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  اآلداب والفنون:                  الكليــة

  اللغة  العربية:     القســـم              

  2009/2010األول من العام اجلامعي : ــل               الفص

  
  خطـــة تدريـــس املـــادة

Course Syllabus 

 0110102: رقم املساق )2(مهارات اللغة العربية :  اسم املساق

مهارات اللغة العربية : املتطلب السابق للمساق لثانيةالسنة ا: مستوى املادة
)1(110101   

  ساعات3: الساعات املعتمدة ـــــــــــ: موعد احملاضرة

  

   عضو هيئة التدريس   

 الربيد اإللكتروين الساعات املكتبية رقم املكتب وموقعه الرتبة األكادميية  املادةمنسق

  com.yahoo@haithamsarhan  1 – 11  اآلداب) 515( أستاذ مساعد يثم سرحانه.د

  :وصف املادة

:  بالتركيز علىية التواصلمتطوير مهاراتنمية ذائقة الطلبة اللغوية و إىل )2 (ادة مهارات اللغة العربيةدف م  
املهارات دور  املادة على وتركز. رة احملادثة، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة يف إطار دورها الوظيفيمهارة االستماع، ومها

تشدد و.  ملا هلا من دور يف بناء اللغة وحتقيق السالمة اللغويةاملسائل النحوية واللغوية والصرفية التقليديةب مع العناية، الوظيفي
رتكزات، وأسس، وأدوات تقنية تدرب الطالب على استيعاب املسموع وفهمه، وعلى املادة على ما تتطلبه كل مهارة من م

 وانتهاء بالفقرةذلك القراءة السليمة اخلالية من األخطاء اإلمالئية والنحوية، كما تركز على الكتابة بدءاً احلوار، وكإدارة 
  .بالنص دون أخطاء

حة التراكيب اللغوية بعرض مناذج خمتارة من النصوص  املادة على تدريب الطالب على دقة التعبري، وصحترصو  
للقراءة، كما اعتمدت لتطوير الدور الوظيفي هلذه املهارات وسائل تقنية حديثة بعيداً عن التلقني واحلفظ، تدرب الطالب 

ـَّائنيعلى فهم االستماع اجليد للنص وفهمه بدالالته، وعلى احلوار  إمالئية أو حنوية،  دون أخطاء ني اهلادف والتفاعل البن
  . لديهم لقراءة ما بني السطور واستنتاج الدالالت اجلماليةية والقدرات احلجاجية اللغور الذائقةي تطو تسعى إىلكما
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  :أهداف املادة

  :يهدف هذا املساق إىل حتقيق أهداف، من أمهها
  .... أم قراءة نص، أم حديثاً إذاعياً إخلتنمية قدرات الدارسني الستيعاب املسموع، على اختالف أشكاله، سواء أكان حواراً .1
  .تنمية قدرات الدارسني على احملادثة واحلوار املفتوح، يف إطار حرية التفكري والتعبري .2
  .دون أخطاء حنوية أو إمالئيةبتنمية املواهب والقدرات الذهنية من أجل القراءة  .3
4. م وملكاال لقدراعةم للكتابة يف جماالت فنون األدب  تنمية املواهب لدى الدارسني، وإفساح ااملتنو.  
  . بني الطالبلعثم أو خجل من املواجهة واحلوار القدرة على املواجهة احلرة املفتوحة يف احلوار دون خلل أو اضطراب أو ت .5
  .وعي سالمة اللغة يف إطار الكلمة واجلملة واألسلوب يف ظل فهم ما تتطلبه اللغة من دقة يف التعبري .6
  . على التعامل مع نص، إلقامة وحدة دراسية، مبا يتفق ومقررات املساق، ومبا تطلبه الوحدة من اعتماد الدور الوظيفي هلا القدرة .7
القدرة على متييز معاين الكلمات      الكلمة من املعاجم، و    استخراج التعامل مع املعاجم العربية للوقوف على طرق         .8

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

  : مكونات املادة

 :الكتاب املقرر .1

  .2009، 1، إعداد هيئة التدريس يف قسم اللغة العربية يف جامعة فيالدلفيا، ط)2(كتاب مهارات اللغة العربية    * 
 :القراءات اإلضافية .2

 .البيان والتبيني، اجلاحظ  .أ 

 .ء، اجلاحظالبخال  . ب 

 .احليوان اجلاحظ  .ج 

 .عيون األخبار، ابن قتيبة  .د 

 .الكامل يف اللغة واألدب، املربد  .ه 

 . فهاينصاألغاين، أبو الفرج األ  .و 

 .ابن منظورمعجم لسان العرب   .ز 

  .املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية يف القاهرة  .ح 

  .عبده الراجحيالتطبيق النحوي،   .ط 

  .عبده الراجحيالتطبيق الصريف،   .ي 

  . والترقيم، عبد العليم إبراهيماإلمالء  . ك 

  .اإلمالء والترقيم، راجي األمسر  .ل 
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   :أساليب تدريس املادة

تتنوع أساليب تدريس مادة مهارات اللغة العربية اليت دف إىل تنمية مهارات الطالب وقدراته اللغوية، عن طريق التفاعـل                   
احملاضرات، واملناقشات، والتمارين، واألعمال الصفية،     :  اآلتية اللغوي استماعا، وقراءة، وحمادثة وكتابة، من خالل املعطيات       

  ). كلمة كحد أدىن1500(والواجبات البيتية، والتقارير 
  

  

   Learning outcomesنتائج التعلم 

  :ذا املساق أن يكون قادرا على بالطالب بعد دراسته هيفترض
  .احملادثة والقراءة والكتابة املساق األربع، وهي مهارات االستماع و مهاراتالتمكن من -1
  . كل مهارة من قدرة على الفهم واالستيعاب واالستنتاج باالستعمال اللغوي الدقيقامتالك شروط -2
  . وسالمتها، من حيث الكلمة، واجلملة والفقرة والعبارة يف إطار النحو والصرف  صحة املهارتمتييز -3
  .ت املساق، وتطورهايف إطار مهارا تنمية أدوات الطالب الوظيفية -4
  . الوظيفياملهاراتيف إطار دور اللغوية الطالب ذائقة  تطوير -5
   .قدرة الطالب على عمل وحدة دراسية أو أكثر متاشياً مع فلسفة الوحدات الدراسية املعتمدةتنمية  -6

  :أدوات التقييــــم

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

  عالمة( 20اية األسبوع السادس(  :االمتحان األول

  عالمة( 20اية األسبوع احلادي عشر(:  االمتحان الثاين

  عالمة50 االمتحان النهائي

  عالمات10 الواجبات/ التقارير واألحباث 

  عالمة100 اموع

  األمانة العلمية والتوثيق

  .ع الورقية والرقمية وتوثيق املعلومات توثيقًا علمياتدريب الطلبة على استخدام املصادر واملراج
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  توزيع املادة على الفصل الدراسي �

  
 األسبــــــــوع

 املادة األساسية واملساندة املطلوب تغطيتها
الوظائف والتقارير ومواعيد 

 تقدميها

 األول

   األعرافآيات من سورة: الوحدة األوىل
 .قراءة النص وحتليله •
 .تيعابالفهم واالس •
 .البالغة •
 

 .قراءة النص ومناقشته

 الثاين

  آيات من سورة األعراف: الوحدة األوىل
 .األنشطة النحوية والصرفية •
  .احملادثة واحلوار •

 

أنْ يستخرج الطالـب مجـالً       

عيون النص القرآينّ و  مشرقة من   

تتـضمن  النثر والشعر العربيني    

 .شواهد على االستثناء

 الثالث

  
  احلكاية املرحة عند العرب: الوحدة الثالثة 

 .قراءة النص وحتليله •
 .الفهم واالستيعاب •
  .مناقشة فقرة البالغة •
 

 .قراءة النص ومناقشته

 الرابع

  احلكاية املرحة عند العرب: الوحدة الثالثة
 . والصرفيةمعاجلة األنشطة النحوية •
  .احملادثة واحلوار •

 

رجوع الطالب إىل أحد كتـب     

البيـان  "األدب العريب القـدمي     

والتبيني، احليـوان، الـبخالء،     

" عيون األخبار، الكامل، األغاينّ   

وأنْ يستخرج حكايـةً مرحـةً       

تتضمن مجوع املذكر الـسامل     

ومجوع املؤنث الساملة ويعرضها    

 .يف قاعة احملاضرة
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  املنامة الصحفية: الوحدة الرابعة  اخلامس
 .قراءة النص وحتليله •
  .الفهم واالستيعاب •
 . فقرة البالغةمناقشة •

 

  
  

 .قراءة النص ومناقشته

  السادس

 االمتحان األول

  املنامة الصحفية: الوحدة الرابعة
 .طة النحوية والصرفيةمعاجلة األنش •
 .احملادثة واحلوار •
  ).4+3+1(امتحان كتايب يف الوحدات  •

 

اسم املكان،  : "مراجعة املشتقات 

واسم الفاعل، واسـم اآللـة،      

املــصدر واملــصدر امليمــي، و

، ومراجعـة املـصدر     "الصريج

املؤول، واسم التفضيل، واألمساء    

 .املوصولة

 السابع

  
  .التمدن والرقي: الوحدة اخلامسة

 .قراءة النص وحتليله •
 .مناقشة قضايا الفهم واالستيعاب •

 

أنْ يعود الطالـب إىل كتـب       

فكرية ويعرض أحدها يف قضايا     

 .احلداثة والتراث

 الثامن

  .التمدن والرقي: الوحدة اخلامسة
  .مناقشة فقرة البالغة •
 .معاجلة األنشطة النحوية •
 .ادثة واحلوارمعاجلة احمل •

دراسة أحكام األفعال من حيث     

اللزوم والتعدي، والتمييز بـني     

النعت واحلال، والتمييـز بـني      

وحتويل املصدر  . البدل والتوكيد 

الصريح إىل مؤول، واملؤول إىل     

  .صريح

 .ير اللغويودراسة قضايا التحر

 التاسع

  .أصول التعريب: الوحدة السادسة
  .قراءة النص وحتليله •
 .الفهم واالستيعاب •
 .مناقشة فقرة البالغة •

  .قراءة النص ومناقشته

أنْ يعد كلُّ طالب فقرة يعرض      

فيها أمهية الترمجة وضرورا يف     
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ــل  ــة والتواص ــناعة الثقاف ص

احلضاري  . 

  العاشر

  

  

 

  . التعريبأصول: الوحدة السادسة
 .األنشطة النحوية والصرفية •
  .احملادثة واحلوار •

  ب يخاطب الطالباتالك: الوحدة السابعة
 .قراءة النص وحتليله •
 .الفهم واالستيعاب •
 .مناقشة فقرة البالغة •

دراسة أحوال النواسخ وصـيغ     

أبنيتها من حيث التقدمي والتأخري     

  . حكم إعرايبوما يتعلق بذلك

ىل واو  دراسة إسناد األفعـال إ    

اجلماعة ومراعاة حركة ما قبل     

 .الواو

  احلادي عشر

 االمتحان الثاين

  ب يخاطب الطالباتالك: الوحدة السابعة 
 .األنشطة النحوية والصرفية •
 .احملادثة واحلوار  •
.)7 +6+ 5(امتحان كتايب يف الوحدات  •

ــ ــل مراجع ــد املفاعي ة قواع

 .واملنصوبات

 الثاين عشر

  غرناطة: الوحدة الثامنة
 .قراءة النص وحتليله •
  .الفهم واالستيعاب •

  .مناقشة فقرة البالغة •
 .األنشطة النحوية والصرفية •
 .احملادثة واحلوار •

  دراسة القصيدة وحتليلها

 "كان وأخواا"مراجعة أحكام 

 الثالث عشر

  فتنة الصورة: الوحدة التاسعة
 .قراءة النص وحتليله •
  .الفهم واالستيعاب •
 .مناقشة فقرة البالغة •

تكليف الطلبة بالعودة إىل أعمال     

 الثـاين   مؤمتر جامعة فيالدلفيـا   

ــشر  ــصورة(ع ــة ال ، )ثقاف

واستعراض واحد من البحـوث     

  .يف احملاضرة

 الرابع عشر

  فتنة الصورة: الوحدة التاسعة
 .األنشطة النحوية والصرفية •
  .احملادثة واحلوار •
 

اسم : مراجعة أحكام املشتقات  

  واملصدر الـصناعي،    املفعول،

واالسم املنـسوب، واملـصدر     
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  ".الصريح، والصفة املشبهة

  .مراجعة املرفوعات

  اخلامس عشر

 )اختياري(امتحان جترييب 

    مراجعة املادة-

 
 

  السادس عشر

 االمتحان النهائي

 امتحان كتايب يف الوحدات

)1+3+4+5+6+7+8+9( 
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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
  

  

  

  

 


