وحدة التقييم واالمتحانات العامة

خطة البرنامج التأهيلي للغة العربية
لطلبة الدراسات العليا
أوال – مهارة اإلمالء :بنسبة %15من األسئلة ،وتتضمن الموضوعات اآلتية:
أ ـ الهمزات ( الوصل والقطع ،والمتوسطة ،والمتطرفة).
ب ـ التاء المربوطة والتاء المفتوحة.

ثانيا  -مهارةالترقيم:بنسبة  % 5من األسئلة:وتتناول مواضع عالمات الترقيم ودورها في إبراز المعنى.
ثالثا ً :مهارات المستوى الصرفي :بنسبة  % 15من األسئلة ،وتتضمن الموضوعات اآلتية:
أ ـ أقسام الكالم ومعرفة عالمات كل منها.
ب ـ مفهوم مصطلح االشتقاق ميزة من مزايا العربية .
ج -دراسة بعض المشتقات مثل "اسم الفاعل ،واسم المفعول ،واسم الزمان واسم المكان ،والمصدر .
رابعا ً:مهاااااارات المساااااتوى الن اااااو  :بنسااااابة  ، %50وتتنااااااول اساسااااايات تر يااااا ال ملاااااة
العربيااااااة ماااااان المرفوعااااااات والمنصااااااوبات والم اااااارورات فااااااي إ ارهااااااا العااااااا  ،وتتضاااااامن
الموضوعات اآلتية:
ا ـ المرفوعات :وتتضمن الموضوعات اآلتية:
ـ فكرة عن مفهوم اإلسناد.
ـ األنماط األساسية للمبتدأ والخبر.
ـ األفعال التي تدخل على الجملة االسمية وأثرها اإلعرابي ( كان وأخواتها).
ـ الحروف التي تدخل على الجملة االسمية ( إن وأخواتها).
ـ الفعل من حيث الزمن (:ماض ،مضارع ،وأمر).
ـ حاالت كسر وفتح همزة ّ
إن.
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ب ـ المعربات بالعالمات الفرعية:
ـ األسماء الخمسة
ـ األفعال الخمسة
ـ جمع المؤنث السالم
ـ جمع المذكر السالم
ـ الفعل المعتل اآلخر
ج ـ المنصوبات ،وتتضمن األنما األساسية فيها:
ـ المفاعيل
ـ الحال بشكل مختصر ( أنماط الحال)
ـ التمييز بشكل مختصر( تمييز الذات ،وتمييز النسبة ،وتمييز العدد).
ـ النداء.
د ـ الم رورات :وتتضمن األنما األساسية لها( وذلك في إ ارها األساسي):
ـ المجرور بحرف جر
ـ المجرور باإلضافة.
خامسااااا ً -مهااااارق الةاااارامق السااااليمة :وتهاااا ا إلااااى إرااااادق ضااااب ال ر ااااات ا عرابيااااة ألواخاااار
الكلمات في ضوم المفردات الواردق في الم اور السابةة.
سادسااااا ً  -:مهااااارات المسااااتوى الاااا )لي( المع مااااي)  :بنساااابة  ، %10وتعااااالج ارااااة ال الاااا
للت ةااان مااان معااااني بعااا المفاااردات  ،وذلاااك باااالتعرا علاااى لياااة ا)ساااتجراج مااان مع ااام لساااا
العرب ،والمع م الوسي  ،والمواقع ا لكترونية المجتصة مثل موقع( البا ث العربي).
سااااابعا  -:مهااااارات الثقافااااة اللغويااااة العامااااة :وتهاااادا لاااا قيااااام معرفااااة الطالاااا بمعلومااااات
لغوية عا ّمة،بنسبة . %5
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