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  :و`U ا�(�دة

مادة إلكساب الطالب المهارات األساسية األولية التي يتبدى فيها الضعف لدى الطلبة، ولذا             تسعى هذه ال         

فقد ركزت على مهارات القراءة والتركيب واإلمالء، وتدرس مهارة القراءة من خالل نصوص تعطى للطالب               

إنها تتمثل فـي شـرح   لقراءتها قراءة سليمة مع مراعاة الضبط السليم وعالمات الترقيم، أما مهارة التركيب ف          

مستفيض لتركيب الجملة في اللغة العربية، والذي ينقسم إلى التركيب عن طريق الجملة الفعلية، وعن طريـق   

الجملة االسمية،ومن هنا فقد تم التركيز على بناء الجمل وعناصرها وما يدخل عليها من العوامل التي تغيـر                  

وف الناسخة والنواصب والجوازم، أما مهارة الكتابـة فإنهـا        في البناء واإلعراب، من األفعال الناقصة والحر      

تركز على القضايا اإلمالئية التي يخطئ فيها الطلبة عادة في كتاباتهم، وبخاصة القواعد المتعلقة بكتابة الهمزة              

في أول الكلمة ووسطها وآخرها، وكتابة التاء المربوطة والمبسوطة، والتفريق بين همزتي الوصل والقطـع،               

  .الشمسية والقمرية، والحروف التي تلفظ وال تكتب، والتي تكتب وال تلفظ) ال(و
 

  :أه-اف ا�(�دة

  :تهدف هذه المادة إلى تحقيق أهداف، من أهمها

 تنمية قدرات الدارسين الستيعاب المسموع ، على اختالف أشكاله، سواء أكان حواراً أم قراءة -
  ....نص، أم حديثاً إذاعياً إلخ
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  .مواهب والقدرات الذهنية من أجل القراءة دون أخطاء نحوية أو إمالئية تنمية ال-

 وعي سالمة اللغة في إطار الكلمة والجملة واألسلوب في ظل فهم ما تتطلبه اللغة من دقة في -
  .التعبير

 القدرة على التعامل مع نص، إلقامة وحدة دراسية، بما يتفق ومقررات المادة، وبما تطلبه -
  .عتماد الدور الوظيفي لهاالوحدة من ا

 التعامل مع المعاجم العربية للوقوف على طرق استخدام الكلمة من المعاجم، والقدرة على -
  .تمييز معاني الكلمات  ودالالتها في سياق النص

 تدريب الطالب على معالجة نصوص مختلفة االتجاهات والتخصصات، تفي بالدور الوظيفي -
  .للمهارات

  .مهارات الكتابة األساسية دون أخطاء إكساب الطلبة -

�� إ�� أ��ا��� و����� �����ه�-�� ا� �� ا������ ()رات ا�%$ب �!� "�!��" .  

 : ���RDت ا�(�دة

  .)���ان ا�/.�ب، ا��6�7، ا� �� ا����5ة، ��3 ا���2: (  ا�/.- ا��,�رة.1

- ���  ا=3.)راآ>- آ.�ب ���رات ا�!:� ا���

 ------------------------------------------------) أ�5@� ��)�A، أ�5@� ��"��( ا���اد ا��<��)ة  .2

3.  ����CDت ا�/.- ، ا( ا�,�اءات ا�Aور(� ... Fا�(  

�H ا����ي -I%.ا� –<�Kا��ا L(I� .  

- �����> – N��K ا�)روس ا���A$:ا� ��%O� .  

� ا��اIK�ت .��� ا��6Q�R، ا�. �رب ا��/  د��! .... Fا�)(Kإن و (------------------------------------  

  :أدوات ا�?���ــــ�

��ة و/",�ر�A و •O) ث��� أو �2�رNA/أو أ

��ة •O) ا�.����ت 

 واIK�ت •

• �Aث وا�.,�ر���T� ��5ي UA(," 

• ��Q�و�� ��!O� ا�.����ت  

  .Dز+c ا�
���ت >�b أدوات ا�?����

  ا�-ر�	  أدوات ا�?����

�  15  ولاO��J?ن ا

�R�Yن ا��J?�O15  ا  

 �g�hiن ا��J?�O50  ا	��<   

/ ا�Dا��jjGت / أو ا���jjJث /ا�?��jjر+� و

 c+ر�l)ت ا�����ة  / ا��R�J?�Oا  

20  

  100  ا�( (Dع
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n�oD?وا� 	�)�
  ا���R	 ا�

•  H�V�.أ3!�ب ا�)����C�" �!Wأ� N�( 

•  ������X �A�/إ�3�د ا��,�ق ا�� 

  A�> ا=�.��د �� ا�<%� اXآ�د •

  

 
  .Dز+c ا�(�دة >�b ا���� ا�-را@�

  

  

 ا�@GــــــــDع
ا�(�دة ا�@�@�	 وا�(��R-ة ا�(/�Dب 

�h?�/�. 
ا�Ug�pD وا�?��ر+� و�Dا>�- 

�h)+-�. 

  

 ا�ول

- bو��  ا�ZD-ة ا

 ا� t�l�J(- ا��Nsي -
 

�R�Yا� 
  .�آ�E ا� (�	 -

- 	�)@Oا 	ا� (� 
 

u��Yا� 

  ��i	 ا���(	: ا���ف -

 ا@� ا���>� -

 ا��م ا�l(��	 وا��(�+	:ا��?��	 -

 

cا��ا� 
  ه(B.� ا�D`� وا��/c:  ا��?��	-

-n+��?ا� Uأ�   
 

*��sا� 	�R�Yة ا�-ZDا�   

  ا���دس

 اO��J?ن ا�ول

-	��
   ا� (�	 ا��

    اO��J?ن ا�ول-

  

 

cا���� 
  ا@� ا�(�
Dل:  ا���ف-

  آ?��	 ا�B)hة �� و@w ا���(	-
 

"��Yا� 
-	Y��Yة ا�-ZDأ+" ا�:  ا�	��N�  

 
 

c@�?- ا�	ا� (� Eآ��.  :�h.اD0آ�ن وأ  

�x�
  ا�

 


�ل:  ا���ف-�y� z+ا�(�-ر ا���  

  آ?��	 ا�B)hة �� }�0 ا���(	-
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�l< دي�Jا�  

�R�Yن ا��J?�Oا 

-	
�� �-ح ا�?DاcI وذم :  ا�ZD-ة ا��ا�

�Gا��.  

-�R�Yن ا��J?�Oا  

  

  

 

�l< �R�Yا�  

  

 

- 	��
  ا� (�	 ا��

 � Bمأدوات ا�E�i وا -
 

�l< u��Yا� 
  اx?��ق ا��
�: ا���ف -

- ���  ا�(�I� وا�(�Nرع وا
 

�l< cا��ا� 
- 	~D�G)وا� 	~D��)ا�?�ء ا�  

- E?�. O.��� و �وف ا�?�Jا�. 
 

�l< *��sا�  

 
   ��ا�
	 ا�(�دة-

�l< ا���دس  

�g�hiن ا��J?�Oا 

  

-�
   E�Z ا� -ول ا� ��

 

 

  

  *** E��/ا� n.�< b�< b��)ا� �)
  .� @�>	 .-ر+* آ "�?<�@ "< ��+ O������� Z : � ا�

  
  :@��@	 ا�DNJر وا����ب

  

     �� �Wأآ -�:.��� -��%!� Z�>A =15 %  ]^!I,A أو (��ي <C�� ون �_ر(��� ا�<���ت ا��,�رة �!��دة 
���� A��N �� ا�.,^)م    ��) ا�/!�� إذ A.�"- ا�.I�ر ا�%��- ��<�Iً� �� ا���دة �> �I) ���bل ا����) �!�_ر، ��

  ..��ن ا����Q> و"/�ن �$�.[ �> ا���دة ���ًا �> b��� �)م (�Iل ا����) �!�_ر ا���C> أو ا�,��ي�$�
  

  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


