
 

 

 

 

ُوالبيئةُ ُالبيتُ ُابنُ ُاإلنسانُ 

 

 دُ عُ ب ُُعنُ ُعليمُ الت ُُتجربتيُمع ُ

حاضرين  ال يكونون   قد   الذين   الب  الط   تعليم   هو   د  ع  ب   عن   عليم  الت   يعد   

 على دورات   عادة   عد  ب   عن   عليم  وينطوي الت   ،راسة  الد   م في مكان  ه  بأنفس  

 ، وتكون  نترنت  أو األ البريد   عبر   المدرسة   مع   الب  الط   يتقابل   ، إذ  المراسالت  

 ،ة  تفاعلي   مشاركة   م  تقد   ، وهي  ة  أو فردي   ا مختلطة  إم   ،هاإجراؤ   تي يتم  ال   ورات  الد  

أو  ة  العالمي   الويب   شبكة   خالل   من   ،المفتوح   الوصول   خالل   من   طاق  الن   واسعة  

 رى.األخ بكات  الش   تقنيات  

 مشكلة   حل  ، الوقت  و ة  احالر   توفير  ، منها المزايا من   بمجموعة   عد  ب   عن   عليم  الت   مع   ه  تجربت   المعل مين أحد   يختصر  

 ،االختبار   دخول   من   الط الب   حرمان   ،فجائي    بشكل   األنترنت   ، منها توق ف  العيوب   من   مجموعة   يوجد   ه  ، إال  أن  المواصالت  

 .ه  ت  برغب   ال يغيب   ه  أن   من   غم  ر  على ال ،في المحاضرات   الغياب   لكثرة  

 العديد   وتسمح   ،كمبيوتر   جهاز   باستخدام   ،المنزل   من   ة  راسي  الد   ورات  الد   إلكمال   المرونة   الب  الط   عد  ب   عن   م  عل  الت   يمنح  

 ا بشكل  مفيد   يكون   أن   . وهذا يمكن  هم الخاص   المهام في وقت   وإكمال   ،المحاضرات   بمشاهدة   ب  ال  للط   نترنت  األ عبر   البرامج   من  

 ذين ال يستطيعون  ال   واآلباء   ،كامل   بدوام   في الموقع   راسة  الد   لمتابعة   ،هموظائف   ترك   ذين ال يستطيعون  للمهنيين العاملين ال   خاص   

 .ة  العائلي   االلتزامات   بسبب   بانتظام   الجامعي    الحرم   زيارة  

 بالحصول   ب  ال  للط   ا يسمح  ، مالجامعي    الحرم   داخل   عليم  الت   لبرامج   مماثلة   عد  ب   عن   عليم  الت   برامج   مناهج   غالب ا ما تكون  

 من   إلى العديد   الوصول   نترنت  األ عبر   الحاليين   ب  ال  للط   ، يمكن  إلى ذلك   ن. باإلضافة  ي  يغت  الص   من   بأي    ه  نفس   عليم  على الت  

 بعض   يغيب   قد   ، إذ  عد  ب   عن   عليم  لت  ل لبيات  س  ال بعض   هناك   ولكن   .الجامعي    الحرم   داخل   ب  ال  ها الط  م  تي يقد  ها ال  نفس   الخدمات  

ا أن   يجب  ، والجامعي    في الحرم   راسة  الد   تي مع  ذي يأال   شاور  والت   المباشر   واصل  الت   عن   ب  ال  الط    عبر   ب  ال  الط   يكون   أيض 

ا و أكثر   نترنت  األ اتركيز  تين مشت  هم أنفس   نترنت  األ عبر   ب  ال  الط   بعض   يجد   قد   إلى أن ه   ، إضافة  رواى ال يتأخ  هم حت  بدراست   التزام 

 .المنزل   من   راسة  الد   عند   ة  هم اليومي  حيات   بات  متطل   بسبب   ،بسهولة  

 موقع طريقة/ بتصرف

                                                    ُُ  

ُُ

 

 

ُالمقروء ل:ُفيُفهمُالن ص  ُدقيقة(60ُ)ُالقسمُاألو 

ُ

 )عشرون عالمة( كاآلتي:، وهي ص  أعاله، عليك  وضع أسئلةبعد قراءة الن   .1

أربعة أسئلة تتعل ق بفهم الن ص  المقروء، ويجب أن تشتمل على أنواع عديدة، منها اختيار من متعد د، أسئلة ذات  .أ

 إجابات قصيرة، قبل وبعد، سبب ونتيجة.....

هاالختبارُالت ُ الل غةُالعربي ةُلمعل ميُعليميُالموج   



 

 

 وضع سؤالين يتعلقان بقواعد الل غة العربية  .ب

 وضع سؤال واحد يرتبط بقاعدة إمالئية. .ت

 

ا تحضيرك باستراتيجيات متعد دة، وطرائق  بالعودة إلى .2 الن ص  الوارد أعاله، حض ر الط ريقة المناسبة لشرحه، داعم 

 )عشر عالمات( تقويم حداثية.

 )عشر عالمات(بعض األخطاء الل غوية، عليك اكتشافها وإعادة تصويبها، مع ذكر الس بب. ورد  في الن ص   .3

بك، محد د ا االستراتيجية ، بالعودة إلى الص ورة المرفقة بالن ص   .4 حد د الط ريقة ال تي ستعتمدها في أثناء شرحها لطال 

 )خمس عالمات( ال تي ستعتمدها.

 : )خمس عالمات(إليك مجموعة من المفردات، اكتب مرادفاتها بناء على معرفتك الش خصي ة .5

 _ ينطوي: _________                            _ يختصر: ___________

 _ المرونة: ___________                           _ رغبته: ________ 

 _ مشت تين: _________

 

 

(ُ  )عشرونُعالمة(ُدقيقة(60ُالقسمُالث اني:ُفيُالت عبيرُالكتابي 

 

ة من أجل الت أك د من قدرة المتقد م لالختبار على الت عبير الكتابي  وتوظيف القواعد  بلغة عربية سهلة، اخترت هذه المهم 

 .ن مدى امتالكه للكتابة اإلبداعية الخاصة بعيد ا من األسلوب الت قليدي  الل غوية والن حوي ة في أثناء الت أليف، ومن أجل تبيا

   أنت كأستاذ تمارس مهنة الت عليم منذ زمن، حد ثنا عن تجربتك الت عليمية، وعن أبرز المحط ات ال تي عايشتها مع

بك، وإدار ا لوجهة نظرك حول في أي  عصر ترغب ممارسة مهنة الت عليم، أفي العصر الت قليدي القديم طال  ة المدرسة، عارض 

 القائم على الت لقين أم في العصر الحداثي القائم على البحث واالكتشاف؟

 

ُدقيقة(30القسمُالث الث:ُاالستماعُ)ُ

تحويل الجمل من الل هجة العامية إلى الل غة العربي ة الفصحى، وذلك تناسب ا يبي ن هذا الن ص  قدرة المتقد م لالختبار على 

مع قدرته الحق ا على مساعدة الت الميذ على تحويل جملهم العامية أو كلماتهم ال تي تقال بالل غة األجنبية إلى الل غة العربي ة 

 الفصحى. 

 

ل ُاألو  :ُاستمعُإلىُالن ص  يةُالعلمُأوالا ُ."بعنوانُ"ُحوارُبينُصديقينُحولُأهم 

 )عشر عالمات( بلغة عربية سهلة وواضحة. أعد كتابة الن ص  المسموع .6

 

ُ(اتعالمُعشر)ُ:اإلعالم،ُاقرإُالخبرُوأجبُعنُاألسئلةُاآلتيةوسائلُتصد رُسيإليكُهذاُالخبرُال ذيُثانياا:ُ

 إذ سيتزامن مع بدء العام الد راسي.، 2023بدء كأس العالم "المونديال" في قطر في العام  

بك، وكيفية تمكينهم من اعتماد الت وازن بين مشاهدة اذكر الط ريقة ال   .أ تي يمكن أن تعتمدها في إيصال هذا الحدث إلى طال 

 المباريات وإنجاز واجباتهم المدرسي ة.

ياضة، وذلك عبر طرح سؤالين مفتوحين.اطلب من الت المذة الت    .ب  عبير عن هذا الحدث، رابط ا هذا الموضوع بأهمية الر 

 

ابع:ُالمحادثة  ُالقسمُالر 



 

 

يجب أن تكون المحادثة بالل غة العربية الفصحى، وعليك االنتباه إلى مخارج الحروف وإلى كيفية لفظ الكلمات إذ 

 يجب أن تكون واضحة ومفهومة.

ُُعشرُدقائق(الموضوعُاألول:ُ)

ُ)عشرُعالمات(ُلديَكُدقيقتانُفحسبُلإلجابةُعنُالس ؤالُاآلتي:

ب المعيش.   .7 ا علينا البحث عن نصوص جديدة تالئم واقع الط ال  تبد لت طرائق الت عليم بين الماضي والحاضر، وصار لزام 

 اذكر بعض المواضيع ال تي يمكن معالجتها.

بالن سبة إلى الط الب. اقترح عدد ا من الط رائق المحب بة ال تي تسه ل عملية شرح أي قاعدة تعد  القواعد اإلمالئية مادة جافة  .8

 إمالئية.

ا بشكل  .9 بالعودة إلى الن ص  أعاله، الحظنا أن ه يعرض تجربة أحدهم في الت علم عن ب عد، شاركنا تجربتك الش خصي ة، معب ر 

 مختصر عن أبرز المصاعب ال تي واجهتك.

  

               


