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 دولة إسرائيل
 وزارة الرتبية والتعليم
 قسم التعليم العربي 
 تفتيش الليغة العربيية

 

                                2012تشرين الثاني،  10                                                                                       
 

 
 3120-ملتقّدمني بطلبات عمل يف جهاز الرتبية والتعليم يف الوسط العريبلكافّة ا ّيةمبىن امتحان اللغة العرب

 
 فيما يلي مبىن االمتحان واملوادي اليت ينبغي التحضير هلا: 

 كلي ) ان وظيفيياننصي : (لكلي سؤال درجة ونصف؛ االا سؤ  30 -درجة 45) املقروء همف -األول القسم
  .واملستوايت املهارات متنويعة يف أسئلة كلٌّ منهما  يشمل ،كلمة(  850-700من نصي 

ة أو جامعة مبستوى يالئم خرييج كلييي  ،(ن)مقاال انمعاصر  ننثرايي  اننصي  :القسم األول: فهم املقروء فصيلت
 ، كما يفحص قدرة املمتَحن على فهم نصي مغلقااسؤاالا  30 يتضمين هذا القسم مرشيحاا ألن يكون معليماا.

، تفسري، دمج، تطبيق فهم املختلفة: فهم املعىن الصريح، فهم املعىن اخلفياد البواسطة أسئلة مبنيية حسب أبع
تفكري اتيجّيات )ُيشار إىل إيالء األمهّية لألسئلة اليت حتتاج إىل اسرت ألفكار ومعلومات، تقييم ونقد. 

 . (من سياق املقال ُيضاف إىل هذا القسم موضوع دالالت األلفاظ ، كذلكعالية

 حنو، صرف،  :ةالعربيي  غةللي  ةساسيي األ املهارات يف أسئلة (:درجة 25) لغويّةال عرفةامل -اينالث القسم
 . الرتقيم عالمات ،إمالء

  :لغويّةال عرفةامل :ينالثا القسم تفصيل

 جتدر اإلشارة إىل أنّ . ترقيم عالمات ،إمالءحنو، صرف، : درجة( 25) غويةيف املعرفة اللي  مغلًقاسؤاالا  25
دون )جمال  متحنن لالتعريفات األساسّية لكلّ وتتطّلب معرفة امل ،سّية يف جمملهاأسا هذه األسئلة

 . ، واليت ال غىن عنها يف عملّية التدريس يف كافّة املواضيع التدريسّية(الشواذّ 
 

 300حول موضوع معّيي )ما يقارب  املمتَحنيكتب  :درجة( 30) كتايبّ ال عبريالت -لثالثا القسم  
 غة. املبىن واللي و املضمون  :يف اجملاالت التالية تُفحص كفاءته يف التعبري الكتابي القسم  كلمة(. يف هذا

متَحن على كتابة نصي )ما يقارب : كتايبّ ال تعبريال :لثاالث القسم فصيلت
ُ
  300يفحص هذا القسم قدرة امل

املبىن و ة معايري: املضمون سب لاللحب. ويُقيَّم املمتَحن يف التعبري الكتاب املوضوع املطلوب حول( كلمة
نيب األخطاء اإلمالئية وجت ،واللغة. يف هذا القسم ينبغي التقييد ابملوضوع، ومراعاة الكتابة بلغة سليمة

لألفكار واستعمال عالمات الرتقيم حبسب احلاجة.  كذلك ينبغي مراعاة التفقري والتسلسل املنطقيي   والنحويية؛
متَحن ح ُُين

ُ
عطاة  تتعليق انيية اختيار موضوع واحد من موضوعّي أو أكثر.إمكيف هذا القسم امل

ُ
املواضيع امل

 واضيع أدبيية أو شاعريية. مب ال ،معاصرةحياتيية بقضااي 
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 :املهارات األساسّية املواّد املطلوبة يف

  :والّصرف النحو
      اجلذر؛ األوزان الصرفيية. ؛وتصريفها من األفعال واألمساء واملُعرب املبين

 عالمات إعراب األفعال واألمساء.                
 العدد )املفرد واملثىني واجلمع( واجلنس )املذكير واملؤنيث( يف األمساء، وعالمات أتنيث االسم.                
 .ولبوت ايء املنقوص وحذفها االسم املقصور واملنقوص واملمدود؛ تصريفها من حيث العدد واجلنس،                

  .، أمساء الشرطمساء املوصولة، أمساء االستفها الضمائر، أمساء اإلشارة، األ ألمساء:من ا

 : املصدر األصليي الصريح واملصدر املؤويل بنوعيه.املصادر

 .لعطف، اجلر، النفي، النصب، اجلز الشرط، االستفها ، ا من احلروف:

  .االت بنائه أو إعرابه، وح)املاضي واملضارع واألمر( الفعل اجلملة الفعلّية:
 .(رفع الفاعل إذا كان امساا منقوصاا ؛صل، الضمري املسترت، الضمري املتي )االسم الظاهر: صور الفاعل الفاعل

  .صالا()امساا ظاهراا، ضمرياا متي  املفعول به 
 .املفعول املطلق، املفعول ألجله، املفعول فيه

 .(ئب الفاعل للفعل املتعدي، انصيغة الفعل املبين للمجهول) انئب الفاعل 

 .)أنواع اخلرب: مفرد، مجلة فعليية، مجلة امسيية( املبتدأ واخلرب: اجلملة االمسّية

 ، خرب النواسخ أبنواعه.كان وأخواهتا وإني وأخواهتا  النواسخ بنوعيها:

 .)البدل املطابق وبدل التفصيل( ، التوكيد، البدل: النعت، العطفلتوابعا

 التمييز.

 .نواعهاأب احلال

 (.املعطوف واملركيباملفرد  و ) واملعدود العدد

األحرف  ؛األحرف املتشاهبة لفظاا القائمة واأللف اليائيية؛األلف  ؛األلف الفارقة ؛بسوطةوالتاء املاء املربوطة التي  ؛اهلمزة :اإلمالء
 وابلعكس. ،اليت تُلفظ وال ُتكتب

عالمة  ة؛الشرطقوسان؛ ال ؛املزدوجان ؛التأليراالنفعال/عالمة  ؛مة االستفها عال ؛النقطتان؛ الفاصلة ؛النقطة :عالمات الرتقيم
 ؛ الفاصلة املنقوطة.احلذف

 ؛(أنواعهامعاين األلفاظ والتعابري، الكناية )فهم املعىن املالز  املقصود يف الكناية دون التطريق إىل  داللة األلفاظ والّتعابري:
 -الصيفة اليت أراد القائل إبرازها يف املشبيه من خالل املشبيه بهو  ؛ أي املشبيه واملشبيه بهشبهالتشبيه )حتديد طريف التشبيه ووجه ال

؛ االستعارة )يُطَلب متييزها دون اخلوض يف تفاصيلها(؛ الطباق )دون دون التطريق إىل أنواع التشبيه وتفاصيله األخرى(
 .تفاصيل(
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يقيي والبالغيي، أسلوب النفي وأدواته، أسلوب الشرط وأدواته، أسلوب أسلوب االستفها  بنوعيه: احلق أساليب تعبرييّة:
 .التعجيب )صيغة "ما أفعل الشييء!" فقط(

 

 لاحرتام
 د. راوية برلارة

 مفّتشة مرّكزة لتدريس الّلغة العربّية
 يف املدارس العربّية والبدويّة


