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 *  نرجو اإلجابات النموذجية  ألسئلة الهيئة في المرات السابقة:
 

 أسئلة امتحان الهيئة األول

 

العربية للناطقين بغيرها، مع  التي تواجه معلم اللغة تكلم عن الصعوبات والمشكالت  -

  توضيح كيفية التغلب عليها وحلها. 

 تصحيح فقرة عن األخطاء اإلمالئية والنحوية الشائعة لدي الطالب .  -

 تحضير درس ألربع حصص لوحدة ) المواصالت أو األعمال والمهن( . -

سارة ( علًما بأن سارة في الصف الرابع، وتصنف  –كيفية تصميم ورقتي عمل لـ ) محمد  -

 من الطالبات المبتدئات، ومحمد في الصف الرابع، ويدرس اللغة العربية من الصف األول . 

 كيف يراعي المعلم الفروق الفردية بين التالميذ داخل الصف . -

 

 أسئلة امتحان الهيئة األخير
 

 السؤال االول

منهج اللغة العربية  عبر عن رايك فى كيفية تطوير  

 السؤال الثانى

المعلم فى تعليم اللغة العربية  الوسائل واالسس التى يستخدمها  

 السؤال الثالث

 تحضير خطة الدرس وعمل ورقة عمل

 السؤال الرابع

ة فى تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاالتغذية الراجع  

 السؤال الخامس

 كيفية تعزيز الطالب فى اللغة العربية 

 السؤال السادس

مستقبل -ماضى -ربط خطة الدرس باالزمنة المختلفة مضارعكيفية   

 

 



2 

 

 أسئلة عامة  متعلقة باالختبارات السابقة
 

 * ما  اآللية التي تدار بها عملية التقييم لالمتحان التحريري في الهيئة ؟ 

 * كيف أتجنب الرسوب في االختبار الشفهي ؟

وكيفاً عن المرتين  الثالثة إلختبارات الهيئة مختلفة كماً  * هل من المتوقع أن تكون المرة

 السابقتين ؟
 

 
 

 أسئلة شفهية 
 

ساليب التدريس .أنماط التدريس ، وأساليب التعلم ،أالفرق بين أنماط التعلم و -  

كيفية صياغة األهداف التعليمية.  -  

الشروط الواجب مراعاتها عند صياغة األسئلة . -  

األهداف التعليمية، وهل يجب على المتعلمين تسجيلها في الدفتر، أم كيفية عرض  -

 للمناقشة فقط.

عة، وتنويع الطريقة المثلى لتقسيم التالميذ لمجموعات، والحد األقصى لكل مجمو -

 مستويات الطالب داخل المجموعة وفقًا لماذا ؟؟؟؟

  ض األنشطة التعليمية داخل الصف الدراسي.صور مختلفة لعر -

للمنهج.ما هي الخطة طويلة المدى وقصيرة المدى  -  

الطريقة المثلى لتقسيم الوقت داخل الصف . -  

جات الخاصة والموهوبين .ة التعامل مع الطالب ذوي االحتياكيفي -  

 

  فروع اللغة العربية.  لدرس من لحصة نموذجية : عرض فعلي رجااااااااااااًء إن أمكن

 

         
 

 

 ولكم جزيل الشكر ...........، 


