
    

 الحزمة التعليمية لمقرر اللغة العربية

 8102-8102الفصل األول، عام 

 معلومات المدرس:

 alaajw@gmail.com: البريد اإللكتروني: د.آالء اجلوخي      المدرس

 4، الساعة 44الساعات املكتبية: األحد، ق

 4، الساعة 42الثالثاء ق                    

 

 توصيف المساق:

نقسم مقرر اللغة العربية إىل قسمني؛ األول: وهو الكراسة اليت تضم جمموعة من احملاور اليت هتم الطالب ي     
، وكتابة غري املختص يف هذه املرحلة الدراسية، وحتوي على املهام الكتابية ككتابة التقارير بأنواعها املختلفة

بإضافة إىل جمموعة من وتوخي عالمات الرتقيم، املقاالت، والسرية الذاتية، وأصول كتابة البحث العلمي، 
يها، القواعد النحوية والصرفية، وبعضًا من األشعار واألقوال، وتعريفًا بعنوانات بعض الكتب وأمساء مؤلف

و: تقد م النف،، وتقد م امللخصات الفورية وهو النشاط التفاعلي، وحيوي املهام الشفوية: حن والثاين:
 .للموضوعات املناظرات، واملناقشات اجلماعية

 

 العربية لغة المراجع:العربية                  لغة التدريس:

 

 الكتب والمواد التعليمية المقررة:

 الطالب يف هذه املرحلة.)مقرر اللغة العربية(: حيتوي على جمموعة من احملاور اللغوية األساسية اليت حيتاجها 

 

 

mailto:alaajw@gmail.com


 أهداف المساق:

الطالب على احلديث بالعربية الفصحى، والتعبري هبا  تنمية قدرةبناء املهارات الشفوية اللغوية: من خالل   -0
 عن آرائهم وموضوعاهتم املختلفة، من خالل احملاورات واملناظرات.

على التعبري الكتايب عن املوضوعات العامة، تقوية املهارات الكتابية: من خالل تنمية قدرة الطالب  -8
، ككتابة املقال، واملراسالت، والسرية الذاتية، يف اختصاصاهتم املختلفةاملهارات الكتابية الضرورية  هموتعليم

 .واألصول األولية لكتابة لبحث العلمي

فهمًا صحيحاً، وإثراء معجمه تنمية قدرته على فهم املنطوق بالعربية تقوية مهارات االستماع: من خالل  -3
 اللغوية من خالل ترداد بعض املفردات والرتاكيب العربية على مسمعه.

تدريبه على فنون اإللقاء، واحلديث أمام اجلموع، واالستعمال  لبناء شخصية الطالب اللغوية: من خال -4
 الصحيح للغة اجلسد. 

 اجلماعية، والبعد عن الفردية.تنمية روح العمل اجلماعي من خالل العروض اللغوية  -5

 

 برنامج المحاضرات:

 مهارات شفوية: مهارة تقد م النف، -0
 مهارات شفوية: مهارات احملادثة وفق اسرتاتيجية العمل اجلماعي -8
 أوزان األفعال ومعانيها، وإعراب األفعال وبناؤها -3
 مهارات شفوية: اإللقاء + مهارات لغوية: املشتقات -4
 االختبار األول  -5
 مهارات كتابية: كتابة السرية الذاتية وطلب العمل  -6
 عالمات الرتقيم وأصول كتابة البحث العلمي -7
 الوظائف اللغوية: التلخيص، وعرض القضية، واملقارنة، وبيان الرأي -2
 مهارة القراءة والفهم: )اسرتاتيجيات القراءة الفعالة( -2

 الشرط، واالختصاص، واالستثناء، والتعجباألساليب اللغوية:  -01
 االختبار الثاني  -00
 مهارات كتابية: كتابة املقاالت والتقارير -08
 تطبيقات لغوية: التوابع -03



 مهارات كتابية: األخطاء الشائعة، واستعمال بعض الرتاكيب، والفروق اللغوية -04
 وأمثال سائرة + مراجعة عامةمهارات االستماع: أبيات شعرية وعبارات  -05

 

 االختبارات واالمتحان النهائي:

     التاريخ 
األسبوع  االختبار األول

 الخامس
12/21 

عرض تقديمي 
جماعي 

 )موضوع عام(

 21 العربية شفوي

األسبوع  االختبار الثاني
 الحادي عشر

9/21 

عرض تقديمي 
جماعي )قراءة 

 في كتاب(

 21 العربية شفوي

االمتحان 
 النهائي

 01 العربية MCQ المقرر 11/2

 

 

 

 
 


