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P4من 1 فحةص 

 

 جامعة فيالدلفيا

 

 والفنون اآلداب: ةــكليال

 

 وآدابها اللغة العربية :مـــقسال

 

 2014/2015من العام الجامعي  ألولاــــــل: الفص

 

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 110099 :رمز المادة ) استدراكي( مهارات اللغة العربية الـمــــادة:

  :المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة متطلب جامعة :ادةمستوى الم

 3  الساعات المعتمدة:  :موعد المحاضرة

 

   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية موقعهو رقم المكتب األكاديمية الرتبة االسم

 ــــ 11-10 2614 أستاذ مساعد نداء مشعل د. 

 

 :وصف المادة

المذدة  كسسذدا اللدلذا الماذدااس ايسدسذول ايالوذل التذ  وتاذةل عواذد اللذعب لذةل اللقاذلك الذها عهذة اسذ س  قذى ماذدااس  تسعى هذه 
الهذااة  االتاسوذا ااكمذذوةك اتذةار ماذدا  الهذذااة  مذص تذذو  لطذاب تعلذى لقلدلذذا لهااةتاذد رذذااة  سذقومل مذم ماا ذذد  اللذال السذذقو  

ا عإلاد تتمث  ع  شاح مستفوض لتاسوا الجمقل ع  القغذل العااوذلك االذهن ولهسذ  الذى التاسوذا  ذص ا ومدس التارو ك أمد مادا  التاسو
لاوق الجمقل الفعقولك ا ص لاوق الجمقل االسمولكامص هلد عهة ت  التاسو   قى الدة الجم  ا لدطاهد امذد وذةت   قواذد مذص العاامذ  

لحذذااب اللدسذذتل االلااطذذا االجذذاا  ك أمذذد ماذذدا  الستداذذل عإلاذذد تاسذذ   قذذى التذذ  تغوذذا عذذ  الالذذدة ااك ذذاااك مذذص ايععذذد  اللدرطذذل اا
الهلدود اكموئول الت  وتلئ عواد اللقال  دة  ع  ستدادتا ك ااتدطل الهاا ة المتعقهل استدال الام   ع  أا  السقمل ااسلاد اآتاهدك 

ا)ا ( الشمسذذول االهماوذذلك االحذذااب التذذ  تقفذذ  اال تستذذاك  استداذذل التذذدة المااالذذل االماسذذاللك االتفاوذذق اذذوص هم تذذ  الاطذذ  االهلذذمك
 االت  تستا اال تقف .

 :أهداف المادة

 تهدف هذه المادة إلى تحقيق أهداف، من أهمها:

ا قراءة سليمة دون أخطاء نحوية أو لغوية، ويتمكن من تحليله.الطالب أن يقرأ  -  نص ًّ

ى اختالف أشكاله، سواء أكان حواراًّ أم قراءة نص، أم حديثاًّ إذاعياًّ المسموع ، عل النص ستيعابمن االطالب أن يتمكن  -
 إلخ....

 في إطار الكلمة والجملة واألسلوب في ظل فهم ما تتطلبه اللغة من دقة في التعبير. لغة سليمة الطالب أن يستعمل -   

 معاني الكلمات  ودالالتها في سياق النص.بين تمييز ال ويتمكن منالمعاجم العربية  إلى طريقة استخدام الطالب أن يتعرف -

 ب على معالجة نصوص مختلفة االتجاهات والتخصصات، تفي بالدور الوظيفي للمهارات.أن يتدرب الطال -   

 مهارات الكتابة األساسية دون أخطاء. أن يكتسب الطالب -   
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 عناصرها. يعرفأنواعها وأن يحلل الطالب الجملة العربية ب -   

 لمادة: مكونات ا

 :الكتب المقررة  .1

 2010, دار البركة, عمان, االستدراكي –كتاب مهارات اللغة العربية  -

 القراءات اإلضافية   .2

 عبده الراجحي. –التطبيق النحوي  -

 مصطفى الغالييني . –جامع الدروس العربية  -

 . الخمحاضرات، مناقشات، حل مسائل، مناظرات ..        أساليب تدريس المادة:

 أدوات التقييــــم:

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي 

التقااارير و/أو األبحاااا / الواجبااات / 

 المشاريع / االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجموع

 

 

 

 األمانة العلمية والتوثيق

 أن يتدرب الطلبة على:

  السليمأسلوب التوثيق 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديمي 
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 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 ـــــوعاألسبـــ
المادة األساسية والمساندة المطلوب 

 تغطيتها

الوظائف والتقارير ومواعيد 

 تقديمها

 

 األول

 الوحدة األولى -

 مهديالشيخ محمد ال -

لمناقشة قسمين ينقسم الطلبة إلى  

 العالقة بين الطالب والمعلم

 األول
 تركيب الجملة -

 الجملة االسمية -
 

 الثاني

 الصرف: بنية الكلمة -

 اسم الفاعل -

 .الكتابة: الالم الشمسية والقمرية -

 

 الثاني
 الكتابة: همزتا الوصل والقطع -

 ألف التفريق -
 امتحان قصير

   الوحدة الثانية الثاني

 الثالث

 االمتحان األول

 الجملة الفعلية -

  االمتحان األول -

  

 

 الرابع
 الصرف: اسم المفعول -

 كتابة الهمزة في وسط الكلمة -

 اب التطبيق الصرفي العودة إلى كت

 واستخراج قواعد اسم الفاعل

 الرابع
 الوحدة الثالثة: أين الفضيلة -

 
 

  تركيب الجملة: كان وأخواتها - الخامس

 الخامس

 

 الصرف: المصدر الصريح لألفعال -

 كتابة الهمزة في آخر الكلمة -
 امتحان  قصير

 

 الخامس

 االمتحان الثاني

لتواضع الوحدة الرابعة: في مدح ا -

 وذم الكبر.

 االمتحان الثاني -

 

ير عن إحدى الشخصيات رإعداد تق

 التاريخية المذكورة في النص  

 

 السادس
 الجملة الفعلية -

 أدوات النصب والجزم -
 

 السادس
 الصرف: اشتقاق الفعل -

  الماضي والمضارع واألمر -
 

 السادس
 التاء المربوطة والمبسوطة -

 .الحروف التي تلفظ وال تكتب -

ة إلى المكتبة ومراجعة أحد كتب العود

 اإلمالء والترقيم 

 السادس 

 االمتحان النهائي

 

 حسب الجدول الجامعي -
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 ل ساعة تدريسك حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل

 :سياسة الحضور والغياب

 

ة بدون عذر مرضي أو قهري يقبله  % من الساعات المقررة للماد15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

عميد الكلية إذ يترتب اعتبار الطالب منسحباً من المادة في حالة قبول العميد للعذر، بينما يمنع من التقهد  

 لالمتحان النهائي وتكون عالمت  في المادة صفراً في حالة عد  قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.

 

 

 مراجع إضافية:

 1993االسسلةاول,  ةاا المعاعل الجدمعول,   اة  الااجح , التلاوق اللحان,ذ . 1                            
 1984بيروت, دار النهضة العربية للطباعة والنشر, عبدة الراجحي, التطبيق الصرفي,  -2                                                 

 1981,منشورات المكتبة العصرية,بيروت, 1ج, ط3. مصطفى الغالييني, جامع الدروس العربية,3                                                  

 .1975القاهرة, دار المعارف,  ,في الكتابة العربية . عبد العليم إبراهيم, اإلمالء والترقيم4                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


