
 

 

 معلومات المادة 

 المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة

(99اللغة العربية ) 011409900  - 

 نوع المادة
وقت 

 المحاضرة
 رقم القاعة

-11:15 اختياري     إجباري     متطلب تخصص    متطلب كلية   متطلب جامعة     

12:05 

- 

 

التدريسمعلومات عضو هيئة   

لكترونيالبريد اإل الساعات المكتبية رقم الهاتف رقم المكتب االسم  

 fmuhesin@philadelphia.edu.jo 12:45-12:05 0786163237 2 فاطمة محيسن

 

 نمط التعلم المستخدم في تدريس المادة

 نمط التعلم المستخدم

تعلم الكتروني                  تعلم مدمج                        وجاهيتعلم          

 نموذج التعلم المستخدم

 النسبة المئوية
 وجاهي غير متزامن متزامن

- 50%  50%  
 

المادةوصف   

 وصف المادة 

 

 فيهععا يتبععد  التععي األوليععة األساسععية المهععارات الطالععب إلكسععا  المععادة هعع   تسععع 

 مهعارة تعدرر  إذ والكتابعة، والتركيعب القعراةة مهعارات وهعي الطلبة، لد  الضعف

 الضعبط مراععاة مع  سليمة قراةة بقراةتها الطالب يقوم نصوص خالل من القراةة

 مسععتضي  شععر  فععي تتمثعع  فإنهععا التركيععب مهععارة أمععا التععرقيم، وعالمععات السععليم

 الضعليعة، الجملعة طريعق ععن التركيعب إلع  ينقسعم ال ي العربية، في الجملة لتركيب

 الجمععع  بنعععاة علععع  المعععادة هععع   تركعععز هنعععا ومعععن االسعععمية، الجملعععة طريعععق وععععن

 الناقصعة األفععال: مثع , العوامع  معن عليها يدخ  وما الكلمات وإعرا  وعناصرها

 مهععارة أمععا. المبنيرععة الكلمععات وأقسععام والجععوا،م، والنواصععب الناسععخة والحععرو 

 فيهعا يخطع  التعي اإلمالئيعة القضعايا معالجة خالل من  وافًرا حظـًّا نالت فقد الكتابة

 الكلمعة أول فعي الهمعزة كتابعة بقواععد يتعلق فيما خاصة كتاباتهم، في عادة الطلبة

 همزتععي بععين والتضريععق والمبسععوطة، المربوطععة التععاة وكتابععة وآخرهععا، ووسععطها

 والتعي تكتعب، وال تلضظ التي والحرو  والقمرية، الشمسية والالم والقط ، الوص 

 .تلضظ وال تكتب
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 مخرجات تعلم المادة

لمادةاتعلم مخرجات  الرقم  
مخرج تعلم رمز 

 المرتبط للبرنامج

 المعرفة

K1   سليمة، وأن يفهم قواعدها األساسية النصوص قراءةأن يتعرف الطالب أسس قراءة.  - 
K2 .أن يتمكن الطالب من فهم النصوص المقروءة والمسموعة وتحليلها - 
K3 يتعرف الطالب أسس الكتابة العربية وقواعدها وأبرز األخطاء التي يقع فيها أكثر الطلبة  أن

 والَكتَبة
- 

K4 أن يتعرف الطالب قواعد االرتجال بالعربية الفصيحة ومهاراته  
 المهارات

S1   .أن يحسن الطالب التعبير عن نفسه وفكره  بلغة سليمة  - 
S2     أن يكتسب الطالب مهارات الكتابة األساسية من خالل تعريفه بأهم القواعد الكتابية التي

 تساعده على إتقان الكتابة
- 

S3     أن يحلل الطالب الجملة العربية بأنواعها وأن يتعرف عناصرها األساسية.  

 
- 

 الكضايات
C1  والتركيبي والموضوعيأن يتمرس الطالب في كتابة الفقرة ويحكم بناءها اللغوي  - 
C2  أن يتقن الطالب قراءة نص علمي أو أدبي قراءة جهرية معبرة مجتنبـًا أشهر األخطاء اللغوية

 والتركيبية التي تعرض ألكثر الطلبة والَكتَبة
- 

C3  أن تتولد لدى الطالب القدرة على الحديث االرتجالي بالعربية الفصيحة السليمة مدة عشر دقائق

األقل في موضوع حياتي أو فكريعلى   
- 

 

 مصادر التعلم

(99مهارات اللغة العربية ) الكتا  المقرر  

قواعد اإلمالء لعبد السالم هارون –التطبيق النحوي لعبده الراجحي  المراج  الداعمةوالكتب   

  لكترونية الداعمةالمواق  اإل
    أخر          افتراضية    منصة تعليمية               مختبر            ةقاعة دراسي        البيئة المادية للتدريس

      
 

 الجدول الزمني للقاة الطلبة والمواضي  المقررة

سبوعاأل  المرج  المهام أسلو  التعلم* الموضوع 

1 

شر  رؤية ورسالة الكلية، واهدا  ومخرجات 

 تعلم المادة

كتابة فقرة عما  محاضرة

الطالب يتوق  

تعلمه من ه   

 المادة

 الخطة الدراسية

2 

  الوحدة األول  -

 القراةة :اللغة العربية لغة عالمية -

 القضايا اللغوية :  أقسام الكلمة

 نظام الجملة ) الضعلية (

 

 الكتا  المقرر  تعلم تشاركي

التطبيق النحوي 

 لعبد  الراجحي

الكلمة أول في الهمزة:  الكتابة      3  الكتا  المقرر واجب كتابي تعلم معكو     



القمرية والالم الشمسية الالم               قواعد اإلمالة  

لعبد السالم 

 هارون

4 

 القراءة :مستويات اللغة ومهارة القراءة 

 القضايا اللغوية : نظام الجملة ) االسمية(     

 

 الكتا  المقرر امتحان قصير تعلم تشاركي

5 

 والتاء المفتوحةالتاء المربوطة 

 كتابة األلف اللينة مع األفعال -

التنوين -  

قواعد اإلمالة  واجب كتابي تعلم تشاركي

لعبد السالم 

 هارون

 

 الكتا  المقرر

6 
ذهب من قصائد المعلقات: القراةة    

والجم   والمثن  المضرد االسم: اللغوية القضايا   

 محاضرة

 تعلم تشاركي

مشاركة 

 ومناقشة

المقررالكتا    

7 

الصرفي الميزان /الكلمة بنية:  الصر  علم  

الضارقة األلف:  الكتابة  

 تكتب التي والحرو   تكتب وال تلضظ التي الـحرو 

تلضظ وال  

تعلم من خالل 

 المشاري 

 الطلبة تكليف

 األخطاة برصد

 فيما اإلمالئية

 باأللف يتعلق

 عبر الضارقة

 التواص  مواق 

 االجتماعير 

قواعد اإلمالة 

لعبد السالم 

 هارون

 

 الكتا  المقرر

8 

جريئة وأسئلة خاطئة قراةات: القراةة   

وأخواتها كان:   اللغوية القضايا        

المتوسطة الهمزة:  الكتابة           

 محاضرة

 تعلم تشاركي

تعلم من خالل 

الواجبات 

المقدمة من 

 الطلبة

 المادة تقييم

لة  م  المسجر

 المدر 

 تغ ية وإعطاة

 قيرمة راجعة

 حولها

 ومقترحات

 تحسين

 اإلمالة قواعد

 السالم لعبد

 هارون

 

المقرر الكتا   

التطبيق النحوي 

 للراجحي

9 

العربية والقواميس المعاجم: القراةة تكليف الطلبة    

بالبحث بأنضسهم 

في المعاجم 

المتنوعة في 

 المكتبة

معجم القامو   امتحان قصير

 المحيط

 المعجم الوسيط

معجم لسان 

 العر 

المعجم العربي 

 لحسين نصار

10 

 القضايا اللغوية :  حروف الجر

 المبني للمعلوم والمبني   للمجهول

 الكتابة : الهمزة المتطرفة

 اإلمالة قواعد واجب منزلي تعلم تشاركي

 السالم لعبد

 هارون

 

المقرر الكتا   

 النحوي التطبيق

 للراجحي

11 

والمعدود العدد  

والمعت  الصحيح الضع   

 الكتا  المقرر واجب منزلي التعلم المعكو 

التطبيق النحوي 

 لعبد  الراجحي

12 

 المجرد والمزيد من األفعال

 الكتابة : الجملة النواة والجملة الموسعة

 محاضرة

 تعلم تشاركي

المقرر الكتا  واجب جماعي  

 النحوي التطبيق

الراجحي لعبد   



 

13 

الطبيب:  العربية الحضارة صانعو: القراةة  

النعت:   اللغوية القضايا  

 محاضرة

 تعلم تشاركي

 عر ض تقديمي 

تشترك في 

إعداد  مجموعة 

 من الطلبة

المقرر الكتا   

 النحوي التطبيق

الراجحي لعبد   

14 

األفعال مصادر:  الصر   

( الضعلية)  الجملة نظام  

التطبيق النحوي  واجب جماعي التعلم المعكو 

 لعبد  الراجحي

 

التطبيق الصرفي 

 لعبد  الراجحي

15 

والجم  الكلمات بين الربط أدوات  

الضقرة إل  الجملة من:  واإلمالة الكتابة  

 عرض تقديمي

 

مشاركة 

 ومناقشة

 

 الطلبة تكليف

 في بالكتابة

 المحاضرة

 وتصحيح

 األوراق

 ومناقشة

  األخطاة

 ك  بداية في

جديدة محاضرة  

 الكتا  المقرر

 

قواعد اإلمالة 

لعبد السالم 

 هارون

    االمتحان النهائي 16

 تشم  أساليب التعلم: محاضرة، تعلم معكو ، تعلم من خالل المشاري ، تعلم من خالل ح  المشكالت، تعلم تشاركي... الخ.*
 

 مساهمة المادة في تطوير مهارات الطالب

 استخدام التكنولوجيا
 

 

 مهارات االتصال والتواصل
 
 

 التطبيق العملي في المادة

 
 

 

   وتو،ي  العالمات الطلبةساليب تقييم أ

سلو  التقييمأ  العالمة 
 توقيت التقييم 

 )األسبوع الدراسي(

مخرجات تعلم المادة المرتبطة 

 بالتقييم

30 امتحان منتصف الضص   %  8 K1/ K2/ K3/S3/C1 

*أعمال فصلية  30  %  14 K4/S1/S3/C1/C2/C3 

 االمتحان النهائي
40  %  16 K1/ K2/ K3/ S2/ 

S3/C1 

   %100 المجموع

 تشم : امتحانات قصيرة، أعمال صضية ومنزلية، عرض تقديمي، تقارير، فيديو بصوت الطالب، مشروع.*                       

 



 والتقييم التعلممواةمة مخرجات تعلم المادة م  أساليب 

لمادةاتعلم مخرجات  الرقم  أسلو  التقييم** أسلو  التعلم* 

 المعرفة

K1   سليمة، وأن يفهم قواعدها  النصوص قراءةأن يتعرف الطالب أسس قراءة

.األساسية  

 محاضرة

 تعلم تشاركي

المشاركة 

 والمناقشة

K2 .تعلم من خالل  أن يتمكن الطالب من فهم النصوص المقروءة والمسموعة وتحليلها

 حل المشكالت
 عرض تقديمي

K3  وقواعدها وأبرز األخطاء التي يقع أن يتعرف الطالب أسس الكتابة العربية

 فيها أكثر الطلبة والَكتَبة

 تعلم تشاركي
 امتحان قصير

K4 تعلم من خالل  أن يتعرف الطالب قواعد االرتجال بالعربية الفصيحة ومهاراته

 المشاريع

المشاركة 

 والمناقشة

 المهارات
S1   .أن يحسن الطالب التعبير عن نفسه وفكره  بلغة سليمة معكوستعلم   امتحان شفوي/  

 خطابة

S2     أن يكتسب الطالب مهارات الكتابة األساسية من خالل تعريفه بأهم

 القواعد الكتابية التي تساعده على إتقان الكتابة

 تعلم تشاركي
 عرض تقديمي

S3      أن يحلل الطالب الجملة العربية بأنواعها وأن يتعرف عناصرها

.األساسية  

 

 محاضرة

ومناقشةمشاركة   

 الكفايات

C1  أن يتمرس الطالب في كتابة الفقرة ويحكم بناءها اللغوي والتركيبي

 والموضوعي

 تعلم تشاركي
 واجب منزلي

C2  أن يتقن الطالب قراءة نص علمي أو أدبي قراءة جهرية معبرة مجتنبـًا

 أشهر األخطاء اللغوية والتركيبية التي تعرض ألكثر الطلبة والَكتَبة

تشاركيتعلم   
 امتحان قصير

C3  أن تتولد لدى الطالب القدرة على الحديث االرتجالي بالعربية الفصيحة

 السليمة مدة عشر دقائق على األقل في موضوع حياتي أو فكري

 تعلم معكوس
 تسجيل فيديو

 المشكالت، تعلم تشاركي... الخ.تشم  أساليب التعلم: محاضرة، تعلم معكو ، تعلم من خالل المشاري ، تعلم من خالل ح  * 

 **تشم  أساليب التقييم: امتحان، مشروع فردي/ جماعي، واجبات منزلية، عرض تقديمي، المشاركة والمناقشة، امتحان قصير... الخ. 

 المادةسياسات 

 متطلبات السياسة السياسة

 %(.35للعالمة النهائية هو )األدنى والحد %( 50األدنى للنجاح في المادة هو )الحد  النجا  في المادة

الغيا  عن 

 االمتحانات

 معلن عنه بدون عذر مريض أو عذر قهري يقبل به عميد  يكل من يتغيب عن امتحان فصل

 .النهائية عالمته فيمتحان وتحسب الا في ذلكصفر  المة، توضع له عادةملالكلية التي تطرح ا

  معلن عنه بعذر مريض أو قهري يقبل به عميد الكلية التي  فصليكل من يتغيب عن امتحان

هذه الحالة  وفيأسبوع من تاريخ زوال العذر،  خالل، عليه أن يقدم ما يثبت عذره المادةتطرح 

 .أن يعقد امتحاناً تعويضياً للطالب المادةمدرس  على

 بعذر مريض أو عذر قهري يقبل به عميد الكلية التي تطرح  ئيكل من تغيب عن امتحان نها

 .المتحانأيام من تاريخ عقد ذلك ا خالل ثالثةعليه أن يقدم ما يثبت عذره  لمادةا

 الدوام )المواظبة( 

، أي ماا يعاادل سات %( من مجموع الساعات المقررة للمادة15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )

%( مان 15. وإذا غاا  الطالاب أكثار مان )بع محاضرات أيام )ح ث م(محاضرات أيام )ن ر(، وس

مجموع الساعات المقاررة للماادة دون عاذر مرضاي أو قهاري يقبلاه عمياد الكلياة، يحارم مان التقادم 

لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة)صفراً(، أما إذا كاان الغياا  بسابب المارض او لعاذر 

ر منسااحباً ماان تلااك المااادة وتطبااق عليااة أحكااام قهااري يقبلااه عميااد الكليااة التااي تطاارح المااادة ، يعتباا

 االنسحا . 

ويتم تطبيق العقوبات المنصوص  ،اهتماًما خاًصا األكاديمية النزاهةا موضوع تولي جامعة فيالدلفي النزاهة األكاديمية



القيام بعمل ينتهك النزاهة األكاديمية مثل: الغش، بمن يثبت عليه  عليها في تعليمات الجامعة

 ل )السرقة األكاديمية(، التواطؤ، حقوق الملكية الفكرية.االنتحا

 

 مخرجات تعلم البرنامج التي يتم تقييمها في المادة

البرنامجتعلم مخرجات  الرقم  
اسم المادة التي 

 تقيم المخرج
 أسلو  التقييم

مستو  األداة 

 المستهد 

 - - - - 

 - - - - 

 - - - - 

 - - - - 

 

في المادة مخرجات تعلم البرنامج وصف متطلبات تقييم  

رقم 

 المخرج
 الوصف التضصيلي لمتطلب تقييم المخرج

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

 

 

في المادة مخرجات تعلم البرنامجسلم تقييم أداة متطلب تقييم   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 


