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مقدمة:
يفــرض التغيــر االقتصــادي والتقنــي علــى المؤسســات التربويــة االعتنــاء بإكســاب الطــاب معــارف ومهــارات تتــاءم 
مــع احتياجــات ســوق العمــل ومتطلبــات العصــر، وتســهم فــي إعدادهــم لــأدوار اإليجابيــة الفاعلة فــي مجتمعاتهم، 
ــًرا فــي وظائــف المدرســة، وفــي دور المعلــم الــذي لــم يعــد قاصــًرا علــى تلقيــن المعلومــات  ــب ذلــك تغيي ويتطّل
والمعــارف لطابــه، أو تغطيــة محتــوى المنهــج فــي مــدة زمنيــة محــددة، بل امتد ليشــمل مســاعدتهم على التعلم، 
والقيــام بــدور فاعــل فــي تهيئــة الطــاب للحيــاة, والقيــام بأدوارهــم الذاتيــة واألســرية والمجتمعيــة بمــا يتطلبــه ذلك 
مــن معــارف واتجاهــات ومهــارات. وأدى التطــور فــي وظيفــة المدرســة وأدوار المعلــم إلــى ارتفــاع مســتوى التأهيــل 
المطلــوب مــن المعلــم والنمــو المهنــي لــه؛ لــذا فإنــه جــرى تطويــر المعاييــر المهنيــة للمعلميــن فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية لرفــع جــودة أداء المعلميــن وتحســين قدراتهــم ومهاراتهــم، والتأكــد مــن أنهــم يمتلكــون الكفــاءة 
المطلوبــة لانضمــام لمهنــة التعليــم، وأداء هــذه األمانــة علــى الوجــه المطلــوب. وذلــك ســعًيا لضمــان جــودة 
التعليــم المقــدم للطــاب وتحســين تعلمهــم، وتعزيــز دور المعلميــن ورفــع تأهيلهــم، ومتابعــة مســتوى تقدمهــم، 
وتقديــم الدعــم والتدريــب الــازم لهــم، وضبــط مســارات تقدمهــم المهنــي. وتســهم المعاييــر المهنيــة للمعلميــن 
فــي تطويــر لغــة مهنيــة مشــتركة بيــن المعلميــن، وتــزّود المعاييــُر المجتمــَع ومؤسســاته المختلفــة بأســس وقواعــد 
وطنيــة واضحــة لمهنــة التعليــم، تســهم فــي تشــكيل فهــم اجتماعــي عــام عــن مكانــة المعلــم، ودوره الريــادي 
فــي إعــداد جيــل المســتقبل الداعــم والمشــارك فــي تنميــة الوطــن واقتصــاده. كمــا تشــكل المعاييــر البنيــة األولــى 

الختبــارات الترخيــص المهنــي للمعلميــن؛ إذ يبنــى عليهــا أســئلة االختبــار وإعــداد تقاريــر األداء وفًقــا لمكوناتهــا.

خطوات العمل:
قام العمل في هذا المشروع وفق الخطوات اآلتية:

التخطيط واإلعداد للعمل، وشمل ذلك ما يلي:  .1  

أ .  إعداد اإلطار العام للمعايير.   

ب .  إعداد الخطة التنفيذية للمشروع.   

ج.  إعداد النماذج، ومواصفات فرق العمل في المشروع.   

تشكيل فرق العمل، ويتكون فريق العمل في كل تخصص من:   . 2  

أ .  مختص علمي في مجال المادة بدرجة )دكتوراة(.   

ب .   مختص تربوي في مجال المادة )مناهج وطرق تدريس المادة(  بدرجة )دكتوراة(.   

ج. مشرف تربوي مختص في مجال المادة.   
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تدريب فرق العمل، بعقد ورشة عمل مكثفة لمدة ثاثة أيام تضمنت ما يلي:   .3

أ. التعريف بالمشروع، وأهدافه وخطواته.  

ب. التعريف بالمعايير، واستعراض نماذج من المعايير والتجارب العالمية.  

ج. التدريب العملي على صياغة المعايير والمؤشرات.  

إعــداد النمــوذج األولــي، فقــد قــام الفريــق بإعــداد نمــوذج للعمــل للتأكــد مــن ماءمتــه للمواصفــات   . 4 
والمعايير المطلوبة.  

إعــداد مســودة المعاييــر: بعــد إقــرار النمــاذج قــام الفريــق بإعــداد مســودة المعاييــر، واســتفاد مــن التجــارب  . 5 
  العالمية والعربية المتاحة.

الفحــص األولــي لمســودة المعاييــر: قامــت اللجنــة المشــرفة بالفحــص األولــي للمســودة للتأكــد مــن  .6 
  وفائها بالمواصفات والمعايير المطلوبة.

التحكيــم العلمــي:  بعــد تســلم المســودة وفحصهــا مــن قبــل اللجنــة المشــرفة أحيلــت إلــى فريــق تحكيــم  .7 
   علمــي، يتضمــن ثاثــة مختصيــن علمييــن وتربوييــن فــي مجــال المــادة، ال تقــل درجتهــم العلميــة عــن 

)الدكتوراه(.  

التعديــل وفًقــا لملحوظــات المحكميــن: فبعــد انتهــاء العمــل مــن التحكيــم أعيــد مــرة أخــرى إلــى فريــق  .8 
  العمل ليقوم بتعديله وفًقا لملحوظات المحكمين.

المراجعــة النهائيــة: بعــد تســلم المنتــج معــداًل مــن قبــل فــرق العمــل روجــع مــن قبــل اللجنــة المشــرفة  .9 
  للتأكد من اتساق المنتجات في جميع التخصصات.

ويتضح من الشكل اآلتي خطوات العمل في المشروع:
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 مكونات المعايير:
تتكــون معاييــر معلــم اللغــة العربيــة مــن جزأيــن؛ الجــزء األول الــذي يشــترك فيــه مــع جميــع معلمــي التخصصــات 
ــر، تتناولهــا بالتفصيــل   ــر المشــتركة علــى )10( معايي األخــرى، والجــزء الثانــي المتعلــق بالتخصــص. وتشــتمل المعايي
)المعاييــر والمســارات المهنيــة الوطنيــة للمعلميــن بالمملكــة العربيــة الســعودية(،  فيمــا تشــتمل المعايير التخصصية 
علــى )25( معيــارًا تتنــاول بنيــة التخصــص وطــرق تدريســه، وتصنــف هــذه المعاييــر فــي عــدة مجــاالت ولمزيــد مــن 

. www.etec.gov.sa  المعلومــات يمكــن الرجــوع الــى دليــل التخصــص

محتوى المعايير التخصصية:
تتنــاول المعاييــر التخصصيــة مــا ينبغــي علــى معلــم اللغــة العربيــة معرفتــه والقــدرة علــى أدائــه فــي التخصــص 
مــن  بهــا  يتصــل  ومــا  بالتخصــص،  المرتبطــة  والمهــارات  المعــارف  ذلــك  ويتضمــن  تدريســه،  وطــرق  التدريســي 
ممارســات تدريســية فاعلــة تشــمل تطبيــق طــرق التدريــس الخاصــة، والتحلــي بالســمات والقيــم المتوقعــة مــن 
المعلــم المتخصــص، بحيــث يمثــل فــي ممارســاته وســلوكه الــدور المأمــول مــن معلــم اللغــة العربيــة الــذي ُينتَظــر 
منــه أن يقــّدم اآللــة التــي يحتاجهــا الطالــب فــي تعاملــه مــع كل المقــّررات األخــرى؛ فاللغــة وعــاء الفكــر وأداة الفهــم، 
ــة(  ــر اللغوي ــر المقــررات )غي ــر مــن الطــاب وتقصيرهــم فــي أكث وقــد أثبتــت دراســات حديثــة عديــدة أن إخفــاق كثي
ليــس راجًعــا إلــى صعوبتهــا، وال إلــى قــدرات الطالــب العقليــة، وإنمــا إلــى إخفاقــه فــي امتــاك آلــة الوصــول لتلــك 
المعــارف؛ ألنــه يفتقــد القــراءة الصحيحــة، وال يملــك الفهــم الدقيــق لمــا يقــرأ، وإّن االنهمــاك فــي تعليــم الطــاب 
المعــارف المختلفــة دون التأّكــد مــن امتاكهــم آلــة التواصــل معهــا يعــّد عبًثــا وهــًدرا لأوقــات والجهــود، وال يمكــن 

أن يوصــل إلــى نتائــج صحيحــة وال ُمرضيــة.



المعايير المهنية للمعلمين وأدوات التقويم

7

صياغة المعايير المهنية:
روعــي فــي إعــداد المعاييــر التخصصيــة أن تكــون ضمــن اإلطــار الكلــي للمعاييــر المهنيــة للمعلــم، لذلــك رتبــت فــي 
تسلســل رقمــي يبــدأ برقــم المعيــار العــام فــي إطــار المعاييــر العامــة، ثــم رقــم التخصــص، ثــم رقــم المعيــار فــي  

التخصــص الــذي يفصــل فــي عــدد مــن المؤشــرات، كمــا يتضــح مــن الشــكل التالــي:
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المؤشرات المعيار

الكلمــة  تصنيــف   :1.2.6 المعيــار: 
أحوالهــا  ومعرفــة  أقســامها،  إلــى 
مــن حيــث اإلعــراب والبنــاء، وأحــوال 
والتنكيــر. التعريــف  حيــث  مــن  االســم 

1.  يصّنف الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ويفّرق بين المتشابه منها.
2.  يحّدد العامة الدالة على كل قسم من أقسام الكلمة.

3.  يفّرق بين المعرب والمبني، ويبين عامات اإلعراب وعامات البناء.
4.  يميز األبواب التي تعرب بالعامات الفرعية، ويبين أحكامها.

5.  يفرق بين اإلعراب المحلي واللفظي والتقديري.
6.  يبّيــن الفــرق بيــن المعرفــة والنكــرة، ويعــّدد أنــواع المعرفــة، ويســتعملها فــي األبــواب 

التــي تقتضــي ذلــك.

األســماء  معرفــة   :2.2.6 المعيــار: 
فيهــا،  الرفــع  وعوامــل  المرفوعــة، 

اإلعرابيــة. وأحكامهــا 

1.  يحّدد األسماء المرفوعة، ويعّين العامل فيها.
2.  يوضح أحكام المبتدأ والخبر.

3.  يحدد نواسخ المبتدأ والخبر، ويوضح أحكامها.
4.  يطّبق أحكام الفاعل، ونائب الفاعل.

المعيار: 3.2.6: التفريق بين 

األسماء المنصوبة، ومعرفة 

أحكامها.

1.  يحّدد األسماء المنصوبة، ويوضح داللة كل منها، ويشرح وظائفها النحوية.
ويبيــن  ألجلــه،  المفعــول  وبيــن  بينــه  ويقــارن  وأنواعــه،  المطلــق،  المفعــول  يمّيــز    .2

. أحكامهمــا
ــازم  ــواع الفعــل ال ــن أحكامــه، ويربطــه بأن ــه، ويبي ــه، وصــوره وأحوال ــز المفعــول ب 3.  يمّي

والمتعــدي بأنواعــه.
4.  يشرح مفهوم المفعول فيه، ويبين أحكامه.

5.  يحّدد مفهوم المفعول معه، ويبين أحكامه، ويفرق بينه وبين المعطوف بالواو.
6.  يعرف الحال، ويطّبق أوصافه، ويمّيز بين أنواعه، ويبين أحكامه.

7.  يعرف التمييز، وأنواعه، ويبين أحكامه.

األســماء  معرفــة   :4.2.6 المعيــار: 
وأحكامهــا. المجــرورة، 

1.  يحّدد األسماء المجرورة، ويعين عامل الجر فيها.
2.  يشرح معاني حروف الجر الشائعة، ويمثل لها.

3.  يفرق بين حروف الجر األصلية والزائدة في العمل واإلعراب.
4.  يوضح اإلضافة ومعناها، وأقسامها.

5.  يكتشف التغييرات الحاصلة بسبب اإلضافة.

عاقــة  اكتشــاف   :5.2.6 المعيــار: 
الفعــل المضــارع بموقعــه والعوامــل 

الداخلــة عليــه.

1.  يفرق بين أحكام الفعل المضارع الثاثة، ويعرف حالتي بنائه.
2.  يحدد أدوات النصب، ويستعملها في جمل مختلفة.

3.  يفرق بين مواضع نصب الفعل المضارع ب)َأْن( وجوًبا وجواًزا.
4.  يعّدد األدوات الجازمة لفعل واحد.

5.  يميز أدوات الشرط الجازمة ويبين فعلها وجوابها.

 



المعايير المهنية للمعلمين وأدوات التقويم

9

المؤشرات المعيار

المعيار: 6.2.6: استعمال التوابع 
االستعمال الدقيق ومعرفة  

أحكامها.

1.  يكتشف اختاف العامة بين التابع والمتبوع.
2.  يميز بين الحقيقي والسببي من الصفات.

3.  يفرق بين معاني حروف العطف.
4.  يجري العطف بصورة صحيحة في المواقع اإلعرابية.

5.  يفرق بين أنواع البدل.
6.  يوضح نوعي التوكيد وأحكامهما.

المعيار: 7.2.6: صياغة أهم 
األساليب النحوية الشائعة 

االستعمال )التعجب، والتفضيل، 
والعدد، والنداء، والتحذير واإلغراء، 

واالختصاص، واالستثناء، وصيغ 
المدح والذم(، ومعرفة أحكامها 

اإلعرابية.

1.  يصوغ أسلوبي التعجب والتفضيل، ويعرف ما يشترط فيهما.
2.  يفرق بين أحوال اسم التفضيل المختلفة، ويوضح أحكامها.

والتذكيــر  والتمييــز  اإلعــراب  فــي  بينهــا  ويفــرق  المتنوعــة،  بصــوره  العــدد  يصــوغ    .3
والتأنيــث.

4.  يصور أحوال االسم المنادى، ويحدد عامة إعرابه أو بنائه.
5.  يفرق بين النداء والندبة واالستغاثة.

6.  يستعمل أسلوبي التحذير واإلغراء ويعرف أحكامهما.
7.  يستعمل أسلوب االختصاص ويعرف أحكامه.

8.  يحــدد أركان االســتثناء، وأدواتــه، وأحوالــه، ويربــط ذلــك بمــا يترتــب عليــه مــن حكــم 
إعرابــي للمســتثنى.

9.  يجّزئ مكونات أسلوب المدح والذم، ويعرب المخصوص بهما.

المعيار: 8.2.6: التفريق بين الُجمل، 
وأشباه الُجمل، وما يتعلق بها من 

أحكام.

1.  يفرق بين المفردات والجمل في التركيب، ويزاوج بينها في االستعمال.
2.  يحدد المحذوف من أركان الجملة، ويوضح سبب حذفه.

3.  يوضح المقدم من أركان الجملة والمؤخر، ويبين سبب ذلك.
4.  يفرق بين الجمل التي لها محل من اإلعراب والتي ليس لها محل.

5.  يوضح المحل اإلعرابي للجمل التي لها محل من اإلعراب.
الخبــر والحــال  أبــواب  الجملــة فــي  المفــرد والجملــة وشــبه  اســتعمال  بيــن  يقــارن    .6

والصفــة.
للمصــدر  اإلعرابــي  الموقــع  ويبيــن  والحرفيــة،  االســمية  الموصــوالت  بيــن  يفــرق    .7

المــؤول.
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المعيار: 9.2.6: فهم المصطلحات 
والقواعد الصرفية في وصف بنية 
الكلمة وتحليلها وفًقا لقواعد بناء 

الكلمة في الصرف العربي.

1.  يستعمل الميزان الصرفي، ويوضح ما طرأ على الكلمة من تغيير.
2.  يميــز الكلمــة المجــردة والمزيــدة وفًقــا لبنيتهــا، ويحــدد الزائــد فيهــا واألصلــي، ويبيــن 

معانــي حــروف الزيــادة.
3.  يثني األسماء، ويجمعها، وينسب إليها، ويصغرها.

4.  يميــز أنــواع الفعــل مــن حيــث الصحــة واالعتــال، ويحــدد التغييــرات التــي تطــرأ عليهــا 
عنــد إســنادها أو توكيدهــا.

5.  يصوغ المصادر من األفعال على اختافها.
6.  يشتق الصيغ القياسية، ويعرف المتغيرات الاحقة لها.

7.  يكتشف ما يطرأ على الكلمة من إعال وإبدال وقلب وحذف وتسكين.
8.  يستعمل أوزان جموع التكسير، ويفرق بين أوزان القلة والكثرة منها.

9.  يفرق بين أنواع التأنيث، ويوضح عاماته.

المعيار: 10.2.6: تحديد  عصور 
األدب، وفنونه، ومدارسه، 

وشخصياته، وإدراك مفهوم النقد، 
ومصطلحاته، ومذاهبه.

ا العصور األدبية، وأبرز أعامها. 1.  يحدد زمنيًّ
2.  يميــز بيــن الفنــون األدبيــة الشــائعة فــي كل عصــر، ويســتنتج خصائصهــا، ويعــرف 

أعامهــا.
3.  يقارن بين النصوص األدبية تبًعا الختاف عصورها.

4.  يحّلل المدارس األدبية من حيث أهدافها، وخصائصها، وأثرها في األدب.
5.  يعزو األبيات المشهورة إلى أصحابها.

6.  ينسب المؤلفات األدبية والنقدية المشهورة إلى مؤلفيها.
7.  يشرح مفهوم النقد األدبي، ويحّدد وظيفته.

8.  يفرق بين مصطلحات النقد األدبي.
9.  يمّيز المذاهب النقدية في األدب، ويشرح خصائصها.

10. يقّوم النص األدبي، ويحكم عليه، وفًقا لخصائصه الفنية.

المعيــار: 11.2.6: توضيــح مفهومي 
الفصاحــة والباغــة، ومــا يخــل بهمــا.

1.  يشرح مفهوم الباغة، ويميز بين علومها، ويعرف أشهر مصادرها.
2.  يفرق بين الكام الفصيح والبليغ.

3.  يكتشف العيوب المخلة بفصاحة الكلمة، ويشرحها.
4.  يكتشف العيوب المخلة بفصاحة الكام وباغته، ويشرحها.

المعيار: 12.2.6: إدراك أسرار 
األساليب البيانية )المجاز، التشبيه، 

الكناية( وخصائص كل منها.

1.  يفّرق بين الحقيقة والمجاز.
2.  يفّرق بين المجاز المرسل والمجاز العقلي.

3.  يكتشف عاقات المجاز المرسل.
4.  يستنبط التشبيه، ويبين أنواعه، ويبرز باغته.

5.  يستنبط الكناية، ويبين أنواعها، ويبرز باغتها.
6.  ُيجري االستعارة، ويبين أنواعها، ويبرز باغتها.
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دالالت  شــرح   :13.2.6 المعيــار: 
التراكيــب، وخصائصهــا الباغيــة وفًقــا 

المعانــي. لعلــم 

1.  يوضح أحوال المسند والمسند إليه، ويحّدد متعلقات الفعل.
دالالتهــا  ويشــرح  اإلنشــاء،  أســاليب  ويبيــن  واإلنشــائية،  الخبريــة  الجملــة  بيــن  يميــز    .2

الباغيــة.
3.  يميز بين أضرب الخبر، ويعين مواطن استعماالتها.

4.  يفرق بين أسلوبي الفصل والوصل، ويوضح مواضعهما.
5.  يشرح مفهوم أسلوب القصر، ويعّدد طرقه.

6.  يعّلل وجه خروج الكام عن مقتضى األصل، ويبين نوعه، وُيظهر باغته.
التراكيــب،  فــي  والتأخيــر  والتقديــم  والحــذف،  والتنكيــر،  التعريــف  يكتشــف مواضــع    .7

الباغيــة. دالالتهــا  ويوضــح 
8.  يميز بين اإليجاز، واإلطناب، والمساواة.

المعيار: 14.2.6: اكتشاف 
المحسنات البديعية، وأثرها في 

جمال النص.

1.  يكتشف المحسنات البديعية في النصوص.
2.  يبين أوجه المحسنات اللفظية، ويبرز باغتها.

3.  يشرح أوجه المحسنات المعنوية، ويبرز باغتها.

المعيار: 15.2.6: فهم مصطلحات 
علمي العروض والقافية، ومعرفة 

الكتابة العروضية، والوزن والتقطيع.

1.  يوّضح أهم مصطلحات علمي العروض والقافية.
2.  يقّطع البيت الشعري مستعمًا الكتابة العروضية، ويسّمي بحره.

3.  يحفظ أوزان أهم البحور الشعرية الشائعة.
4.  يعّدل الخلل الواضح في وزن البحور الشعرية الشائعة.

5.  يكتشف أهم عيوب القافية.

المعيار: 16.2.6: شرح مفهوم 
اللغة، وتطورها، وعلومها، 

وخصائصها، ونظريات اكتسابها.

1.  يحدد مفهوم اللغة وخصائصها ووظائفها.
2  يقارن بين نظريات اكتساب اللغة.

3.  يوضح خصائص اللغة العربية ومزاياها عن اللغات األخرى، وعوامل نمّوها.
4.  يستخرج معاني الكلمات من المعاجم على اختاف مدارسها في الترتيب.

5.  يفّسر المراد بالمصطلحات المتداولة في المعاجم المشهورة.
6.  يحدد مخارج األصوات العربية، وخصائصها.

7.  يفّسر دالالت األلفاظ، ويكتشف تطّورها، ويمّيز بين عاقاتها.
8.  يكتشف الموّلد والمعرب والدخيل من األلفاظ.

9.  يعّدد أهم المصادر المتعلقة بعلم اللغة.
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المعيار: 17.2.6: إدراك 
المصطلحات والمفاهيم المرتبطة 

باالستماع والتحدث )التواصل 
الشفهي(، واستعمال اإلستراتيجيات 
المناسبة لفهم المسموع والتواصل 

مع اآلخرين.

1.  يحدد أركان عملية التواصل الشفهي، ويوضح أسسها ومتطلباتها.
2.  يلّخص خصائص المستمع والمتحدث الجيد.

المســموع  لفهــم  المناســب منهــا  إســتراتيجيات االســتماع، ويســتعمل  بيــن  يميــز    .3
وتقويمــه. وتحليلــه 

4.  يميــز بيــن إســتراتيجيات التحــدث، ويســتعمل المناســب منهــا للتواصــل الشــفهي مــع 
اآلخريــن.

المعيار: 18.2.6: تحليل 
النص المقروء وتقويمه وفهم 
المصطلحات المرتبطة بالقراءة.

1.  يميز بين أنواع القراءة، ويستعمل المناسب منها لفهم النص المقروء.
2.  يحلل النص المقروء وينقده ويقومه.

3.  يضع عنواًنا مناسًبا للنص المقروء.
4.  يميز بين األفكار الكلية والجزئية في النص المقروء.

المعيار: 19.2.6: معرفة 
المصطلحات والمفاهيم المرتبطة 

بالكتابة، والقواعد اإلمائية، 
واستعمال عامات الترقيم، والتمييز 

بين الفنون الكتابية.

1.  يميز بين أحوال كتابة الهمزات، ويحتكم فيها إلى قواعد عامة.
2.  يعلل كتابة التاء مفتوحة أو مربوطة.

3.  يميز بين مواطن الزيادة والحذف لبعض األحرف.
4.  يفرق بين مواضع كتابة األلف المتطرفة.

5.  يربط بين أحكام اإلماء وأحكام الصرف والنحو.
6.  يميز بين كتابة بعض الكلمات المتصلة والمنفصلة.

7.  يعّدد مواضع عامات الترقيم، ويطبقها في مواضعها الصحيحة.
8.  يميز بين التعبير الوظيفي واإلبداعي، ويحدد مجاالتهما.

9.  يطبق قواعد فن الكتابة الوظيفية واإلبداعية.
10. يميز بين أنواع الخط العربي.

المعيار: 20.2.6: استعمال 
اإلستراتيجيات التدريسية الحديثة 

واألنشطة والوسائل المناسبة 
لتعليم اللغة العربية.

1.  يصّنف األهداف العامة لتعليم اللغة العربية، واألهداف الخاصة بتعليم كل مادة.
2.  يحّدد مداخل تعليم اللغة، ويفّسر مزايا وعيوب كل مدخل.

3.  يوّضح مراحل تطور اللغة لدى الطفل وخصائص كل مرحلة.
4.  يخّطط للدرس اللغوي، ويحدد حاجات الطاب اللغوية.

5.  يختار المحتوى المناسب لموضوع الدرس.
6.  يستعمل األنشطة اللغوية الصفية وغير الصفية وفًقا لطبيعة المادة اللغوية.

7.  يستعمل الوسائل التعليمية وفًقا لطبيعة الدرس.
8.  يطبق اإلستراتيجيات وأدوات التقويم والقياس وفًقا لطبيعة المادة اللغوية.

9.  يعّيــن الصعوبــات اللغويــة أو اإلدراكيــة المتوقعــة فــي تعلــم المحتــوى اللغــوي، 
لعاجهــا. المناســبة  الطريقــة  ويحــدد 
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المعيار: 21.2.6: تطبيق 
اإلستراتيجيات التدريسية الحديثة 
في تعليم قواعد التركيب للجمل 

والبنية الصرفية للمفردات.

1.  يميــز بيــن الطريقتيــن القياســية واالســتنتاجية فــي تعليــم قواعــد التراكيــب اللغويــة 
وبنيــة المفــردات.

2.  يطبق إستراتيجيات حديثة في تعليم قواعد التراكيب اللغوية وبنية مفرداتها.
3.  يكتشــف أهــم المشــكات النحويــة والصرفيــة الشــائعة بيــن الطــاب فــي التراكيــب 

والبنيــة، ويحــّدد الطــرق المناســبة لعاجهــا.

المعيار: 22.2.6:  تحليل النص 
األدبي واستنباط الجوانب الباغية 

وفق إستراتيجيات التدريس.

1.  يحدد المدخل النقدي المناسب لتناول النص األدبي وتحليل مضمونه وتقويمه.
2.  يطبق إستراتيجيات التدريس المناسبة في تحليل النص األدبي.

النــص  فــي  الجمــال  مواطــن  المناســبة الكتشــاف  التدريــس  إســتراتيجيات  يطبــق    .3
األدبــي.

المعيار: 23.2.6: استعمال 
إستراتيجيات تعليم االستماع 

والتحدث )التواصل الشفهي( وفًقا 
للمرحلة الدراسية والموقف اللغوي 

المناسب لهما.

1.  يحدد مهارات االستماع والتحدث المناسبة لكل مرحلة دراسية.
2.  يقارن بين الطرق المتبعة في تعليم االستماع والتحدث.
3.  يطبق إستراتيجيات حديثة في تعليم االستماع والتحدث.

4.  يكتشــف أهــم المشــكات الشــائعة بيــن الطــاب فــي االســتماع والتحــدث، ويحــدد 
الطــرق المناســبة لعاجهــا.

المعيار: 24.2.6: استعمال 
إستراتيجيات تعليم المهارات القرائية 

وفًقا للمرحلة الدراسية والموقف 
اللغوي المناسب لها.

1.  يحدد مهارات القراءة المناسبة لكل مرحلة دراسية.
2.  يقارن بين الطرق المتبعة في تعليم النص القرائي على اختاف المراحل.

3.  يميز بين اإلستراتيجيات المتبعة في تنمية مهارات القراءة.
4.  يطّبق اإلستراتيجيات واإلجراءات المطلوبة في تنمية الطاقة اللغوية.

اللغويــة  المفــردات  اكتســاب  فــي  المطلوبــة  واإلجــراءات  اإلســتراتيجيات  يطّبــق   .5
. وتنميتهــا

6.   يطّبق اإلستراتيجيات واإلجراءات المطلوبة في تنمية االستيعاب القرائي.
7.  يكتشــف أهــم المشــكات القرائيــة المنتشــرة بيــن الطــاب، ويحــدد الطــرق المناســبة 

لعاجها.

المعيار: 25.2.6: معرفة 
إستراتيجيات تعليم فنون الكتابة 

الصحيحة ومهاراتها الوظيفية منها 
واإلبداعية، وفًقا للمرحلة الدراسية 

والموقف اللغوي المناسب لها.

1.  يفرق بين اإلماء المنسوخ والمنظور واالختباري.
2.  يحدد مهارات الكتابة المناسبة لكل مرحلة دراسية.

3.  يقارن بين الطرق المتبعة في تعليم الكتابة على اختاف المراحل.
4.  يوّضح الطرق المتبعة في تعليم كتابة النصوص وفًقا لقواعد الجنس األدبي.

5.   يطّبق اإلستراتيجيات واإلجراءات المطلوبة في تنمية المهارة الكتابية.
6.  يكتشــف أهــم المشــكات الكتابيــة المنتشــرة بيــن الطــاب، ويحــدد الطــرق المناســبة 

لعاجها.







أي مقترحـــات تثــــري المحتــــوى
qtlf@etec.gov.sa  :ترسل على البريد اإللكتروني


