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 האגף להכשרת עובדי הוראה
 قسم إعداد المعلمين 

מתווה בחינת הכניסה בשפה הערבית למועמדים ללימודים בשנה"ל תש"פ 

 (2021יולי  –)עדכון 

 اخلاص ة ساراتامليف غة العربي ة للن اطقني ابلعربي ة املتقد مني للدراسة يف الكل يات العربي ة و الل  يف  الكفاءةامتحان  مبىن

 1202/7 – يف الكل ي ات الرمسي ة

 

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

 ثالث ساعات مدة االمتحان:

 فيما يلي مبىن االمتحان واملواّد اليت ينبغي التحّضر هلا: 
 

 الّنّصان : فيه نّصان وظيفّيان )درجة( 54سؤااًل؛ لكّل سؤال درجة ونصف. اجملموع  32) هم املقروءف-القسم األو ل

 (، يشتمل كلٌّ منهما على أسئلة متنّوعة يف املهارات واملستوايت.كلمة  1800حوايل 

قدرة املــُمتَحن  سؤااًل مغلًقا، ويفحص 63يشتمل على نّصني نثرّيني معاصرين )مقالني(، يتضّمن هذا القسم  :تفصيل القسم األو ل

على فهم نّص بواسطة أسئلة مبنّية حبسب أبعاد الفهم املختلفة: فهم املعىن الصريح، فهم املعىن اخلفّي، تفسري، دمج، تطبيق أفكار 

 ومعلومات، تقييم ونقد. 

 مهارات اللغة أسئلة يف  فيه (:درجة 16سؤاال؛ لكّل سؤال درجة واحدة. اجملموع  20)املعرفة اللغوي ة -القسم الثاين

 العربّية األساسّية: النحو، الصرف، اإلمالء وعالمات الرتقيم.

نحو، الصرف، اإلمالء، وعالمات الرتقيم. جتدر اإلشارة إىل يف ال سؤاالً مغلًقا يف املعرفة الّلغوية 20يشتمل على  تفصيل القسم الثاين:

 .يف الصفحة التالية املواضيع مفص لة يف اجلدول الشواّذ(.أّن هذه األسئلة تعتمد املواّد األساسّية لكّل جمال )دون 
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 150-120درجة(: يكتب املــُمتَحن يف هذا القسم حول موضوع معنّي ما يقارب  30) التعبري الكتاب  -القسم الثالث 

 والّلغة. سطرًا(؛ وتُفحص كفاءته يف التعبري الكتايّب يف اجملاالت التالية: املضمون واملبىن  15-12كلمة )حوايل 

( حول املوضوع املطلوب. كلمة  150-120يقارب يفحص هذا القسم قدرة املــُمتَحن على كتابة نّص )ما  تفصيل القسم الثالث:

الكتابة عاة ويُقيَّم املــُمتَحن يف التعبري الكتايّب حبسب ثالثة معايري: املضمون واملبىن واللغة. يف هذا القسم ينبغي التقّيد ابملوضوع، ومرا

بلغة سليمة، وجتّنب األخطاء اإلمالئّية والنحويّة؛ كذلك ينبغي مراعاة التفقري والتسلسل املنطقّي لألفكار واستعمال عالمات الرتقيم 

ة املواضيع املــُعطاة بقضااي حياتيّ  حبسب احلاجة. ُُينح املــُمتَحن يف هذا القسم إمكانّية اختيار موضوع واحد من موضوعني. تتعّلق

 معاصرة، ال مبواضيع أدبّية أو شاعريّة. 

 مفص لة يف اجلدول التايل: والتمك ن منهاالتحض ر هلا  املواضيع اليت جيب
 

 املوضوع الفرعي   املوضوع الرئيسي  

 الفعل املاضي إىل الضمائرإسناد  الفعل الصرف يف

 الفعل املضارع: صياغته؛ إسناده إىل الضمائر؛ األفعال اخلمسة

 األمر: صياغته؛ إسناده إىل الضمائر فعل

 الفعل املعلوم والفعل اجملهول

 مالءمة الفعل للفاعل

 األمساء املوصولة؛ أمساء اإلشارة. الضمائر؛ الصرف يف االسم
 إفراد االسم؛ تثنيته؛ مجعه؛ تذكريه؛ أتنيثه؛ تعريفه؛ تنكريه.

 املفعول.املشتّقات: اسم الفاعل وصيغ املبالغة؛ اسم 

 .املقصور؛ املمدود؛ املنقوص؛ األمساء اخلمسة

 املصدر الصريح املصادر:

 املصدر املؤّول بنوعيه
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 املوضوع الفرعي   املوضوع الرئيسي  

 اسم العدد: املفرد؛ املرّكب؛ املعطوف؛ العقود؛ املعطوف؛ العدد الرتتييّب.

 املمنوع من الصرف: صيغة منتهى اجلموع
كتابة اهلمزة )مبا يف ذلك كسر مهزة إّن، فتح مهزة أّن، مهزة الوصل ومهزة القطع(؛ كتابة التاء املربوطة  اإلمالء

والتاء املفتوحة )املبسوطة(؛ األلف الفارقة )الفاصلة(، األلف القائمة واأللف اليائّية )املقصورة(؛ 

 يت ُتكتب وال تُلفظ.األحرف املتشاهبة لفظًا؛ األحرف اليت تُلفظ وال ُتكتب؛ األحرف ال

  ،ام، أمساء الشرط والعدد املرّكبالضمائر، أمساء اإلشارة، األمساء املوصولة، أمساء االستفه املبين من االمساء

 

  احلروف

املرفوعات )يشمل عالمات 
 رفعها(:

 

 

 الفعل املضارع

 رفعه إذا كان امًسا منقوًصا.املّتصل، الضمري املسترت(؛ الفاعل: تعريفه؛ صوره )االسم الظاهر، الضمري 

 انئب الفاعل: تعريفه؛ صيغة الفعل املبيّن للمجهول؛ انئب الفاعل للفعل املتعّدي.

 أنواع اخلرب: اخلرب املفرد؛ اخلرب مجلة فعلّية؛ اخلرب مجلة امسّية؛ اخلرب شبه مجلة. :املبتدأ واخلرب

 حني يكون اخلرب شبه مجلة واملبتدأ نكرة. :تقدمي اخلرب

املنصوابت )يشمل عالمات 
 نصبها(:

 الفعل املضارع املنصوب. 

املفعول به: تعريفه؛ صوره )االسم الظاهر، الضمري املّتصل( ؛ األفعال اليت تنصب مفعولني أصلهما 
 مبتدأ وخرب.

 املفعول املطلق 

 املفعول فيه

 املفعول ألجله
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 املوضوع الفرعي   املوضوع الرئيسي  

 احلال

 التمييز

  الفعل املضارع اجملزوم

 اجملرور حبروف احلّر. اجملرورات

 اجملرور ابإلضافة.

 كان وأخواهتا. النواسخ

 إّن وأخواهتا.

 العطف )تعريفه(؛ حكم املعطوف؛ حروف العطف. من التوابع

  النعت: تعريفه؛ صوره؛ النعت احلقيقّي.
 البدل املطابق وبدل التفصيل :البدل

النقطة؛ الفاصلة؛ النقطتان؛ عالمة االستفهام؛ عالمة االنفعال/التأثّر؛ املزدوجان؛ القوسان؛ الشرطة؛  عالمات الرتقيم
 عالمة احلذف؛ الفاصلة املنقوطة.

 داللة األلفاظ والتعابري؛ التشبيه؛ الطباق؛ السجع.   1البالغة
 

                                                           
إطار موضوع رئيسي  هو األسئلة أسئلة في ؛ وقد اعتبرت هذه ةي  البالغعن بعض المواضيع األلفاظ و ت بعضدالال يُسأل في بعض األسئلة عن 1

 .البالغة


