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 معلومات عضو ھیئة التدریس

 اإللكتروني البرید المكتبیة الساعات رقم الھاتف رقم المكتب االسم
danajdoa@yahoo.com 11-10ح\ث:   0796910505  دانھ الجدوع

 
 المادة نمط التعلم المستخدم في تدریس

 نمط التعلم المستخدم
              تعلم وجاھي       

 التعلم المستخدم نموذج

 وجاھي غیر متزامن متزامن النسبة المئویة
  100 

 
 المادة وصف

  المادة وصف

 
تھدف مادة المھارات اللغویة- اللغة األلمانیة الى تعریف الطالب باللغة األلمانیة وثقافة شعوب  

البلدان الناطقة باللغة األلمانیة. كما أن المادة تتیح فرصة للطالب لتعلم أساسیات اللغة 
وقواعدھا وتدریبھ على استخدام اللغة  في مختلف المواقف، باإلضافة الى تطبیق معرفتھم 

.اللغویة من خالل نشاطات مختلفة خالل المحاضرة
في ھذه المادة یتعلم الطالب ایضاَ كیفیة كتابة نصوص بسیطة باللغة األلمانیة و فھم النصوص 

.المسموعة والمكتوبة وتحلیلھا
 

 
 تعلم المادة مخرجات

 المرتبط للبرنامج تعلم مخرج رمز المادة تعلم مخرجات الرقم
 المعرفة

K1  تعریف الطالب باللغة االلمانیة وتطبیقھا بمھاراتھا األربعة :
.المحادثة، القراءة، الكتابة، واالستماع

Ger1 

K2  تعریف الطالب باالمتحانات الرسمیة والمعتمدة للغة االلمانیة. Ger2

K3  - ان یكون الطالب قادراً على التعریف بنفسھ باللغة االلمانیة
Ger3 .وتعریف اشخاص اخرین ایضاً

K4   تعریفھ بالقواعد واالساسیات باللغة األلمانیة وان یكون قادرا Ger4



على بناء جمل صحیحة وكتابة نصوص بسیطة باللغة األلمانیة
المھارات

S1 -  تحلیل المعاني المباشرة وغیر المباشرة للكلمات ومحاولة فھم
Ger5 معانیھا من السیاق وربطھا بالواقع.

S2 - . تركیب جمل واسئلة باللغة األلمانیة بعدة طرق صحیحة Ger6
S3 - بیان العالقات بین التراكیب في النص المقروء أو المكتوب. Ger7

 الكفایات
C1 -.بناء نص متماسك وصحیح قواعدیا  Ger8
C2 -استخالص األفكار الكلیة للجمل والنصوص.  Ger9
C3 - .فھم وتطبیق ما یتعلمھ الطالب في مختلف المواقف Ger10

 
 التعلم مصادر

 Studio 21. Hermann Funk,Christina Ker5er5er5er5uhn. Cornlesen المقرر الكتاب
Schulverlag.2015

اوراق عمل لتطویر مھارة االستماع وتطبیق القواعد التي یتعلمھا الطالب خالل  والمراجع الداعمة الكتب
.المحاضرة

 
Kahoot\ Wordwall  المواقع اإللكترونیة الداعمة

                تعلیمیة افتراضیة منصة              مختبر            قاعة دراسیة  √     البیئة المادیة للتدریس
          أخرى

 
 للقاء الطلبة والمواضیع المقررة الزمني الجدول

 المرجع المھام *التعلم أسلوب الموضوع األسبوع

1 

-یستطیع الطالب أن یعرف عن نفسھ باللغة 
األلمانیة

-تعلم الحروف ولفظھا الصحیح
-قراءة نص 

تحضیر نص في محاضرة 

الكتاب عن 

الكلمات العالمیة 

في اللغة األلمانیة

الكتاب المقرر 
+عروض تقدیمیة 

واوراق عمل 
 والعاب الكترونیة

2 

Kaffee oder Teeالوحدة األولى: 
على یتعرف كیف حوارات: اجراء -

مشروباُ یطلب وكیف جدد اشخاص 
في مقھى

الضمائر -
تصریف األفعال-

 

حل بعض محاضرة  

التمارین عن 

الضمائر واألفعال 

القیاسیة وغیر 

القیاسیة وتسلیمھا

الكتاب المقرر 
+عروض تقدیمیة 

واوراق عمل 
 والعاب الكترونیة

3 

-األرقام وتطبیقاتھا: السؤال عن العمر, 
األسعار, رقم الھاتف....الخ.

-یتعلم كیفیة اجراء حوار لدفع الحساب 
في مطعم او مقھى.

-تطبیق تمارین استماع عن األرقام 
 والمعلومات الشخصیة

یجري  محاضرة 
الطالب 
مع حوارا 
یطبق زمالئھ 

تعلمھ ما فیھ 
في 

المحاضره

الكتاب المقرر  
+عروض تقدیمیة 

واوراق عمل 
 والعاب الكترونیة

الكتاب المقرر   محاضرة Sprache im Kursالوحدة الثانیة:  4



یتعلم الطالب أسماء األشیاء في الغرفة الصفیة

كیفیة طرح األسئلة اثناء الحصة باللغة 

األلمانیة

 مدخل ألدوات التعریف باللغة األلمانیة

+عروض تقدیمیة 
واوراق عمل 

 والعاب الكترونیة

5 

-أدوات التعریف والتنكیر 
-الجمع وقواعده

Ich-Text-كتابة نص 
 

یكتب الطالب نصاً محاضرة 

عن نفسھ وعن 

عائلتھ واصدقائھ

الكتاب المقرر  
+عروض تقدیمیة 

واوراق عمل 
 والعاب الكترونیة

6 

-Städte-Länder: الثالثة الوحدة 
Sprachen

واجراء وعواصمھا البلدان  الطالبیتعلم -
حوار عن البلدان ومدنھا

 االتجاھات واستعمال الخریطة-
 

یجري الطالب حوارا محاضرة 

مع زمالئھ عن الدول 

ومدنھا

الكتاب المقرر  
+عروض تقدیمیة 

واوراق عمل 
 والعاب الكترونیة

7 

 بالزمن الماضي والحاضر“sein“الفعل
-بناء الجمل واألسئلة باللغة األلمانیة

-یتعلم لغات العالم والجنسیات وكیف یسال 
 عنھا وان یصف رسما بیانیا بسیطا عنھا

یكتب الطالب عددا  محاضرة 

من الجمل واالسئلة 

ویقرأھا امام الطالب

الكتاب المقرر  
+عروض تقدیمیة 

واوراق عمل 
 والعاب الكترونیة

8 

 Menschen und: الرابعة الوحدة 
Häuser

المعیشة وعن المنازل عن نصوص قراءة - 
في ألمانیا

المعیشة وعن منزلھ عن الطالب یتحدث  - 
في بلده

 - یعدد الطالب الغرف المنزلیة

الكتاب المقرر   محاضرة  
+عروض تقدیمیة 

واوراق عمل 
 والعاب الكترونیة

9 

حالة النصب في اللغة األلمانیة-
ضمائر الملكیة-

 تعلم األثاث في المنزل-

الكتاب المقرر    محاضرة 
+عروض تقدیمیة 

واوراق عمل 
 والعاب الكترونیة

10 

 informelle تعلم الرسائل الغیر رسمیة
Email

األسماءالمركبة-
 Phonetik صوتیات-

محاضرة  

یكلف الطلبة 

بكتابة رسالة غیر 

رسمیة یصفون 

فیھا منزلھم 

بالتفصیل

الكتاب المقرر 
+عروض تقدیمیة 

واوراق عمل 
  والعاب الكترونیة

 Termine: الوحدة الخامسة 11
یتعلم الطالب كیفیة قراءة الوقت باللغة األلمانیة -
بالطریقة الرسمیة وغیر الرسمیة وكیفیة السؤال 

ممارسة  محاضرة 

الحوارات 

الكتاب المقرر  
+عروض تقدیمیة 

واوراق عمل 
 والعاب الكترونیة



عن الوقت
أن یتحدث الطالب عن روتینھ الیومي-

كیفیة حجز موعد عند الطبیب/االعتذار عند -
 التأخر على موعد وتحدید موعد مع األصدقاء

واخبار 

الوقت

12 

األفعال المنفصلة وتطبیقاتھا وبناء جمل و -
أسئلة علیھا

بالزمن الماضي والحاضر “haben“الفعل-
 „ نفي األفعال مع-

حل تدریبات  محاضرة 

متنوعة 

الكتاب المقرر  
+عروض تقدیمیة 

واوراق عمل 
 والعاب الكترونیة

13 

Orientierung-الوحدة السادسة:

-وسائل النقل باللغة األلمانیة

-یتحدث الطالب عن استخدامھ 
لوسائل النقل في بلده

 -حالة الجر باللغة األلمانیة

الكتاب المقرر    محاضرة 
+عروض تقدیمیة 

واوراق عمل 
 والعاب الكترونیة

14 

-مراجعة حالة الجر 

-یصف الطالب صورا وأماكن 
األشیاء باستخدام حالة الجر

 -قراءة نصوص ومناقشتھا

الكتاب المقرر   محاضرة  
+عروض تقدیمیة 

واوراق عمل 
 والعاب الكترونیة

15 

-األعداد الترتیبیة واستخداماتھا

 -عقد االمتحان الشفھي

الكتاب المقرر    محاضرة 
+عروض تقدیمیة 

واوراق عمل 
 والعاب الكترونیة

    النھائي االمتحان 16
أسالیب التعلم: محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاریع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي...  تشمل*

 .الخ
 

 مساھمة المادة في تطویر مھارات الطالب
 التكنولوجیا استخدام

   
حل بعض التمارین االلكترونیة واستخدام العاب الكترونیة وعرض العروض التقدیمیة 

 والتواصل مھارات االتصال
القدرة على طرح أسئلة في اللغة األلمانیة واإلجابة علیھا.-
االطالع على ثقافة جدیدة وتعلم المرونة في تقبل العادات والتقالید الجدیدة .-
اجراء حوارات بسیطة والقدرة على التعبیر عن أفكاره عن طریق تركیب جمل بسیطة.-
 القدرة على وصف األشیاء واألشخاص.-

 التطبیق العملي في المادة
- .ان یتعرف الطالب على زمالئھ ویعرف بنفسھ باللغة األلمانیة

- .العمل في مجموعات واجراء حوارات وحل تمارین عن طریق ألعاب
-  .تمثیل أدوار بسیطة مع زمالئھ

 
سالیب تقییمأ    العالمات وتوزیع الطلبة 

سلوبأ   التقییم توقیت العالمة التقییم 
 (الدراسي األسبوع)

تعلم المادة  مخرجات
 المرتبطة بالتقییم

 منتصف الفصل امتحان
كافة المواضیع المشروحة  االسبوع الثامن 30% 

من بدایة الفصل الى 
االسبوع الثامن



واجبات بیتیة+امتحان  االسبوع الخامس عشر %30 *فصلیة أعمال
 شفھي

كافة المواضیع المذكورة  االسبوع السادس عشر %40 النھائي االمتحان
 بالخطة

  %100  المجموع
قصیرة، أعمال صفیة ومنزلیة، عرض تقدیمي، تقاریر، فیدیو بصوت الطالب،  امتحانات :تشمل*                       

 .مشروع
 والتقییم التعلم مواءمة مخرجات تعلم المادة مع أسالیب

 **التقییم أسلوب *التعلم أسلوب المادة تعلم مخرجات الرقم
 المعرفة

K1 تطبیق داخل الحصة وجاھي  معرفة المفردات الالزمة
الصفیة

K2 تطبیق داخل الحصة وجاھي  معرفة بالقواعد االساسیة
الصفیة

K3 تطبیق داخل الحصة وجاھي  معرفة  المھارات االربعة باللغة االلمانیة
الصفیة

 المھارات
S1 اختبار قصیر  وجاھي مھارة االستماع
S2 اختبار قصیر  وجاھي مھارة الكتابة
S3 اختبار قصیر  وجاھي مھارة التحدث

 الكفایات
C1  مناقشة وجاھي استخدام اللغة بالحیاة الیومیة
C2 كتابة فقرة وجاھي  بناء نصوص متناسقة
C3  وجاھي  

أسالیب التعلم: محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاریع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي...  تشمل *
 .الخ

امتحان، مشروع فردي/ جماعي، واجبات منزلیة، عرض تقدیمي، المشاركة والمناقشة،  :تشمل أسالیب التقییم**
  .امتحان قصیر... الخ

 المادة سیاسات
 السیاسة متطلبات السیاسة

 .(%35األدنى للعالمة النھائیة ھو ( والحد (%50) ھو األدنى للنجاح في المادة الحد النجاح في المادة

 الغیاب عن االمتحانات

 معلن عنھ بدون عذر مریض أو عذر قھري یقبل بھ  كل من یتغیب عن امتحان فصلي
االمتحان  في ذلك صفر عمید الكلیة التي تطرح المادة، توضع لھ عالمة

 .النھائیة عالمتھ في وتحسب
 معلن عنھ بعذر مریض أو قھري یقبل بھ عمید  فصلي كل من یتغیب عن امتحان
أسبوع من تاریخ زوال  خالل المادة، علیھ أن یقدم ما یثبت عذره الكلیة التي تطرح

 .أن یعقد امتحاناً تعویضیاً للطالب المادة مدرس على ھذه الحالة وفي العذر،
 بعذر مریض أو عذر قھري یقبل بھ عمید الكلیة التي  من تغیب عن امتحان نھائي كل
 .أیام من تاریخ عقد ذلك االمتحان خالل ثالثة علیھ أن یقدم ما یثبت عذره تطرح المادة

  (المواظبة) الدوام

) من مجموع الساعات المقررة للمادة، أي ما یعادل %15یسمح للطالب بالتغیب أكثر من ( ال
وإذا غاب الطالب أكثر من  .(ست محاضرات أیام (ن ر)، وسبع محاضرات أیام (ح ث م

) من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قھري یقبلھ عمید الكلیة، 15%(
یحرم من التقدم لالمتحان النھائي وتعتبر نتیجتھ في تلك المادة(صفراً)، أما إذا كان الغیاب بسبب 

یعتبر منسحباً من تلك المادة  المادة ، المرض او لعذر قھري یقبلھ عمید الكلیة التي تطرح
  .وتطبق علیة أحكام االنسحاب

 األكادیمیة النزاھة
تولي جامعة فیالدلفیا موضوع النزاھة األكادیمیة اھتمامًا خاصًا، ویتم تطبیق العقوبات 

المنصوص علیھا في تعلیمات الجامعة بمن یثبت علیھ القیام بعمل ینتھك النزاھة األكادیمیة مثل: 
 .الغش، االنتحال (السرقة األكادیمیة)، التواطؤ، حقوق الملكیة الفكریة

 
 تعلم البرنامج التي یتم تقییمھا في المادة مخرجات

األداء  مستوى التقییم أسلوبالتي تقیم  المادة اسم البرنامج تعلم مخرجات الرقم



 المستھدف المخرج
     
     
     
     

 
 البرنامج في المادة تعلم وصف متطلبات تقییم مخرجات

رقم 
 الوصف التفصیلي لمتطلب تقییم المخرج المخرج

  
  
  
  
  
  

 
 

 البرنامج في المادة تعلم سلم تقییم أداء متطلب تقییم مخرجات
 
 
 
 
 
 
 
 
 


