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 تعليم اللّغة العربيّةلتقد مين بطلبات عمل م  ـلكاف ة ال ي ةغة العربمبنى امتحان الل  
 2018 لعام، الد رزي  والشركسي  في الوسط العربي   جهاز التربية والتعليم 

 

 .امتحان اللغة العربيّة هو امتحاٌن ُمَحْوَسٌب في معظمه إّّل قسم التعبير الكتابيّ 
 : ثالث ساعات.مّدة االمتحان

  :حضيرهاتالتي ينبغي متحان والموادّ فيما يلي مبنى اال

 

   45مجموع الدرجات لهذا القسم . لكّل سؤال درجة ونصف؛ ااًل سؤ 30) هم المقروءف -لالقسم األو 

أسئلة متنّوعة على  كلٌّ منهما ملت، يشكلمة( 850-700من مكّون كّل نّص ) ان وظيفيّاننصّ فيه : (درجة

 في المهارات والمستويات.

ة أو بمستوى يالئم خّريج كلّيّ  ،(ني  )مقال   ني  عاصر  ـم   ني  نثري   نينصّ يشتمل على  :لالقسم األو   فصيلت

نم  ـال، كما يفحص قدرة غلقًام   سؤااًل  30 يتضّمن هذا القسمًما. معلّ   ًحا ألن يكونرش  ـجامعة م   على فهم  متح 

، تفسير، فهم المختلفة: فهم المعنى الصريح، فهم المعنى الخفيّ حسب أبعاد الببواسطة أسئلة مبنيّة  نصّ 

إلى أهمي ة لألسئلة التي تحتاج إيالء أن ه يجب )ي شار إلى أفكار ومعلومات، تقييم ونقد. دمج، تطبيق 

  .(من سياق المقال ي ضاف إلى هذا القسم موضوع دالالت األلفاظ ، كذلكتفكير عاليةاتيجي ات استر
 

 25مجموع الدرجات لهذا القسم لكّل سؤال درجة واحدة.  ؛سؤااًل  25)غوي ة ل  العرفة الم -القسم الثاني 

 عالمات الترقيم.ومالء اإلصرف، لانحو، ال: األساسيّة ةغة العربيّ لل  اهارات مأسئلة في يتضّمن  (:درجة

مالء، اإلرف، صّ النحو، في ال :ةغويّ المعرفة الل   مغلقًا في سؤااًل  25يشتمل على  :نيالقسم الثا تفصيل

 ترقيم. العالمات و

متَحن بالتعريفات األساسي ة م  ـوتتطل ب معرفة ال ،سي ة في مجملهاهذه األسئلة أسا تجدر اإلشارة إلى أن  

اًء ن. وبيس في كاف ة المواضيع التدريسي ة، والتي ال غنى عنها في عملي ة التدر(ون الشواذ  د) مجال لكل  

 معرفة ما يلي معرفة كاملة:ال بد  من ف على ما ذ كر
 ؛والحرف أقسام الكالم: االسم، الفعل .1

)وظيفة الكلمة النحويّة(، حاالت اإلعراب )الرفع، النصب، الجّر والجزم(، عالمات  اإلعراب .2

 عراب واإلعراب المحلّي؛اإل

 ؛هالبناء وعالمات .3

 الجملة المفيدة وشبه الجملة .4
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ا  لة في ـم  ـفَ  منها نالتمك  و تحضيرها المواضيع التي يجبأم  فص 

 الجدول التالي:
 

 الموضوع الفرعي   الموضوع الرئيسي  

  والناقص؛لمجّرد والمزيد؛ التامّ الفعل الماضي: الصحيح والمعتّل؛ ا .1.1 الفعل رف فيالصّ  .1

 إسناده إلى الضمائر. 

 الفعل المضارع: صياغته؛ إسناده إلى الضمائر؛ األفعال الخمسة.  .1.2

 فعل األمر: صياغته؛ إسناده إلى الضمائر.  .1.3

 الفعل المعلوم والفعل المجهول.  .1.4

 مالءمة الفعل للفاعل.  .1.5

 صولة؛ أسماء اإلشارة.الضمائر؛ األسماء المو .2.1 رف في االسمالصّ  .2

 إفراد االسم؛ تثنيته؛ جمعه؛ تذكيره؛ تأنيثه؛ تعريفه؛ تنكيره. .2.2

 المشتقّات: اسم الفاعل وصيغ المبالغة؛ اسم المفعول. .2.3

 .المقصور؛ الممدود؛ المنقوص؛ األسماء الخمسة .2.4

 اسّي(. المصدر الصريح )السماعّي والقياشتقاق  .2.5.1     ادرصالم .2.5

 ه.ي  المصدر المؤّول بنوع   .2.5.2

 العدد المرّكب؛ 10إلى  1. العدد من 2.6.1 العدد. 2.6

 .المعدود بعد العدد. 2.6.2

 األسماء رف،رف: الصفات الممنوعة من الصّ الممنوع من الصّ  2.7

 (.الجموع )دون الشواذّ صيغة منتهى على  رفالممنوعة من الصّ 

ي ّي فرفالميزان الصّ  .3

 األفعال واألسماء.
- 

كتابة الهمزة )بما في ذلك كسر همزة إّن، فتح همزة أّن، همزة الوصل  اإلمالء  .4

وهمزة القطع(؛ كتابة التاء المربوطة والتاء المفتوحة )المبسوطة(؛ األلف 

)المقصورة(؛ األحرف  اليائيّة )الفاصلة(، األلف القائمة واأللفالفارقة 

 ظ.ب وال ت لف  ب؛ األحرف التي ت كت  ظ وال ت كت  المتشابهة لفًظا؛ األحرف التي ت لف  

 المبنّي من األفعال )الماضي، المضارع واألمر(؛ البناء .5

المبنّي من األسماء )الضمائر، أسماء اإلشارة، األسماء الموصولة، أسماء 

 .(االستفهام

 .عالمات اإلعراب وتقديرهاو عرب من األسماءم  ـالعال؛ عرب من األفم  ـال اإلعراب .6

)يشمل  المرفوعات .7

 عالمات رفعها(:

 

 

 

 الفعل المضارع.  .7.1

)االسم الظاهر، الضمير المتّصل، الضمير  أنواعهالفاعل: تعريفه؛  .2.7

 المستتر والمصدر المؤّول(؛ رفعه إذا كان اسًما منقوًصا.

صيغة الفعل المبنّي للمجهول؛ نائب الفاعل للفعل  نائب الفاعل: تعريفه؛ .7.3

 المتعدّي. 

المبتدأ . 7.4

 والخبر

أنواع الخبر: الخبر المفرد )يشمل المصدر المؤّول حين 

يكون خبًرا(؛ الخبر جملة فعليّة؛ الخبر جملة اسميّة؛ 

 الخبر شبه جملة.

المنصوبات )يشمل  .8

 عالمات نصبها(:

 نصوب.الفعل المضارع الم. 8.1

المفعول به: تعريفه؛ أنواعه )االسم الظاهر، الضمير المتّصل والمصدر . 8.2

 المؤّول(.
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 .وظائفه: تعريفه؛ طلقم  ــالمفعول . ال8.3

 .المفعول فيه: تعريفه .8.4

 المفعول ألجله: تعريفه. .8.5

 الحال .8.6

 .تمييز العدد التمييز: تعريفه؛ .8.7

 مجرور بحروف الجّر.ال. 9.1 المجرورات .9

 المجرور باإلضافة.. 9.2

 كان وأخواتها. .10.1 النواسخ  .10

 إّن وأخواتها. .10.2

الفعل المضارع  .11

 المجزوم
- 

 المعطوف؛ حروف العطف. النسق؛ حكمعطف  .12.1 التوابع .12

 النعت: أنواعه؛ النعت الحقيقّي وإعرابه.. 12.2

 .دون توكيد الضمائر ظّي والمعنوّي(التوكيد: تعريفه؛ أنواعه )اللف. 12.3

 : المطابق والتفصيل.بنوعي ه البدل .12.4

 الجملة الشرطيّة.أركان  أسلوب الشرط: .13.1 إنشائيّةأساليب تعبيريّة/ .13

ب والتعج   ب وصيغة "ما أفعل  الشيء"التعج   ب: شروطأسلوب التعج   .13.2

 .المباشر

ستفهام )الحروف واألسماء(، االستفهام أسلوب االستفهام: أدوات اال. 13.3

 الحقيقّي واالستفهام البالغّي.

أنواع "ما" )ما الموصولة، ما النافية، ما العاملة عمل ليس، ما . 13.4

 التعّجبيّة وما الزائدة(.

 ،راالنفعال/التأث   عالمة ،عالمة االستفهام ،النقطتان ،الفاصلة ،النقطة عالمات الترقيم .14

 الفاصلة المنقوطة. ،عالمة الحذف ،الشرطة ،القوسان ،المزدوجان

 الكناية. ؛السجع ؛الطباق ؛االستعارة؛ التشبيه؛ والتعابير داللة األلفاظ البالغة .15

 

 

 نم  ـيكتب ال (:درجة 30التعبير الكتابي  ) -القسم الثالث ما يقارب  ةمعيّن ةموضوع في في هذا القسم متح 

 غة. تعبير الكتابّي في المجاالت التالية: المضمون والمبنى والل  ص كفاءته في الت فح  و ؛كلمة 300

ن على كتابة نّص )ما يقاربم  ـيفحص هذا القسم قدرة ال تفصيل القسم الثالث:  في( كلمة 300 متح 

 .ةالمطلوب ةالموضوع

ن في التعبير الكتابّي بحسب ثالثة معايير: المضمون والمبنى واللّ م  ـوي قي م ال ينبغي هذا القسم  غة. فيمتح 

ب األخطاء اإلمالئيّة والنحويّة؛ كذلك ينبغي الكتابة بلغة سليمة، وتجن   ، ومراعاةةد بالموضوعالتقي  

ح عالمات الترقيم بحسب الحاجة. ي من   واستعمالالتسلسل المنطقّي لألفكار  قسيم إلى ف قرات،التمراعاة 

ن في هذا القسم إمكانيّة اختيار موضوعم  ـال المــ عطاة  ضوعاتالمو تتعلّق ن.ي  ت  موضوعمن  ة  واحد ة  متح 

 .خياليّة أدبيّة أو ضوعاتعاصرة، ال بموـبقضايا حياتيّة م  

 


