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  للتعليم بطلبات عمل تقد منيم  ـلكاف ة ال ي ةغة العربمبىن امتحان الل  

 9201-2020 لعام، الد رزي  والشركسي  يف الوسط العرب   جهاز الرتبية والتعليم  

 
 .حان اللغة العربيّة هو امتحاٌن ُمَحْوَسٌب في معظمه إّّل قسم التعبير الكتابيّ امت

 : ثالث ساعات.مّدة االمتحان

  :ضريهاحتاليت ينبغي متحان واملواّد فيما يلي مبىن اال
 

   ملت، يشكلمة(  850-700من مكّون كّل نّص ) ان وظيفّياننصّ فيه : (درجة 50؛ ااًل ؤ س 32) هم املقروءف -لالقسم األو  
 أسئلة متنّوعة يف املهارات واملستوايت.على  كلٌّ منهما

 ًحا ألن يكونرش  ـة أو جامعة م  مبستوى يالئم خرّيج كلّيّ  ،(نْي )مقال   نيْ عاصر  ـم   نْي نثري   نينصّ يشتمل على  :لالقسم األو   فصيلت
فهم سب أبعاد الحببواسطة أسئلة مبنّية  على فهم نصّ  متح نم  ـال، كما يفحص قدرة غلًقام   سؤااًل  32 ًما. يتضّمن هذا القسممعلّ  

إيالء أن ه جيب )ي شار إىل أفكار ومعلومات، تقييم ونقد. ، تفسري، دمج، تطبيق املختلفة: فهم املعىن الصريح، فهم املعىن اخلفيّ 
من سياق  دالالت األلفاظ ي ضاف إىل هذا القسم موضوع ، كذلكتفكري عاليةاتيجي ات أمهي ة لألسئلة اليت حتتاج إىل اسرت 

  .(املقال
 

 صرف، النحو، ال: األساسّية ةغة العربيّ لل  اهارات مأسئلة يف يتضّمن  (:درجة 20 ؛سؤااًل  15)غويّة ل  العرفة امل -القسم الثاين
 عالمات الرتقيم.و مالء اإل

 رتقيم. العالمات و مالء، اإلرف، صّ الحو، نيف ال :ةغويّ املعرفة الل   مغلًقا يف سؤااًل  15يشتمل على  :ينالقسم الثا تفصيل
دون ) جمال متَحن ابلتعريفات األساسي ة لكل  م  ـوتتطل ب معرفة ال ،سي ة يف جمملهاهذه األسئلة أسا جتدر اإلشارة إىل أن  

معرفة ما يلي ن ال بد  مف على ما ذ كراًء ن. وبيس يف كاف ة املواضيع التدريسي ة، واليت ال غىن عنها يف عملي ة التدر (الشواذ  
 معرفة كاملة:

 ؛واحلرف أقسام الكالم: االسم، الفعل .1
 )وظيفة الكلمة النحويّة(، حاالت اإلعراب )الرفع، النصب، اجلّر واجلزم(، عالمات اإلعراب واإلعراب احمللّي؛ اإلعراب .2
 ؛هالبناء وعالمات .3
 اجلملة املفيدة وشبه اجلملة .4
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 فص لة يف اجلدول التايل:ـم  ـفَ  منها نك  التمو  حتضريها املواضيع اليت جيبأم ا 

 

 املوضوع الفرعي   املوضوع الرئيسي  
 إسناده إىل الضمائر.  جملّرد واملزيد؛ التاّم والناقص؛الفعل املاضي: الصحيح واملعتّل؛ ا .1.1 الفعل رف يفالصّ  .1

 الفعل املضارع: صياغته؛ إسناده إىل الضمائر؛ األفعال اخلمسة.  .1.2
 عل األمر: صياغته؛ إسناده إىل الضمائر. ف .1.3
 الفعل املعلوم والفعل اجملهول.  .1.4
 مالءمة الفعل للفاعل.  .1.5

 الضمائر؛ األمساء املوصولة؛ أمساء اإلشارة. .2.1 رف يف االسمالصّ  .2
 إفراد االسم؛ تثنيته؛ مجعه؛ تذكريه؛ أتنيثه؛ تعريفه؛ تنكريه. .2.2
 م الفاعل وصيغ املبالغة؛ اسم املفعول.املشتّقات: اس .2.3
 .املقصور؛ املمدود؛ املنقوص؛ األمساء اخلمسة .2.4
 املصدر الصريح )السماعّي والقياسّي(. اشتقاق  .2.5.1     ادرصامل .2.5

 ه.يْ املصدر املؤّول بنوع   .2.5.2
 .10إىل  1. العدد من 2.6.1 العدد. 2.6

 .دداملعدود بعد الع. 2.6.2

على  رفاملمنوعة من الصّ  األمساء رف،رف: الصفات املمنوعة من الصّ املمنوع من الصّ  2.7
 (.اجلموع )دون الشواذّ صيغة منتهى 

األفعال  ريّف يفامليزان الصّ  .3
 - واألمساء.

لتاء كتابة اهلمزة )مبا يف ذلك كسر مهزة إّن، فتح مهزة أّن، مهزة الوصل ومهزة القطع(؛ كتابة ا اإلمالء  .4
 اليائّية )الفاصلة(، األلف القائمة واأللفاملربوطة والتاء املفتوحة )املبسوطة(؛ األلف الفارقة 

ب وال ب؛ األحرف اليت ت كت  ظ وال ت كت  )املقصورة(؛ األحرف املتشاهبة لفظًا؛ األحرف اليت ت لف  
 ظ.ت لف  

 املبيّن من األفعال )املاضي، املضارع واألمر(؛ البناء .5
 .(املبيّن من األمساء )الضمائر، أمساء اإلشارة، األمساء املوصولة، أمساء االستفهام

 .عالمات اإلعراب وتقديرهاو  عرب من األمساءم  ـالعرب من األفعال؛ م  ـال اإلعراب .6
)يشمل عالمات  املرفوعات .7

 رفعها(:
 
 
 

 الفعل املضارع.  .7.1
الضمري املّتصل، الضمري املسترت واملصدر  )االسم الظاهر، أنواعهالفاعل: تعريفه؛  .2.7

 املؤّول(؛ رفعه إذا كان امسًا منقوًصا.
 انئب الفاعل: تعريفه؛ صيغة الفعل املبيّن للمجهول؛ انئب الفاعل للفعل املتعّدي.  .7.3

أنواع اخلرب: اخلرب املفرد )يشمل املصدر املؤّول حني يكون خربًا(؛ اخلرب  املبتدأ واخلرب. 7.4
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 لة فعلّية؛ اخلرب مجلة امسّية؛ اخلرب شبه مجلة.مج

املنصوابت )يشمل عالمات  .8
 نصبها(:

 الفعل املضارع املنصوب.. 8.1

 املفعول به: تعريفه؛ أنواعه )االسم الظاهر، الضمري املّتصل واملصدر املؤّول(.. 8.2

 .وظائفه: تعريفه؛ طلقم  ــالفعول . امل8.3
 .عريفهاملفعول فيه: ت .8.4

 املفعول ألجله: تعريفه. .8.5

 احلال .8.6
 .متييز العدد التمييز: تعريفه؛ .8.7

 اجملرور حبروف اجلّر.. 9.1 اجملرورات .9
 اجملرور ابإلضافة.. 9.2

 كان وأخواهتا.  .10.1 النواسخ  .10
 إّن وأخواهتا. .10.2

 - الفعل املضارع اجملزوم .11

 املعطوف؛ حروف العطف. النسق؛ حكمعطف  .12.1 التوابع .12
 النعت: أنواعه؛ النعت احلقيقّي وإعرابه.. 12.2
 .دون توكيد الضمائر التوكيد: تعريفه؛ أنواعه )اللفظّي واملعنوّي(. 12.3
 : املطابق والتفصيل.بنوعْيه البدل .12.4

 اجلملة الشرطّية.أركان  أسلوب الشرط: .13.1 إنشائّيةأساليب تعبرييّة/ .13
 .ب املباشروالتعج   ب وصيغة "ما أفعل  الشيء"التعج   ب: شروطأسلوب التعج   .13.2
أسلوب االستفهام: أدوات االستفهام )احلروف واألمساء(، االستفهام احلقيقّي . 13.3

 واالستفهام البالغّي.
 لزائدة(.أنواع "ما" )ما املوصولة، ما النافية، ما العاملة عمل ليس، ما التعّجبّية وما ا. 13.4

 ،القوسان ،املزدوجان ،راالنفعال/التأث   عالمة ،عالمة االستفهام ،النقطتان ،الفاصلة ،النقطة عالمات الرتقيم .14
 الفاصلة املنقوطة. ،عالمة احلذف ،الشرطة

 الكناية. ؛السجع ؛الطباق ؛االستعارة؛ التشبيه؛ والتعابري داللة األلفاظ البالغة .15
 ؛كلمة  300ما يقارب  ةمعيّن ةموضوع يف يف هذا القسم متح نم  ـيكتب ال (:درجة 30الكتاب  )التعبري  -القسم الثالث 

 غة. ص كفاءته يف التعبري الكتايّب يف اجملاالت التالية: املضمون واملبىن والل  ت فح  و 
 .ةاملطلوب ةاملوضوع يف( كلمة  300 متح ن على كتابة نّص )ما يقاربم  ـيفحص هذا القسم قدرة ال تفصيل القسم الثالث:

 ، ومراعاةةد ابملوضوعينبغي التقي  غة. يف هذا القسم متح ن يف التعبري الكتايّب حبسب ثالثة معايري: املضمون واملبىن واللّ م  ـوي قي م ال
نطقّي لألفكار التسلسل امل قسيم إىل ف قرات،التب األخطاء اإلمالئّية والنحويّة؛ كذلك ينبغي مراعاة الكتابة بلغة سليمة، وجتن  

ن   واستعمال  تتعّلق .نْي ت  موضوعمن  ة  واحد ة  متح ن يف هذا القسم إمكانّية اختيار موضوعم  ـح العالمات الرتقيم حبسب احلاجة. ُي 
 .خيالّية أدبّية أو ضوعاتعاصرة، ال مبو ـاملــ عطاة بقضااي حياتّية م   ضوعاتاملو 


