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    الهدف من الدليل 
أعد هذا الدليل ملساعدة املتقدم الختب�ار الرخص املهني�ة للمعلمني على التهيؤ واالستعداد ألداء االختب�ار، 
بتقديم معلومات مفيدة عن محتوى االختب�ار، واجلوانب اليت يغطيها، وكيفية تن�اولها يف أسئلة موضوعية 

من نوع اختي�ار من متعدد.
على  املتقدم  تساعد  تدريبي�ة  وأسئلة  باملعايري،  ربطها  وكيفية  االختب�ار  أسئلة  على  أمثلة  الدليل  يقدم  كما 
جميع  تغطي  ال  الدليل  يقدمها  اليت  األمثلة  أن  العلم  مع  أسئلته،  وطبيعة  االختب�ار  أداء  طريقة  اكتشاف 
ويقدم  الفعلي.   االختب�ار  يقدمها  اليت  األسئلة  صعوبة  أو  سهولة  مستوى  عن  تعرب  وال  االختب�ار،  جوانب 

الدليل أيضا توصيات عامة مفيدة لالستعداد لالختب�ار وطريقة أدائه. 
االبت�دائي�ة(   املرحلة  )معليم  العربي�ة  اللغة  ملعليم  التخصيص  اجلانب  على  يركز   الذي  الدليل  هذا  ويأيت 
م توجيهات ألداء  مكماًل لبقية األدلة العامة اليت تتن�اول اجلوانب التربوية العامة ملهنة التدريس، أو اليت تقدِّ

االختب�ار وإرشادات عن نوعية األسئلة وكيفية تن�اولها.

    تنظيم الدليل  
حيتوي الدليل يف البداية على معلومات عامة عن اختب�ارات الرخص املهنيــ�ة للمعلمني، ومن ثم يقدم نب�ذة 
موجزة عن معايري معليم اللغة العربي�ة - 1 )معليم املرحلة االبت�دائي�ة(،  والوزن النسيب لكل معيار. ويعرض 
الدليل أمثلة لألســئلة وكيفية ربطها باملعايري، يليها أسئلة تدريبي�ة تمكن املخترب من التدريب على أسئلة 

االختب�ار الفعلي.

 مزيد من املعلومات
ملزيد من املعلومات عن االختب�ار وطريقة التسجيل والبي�انات الكاملة عن املعايري ،  يرىج الدخول على موقع 

w w w . e t e c . g o v. s a هيئ�ة تقويم التعليم والتدريب 
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  تنظيم محتوى االختب�ار: 
مْت وفق مجاالت،  ُنظِّ العربي�ة - 1 )معليم املرحلة االبت�دائي�ة(، وقد  للغة  التخصصية  املعايري  يغطي االختب�ار محتوى 
حيوي كل مجال منها معياًرا أو أكرث، وين�درج حتت كل معيار عدٌد من املؤشرات، وتوضع األسئلة بن�اًء على هذه املؤشرات.

التخصص: اللغة العربي�ة - 1 )وهو املوّجه ملعليم املرحلة االبت�دائي�ة (.

املجال: النحو والصرف.

املعيار: معرفة أقسام الكلمة، وعالمات كل قسم، وأنواع الفعل، واملعرب  واملبين، وعالمات اإلعراب، والنكرة
                واملعرفة، وأنواع املعارف.

املؤشر: يفرق بني املعرفة والنكرة، وحيصر املعارف.

السؤال: 

صمم كل سؤال من نوع االختي�ار من متعدد لقياس أحد املعايري من خالل أحد مؤشراته، وال 
يلزم أن تغطي األسئلة جميع املؤشرات.

يمثل اسم ورقم التخصص، ويتضمن كل ختصص مجموعة من املجاالت.

املجال هو أحد فروع التخصص املكونة له يف مجملها، وين�درج حتت كل مجال مجموعة من املعايري.

املعيار حيدد ما ينبغي على املعلم معرفته أو القدرة على أدائه، وين�درج حتت كل معيارمجموعة من 
املؤشرات.

املؤشر يتن�اول أحد عناصر املعيار على حنٍو قابٍل للقياس، ومجموع املؤشرات حتت كل معيار تغطي 
اجلوانب اليت يتن�اولها ذلك املعيار .

أيُّ املجموعات اآلتي�ة كلها معارف؟
أ - األب، صديقي، متعاونون.

ب - هما، كتٌب، أخوك.
ج- هذان، مكة، املسلمون.

د- بالد، أوالء، وزراء.
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  محتوى االختب�ار
يغطي االختب�ار املجاالت الستة الرئيسة اآلتي�ة، وهي الواردة يف املعايري التفصيلية لتخصص اللغة العربي�ة 1، 

وهذا سردها إجمااًل:

مجال النحو والصرف. 	
مجال األدب وتذّوقه. 	
مجال إنت�اج اللغة. 	

النحو والصرف.
اللغة.

األدب وتذّوقه. 
استقبال اللغة.

 إنت�اج اللغة.
طرق تدريس اللغة العربي�ة للمرحلة االبت�دائي�ة.

32%

8%

22%

10%

10%

18%

مجال اللغة. 	
مجال استقبال اللغة. 	
 مجال طرق تدريس اللغة العربي�ة للمرحلة االبت�دائي�ة. 	

ويبنّي الشكل اآليت رقم )1( نسب تمثي�ل كل مجال من هذه املجاالت؛ وفًقا لوزنه النسيب املبين على احلاجة إليه يف 
تدريس هذه املرحلة والقائم على املحتوى العليم يف مقرراتها:

فمجال النحو والصرف وقواعدهما: يمثل 32% ، ومجال اللغة ومعرفة مفرداتها واإلحاطة بظواهرها العامة  يمثل %8، 
ومجال األدب وتذّوقه يمثل 18%، ومجال استقبال اللغة وفهمها يمّثل 10%، ومجال إنت�اج اللغة وإنشائها حتدًثا وكتابة 

يمّثل 10%، ومجال طرق تدريس اللغة العربي�ة لهذه املرحلة يمثل %22.

شكل )1( الوزن النسيب ملجاالت معايري اللغة العربي�ة
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ويتضمن ختصص اللغة العربي�ة- 1  )17( معياًرا، موزعة على املجاالت الستة السابقة، كما يتضح من التوزيع اآليت:

الوزن النسيب %رقم املعياراملجال 

32%1/36/6  -  8/36/6النحو والصرف

8%9/36/6اللغة

18%36/6/ 10 –  11/36/6األدب وتذّوقه

10%12/36/6استقبال اللغة

10%13/36/6إنت�اج اللغة

22%14/36/6  –  17/36/6طرق التدريس

100املجموع
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    نماذج من األسئلة : 
يرتبط كل سؤال يف االختب�ار بمؤشر من املؤشرات، وفيما يأيت نماذج من األسئلة:

النموذج األول:
املجال: النحو والصرف.

املعيار: معرفة أقسام الكلمة، وعالمات كل قسم، وأنواع الفعل، واملعرب واملبين، وعالمات اإلعراب، والنكرة واملعرفة،
                وأنواع املعارف.

د العالمة اليت ساعدته على تصنيف الكلمة.  املؤشر: حُيدِّ
السؤال:

تاء التأنيث الساكنة عالمٌة:
خاصٌة بالفعل المايض. أ     
خاصٌة بالفعل املضارع.  ب     

خاصٌة بفعل األمر. ج     
مشرتكٌة بني المايض واملضارع.  د     

تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة )أ(؛ ألن تاء التأنيث ال تدخل النوعني اآلخرين من األفعال: ال على املضارع، وال على األمر، بل على 
المايض فقط؛ ولذلك فاخليارات الثالثة األخرى مستبعدة. مع التنّب�ه إىل أن الوارد يف السؤال )تاء التأنيث الساكنة(، 

وليست املتحركة.
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النموذج الثاين:
املجال: النحو والصرف.

املعيار: التعّرف على األسماء املجرورة، وبي�ان أبرز أحكامها.
املؤشر: يمّي املضاف واملضاف إليه، ويبنّي ما ُحِذف ألجل اإلضافة.

السؤال:
الصواب أن تقول:    

جاء معلمني املدرسِة. أ 

جاء معلمون املدرسِة. ب 
جاء معلمو املدرسِة. ج 
جاء معليم املدرسِة. د 

تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة )ج(؛ ففيها رفع الفاعل، وعالمة رفعه الواو؛ فهو جمع مذكر سالم، وهو مضاف إىل ما بعده؛ ولذلك 
حذفت منه النون؛ لإلضافة، فعلى هذا كل خيار فيه الياء يف اجلمع،  وليس الواو فهو خطأ، كما يف )أ( و )د(، وكذلك 

كل خيار بقيت فيه النون، ولم حتذف، فهو خطأ أيًضا، كما يف )أ( و)ب(.
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النموذج الثالث:
املجال: النحو والصرف.

املعيار: اإللمام بأهم املصطلحات والقواعد الصرفية، وتوظيفها يف حتليل بني�ة الكلمة.
ق بني الصحيح واملعتل. املؤشر: ُيفرِّ

السؤال: 
  الفعل الصحيح من األفعال اآلتي�ة هو: 

سأل. أ 
قال.    ب 

رىم. ج 
وعد. د 

تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة )أ(؛ ألّن الفعل )سأل( هو الوحيد من اخليارات الذي صّحت فيه جميع حروفه، وليس منها حرف 

علة )األلف، الياء، الواو(، خبالف بايق اخليارات األخرى: ففي )قال( األلف، ويف )بقي( الياء،  ويف )وعد( الواو.
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النموذج الرابع:
املجال: اللغة.

املعيار: معرفة مفهوم اللغة وخصائصها، وأبرز مظاهرها، وكيفية استخدام املعاجم اللغوية.
املؤشر: يتعرف مرادفات الكلمات وأضدادها.

السؤال: 
الفعل )تقهقر( يراد به:     

ازداد قهره. أ 
انطفأ غيظه. ب 

تقدم إىل األمام. ج 
تراجع إىل اخللف.  د 

تبرير اإلجابة:
املعاين  خبالف  لها،  العرب  استعمال  عليه  هو  كما  )تقهقر(،  للفعل  اللغوي  املعىن  هو  فهذا  )د(؛  الصحيحة  اإلجابة 
األخرى، ففيها شبٌه لفظي أو معنوي باملعىن الصحيح، ولكن التدقيق يف استعماالت اللغة خيصص ذلك املعىن دون 

سواه.
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النموذج اخلامس: 
املجال: اللغة.

املعيار: معرفة مفهوم اللغة وخصائصها، وأبرز مظاهرها، وكيفية استخدام املعاجم اللغوية.
املؤشر: يتعرف مرادفات الكلمات وأضدادها.

السؤال: 
َكباُت منه       وَيجزع من مالقاة احِلمام ِمْثلي تأخذ النَّ

َ
أ

مرادف كلمة )احِلمام( اليت وردت يف البيت السابق :     
أ  الشجاع.

ب  املوت. 
ج  العدو. 
د  الفقر.

تبرير اإلجابة:
الثالثة  املعاين  خبالف  العرب،  واستعمال  اللغة  كتب  يف  املعروف  اللغوي  املعىن  هو  فهذا  )ب(؛  الصحيحة  اإلجابة 

األخرى، وإن كانت قريب�ة من املعىن املقصود؛ لكن اللغة دقيقة، وفيها فروق بني األلفاظ.
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النموذج السادس:
املجال: األدب وتذّوقه.

ق النص األديب، وبي�ان أوجه اجلمال والبالغة فيه. املعيار: تذوُّ
د أركانه. املؤشر: يستخرج التشبي�ه، وحُيدِّ

السؤال:
يقولون إن القرب داٍج فناؤه      يضارع لياًل فجُره ليس َيطلُع

املشّبه به يف البيت السابق : 
أ  داج.

ب  فناؤه. 
ج  ليال. 

د  فجره. 

تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة )ج(؛ فالتشبي�ه جاء هنا  يف كلمة )يضارع( اليت هي  بمعىن: ) يماثل وُيشبه(، وهو هنا يشّبه ظلمة 
ولذلك  الشبه(؛  )وجه  عن  وال  )املشّبه(  عن  وليس  به(،  )املشّبه  عن  هنا  والسؤال  فجر،  له  ليس  ليٍل  بظلمة  القرب 
ه به. والبيت لم يرد فيه أداة تشبي�ه صرحية، وإنما  فاخليارات األخرى غري صحيحة. وكلمة )فجره( ليست هي املشبَّ

جاءت بلفظ فعل يدل على التشبي�ه، وهو )يضارع(.



دليل معلمي اللغة العربية - 1

14

النموذج السابع: 
املجال: األدب وتذّوقه.

ق النص األديب، وبي�ان أوجه اجلمال والبالغة فيه. املعيار: تذوُّ
ق بني احلقيقة واملجاز. املؤشر: ُيفرِّ

السؤال: 
حدد اجلملة اليت ورد فيها )األسد( على وجه احلقيقة، وليس املجاز : 

، ويف احلروب نعامة. أسٌد عليَّ أ 
حمزة بن عبداملطلب أسُد هللا. ب 

اجلندي السعودي أسٌد يف القتال. ج 
األسد ملك الغابة على مر الزمان. د 

تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة )د(؛ ألن املراد فيها  بـ)األسد( ذات احليوان، وهو السُبع املعروف يف الغابة من بني احليوانات، وهذا 
هو االستعمال احلقيقي الوحيد، وأّما الثالثة األخرى ففيها استعمال )أسد( مراًدا به معىن الشجاعة، وهو استعمال 

مجازي فيه املبالغة بالوصف بالشجاعة واجلراءة.
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النموذج الثامن: 
املجال: إنت�اج اللغة.

املعيار: اإللمام بمهارات إنت�اج اللغة.
املؤشر: يكتب الهمزات جبميع أنواعها كتابة سليمة، مستن�ًدا إىل القاعدة.

السؤال: 
أّي اجلمل اآلتي�ة خلت من األخطاء اإلمالئي�ة؟ 
احذر اإلستهزاء واإلعراض. أ 
إحذر اإلستهزاء واإلعراض. ب 
ِاحذر االستهزاء واإلعراض. ج 
إحذر االستهزاء واالعراض.  د 

تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة )ج(، ففيها جاءت كلمة )احذر( موصولة الهمزة، وهذا هو  الصحيح يف األمر من الثاليث، وليست 
مقطوعة، كما يف )ب( و)د(، ويف )ج( أيًضا وردت كلمة )االستهزاء( موصولة، وهو الصحيح فيها؛ فهي مصدر الفعل 
 يف )أ( و)ب(، ويف )ج( أيًضا –وهو اخليار الصحيح- جاءت كلمة )اإلعراض( 

ً
السدايس، وقد وردت مقطوعًة خطأ

مقطوعة الهمزة، كما هو الصحيح فيها؛ فهي مصدر الرباعي، وال تكون  موصولة، كاليت جاءت يف )د(.
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النموذج التاسع:
املجال: طرق التدريس.

املعيار: اإللمام بمهارات تدريس التواصل الشفهي وإسرتاتيجيات تنفيذها.
املؤشر: يتعرف أبرز اإلسرتاتيجيات املناسبة لتدريس مهارات التحدث للمبت�دئني، ويشرح كيفية استخدامها.

السؤال:
إسرتاتيجية وصف الصور، يقوم فيها املعلم بعرض صورة مناسبة، ويطلب من الطالب وصفها، وهي من إسرتاتيجيات 

تدريس :    
اإلمالء. أ     

القراءة الصامتة. ب     
التحدث. ج     

النصوص األدبي�ة. د     

تبرير اإلجابة:
صورة  وصف  إىل  املتحدث  يعمد  فقد  الصور،  بوصف  منطقية  عالقة  لها  اليت  الوحيدة  فهي  )ج(  الصحيحة  اإلجابة 
وال  الصامتة،  للقراءة  وال  لإلمالء،  ال  األخــرى:  للخيارات  ليس  أنه  حني  يف  عليه،   احلديث  يسّهل  مّما  وهذا  أمامه، 

للنصوص األدبي�ة – عالقٌة  بوصف الصور وال بإسرتاتيجياتها.
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النموذج العاشر: 
املجال: طرق التدريس.

املعيار: اإللمام بمهارات تدريس الكتابة وإسرتاتيجات تنفيذها.
املؤشر: يفّرق بني اإلمالء املنسوخ واملنظور واالختب�اري، ويوّضح إجراءات كّل نوٍع.

السؤال: 
ومطالبتهم  عنهم،  حجبها  ثم  وفهمها  وقراءتها  عليهم  عرضها  بعد  الكلمات  كتابة  الطالب  بتعليم  ُيعىن  اإلمالءالذي 

بكتابتها، هو اإلمالء:
االختب�اري. أ 

املنظور. ب 
االستماعي. ج 

املنسوخ. د 

تبرير اإلجابة:
إليه أواًل، ثم خُيفى؛ فهو وحده املنطبق على ما يف  أنه ُينظر  بـ)املنظور(  اإلجابة الصحيحة )ب(؛ فظاهٌر من تسميت�ه 
)االستماعي(  وكذلك  قبل،  من  إليها  نظر  أن  للطالب  يسبق  لم  كلمات  إمالء  فهو  )االختب�اري(  أما  السؤال،  وصف 
فعالقة الطالب بما يملى عليه أنه يستمع إىل كلمات لم ينظر لها، وكذلك )املنسوخ( ليس فيه إخفاء للمادة املمالة، 

كما جاء يف جذر السؤال.
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  أسئلة تدريبي�ة

فيما يأيت نقدم بعض األسئلة للتدريب على االختب�ار، مع مالحظة أنه ليس بالضرورة أن يكون االختب�ار محاكًيا لهذه 
األسئلة بتفاصيلها، وال معرًبا عن مستوى الصعوبة، وإنما املقصود التدريب، وإعطاء فكرة عامة عن طبيعة االختب�ار.

السؤال األول:
الفعل المايض:

أ  دائًما معرب.
دائًما مبين. ب 

ج  الغالب أنه معرب.
د  الغالب أنه مبين.

السؤال الثاين:
يف املثل: )وعند جهين�ة اخلرُب اليقنُي(

كلمة )اليقني( فيه تعرب :
أ  فاعاًل.

خرًبا. ب 
ج  مبت�دأ مؤخًرا.

صفة. د 
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السؤال الثالث:
)تعلقت بالقراءة تعلًقا شديًدا(

نوع املفعول املطلق يف املثال:
مؤكد لعامله. أ 

مبنٌي لنوعه. ب 

مبني لعدده. ج 
مبني لنوعه ولعدده. د 

السؤال الرابع:
قال تعاىل: )والنازعات غرًقا(

حرف الواو يف هذه اآلية يعّد حرَف :
أ  عطف.

ب  جّر.
ج  نصب.
د  شرط.

السؤال اخلامس:
من أدوات اجلزم اليت جتزم فعاًل واحًدا :     

ِإْن. أ 
ب  أْن.

ج  إذْن.
د  لّما. 
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السؤال السادس:
األدوات اليت ُتعد كلها أدوات استثن�اء هي : 

أ   إال، سوى، كال.
ب  إال، خال، لوال.  

عدا، غري، عندما. ج 
د  غري، سوى، خال.

السؤال السابع:
من األفعال املتصرفة : 

أ  عىس.
ب  ليس.

ج  كان.
بئس. د 

السؤال الثامن:
مجموعة األحرف اليت تنتيم إىل مخرج صويت واحد هي :

التاء، الطاء، الدال. أ 
ب  الصاد، السني، الدال.

الباء، الفاء، الهاء. ج 
د  النون، الواو، الالم.
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   السؤال التاسع:
من شعراء العصر العبايس :

جرير بن عطية. أ 
ب  ابن زيدون.

البحرتي. ج 
كعب بن زهري. د 

السؤال العاشر: 
)ال وقَت لكثري من املالم( املثل الذي ين�اسب املعىن السابق هو:

سبق السيف العذل.  أ 
ب  وافق شن طبقة. 
ج  مواعيد عرقوب.

د  الصيَف ضيعت اللنب.

السؤال احلادي عشر:
لتعويد الطالب على التحليل واحلكم على األشياء ينصح باستعمال القراءة :

أ  اجلهرية.  
ب  الناقدة.

ج  السريعة.
د  الصامتة.
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السؤال الثاين عشر:
 عنّي اجلملة السليمة يف اإلمالء من اجلمل اآلتي�ة :  

رىج محمد ربه. أ 
رجا محمد ربه. ب 

ج  إحرْص على االتصال.
ِاحرص على اإلتصال. د 

السؤال الثالث عشر:
مهارة التحدث من أعلى املهارات اليت ينتظر من املعلم تمكني طالبه منها، ومن أهم ما حيقق ذلك يف طالبه :  

أ  تعليمهم طرق ترتيب األفكار.
ب  تعويدهم على نطق األحرف املتشابهة.
ج  تعليمهم األخطاء الشائعة يف الرتاكيب.

إقناعهم بقدراتهم وتنمية الثقة.   د 

السؤال الرابع عشر:
من أحسن الطرق لتعليم املبت�دئني القراءة والكتابة )الطريقة اجلزئي�ة(، وهي قائمة على البدء بتعليم:

األصوات قبل تعليم احلروف.  أ 
احلروف قبل الكلمات واجلمل. ب 

الفكرة العامة للنص . ج 
د  معاين الكلمات.
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السؤال اخلامس عشر:
طريقة من طرق التدريس من أبرز مزاياها: أنها ختتصر الوقت يف شرح املفهوم اللغوي وتوصيله للتالميذ هي الطريقة:  

املعدلة. أ 
ب  القياسية.
احلوارية. ج 

االستقرائي�ة. د 
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   هل أنت جاهز لالختب�ار؟

 حتقق من مستوى جاهزيتك لالختب�ار باإلجابة عن القائمة اآلتي�ة :

النعمأسئلة التحقق من االستعدادم

هل تعرف متطلبات االختب�ار  للتخصص التدرييس املقدم عليه؟1

هل اتبعت إجراءات التسجيل؟ 2

هل تعرف مقر االختب�ار  وموعده؟3

هل تعرف متطلبات دخول قاعة االختب�ار؟4

هل تعرف املحتوى الذي يغطيه االختب�ار ؟5

هل استعملت صفحة خطة الدراسة من هذا الدليل لتحديد املحتوى الذي تعرفه جيًدا، واملحتوى 6
الذي حتتاج إلعطائه مزيًدا من االهتمام؟

هل راجعت كتًب�ا، أو مذكرات دراسية، أو مصادر أخرى ترتبط بمحتوى االختب�ار؟7

هل تعرف زمن االختب�ار وعدد أسئلته؟8

هل أنت معتاد على طبيعة األسئلة اليت يعرضها االختب�ار؟9

هل تدربت على أسئلة مشابهة ألسئلة االختب�ار؟10

اليت 11 املجاالت  على  وتعرفت  السابقة  درجتك  حللت  هل  الثاني�ة،  للمرة  االختب�ار  تؤدي  كنت  إذا 
حتتاج منك إىل مراجعة؟
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   يف يوم االختب�ار
ينبغي أن تنهي مراجعتك للمعايري التخصصية قبل يوم أو يومني من موعد االختب�ار الفعلي وينصح باآليت:

خذ قسطا من الراحة قبل دخول االختب�ار. 	

تأكد من اصطحاب الوثائق املهمة املطلوبة لدخول االختب�ار مثل بطاقة األحوال. 	

تن�اول وجبة غداء أو عشاء خفيفة قبل دخول االختب�ار. 	

انتظم يف الصف أثن�اء إجراءات دخول قاعة االختب�ار. 	

كن هادئا، فال يمكنك أن تتحكم يف مجريات االختب�ار ولكنك تستطيع أن تتحكم يف نفسك. 	

املراقبون يف قاعة االختب�ار على درجة عالية من التدريب ويسعون إىل بذل اجلهد الالزم لتوحيد إجراءات  	
االختب�ار  على مستوى اململكة، ولكن ال جتعل بعض اإلجراءات تزعجك.

إذا كنت تشعر بقلق أو مخاوف من أداء االختب�ار ، فمن املفيد أن تقرأ دليل خفض القلق قبل االختب�ار  	
بعدة أيام . 
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    التخطيط للمذاكرة 
القراءة  من  مزيد  إىل  حتتاج  اليت  املعايري  بتحديد  ينصح  املعايري،  محتوى  ومن  الدليل  هذا  من  القصوى  لالستفادة 

واالطالع، وكتابة أرقامها يف اجلدول اآليت، مع استكمال بقية اخلانات للرتكي يف عمليات املذاكرة وتنظيمها .

املحتوى 
املغطى يف 

االختب�ار

كيف يمكنين 
املعرفة اجليدة 

بهذا املحتوى

ماذا لدي من 
املواد ملذاكرة 
هذا املحتوى

ما املواد اليت 
أحتاجها ملذاكرة 

هذا املحتوى

أين أجد املواد 
اليت أحتاج إليها

تاريخ بداية 
املذاكرة

تاريخ انتهاء 
املذاكرة



أي مقترحات تثري المحتوى ترسل على البريد اإللكتروني
qtlf@etec.gov.sa


