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 جامعة فيالدلفيا

 شعبة اللغة العربية –مركز اللغات 

 2017 - 2016األول  الفصــــــل

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

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

  :المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة متطلب جامعة :مستوى المادة

 3  عات المعتمدة:السا  :موعد المحاضرة

 

 :وصف المادة

مراا األ الراءا ة  هاى تسعى هذه المادة إلكساا  الاالاا المراا األ اسياياألو اس لألاو الباى فبها ا ضألراا الااعل لا ا الا هاو  

 رءا ترااا اااءا ة ياا ألمو ماا  مءاطاااة الاااه  الساا أل فراا ا الاالااا ب س مرااا ة الرااءا ة ماان واا     اا   تاا     إذ الكبابااو البءكألااا  

الذي فنرسا  إلاى البءكألاا طان بءكألا الجم و ضى ال غو العءبألو   ط ماأل البءاأل   أما مرا ة البءكألا ضإ را تبمثل ضى شءح مسبفألض ل

ط اى بناا  الجمال  طناااءها  ماا فا ول ط ألراا مان   مان هناا تءكاذ هاذه الماادة طءفق الجم و الفع ألو   طن طءفاق الجم او اميامألو 

الج ازا  أما مرا ة الكبابو ضإن المادة اسضعا  الناا و  الحء ف النايخو  الن ااا   :, مثلنا   اإلطءا  البى تغألء ضى الهالع امل 

ضألماا فبع اق واااو   ضألراا الا هاو طاادة ضاى كبابااتر الراافا اإلم ئألو البى فخائ  من و   معالجوب   ة كهألءة تس   الا   ط ألرا 

ق باألن همذتاى ال اال  الراا   را  آوءهاا   كباباو الباا  المءب طاو  المهسا طو   البفءفاكبابو الرمذة ضى أ   الك مو   ياابر اط  

 الشمسألو  الرمءفو   الحء ف البى ت فظ  م تكبا   البى تكبا  م ت فظ. ال ا 

 

 :أهداف المادة

 تهدف هذه المادة إلى تحقيق أهداف، من أهمها:

 القراءة وقواعدها األساسية . تراعي أحكامقراءة سليمة  النصوصالطالب أن يقرأ  -

 بصورة جيدة .وتحليلها  المقروءة والمسموعة النصوص فهم منالطالب  يتمكنأن  -

 .أن يعبر الطالب عن نفسه ويعرض أفكاره  بلغة سليمة  -   

لكتابة من خالل تعريفه بأهم القواعد الكتابية التي تساعده على ااألساسية  الكتابة مهاراتالطالب  يكتسبأن  -   

 بشكل سليم .
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 .األساسية  عناصرهاإلى  عرفتيأن أنواعها وأن يحلل الطالب الجملة العربية ب -   

 

 مكونات المادة: 

 :الكتب المقررة  .1

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

 القراءات اإلضافية   .2

 عبده الراجحي. –التطبيق النحوي  -

 مصطفى الغالييني . –امع الدروس العربية ج -

       أساليب تدريس المادة:

المحاضررراتو والمنااترراتو والتمررارين والترردريباتو واصعمرراو الصررفيةو والواجبررات البيتيررةو والتقررارير المكتوبررة والعررر  

  و العمو الجماعي .التفويو واستخدام أجهزة العر  وتبكة المعلومات )اإلنترنت( 

 برألألــــ :أد األ ال

 تقارير و/أو أبحاث اصيرة و/أو متاريع 

 امتحانات اصيرة 

 واجبات 

 تقديم تفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 أدوات التقييم
 ال  جو

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي 
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 20 أعمال الفصل

 100 المجموع

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 اسيهــــــــ ع

المادة األساسية والمساندة 

 المطلوب تغطيتها
 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها

 

 األول

 الوحدة األولى -

 مهديالشيخ محمد ال -

لمناقشة العالقة بين قسمين ينقسم الطلبة إلى  

، يعرض الطالب من خاللها بعض  الطالب والمعلم

 .تجاربه الخاصة

 األول

 تركيب الجملة -

 الجملة االسمية -

يكّون الطالب جملة تمثل كل صورة من صور 

 المبتدأ والخبر.

 الثاني

 الصرف: بنية الكلمة -

 اسم الفاعل -

الكتابة: الالم  -

 .الشمسية والقمرية

يستمع الطالب إلى نص من اختيار مدرس المادة ، 

، القمرية الالم خالله بين الالم الشمسية ويفرق من 

 صحيحة . بصورة ويتمكن من كتابتهما

 الثاني

الكتابة: همزتا الوصل  -

 والقطع

 ألف التفريق -

إلجراء مسابقة تفوز فيها ينقسم الطلبة إلى قسمين 

 المجموعة التي تمكنت من كتابة أكبر عدد من 

 .الكلمات بصورة صحيحة على السبورة 

 امتحان قصير  الوحدة الثانية الثاني

 الثالث

 االمتحان األول

 الجملة الفعلية -

  االمتحان األول -

  

 

 الرابع
 الصرف: اسم المفعول -

كتابة الهمزة في وسط  -

ينقسم الطلبة إلى قسمين إلجراء مسابقة تفوز فيها 

 المجموعة التي تمكنت من كتابة أكبر عدد من 
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 على السبورة . الكلمات بصورة صحيحة الكلمة

 الرابع

 الوحدة الثالثة: أين الفضيلة -

 

 

 الخامس
تركيب الجملة: كان  -

 وأخواتها

 مجموعة مندخل الطالب كان وأخواتها على ي  

الجمع( الجمل المختلفة ) صيغة المفرد والمثنى و

 ويجري 

 التغيير المطلوب .

 الخامس

 

الصرف: المصدر الصريح  -

 لألفعال

 في آخر الكلمة كتابة الهمزة -

 امتحان  قصير

 الخامس

 االمتحان الثاني

الوحدة الرابعة: في مدح  -

 التواضع وذم الكبر.

 االمتحان الثاني -

 

إعداد تقرير عن إحدى الشخصيات التاريخية 

 المذكورة في النصّ 

 

 

 السادس
 الجملة الفعلية -

 أدوات النصب والجزم -

 

 السادس

 الصرف: اشتقاق الفعل -

مضارع الماضي وال -

 واألمر 

 

 السادس

التاء المربوطة  -

 والمبسوطة

الحروف التي تلفظ وال  -

 تكتب.

يستمع الطلبة إلى نص من اختيار أستاذ المادة 

 حرف الهاء والتاء بصورهما يحوي كلمات تمثل

 ، ويقومت ، ــة ، ة ( ه ، ) ـه ،  المختلفة

 .الصحيحة   بالصورة ن الحرفيبكتابة  الطالب

   السادس 
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 ل ياطو ت  فسك حج  العمل الم رى ط ى طاتق الاالا: ما م فرل طن ياطبألن مرابل

 يألايو الحا    الغألا :

 

دون عررر مرضري أو اهرري يقبلري عميرد % من الساعات المقررة للمادة 15 ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من

ابروو العميرد للعرررو بينمرا يمنرع مرن التقردم لالمتحران لب منسحباً من المادة في حراو لطاالكلية إر يترتب اعتبار ا

 عدم ابوو العميد للعرر المرضي أو القهري.عالمتي في المادة صفراً في حاو  النهائي وتكون

 

 

 مراجع إضافية:

 1993المعءضو الجامعألو,  اميكن  فو,  دا  طه ه الءاجحى, الباهألق النح ي,ـ . 1                            

 1984بيروت, دار النهضة العربية للطباعة والنتر, عبدة الراجحي, التطبيق الصرفي,  -2                                                 

 1981ت المكتبة العصرية,بيروت, ,منتورا1ج, ط3. مصطفى الغالييني, جامع الدروس العربية,3                                                  

 .1975القاهرة, دار المعارف,  ,في الكتابة العربية . عبد العليم إبراهيم, اإلمالء والترايم4                                                  

 

 

 حسب الجدول الجامعي - تحان النهائياالم

 


