13 والبالغة   ،%17 والنقد  واألدب   ،  %6 والصرف  املعايري،  محتوى  من   %٢8 النحو  يمثل 
وعلم اللغة 5%، واملهارات اللغوية 11%، وطرق تدريس اللغة العربي�ة 17%.  وقد روعي يف هذا التقسيم محتوى املناهج 

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

شكل )1( الوزن النسيب ملجاالت معايري اللغة العربي�ة
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ويتضمن ختصص اللغة العربي�ة )٢5( معياًرا موزعة على )8( مجاالت، كما يتضح من اجلدول اآليت

الوزن النسيب %رقم املعياراملجال 

٢8%6-٢-1  إىل 6-٢-8النحو

6%6-٢-9 الصرف

17%6-٢-10األدب والنقد

13%6-٢-11 إىل 6-٢-14البالغة

3%6-٢-15العروض والقافية

5%6-٢-16علم اللغة

11%6-٢-17 إىل 6-٢-19املهارات اللغوية

17%6-٢-٢0  إىل 6-٢-٢5طرق 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: معرفة أقسام الكلمة، وأحوالها من حيث اإلعراب والبن�اء، وأحوال االسم من حيث التعريف والتنكري.
املؤشر: يفرق بني املعرب واملبين، ويبني عالمات اإلعراب وعالمات البن�اء.

السؤال:
 أي األنواع اآلتي�ة تن�درج كلها حتت 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     

تبرير اإلجابة:
وهما  )هاتان(،  و  )هذان(  اإلشــارة:  أسماء  ضمن  فمن  )أ(؛  خبالف  مبيّن،  فيها  ما  كل  ألن  )ب(؛  الصحيحة  اإلجابة 
ضمن  فمن  )د(،  وكذلك  معربان،  وهما  )اللتان(،  و  )اللذان(  املوصولة:  األسماء  ضمن  فمن  )ج(؛  وكذلك  معربان، 

األعداد املركبة: )اثن�ا عشر( و)اثنت�ا عشرة(، وصدرهما معرب غري مبيّن.
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النموذج الثاين:
املجال: النحو.

املعيار: معرفة أقسام الكلمة، وأحوالها من حيث اإلعراب والبن�اء، وأحوال االسم من حيث التعريف والتنكري.
املؤشر: يمّي األبواب اليت تعرب بالعالمات الفرعية، ويبنّي أحكامها.

السؤال:
أي األنواع اآلتي�ة ُيعرب بالعالمات الفرعية يف جميع احلاالت: الرفع، والنصب، واجلّر؟   

األسماء اخلمسة، جمع املذكر السالم، جمع التكسري. أ 
األسماء اخلمسة، جمع املؤنث السالم، املثّن. ب 
األسماء اخلمسة، جمع املذكر السالم، املثن. ج 

األسماء اخلمسة، املمنوع من الصرف، املثن . د 

تبرير اإلجابة:
يعرب  وهو  التكسري(،  )جمع  ففيها  )أ(؛  خبالف  الفرعية،  بالعالمات  يعرب  فيها  ما  فكل  )ج(؛  الصحيحة  اإلجابة 
بالعالمتني  واجلر  الرفع  حاليت  يف  يعرب  وهو  السالم(،  املؤنث  )جمع  ففيها  )ب(؛  وكذلك  األصلية،  بالعالمات 
الرفع والنصب يعرب  األصليتني لهما: الضمة، والكسرة، وكذلك )د(؛ ففيها )املمنوع من الصرف(، وهو يف حاليت 

بالعالمتني األصليتني لهما: الضمة والفتحة
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النموذج الثالث:
املجال: النحو.

املعيار: معرفة  صياغة أهم األساليب النحوية الشائعة االستعمال: )التعجب، والتفضيل، والعدد، والنداء، والتحذير 
واإلغراء، و االختصاص، واالستثن�اء، وصيغ املدح والذم، وأحكامها اإلعرابي�ة، وكيفية استخدامها.

املؤشر: حيدد أركان االستثن�اء وأدواته، وأحواله، ويربط ذلك بما يرتتب عليه من حكم إعرايب للمستثن.

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

تام غري 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 

تبرير اإلجابة:
أو  الواو من )شربوا(، وموجٌب؛ فلم يسبق بنفي  اإلجابة الصحيحة )ج(؛ فاالستثن�اء تام؛ لوجود املستثن منه، وهو 
استفهام، ويجب فيه نصب املستثن، وال جيوز فيه وجهان،  خبالف )أ( فقد ُوصف االستثن�اء  فيها بأنه غري موجب، 
وخبالف )ب(؛ فقد جاء فيها أنه جيوز فيه وجهان، والتام املوجب ليس كذلك، بل جيب نصبه، وخبالف )د(؛ فاالستثن�اء 

ليس مفرًغا؛ ألنه تامٌّ  قد ُوجد  فيه املستثن منه، وهو الواو.
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النموذج الرابع:
املجال: النحو

املعيار: معرفة  صياغة أهم األساليب النحوية الشائعة االستعمال: )التعجب، والتفضيل، والعدد، والنداء، والتحذير 
واإلغراء، و االختصاص، واالستثن�اء، وصيغ املدح والذم، وأحكامها اإلعرابي�ة، وكيفية استخدامها.

املؤشر: يستعمل أسلويب التحذير واإلغراء، ويعرف أحكامهما.

السؤال: 
  أسلوب التحذير يضَمر عامله جوازًا يف مثل:     

إياك والكذَب. أ 
الكذَب الكذَب. ب 

الكذَب والغيب�ة. ج 
الكذَب.  د 

تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة )د(؛ ألنها هي اليت جيوز فيها ذكر العامل، يف حني أنه  جيب  إضمار العامل إذا كان أسلوب التحذير 

بـ)إّيا(، كما يف )أ(، أو كان مكرًرا، كما يف )ب(، أو كان معطوًفا، كما يف )ج(.
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النموذج اخلامس: 
املجال: الصرف

الصرف  يف  الكلمة  بن�اء  لقواعد  وفقًا  وحتليلها  الكلمة  بني�ة  وصف  يف  الصرفية  والقواعد  املصطلحات  معرفة  املعيار: 
العريب.

املؤشر: يثين األسماء، ويجمعها، وينسب إليها، ويصّغرها.

السؤال: 
يف النسب إىل )َحنيفة( و)ُقريظة(,و)َمدين�ة( يقال :     

َحنيفّي ، ُقَريظّي ، َمدييّن. أ 
َحنفّي ، ُقرظّي، َمديّن.  ب 

َحنيفّي، ُقَرظّي، َمَديّن.  ج 
َحَنفّي ، ُقرظّي، مدائيّن. د 

تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة )ب(؛ ألنه جيب حذف الياء عند النسب إىل )َفِعيلة( و)ُفَعيلة(؛ ولذلك فخيار )أ( و )ج( خطأ؛ فإنه 

لم حتذف من بعض كلماتها الياء، أّما )د( فاخلطأ فيه يف كلمة )مدائين( بصيغة اجلمع، مع أن املنسوب إليه مفرد.
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النموذج السادس:
املجال: األدب والنقد.

املعيار: معرفة عصور األدب، وفنونه، ومدارسه، وشخصياته، ومفهوم النقد ومصطلحاته ومذاهبه.
املؤشر: يمي بني الفنون األدبي�ة الشائعة يف كل عصر، ويستنتج خصائصها، ويعرف أبرز أعالمها.

السؤال:
الشعر امللحيم هو : 

حمة الوطني�ة. ما يقال يف اللُّ أ 
الشعر املرتابط كاللحمة الواحدة.   ب 

الواقع باخليال  للعادة يمزج فيه  أبطال عملوا أعمااًل بطولية خارقة  اليت حتكي قصص  الطويلة  القصائد  ج 
واألساطري. 

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

تبرير اإلجابة:
له  عالقة  وال  امللحيم(،  )الشعر  ملصطلح  والنقد  األدب  كتب  يف  املستقر  املفهوم  هو  فهذا  )ج(؛  الصحيحة  اإلجابة 

باللفظ املقارب يف )أ( و)ب(. وأّما )د( فهذه هي )املعلقات(، وليست )املالحم(.



دليل معلمي اللغة العربية - 2

14

النموذج السابع: 
املجال: األدب والنقد.

املعيار: معرفة عصور األدب، وفنونه، ومدارسه، وشخصياته، ومفهوم النقد ومصطلحاته ومذاهبه.
املؤشر: حيدد زمني�ًا العصور األدبي�ة وأبرز أعالمها .

السؤال: 
من أعالم الشعر يف العصر اجلاهلي : 

امرؤ القيس، طرفة بن العبد، كثري عزة. أ 
امرؤ القيس، طرفة بن العبد، ابن الرويّم. ب 
امرؤ القيس، زهري بن أيب سلىم، احلطيئ�ة. ج 

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

تبرير اإلجابة:
ابن  ففيها  )ب(؛  وخبالف  أموّي،  وهو  عّزة،  كثرّي  ففيها  )أ(؛  خبالف  جاهليون،  فيها  من  فكل  )د(؛  الصحيحة  اإلجابة 

ا. الرويم، وهو عّبايس، وخبالف )ج(؛ ففيها احلطيئ�ة، وهو من شعراء صدر اإلسالم، وليس جاهليًّ
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النموذج الثامن: 
املجال: البالغة

املعيار: معرفة مفهويم الفصاحة والبالغة، وما يّل بهما.
املؤشر: يشرح مفهوم البالغة، ويمّي بني علومها، ويعرف أشهر مصادرها.

السؤال: 
علم البي�ان هو العلم الذي : 

تعرف به طرق وجوه حتسني الكالم. أ 
يعربَّ فيه عن املعن الواحد بطرق مختلفة. ب 

تعرف به مطابقة الكالم ملقتىض احلال. ج 
يبحث يف التشبي�ه.  د 

تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة )ب(؛ ألن الذي يف )أ( هو تعريف علم البديع، والذي يف )ج( هو تعريف علم املعاين، والذي يف )د( 

خاص بب�اب واحد من أبواب البي�ان، وليس كل الباب.
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النموذج التاسع:
املجال: البالغة

املعيار: معرفة األساليب البي�اني�ة ) املجاز، التشبي�ه، الكناية( وخصائص كل منها.
املؤشر: يكتشف عالقات املجاز املرسل.

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

ة. الكليَّ أ     
ة. املحليَّ ب     

السببي�ة. ج     

اجلزئي�ة . د     

تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة )د(؛ فالرقبة جزء من اجلسم، وليست كالًّ له  كما يف )أ(، وال محالًّ له كما يف )ب(، وال سبًب�ا له كما 

يف )ج(.
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النموذج العاشر: 
   املجال: العروض والقافية.

املعيار: معرفة مصطلحات عليم العروض والقافية وكيفية الكتابة العروضية، والوزن والتقطيع.
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 

تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة )ب(، أما )أ( فوزن البسيط، وأّما )ج( فوزن اخلفيف، وأّما )د( فوزن الكامل.
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  أسئلة تدريبي�ة

فيما يأيت 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.

السؤال األول:
كلمة )الذي( توصف بأنها:

أ  نكرة مبني�ة.
ب  معرفة مبني�ة.

ج  نكرة معربة.
د  معرفة معربة.

السؤال الثاين:
)صار أخوك بطاًل(

كلمة )أخوك( يف املثال السابق:
أ  مبت�دأ.

ب  فاعل )صار(.
ج  اسم )صار(.

د  خرب )صار(.
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السؤال الثالث:
كلمة )محبة( يف قولك: )زرتك محبًة لك(:

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

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 فعاًل : 

�ا على السكون املقدر. أ   مبنيًّ
ب  مجزوًما وعالمة جزمه السكون.  

�ا على السكون. ج  مبنيًّ
�ا على الفتح. د  مبنيًّ

السؤال السابع:
جملة )يتهلل وجهه( يف قولنا : ) َقِدَم رجل يتهلل وجهه ( يف محّل : 

أ  نصب حال.
ب  جرٍّ صفة.

ج  نصب مفعول به.
د  رفع صفة.

السؤال الثامن:
الفعل املضارع )ترىض( يف قوله تعاىل : ) وعجلت إليك ربِّ لرتىض ( ُيعرب فعاًل مضارًعا :

أ  منصوبًا بـ)أن( مضمرة وجوًبا.
ب  مرفوعًا.

ج  منصوًبا بـ)أن( مضمرة جوازًا.
د  مجزوًما  بالالم.
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   السؤال التاسع:
دخل االختب�اَر السنة الماضية :

أ  ثالثة وعشرين ألًفا وستمئة وخمسني طالًبا.

ب  ثالثة وعشرون ألًفا وستمئة وخمسون طالًبا.

ج  ثالث وعشرون ألًفا وستمئة وخمسون طالًبا.
د  ثالث وعشرون ألٍف وستمئة وخمسني 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:
وزن فعل األمر )ُقل( هو :
أ  ُفُعل.  

ب  ُعل.
ج  ُفل.

د  َفَعل.
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السؤال الثاين عشر:
 حروف الزيادة يف اسم الفاعل )مستخِرج( هي :  

أ  امليم والسني فقط.
ب  امليم والسني والتاء.
ج  السني 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 

االجتاه :  
أ  الفين.

ب  التكاملي.
ج  النفيس.

د  التارييخ االجتماعي.

السؤال السادس  عشر:
ُيعَرف علم البي�ان بأنه علم ُيعىَن:

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:

اإلباحة. ج  أ  التخيري.       
التعجي.   ب  التهديد.                              د 

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 القصرية.
ب  بالقدرة على إدراك الزمن.

ج  بالقدرة على إدراك األعداد وصورها.
د  بالبدء بتعلم مهارة الكتابة.
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السؤال الثاين والعشرون:
اإلمالء الذي ُيلَقى فيه النّص على التالميذ، ويتن�اقشون  يف معاني�ه، ويتهّجون كلماته، ثّم ُيملى عليهم- يسم اإلمالَء:

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.
د  تستغرق وقتًا أقل.  

السؤال اخلامس والعشرون: 
من أنواع التعبري اإلبداعي:  

ج  الرسالة. أ  التقرير.       
د  التلخيص.  ب  املقال.       
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   مفتاح اإلجابة

االجابةاملعياررقم السؤال
ب1.٢.6  املؤشر  13
ج٢.٢.6  املؤشر  ٢3
ج3.٢.6  املؤشر  31
ج4.٢.6  املؤشر  4٢
ب5.٢.6  املؤشر  51
ج5.٢.6  املؤشر  61
د8.٢.6  املؤشر  75
ج5.٢.6  املؤشر  83
ب7.٢.6  املؤشر  93
د7.٢.6  املؤشر  104
ج9.٢.6  املؤشر  111
ب9.٢.6  املؤشر  1٢٢
ب10.٢.6  املؤشر  13٢
د10.٢.6  املؤشر  145
د10.٢.6  املؤشر  159
أ11.٢.6  املؤشر  161
ج1٢.٢.6  املؤشر  174
ب13.٢.6  املؤشر  186
ج14.٢.6  املؤشر  191
أ15.٢.6  املؤشر  ٢03
د16.٢.6  املؤشر  ٢1٢
ب٢5.٢.6  املؤشر  ٢٢1
أ19.٢.6  املؤشر  ٢31
د18.٢.6  املؤشر  ٢41
ب19.٢.6  املؤشر  ٢58
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    هل أنت جاهز لالختب�ار؟

 حتقق من مستوى جاهزيتك لالختب�ار باإلجابة عن القائمة اآلتي�ة :

النعمأسئلة التحقق من االستعدادم

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

هل اتبعت إجراءات التسجيل؟ ٢

هل تعرف مقر االختب�ار  وموعده؟3

هل تعرف متطلبات دخول قاعة االختب�ار؟4

هل تعرف املحتوى الذي يغطيه االختب�ار ؟5

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

اليت 11 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 للمعايري التخصصية قبل يوم أو يومني من موعد االختب�ار الفعلي وينصح باآليت:

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  املعايري  بتحديد  ينصح  املعايري،  محتوى  ومن  الدليل  هذا  من  القصوى  لالستفادة 

واالطالع، وكتابة أرقامها يف اجلدول اآليت، مع استكمال بقية اخلانات للرتكي 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







أي مقترحات تثري المحتوى ترسل على البريد اإللكتروني
qtlf@etec.gov.sa


