
1 
 

 
 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

Higher Education Accreditation Commission 

 

   لعائلة اآلداب واللغويات النظرية اتـالكفاي
 

 

 الـمـركــز الوطـني لالخـتـبـارات

National Testing Center 

 

 الفصل الثاني

 3112-3112 

 

 

 

 عائلة اآلداب واللغوياتالكفايات النظرية ل



3 
 

تددت تيددايت اارتاددار الرددا  اعائلددة اآلداب واللغددات افيددت يغنددي الكفايددات النظريددة لقددد 
 العااة اآلتية:

 اعرفية:الكفايات ال(: 1الكفاية )

 ربية والفروق بينها وبين لغات أخرى.أن يعرف خصائص اللغة الع .1

 بينهما.أن يعرف العائالت اللغوية وأماكن انتشار اللغات العالمية الرئيسية، والعالقة  .3

 أن يعرف المفردات الدخيلة على لغته األم أو لغة أخرى. .2

 أن يعرف النقد المقارن وشروطه. .2

 أن يعرف الترجمة وقواعدها وشروطها وأنواعها وأهميتها. .5

قوال والمأثوورات واألموأال والمكأم واألبيأات المشأهورا تأا التأرا  أن يعرف مجموعة من األ .6
 العربا واإلنسانا.

النظريأات األدبيأة والمنأاها والمأدارن النقديأة وأبأرا قلأايا النقأد األدبأا العربأا أن يعرف  .7
 والغربا قديمًا ومديوًا.

 أن يعرف العصور األدبية العربية وأعالم كل عصر منها. .8

 وأعالمه ومراجع دراسته. قأن يعرف االستشرا .9

 قديمًا ومديوًا.أن يعرف أسماء مشاهير األدباء والنقاد واللغويين العرب والغربيين  .11

أن يعأرف الهيئأات والمسسسأأات الشأهيرا لات الصأألة بأالداب واللغأات والنقأأد ممليأًا وعربيأأًا  .11
 وعالميًا.

 أن يعرف مبادئ علم الصوتيات والنظريات اللسانية. .13

 اللغوية:و (: الافاهيت والاينلفات األداية والنقدية 2الكفاية )

 اح والتفكير الناقد وغيرها.التناّص والسيميائية وتمليل الخطاب واالناي .1

 الربط بين المفاهيم والمصطلمات وأصمابها. .3
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 التعرف على الجلور التاريخية لهله المصطلمات. .2

 (: الاهارات التنايقية:3الكفاية )

أن يجيأأأد اسأأأتخدام المعأأأاجم العربيأأأة واألجنبيأأأة ويعأأأرف المعأأأاجم ومسلفيهأأأا ومناهجهأأأا تأأأا  .1
 ترتيب ممتوياتها.

 البم  العلما.أن يتقن مهارا  .3

مهأأأأارات االتصأأأأال المختلفأأأأة مأأأأن قأأأأراءا وكتابأأأأة ومأأأأوار سأأأأليم وأداء للنصأأأأوص  أن يجيأأأأد .2
 الشعرية.

 أن يكون قادرًا على نقد النص األدبا واللغوي وتلوقه وتمليله. .2

 أن يتقن مهارا تمديد أواان األبيات الشعرية. .5

 أن يتعرف األخطاء النموية واإلمالئية واللغوية ويتجنبها. .6

 (: اإلدراك والتاييز:4الكفاية )

 أن يكون قادرًا على التمييا بين األجنان األدبية المختلفة. .1

جادا لغة وانية وآدابها. .3  أن يدرك أهمية إجادا اللغة األّم وآدابها وا 

أن يمتلأأأأك القأأأأدرا علأأأأى اكتشأأأأاف التنأأأأاّص تأأأأا األعمأأأأال األدبيأأأأة واللغويأأأأة ويعأأأأرف صأأأأور  .2
 عرب وغيرهم.التفاعل األدبا واللغوي بين ال

 أن يدرك المشكالت التا تواجه اللغة العربية ومتعّلميها. .2

 أن يمّيا بين النمو والصرف واإلمالء والعروض. .5

 أن يمّيا بين النص العلما والنص األدبا. .6

 : كفايات تتيل اسلوك النالب:(5الكفاية )

 أن يجعل لكل مقام مقااًل يناسبه. .1

 الراقية.أن يتمّيا تا تعامله مع النان بلغته  .3
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 أن يستخدم ممفوظة من األشعار والمكم والمثوورات تا المواقف التا تواجهه. .2

 وساط األدبية واللغوية أشخاصًا ومسسسات.أن يتواصل مع األ .2


