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  اآلداب والفنون: الكليــة         

  اللغة العربية  :القســـم            

  2009/2010األول من العام اجلامعي : الفصــــــل         

  

  خطـــة تدريـــس املـــادة

Course Syllabus 

 0110101: رقم املساق )1(مهارات اللغة العربية :  اسم املساق

 ـــــ: املتطلب السابق للمساق السنة األوىل: ى املادةمستو

  ساعات3: الساعات املعتمدة : موعد احملاضرة

  

   عضو هيئة التدريس   

الربيد اإللكتروين الساعات املكتبية رقم املكتب وموقعه الرتبة األكادميية  املادةقمنس 

  com.yahoo@algayam-i  12 – 11  اآلداب) 515( أستاذ مساعد إمساعيل القيام.د

  

  :وصف املادة

مهارة االستماع، ومهارة احملادثة، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة يف : تتناول املادة مهارات اللغة العربية  
دخول يف تفاصيل املسائل النحوية وتركز املادة على الدور الوظيفي هلذه املهارات، دون ال. إطار دورها الوظيفي

وقد ركزت املادة على ما تتطلبه كل مهارة من مرتكزات، وأسس، وأدوات تقنية .  واللغوية والصرفية التقليدية



ذلك القراءة السليمة اخلالية من وفهمه، وعلى إدارة دفة احلوار، وكتدرب الطالب على استيعاب املسموع 
ا تركز على الكتابة بدءاً بالكلمة ومروراَ باجلملة والفقرة والعبارة، وانتهاء بالنص األخطاء اإلمالئية والنحوية، كم

  .دون أخطاء
 املادة على تدريب الطالب على دقة التعبري، وصحة التراكيب اللغوية بعرض مناذج خمتارة من حترصو  

هارات بعيداً عن التلقني واحلفظ، لتطوير الدور الوظيفي هلذه املوسائل تقنية حديثة  تعتمدالنصوص للقراءة، كما 
تدرب الطالب على فهم االستماع اجليد للنص وفهمه بدالالته، وعلى احلوار البناء اهلادف دون أخطاء إمالئية أو 

  . لديهم لقراءة ما بني السطور واستنتاج الدالالت اجلماليةة اللغويئقة1الذ تسعى لتطويرحنوية، كما 

  :أهداف املادة

  :اق إىل حتقيق أهداف، من أمههايهدف هذا املس
تنمية قدرات الدارسني الستيعاب املسموع، على اختالف أشكاله، سواء أكان حواراً أم قراءة نص، أم حـديثاً                  .1

  ....إذاعياً إخل
  .تنمية قدرات الدارسني على احملادثة واحلوار املفتوح، يف إطار حرية التفكري والتعبري .2
  .دون أخطاء حنوية أو إمالئيةب من أجل القراءة تنمية املواهب والقدرات الذهنية .3
  .املتنوعة تنمية املواهب لدى الدارسني، وإفساح اال لقدرام وملكام للكتابة يف جماالت فنون األدب  .4
 بني لعثم أو خجل من املواجهة واحلوار القدرة على املواجهة احلرة املفتوحة يف احلوار دون خلل أو اضطراب أو ت .5

  .بالطال
  .وعي سالمة اللغة يف إطار الكلمة واجلملة واألسلوب يف ظل فهم ما تتطلبه اللغة من دقة يف التعبري .6
 القدرة على التعامل مع نص، إلقامة وحدة دراسية، مبا يتفق ومقررات املساق، ومبا تطلبه الوحدة من اعتمـاد                   .7

  .الدور الوظيفي هلا
القدرة على متييز معاين الكلمات      الكلمة من املعاجم، و    استخراجق   التعامل مع املعاجم العربية للوقوف على طر       .8

  .ودالالا يف سياق النص
  . االجتاهات والتخصصات، تفي بالدور الوظيفي للمهاراتمتنوعة تدريب الطالب على معاجلة نصوص  .9

  

  : مكونات املادة

 :الكتاب املقرر .1

، 2ريس يف قسم اللغة العربية يف جامعـة فيالدلفيـا، ط          ، إعداد هيئة التد   )1(كتاب مهارات اللغة العربية        * 
2009.  

 :القراءات اإلضافية .2

 .معجم لسان العرب البن منظور  .أ 

  .املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية يف القاهرة  . ب 

  .عبده الراجحيالتطبيق النحوي،   .ج 



  .عبده الراجحيالتطبيق الصريف،   .د 

  .اإلمالء والترقيم، عبد العليم إبراهيم  .ه 

  .  والتعبري، حممد علي أبو محدةفن الكتابة  .و 
 

   :أساليب تدريس املادة

تتنوع أساليب تدريس مادة مهارات اللغة العربية اليت دف إىل تنمية مهارات الطالب وقدراته اللغوية، عن طريـق                  
التمـارين،  احملاضرات، واملناقـشات، و : التفاعل اللغوي استماعا، وقراءة، وحمادثة وكتابة، من خالل املعطيات اآلتية 

  ). كلمة كحد أدىن1500(واألعمال الصفية، والواجبات البيتية، والتقارير 
  

   Learning outcomesنتائج التعلم 

  :ا علىهذا املساق أن يكون قادريفترض بالطالب بعد دراسته 
  . الوقوف على مرتكزات املساق األربع، وهي مهارات االستماع واحملادثة والقراءة والكتابة-1
  .ما تتطلبه كل مهارة من قدرة على الفهم واالستيعاب واالستنتاج باالستعمال اللغوي الدقيقمعرفة  -2
 تتطلبه كل مهارة من شروط صحتها وسالمتها، من حيث الكلمة، واجلملة والفقرة والعبارة يف إطـار                 معرفة ما  -3

  .اللغة السليمة
  .يف إطار مهارات املساق، وتطورها  الوظيفية التمكّن من األدوات -4
  . وتطبيقها يف اجلوانب احلياتية املتنوعة  املهاراتتساعد يف أداء امتالك ذائقة لغوية -5
  

  :أدوات التقييــــم

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

  عالمة ( 20اية األسبوع السادس(االمتحان األول 

  عالمة(  20اية األسبوع احلادي عشر(لثاين االمتحان ا

  عالمة50 االمتحان النهائي  

 عالمات10 الواجبات/ التقارير واألحباث 

 عالمة100 اموع



  

  األمانة العلمية والتوثيق

  .تدريب الطلبة على استخدام املصادر واملراجع الورقية والرقمية وتوثيق املعلومات توثيقًا علميا

  ملادة على الفصل الدراسيتوزيع ا

  

  
 األسبــــــــوع

 املادة األساسية واملساندة املطلوب تغطيتها
الوظائف والتقارير ومواعيد 

 تقدميها

  مبدأ حرية التجارة: الوحدة األوىل األول
 .قراءة النص وحتليله •

 

 الثاين
  مبدأ حرية التجارة: الوحدة األوىل

النحو، (قواعد تركيب اجلملة  •

 .)املعجموالصرف، و

الرجوع إىل املكتبة واسـتخراج     

 35معاين املفردات الواردة ص     

من معجمـي لـسان العـرب،       

وموعـده احملاضـرة    . والوسيط

 .األخرية من األسبوع

 الثالث

  مبدأ حرية التجارة: الوحدة األوىل
وعالمات تطويراجلملة،(مهارةالكتابة •

  ).الترقيم
 .مهارتا االستماع واحملادثة •

 

 الرابع
  .التجربة املاليزية: ة الثانيةالوحد

 .قراءة النص وحتليله •
 

 اخلامس

  .التجربة املاليزية: الوحدة الثانية

العدد، واملصدر (تركيب اجلملة  •

 ).الصريح

 

أنْ يقوم الطلبة بكتابة نص يتضمن   .التجربة املاليزية: الوحدة الثانية  السادس



  )اخلرب واإلنشاء(مهارة الكتابة  • االمتحان األول

  .مهارتا االستماع واحملادثة •

 .والثانيةيف الوحدتني األوىل  امتحان •

وصف مكان حيبونه ويألفونه يشمل 

 .ةمجال خربية وإنشائي

 السابع
  .ما بعد صورة شاكريا: الوحدة الثالثة

 .قراءة النص وحتليله •
 

 الثامن

  .ما بعد صورة شاكريا: الوحدة الثالثة

واملمنوع املفعول به، واحلال، (تركيب اجلملة 

 ).الصرف(وبناء الكلمة ) من الصرف

 

 التاسع

  .ما بعد صورة شاكريا: الوحدة الثالثة

تأليف الفقرة، واإلثبات   (مهارة الكتابة    •

  ).والنفي

 .مهارتا االستماع واحملادثة •

 

  العاشر

  

  

 

.البحر امليت على فراش املوت: الوحدة الرابعة

  .قراءة النص وحتليله •

، ) ومجع املؤنث الساملالنداء(تركيب اجلملة 

  .)الصرف(وبناء الكلمة 

 

الرجوع إىل كتـاب التطبيـق      

النحوي لعبده الراجحي وإعداد    

تقرير عن النداء أو مجع املؤنـث       

السامل، وموعده احملاضرة األخرية    

 .من األسبوع

  احلادي عشر

  

  

 االمتحان الثاين

.البحر امليت على فراش املوت: الوحدة الرابعة

  ).توكيد اجلملة وترتيبها(بة مهارة الكتا •

 .اإلمالء •

 .مهارتا االستماع واحملادثة •

 .امتحان يف الوحدتني الثالثة والرابعة •

 



 

 الثاين عشر

  .طائرات كهربائية يف األفق: الوحدة اخلامسة

  .قراءة النص وحتليله •

).النعت، والعطف: التوابع(تركيب اجلملة  •

 

 الثالث عشر

  .ائية يف األفقطائرات كهرب: الوحدة اخلامسة

البدل، : التوابع(تركيب اجلملة  •

  ).والتوكيد

 ).الصرف(بناء الكلمة  •

الرجوع إىل إحدى سور اجلزء 

الثالثني من القرآن الكرمي 

واستخراج التوابع من السورة 

وموعده احملاضرة األخرية . وإعراا

 .من األسبوع

 الرابع عشر

  .طائرات كهربائية يف األفق: الوحدة اخلامسة

التعـبري عـن الـسبب      (مهارة الكتابـة     •

  ).والنتيجة

 .اإلمالء •

 .مهارتا االستماع واحملادثة •

 

  اخلامس عشر

 )اختياري(امتحان جترييب 

   مراجعة املادة       

 
 

  السادس عشر

 االمتحان النهائي
  .امتحان يف الوحدات اخلمس
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من الساعات املقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد % 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 
، بينما مينع من التقدم لالمتحان النهائي  الطالب منسحباً من املادة يف حالة قبول العميد للعذريعترب إذ ؛الكلية

  .املادة صفراً يف حالة عدم قبول العميد للعذر املرضي أو القهريوتكون عالمته يف 

  

  

  

  

 


