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 (1) مواصفات ممرر: اللغة العربٌة

 

i.  معلومات عامة عن الممررgeneral information about the course: 

1. 
 اسم الممرر

course title 
 1اللغة العربٌة 

2. 
 رمز الممرر ورلمه

course code and number 
ur101 

3. 
 الساعات المعتمدة للممرر

credit hours 

 credit hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
total 

 محاضرات
lecture 

 عملً
practical 

 /تمارٌنسمنار
seminar/tutorial 

2 1  0 3 

4. 
 المستوى والفصل الدراسً

study level and semester 
 المستوى األول/ الفصل األول

5. 
 المتطلبات السابمة الممرر )إن وجدت(

pre-requisites (if any) 
 ال توجد

6. 
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
co-requisites (if any) 

 ال توجد

7. 
 درس له الممررٌالبرنامج الذي 

program (s) in which the course 
is offered 

 برنامج المتطلبات الجامعٌة

8. 
 لغة تدرٌس الممرر

language of teaching the course 
 اللغة العربٌة

9. 
 نظام الدراسة

study system 
 فصلً / انتظام

11. 
 معد)و( مواصفات الممرر

prepared by 
 د/سعاد سالم السبع أ.

11. 
 مواصفات الممررتاريخ اعتماد 

date of approval 
 

 

ii. وصف الممرر course description: 

 ٌة فً االستماع والمراءة  وكتابة الملخصات والخطساسبالمهارات اللغوٌة األ تزوٌد الطالب إلىهذا الممرر  هدفٌ
واإلمالء، وبعض المواعد النحوٌة والصرفٌة والبالغٌة التً تساعد غٌر المتخصصٌن فً اللغة العربٌة على االتصال 
والتواصل الفعال، وٌتم عرض المهارات اللغوٌة من خالل بعض النصوص اللغوٌة من المرآن الكرٌم ومن الحدٌث الشرٌف 

التً تنمً لدٌهم المهارات اللغوٌة وتذوق جمال اللغة العربٌة، وفهم ما ومن النصوص األدبٌة العربٌة )الشعرٌة والنثرٌة( 
تحمله من طالات تعبٌرٌة وتصوٌرٌة تؤكد لدٌهم االعتزاز بالعربٌة، واإلٌمان بكفاءتها التواصلٌة وطالاتها التعبٌرٌة، وأنها 

لى المهارات اللغوٌة وعلى فهم وتلً هذه النصوص تدرٌبات لغوٌة متنوعة تنمً لدرات الطلبة ع .لغة حٌاة متجددة
النصوص وتحلٌلها وتلخٌصها وتوظٌفها فً تحسٌن لدراتهم اللغوٌة المستهدفة، والتعبٌر عن أفكارهم وأحاسٌسهم، 

 واحتٌاجاتهم بلغة عربٌة سلٌمة.
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iii. مخرجات تعلم الممرر course intended learning outcomes (cilos): 

 سوف ٌكون الطالب لادرا على أن:بعد االنتهاء من دراسة الممرر 
a1 - ها  المساعدة فً تنمٌة مهارتً االتصال أسالٌبٌة وساسٌُظهر معرفة وفهما سلٌما لمواعد اللغة العربٌة األ

 والتواصل.
a2 -  .ٌشرح النصوص المسموعة والممروءة  بطرٌمة صحٌحة 
a3- .ٌلخص المسموع و الممروء شفهٌا وكتابٌا بلغة عربٌة سلٌمة 
b1-  عند استخدامها. مثلٌة  بما ٌضمن التوظٌف األساسٌُمٌز بٌن المواعد اللغوٌة األ 
b2 - اللغوٌة المساعدة على التعبٌر السلٌم عن المعانً المختلفة. سالٌبٌمارن بٌن األ 
b3- ٌنالش وٌمٌم المضاٌا اللغوٌة المعروضة علٌه بموضوعٌة ومنهجٌة. 
c1 -  ًلراءاته وكتاباته بصورة صحٌحة.ٌوظف لواعد اإلمالء ف 
c2 - ٌطبك لواعد الرسم الكتابً الصحٌح  فً كتاباته . 
c3 -  ٌة فً عملٌتً البحث والتعلم فً مجال تخصصه بكفاءةساسٌوظف لواعد اللغة العربٌة األ. 
d1 - محٌطه.لغوٌة فً التعبٌر عن نفسه وعن  أسالٌبٌنمً ثروته اللغوٌة باستخدام ما تعلمه من مفردات و 
d2 – ها  المختلفة.أسالٌبٌُطور لدراته العلمٌة والمهنٌة ذاتٌا من خالل استثمار لواعد اللغة العربٌة و 
d3-    مراعٌا فً ذلن لواعد استخدام اللغة العربٌة ولٌم المجتمع. اآلخرٌنٌتواصل مع 

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم الممرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
alignment of cilos (course intended learning outcomes) to pilos (program intended 

learning outcomes ( 

 مخرجات التعلم الممصودة من الممرر
(course intended learning outcomes) 

 مخرجات التعلم الممصودة من البرنامج
(program intended learning outcomes  (  

a1 -  سررلٌما لمواعررد اللغررة العربٌررة ٌُظهررر معرفررة وفهمررا
ها  المسراعدة فرً تنمٌرة مهرارتً أسالٌبٌة وساساأل

 االتصال والتواصل.
A1   ٌُظهر معرفة وفهما سلٌما باللغة العربٌة وتدرٌسها

وتطوٌرها وتعمٌم استعمالها كلغة علمٌة وتعلٌمٌة  
 فً مختلف المجاالت العلمٌة والمعرفٌة.

 
 

a2 –  والممررروءة  بطرٌمررة ٌشرررح النصرروص المسررموعة
 صحٌحة.

a3 –  ٌلخررص المسررموع و الممررروء شررفهٌا وكتابٌررا بلغررة
 عربٌة سلٌمة.

b1– ٌة  بمررا ٌضررمن ساسررٌُمٌررز بررٌن المواعررد اللغوٌررة األ
 عند استخدامها. مثلالتوظٌف األ

B1   ًٌمارس مهارات  التفكٌر المختلفة بشكل منهج
وإٌجابً فً تشخٌص المشكالت والمضاٌا التً 

 العمل وٌمترح الحلول المناسبة لها.  أثناءتواجهه 

b2 - اللغوٌة المساعدة على التعبٌرر  سالٌبٌمارن بٌن األ
 السلٌم عن المعانً المختلفة.

B2- ٌعبر عن أفكاره بوضوح وموضوعٌة ، وٌتحاور 
 سٌه فً العمل.ئوبإٌجابٌة مع زمالئه ورؤسائه ومر

b3  ٌنالش وٌمٌم المضاٌا اللغوٌة المعروضة علٌه
 .بموضوعٌة ومنهجٌة

B3 -  ٌنالش وٌمٌم الدراسات واألبحاث المرتبطة بمضاٌا
 .المجتمع بطرٌمة منهجٌة وموضوعٌة

c1-  ٌوظف لواعد اإلمالء فً لراءاته وكتاباتره بصرورة
ٌعد بحوثا ودراسات علمٌة فً مجال تخصصه باللغة C3-  صحٌحة.

 العربٌة.
 

c2- ٌطبك لواعد الرسم الكتابً الصحٌح  فً كتاباته . 

c3- ٌة فررً عملٌررة ساسررٌوظررف لواعررد اللغررة العربٌررة األ
 البحث والتعلم  فً مجال تخصصه بكفاءة.

d1-  ٌنمرررً ثروتررره اللغوٌرررة باسرررتخدام مرررا تعلمررره مرررن
لغوٌة فً التعبٌر عن نفسه وعن  أسالٌبمفردات و

 محٌطه.

  
D4–  ٌطور لدراتره المعرفٌرة والمهنٌرة والبحثٌرة فرً مجرال

  تخصصه ذاتٌا.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتموٌم
alignment of cilos to teaching and assessment strategies 

 

 التعلٌم والتعلم والتموٌم: استراتٌجٌة تعلم الممرر )المعارف والفهم( بأوال: مواءمة مخرجات 
first: alignment of knowledge and understanding cilos 

 مخرجات الممرر/ المعرفة والفهم
knowledge and understanding cilos 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
teaching 

strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
assessment strategies 

a1 -  ٌُظهر معرفة وفهما سلٌما لمواعد اللغة العربٌة
ها  المسرررراعدة فررررً تنمٌررررة أسررررالٌبٌة وساسرررراأل

 مهارتً االتصال والتواصل.

 المحاضرة . -
 الحوار والمنالشة. -
 االكتشاف الموجه. -
 التعلم الذاتً. -
 التعلم التعاونً. -
 العصف الذهنً. -
 .المحاكاة -

التحرٌرٌرررة النصرررفٌة االختبرررارات  -
 والنهائٌة.

 االختبارات الشفهٌة. -
تمٌررٌم تمررارٌر المهررام و التكررالٌف   -

 الفردٌة والجماعٌة.
 االختبارات المصٌرة )الكوزات(. -

a2 –   ٌشررررررح النصررررروص المسرررررموعة والممرررررروءة
 بطرٌمة صحٌحة.

a3 –  ٌلخرررص المسرررموع و الممرررروء شرررفهٌا وكتابٌرررا
 بلغة عربٌة سلٌمة.

 

 التدرٌس والتموٌم: استراتٌجٌة مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات الذهنٌة( ب ثانٌا:
second: alignment of intellectual skills cilos 

 مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة
intellectual skills cilos 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
teaching strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
assessment strategies 

b1– ٌة  بمررا ساسررٌُمٌررز بررٌن المواعررد اللغوٌررة األ
 عند استخدامها. مثلٌضمن التوظٌف األ

 المحاضرة  -
 الحوار والمنالشة. -
 االكتشاف الموجه. -
 العصف الذهنً. -
 التعلم الذاتً. -
 حل المشكالت. -
 مجموعات العمل. -

االختبرررارات التحرٌرٌرررة النصرررفٌة  -
 والنهائٌة.

 االختبارات الشفهٌة. -
تمٌررٌم تمررارٌر المهررام و التكررالٌف   -

 الفردٌة والجماعٌة.
 االختبارات المصٌرة )الكوزات(. -

b2 - اللغوٌرررة المسررراعدة  سرررالٌبٌمرررارن برررٌن األ
 على التعبٌر السلٌم عن المعانً المختلفة.

b3  ٌنالش وٌمٌم المضاٌا اللغوٌة المعروضة
 .علٌه بموضوعٌة ومنهجٌة

 

 التدرٌس والتموٌم: استراتٌجٌة تعلم الممرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( بثالثا: مواءمة مخرجات 
third: alignment of professional and practical skills cilos 

 مخرجات الممرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
professional and practical skills 

cilos 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
teaching strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
assessment strategies 

c1-  ٌوظف لواعد اإلمرالء فرً لراءاتره وكتاباتره
 بصورة صحٌحة.

 العروض العملٌة والمحاكاة. -
التطبٌمررررررررررررررات العملٌررررررررررررررة  -

 والتكالٌف.
 حل المشكالت. -
 التعلم التعاونً. -

 االداء.مالحظة  -
 االختبارات التحرٌرٌة. -
تمٌرررٌم تمرررارٌر المهرررام والتكلٌفرررات  -

 التطبٌمٌة.
 االختبارات الشفهٌة. -

c2-  ًٌطبررك لواعررد الرسررم الكتررابً الصررحٌح  فرر
 . كتاباته

c3-  ٌة فررً ساسرٌوظرف لواعرد اللغررة العربٌرة األ

d2-  ٌُطرررور لدراتررره العلمٌرررة والمهنٌرررة ذاتٌرررا مرررن خرررالل
 ها المختلفة.أسالٌباستثمار لواعد اللغة العربٌة و

d3-  مراعٌرررا فرررً ذلرررن لواعرررد  اآلخررررٌنٌتواصرررل مرررع
 استخدام اللغة العربٌة ولٌم المجتمع.

D3–  ٌتواصررل باللغررة العربٌررة بطاللررة وفاعلٌررة فررً مجررال
 تخصصه.
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عملٌررة البحررث والررتعلم فررً مجررال تخصصرره 
 بكفاءة.

 تبادل الخبرات بٌن الزمالء. -
 الحوار والمنالشة. -
 التعلم الذاتً. -

 

     التدرٌس والتموٌم: استراتٌجٌة تعلم الممرر )المهارات العامة( برابعا: مواءمة مخرجات 
 fourth: alignment of transferable (general) skills cilos 

 مخرجات الممرر
transferable (general) skills cilos 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
teaching strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
assessment strategies 

d1-  ٌنمً ثروته اللغوٌرة باسرتخدام مرا تعلمره مرن
لغوٌرررة فرررً التعبٌرررر عرررن  أسرررالٌبمفرررردات و

 نفسه وعن محٌطه.

 الحوار والمنالشة -
 التعلم الذاتً -
 التعلم التعاونً. -
 المهام والتكالٌف. -
 تبادل الخبرات بٌن الزمالء -

 مالحظة األداء. -
تمٌرررررررررٌم تمرررررررررارٌر التكلٌفرررررررررات  -

 والمشارٌع.
ٌُطور لدراته العلمٌة والمهنٌة ذاتٌا من خالل  -d2 التمدٌمٌة.تمٌٌم العروض  -

ها أسررررالٌباسررررتثمار لواعررررد اللغررررة العربٌررررة و
 المختلفة.

d3-  مراعٌرا فرً ذلرن لواعرد  اآلخرٌنٌتواصل مع
 استخدام اللغة العربٌة ولٌم المجتمع.

 الحوار والمنالشة -
 التعلم الذاتً -
 التعلم التعاونً. -
 المهام والتكالٌف. -
 تبادل الخبرات بٌن الزمالء -

 مالحظة األداء. -
تمٌرررررررررٌم تمرررررررررارٌر التكلٌفرررررررررات  -

 والمشارٌع.
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة. -

 

v.  محتوى الممررموضوعات course content 

                                                       theoretical aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرلم
order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات
topic list / 

units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
sub topics list 

 عدد األسابٌع 
number 

of weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

contact 
hours 

رموز مخرجات 
 التعلم للممرر

(cilos) 

1 
االتصال والتواصل 

 باللغة العربٌة.

مفهوم عملٌتً االتصال والتواصل  
 وطبٌعتهما

1 w 2 
a1, a2, a3,  
b2, b3. c1, 

d1 
 مفهوم اللغة ووظائفها . 

 .خصائص اللغة العربٌة

2 
 نصوص لالستماع

 والمراءة 

نصوص لرآنٌة) للحث على 
 .التفكٌر والعلم(

3 w 6 
a1, a2, a3, 
b2, b3. c1, 

c2, d1 

نصوص من الحدٌث الشرٌف) 
 .للحث على العمل(

نصرروص شررعرٌة  ونثرٌررة )للحررث 
 (اإلنسانٌةعلى المٌم 

3 

 لواعد الرسم الكتابً
 )الخط(

األخطاء الشائعة فً الرسم 
 .الكتابً للحروف

1 w 2 
a1, a2, b1, 
c2, c3, d1, 

d2, d3 
رسم الحروف العربٌة فً الموالع 

 المختلفة من الكلمة.

4 
لواعد اإلمالء 

ٌة.ساساأل  
  والترررررررراء الترررررررراء المربوطررررررررة

 المفتوحة والهاء.
4 w 8 

a1, a2, a3, 
b1,b3. c1, 
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 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 همزة الوصل وهمزة المطع. c2,  c3, d1, 
d2, d3   الهمررررررررررررررزة   المتوسررررررررررررررطة

 .والمتطرفة

  الحررذف  والزٌررادة فررً الكلمررات
 العربٌة.

 ألسام الكلمة العربٌة 5

 .مفهوم االسم  وعالماته

1 w 2 

a1, a2, a3, 
b1, b2,b3. 

c1, c2,  c3, 
d1, d2, d3 

 مفهوم الفعل وعالماته.

 مفهوم الحرف  وعالماته.

الجملة العربٌة أنواع 6  

 الجملة االسمٌة.

3 w 6 

a1, a2, a3, 
b1, b2,b3. 

c1, c2,  c3, 
d1, d2, d3 

 نواسخ الجملة االسمٌة.

 الجملة الفعلٌة.

العربٌة سالٌباأل 7  

 .األدبً واألسلوب العلمًاألسلوب 

1 w 2 

a1, a2, a3, 
b1, b2,b3. 

c1, c2,  c3, 
d1, d2, d3 

 النحوٌة. سالٌببعض األ

 

 عدد األسابٌع والساعات الفعلٌة ً إجمال
 number of weeks /and contact hours per 

semester 
14 28  

 

      practical aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرلم
order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات
practical / tutorials topics 

 عدد األسابٌع
number of 

weeks 

 الساعات الفعلٌة
contact 
hours 

 رموز مخرجات التعلم
course ilos 

1 
  تررررردرٌبات لغوٌرررررة علرررررى االشرررررتماق

 والتولٌد.
1 1 

a1, a2, a3, b1, b2,b3. 
c1, c2,  c3, d1, d2, d3 

2  . 3 3 تدرٌبات على تحلٌل النصوص 
a1, a2, a3, b1, b2,b3. 
c1, c2,  c3, d1, d2, d3 

3 
  تدرٌبات على رسم الحروف العربٌة

 فً مواضعها المختلفة.
1 1 

a1, a2, a3, b1, b2,b3. 
c1, c2,  c3, d1, d2, d3 

4  .4 4 تدرٌبات على لواعد اإلمالء 
a1, a2, a3, b1, b2,b3. 
c1, c2,  c3, d1, d2, d3 

5 
  تدرٌبات لتمٌٌز ألسام الكلمة

 العربٌة.
1 1 

a1, a2, a3, b1, b2,b3. 
c1, c2,  c3, d1, d2, d3 

6 
  الجملرررررة  أنرررررواعتررررردرٌبات لتمٌٌرررررز

 العربٌة.
3 3 

a1, a2, a3, b1, b2,b3. 
c1, c2,  c3, d1, d2, d3 

 1 1 العربٌة. سالٌبتدرٌبات للتمٌٌز بٌن األ 7
a1, a2, a3, b1, b2,b3. 
c1, c2,  c3, d1, d2, d3 

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
number of weeks /and contact 

hours per semester 
14 14  
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 :teaching strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحاضرة التفاعلٌةlectures 
 .االكتشاف الموجهtargeted detection, 
  الحوار والمنالشةdiscussion 
  ًالعصف الذهنbrainstorming 
 حل المشكالت problem solving 
  العروض العملٌة والمحاكاةsimulation method practical presentations&                 
  ًالتطبٌك العملpractical in computer lab (lab works) 
  المهام والتكالٌفprojects 
  ًالتعلم الذاتself-learning 
  ًالتعلم التعاونcooperative learning  
 تبادل الخبرات بٌن الزمالء experiences  exchange 

 

vi. والتكلٌفات  نشطةاألtasks and assignments: 

 م
no 

 / التكلٌف نشطةاأل
assignments/ tasks 

نوع التكلٌف 
 )فردي/ تعاونً(

الدرجة 
 المستحمة
mark 

 التنفٌذأسبوع 
week 
due 

 مخرجات التعلم
cilos (symbols) 

 w2 4 فردي قراءة وتلخيص بعض النصوص.   (1
a1, a2, a3, b1, 
b2,b3. c1, c2,  
c3, d1, d2, d3 

2)  
تحليل كتابات الزمالء الكتشاف أخطاء 
 الرسم الكتابي واإلمالئي وتصويبها.

 w4 2 تعاونً
a1, a2, a3, b1, 
b2,b3. c1, c2,  
c3, d1, d2, d3 

3)  
نقل نص من النصوص بخط اليد مع 
التركيز على رسم الحروف بطريقة  

 صحيحة، والتفكر في كتابته كتقييم ذاتي.
 w5 3 فردي

a1, a2, a3, b1, 
b2,b3. c1, c2,  
c3, d1, d2, d3 

4)  
تحليل نصوص مختارة بوضع قائمة 
باألفعال واألسماء والحروف التي 

 تضمنتها . 
 w6 2 فردي

a1, a2, a3, b1, 
b2,b3. c1, c2,  
c3, d1, d2, d3 

5)  
تكليف بإنشاء جمل اسمية وجمل فعلية 

 w7 3 فردي وفق القواعد النحوية.
a1, a2, a3, b1, 
b2,b3. c1, c2,  
c3, d1, d2, d3 

6)  

تكليف بإدخال الحروف الناسخة ثم 
األفعال الناسخة على عدد من الجمل 
االسمية وتغيير ما يلزم تغييره في 

 الجملة.

 w8 3 فردي
a1, a2, a3, b1, 
b2,b3. c1, c2,  
c3, d1, d2, d3 

7)  
 أسالي المعطاة ب سالي تكليف بمحاكاة األ

 جديدة من إنشاء الطال .
 w9 3 فردي

a1, a2, a3, b1, 
b2,b3. c1, c2,  
c3, d1, d2, d3 

   total score  20إجمالً الدرجة  
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vii. التعلم تمٌٌم learning assessment: 

 الرلم
no. 

 التمٌٌم أنشطة 
assessment tasks 

 أسبوع التمٌٌم
week 
due 

 الدرجة
mark 

الدرجة  إلىنسبة الدرجة 
 proportion ofالنهائٌة 

final assessment 

 مخرجات التعلم
cilos (symbols) 

1 
 المهام والواجبات 

 tasks and 
assignments 

w2, 4, 
5,6, 7,8 

,9. 
20 

20 % 
 

a1, a2, a3, b1, 
b2, b3.c1, c2,  
c3, d1, d2, d3 

 
 % quiz w3 5 5( 1كوز) 2

a1, a2, a3, c1, 
c2 

3 
 اختبار نصف الفصل
midterm exam 

w6 10 10 %  
a1, a2, b1, 

b2,b3. c1, c2, 
c3, d1 

% quiz w9 5 5( 2كوز) 4  
a1, a2, a3, b1, 
b2, c1, c2,  d1, 

d2 

5 
 اختبار نهاٌة الفصل  

final exam  
w13 60 40 % 

a1, a2, a3, b1, 
b2,b3. c1, c2,  
c3, d1, d2, d3 

 total  %100 100   اإلجمالً

a1, a2, a3, b1, 
b2,b3. c1, c2,  
c3, d1, d2, d3 

 

كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتا ، دار :  learning resourcesمصادر التعلم 
 النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(required textbook(s) الرئٌسة المراجع .1

 ( : التدرٌبات اللغوٌة فً لواعد اإلمالء والنحو والصرف ، مكتبة الصادق صنعاء.2017سعاد سالم السبع)

 :essential referencesالمراجع المساندة  .2

 وتطبٌمات نحوٌة، منشورات جامعة صنعاء. صنعاء.  أسست(: -نعٌم الكراعٌن وزمٌاله)د أحمد
 لواعد اللغة العربٌة، دار العلوم العربٌة للطباعة والنشر، بٌروت لبنان. إلى(: الدلٌل 1996حسن دمحم نور الدٌن)

 ( : أكثر األخطاء اللغوٌة واإلمالئٌة شٌوعا، دار األمل للنشر، بغداد.2019ضرغام األجودي)
 اإلنشائٌة فً النحو العربً، مكتبة الخانجً، الماهرة. سالٌبت(: األ-عبد السالم هارون)د
 (: لواعد اإلمالء، مكتبة األنجلو المصرٌة،  الماهرة.1993عبد السالم هارون)

 .(: النحو الواضح فً لواعد اللغة العربٌة ، دار المعارف، الماهرة2003علً الجارم ومصطفى أمٌن)

 .electronic materials and web sites etc... اإلنترنتوموالع  لكترونٌةالمصادر اإل .3

 http://ar.islamway.net/book. 
 cmawdoo3.com. // https: 
 http://www.ballighofiles.com/umzayd/na7w-watheefi.pdf 
  http://ia700508.us.archive.org/18/items/waq112462/112462.pdf 
 http://archive.org/do 
 http://mybook4u.com/%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a9/download/

download/3600 
 http://lisaanularab.blogspot.com/2015/11/blog-post_93.html 

 

http://archive.org/do
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viii. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر course policies 

 للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً: بعد الرجوع

1 

 : class attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

 % من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلن.75ٌلتزم الطالب بحضور  -
الممررر تمرٌررا بحضرور وغٌراب الطلبرة للمسرم، وٌحررم الطالرب مرن دخرول االختبرار فرً حرال  أستاذٌمدم  -

 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% وٌتم 25تجاوز الغٌاب 

2 

 :tardyتأخر الحضور الم

ترأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسرً، وإذا تأخر للطالب بحضور المحاضرة إذا  ٌسمح -
 الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. أستاذزٌادة عن ثالث مرات ٌحذر شفهٌا من 

3 

 :exam attendance/punctualityضوابط االختبار 

 ( دلٌمة من بدء االختبار 20ممدار )تأخر ال ٌسمح للطالب بدخول االختبار النهائً إذا  -
 تطبك اللوائح الخاصة بنظام االختبار فً الكلٌة.إذا تغٌب الطالب عن االختبار النهائً  -

4 

 :assignments & projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

الممرر نوع التعٌٌنات والمهام  فً بداٌة الفصرل، وٌحردد مواعٌرد تسرلٌمها وضروابط تنفٌرذها  أستاذٌحدد  -
 وتسلٌمها.

الطالررب فررً تنفٌررذ المهررام وتسررلٌم التكلٌفررات عررن الموعررد المحرردد ٌحرررم مررن درجررة المهمررة أو تررأخر إذا  -
 فً تسلٌمه.تأخر التكلٌف الذي 

5 

 :cheatingالغش 

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االختبار النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة ش -
فً التكلٌفات والمهام ٌحرم من الدرجة المخصصة للمهرام أو  فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش او النمل -

 التكالٌف .

6 
 :plagiarismاالنتحال 

 .فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االختبار نٌابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلن -

7 
 :other policies آخري سٌاسات 

 مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ...الخ آخري أي سٌاسات  -
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  1: لغة عربٌة خطة ممرر
 

i.  الممرر  أستاذمعلومات عنinformation about faculty member responsible for the 
course 

 االسم
name  

الساعات المكتبٌة 
 )أسبوعٌا(

office hours 
 / أسبوعٌا(3) 

 المكان ورلم الهاتف
location &telephone 

no.  
 مكتب أعضاء هٌئة التدرٌس 

 السبت
sat 

 األحد
sun 

 االثنٌن
mon 

 الثالثاء
tue 

 األربعاء
wed 

 الخمٌس
thu 

 البرٌد اإللكترونً
e-mail 

sss       

 

ix.  معلومات عامة عن الممررgeneral information about the course  : 

1. 
 اسم الممرر

course title 
 101العربٌة اللغة 

2.  
 رمز الممرر ورلمه

course code and number 
ur101 

3.  
 الساعات المعتمدة للممرر

credit hours 

 credit hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
total 

 محاضرات
lecture 

 عملً
practical 

 /تمارٌنسمنار
seminar/tutorial 

2 1  0 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

study level and semester 
 المستوى األول/ الفصل األول

5.  
 المتطلبات السابمة الممرر )إن وجدت(

pre-requisites (if any) 
 ال توجد

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
co-requisites (if any) 

 ال توجد

7.  
 درس له الممررٌالبرنامج الذي 

program (s) in which the course is 
offered 

 برنامج المتطلبات الجامعٌة.

8.  
 لغة تدرٌس الممرر

language of teaching the course 
 اللغة العربٌة

9.  
 نظام الدراسة

study system 
 فصلً / انتظام

11.  
 معد)و( مواصفات الممرر

prepared by 
 د/سعاد سالم السبع أ.

11.  
 مواصفات الممررتاريخ اعتماد 

date of approval 
 

 المعتمدة للعملً وللتمارٌن تساوى ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌس.الساعة : مالحظة
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 :course descriptionوصف الممرر 

ٌة فً االستماع والمراءة  وكتابة الملخصات والخط واإلمالء، ساسبالمهارات اللغوٌة األ تزوٌد الطالب إلىهذا الممرر  هدفٌ 
تساعد غٌر المتخصصٌن فً اللغة العربٌة على االتصال والتواصل الفعال، وبعض المواعد النحوٌة والصرفٌة والبالغٌة التً 

وٌتم عرض المهارات اللغوٌة من خالل بعض النصوص اللغوٌة من المرآن الكرٌم ومن الحدٌث الشرٌف ومن النصوص األدبٌة 
ة، وفهم ما تحمله من طالات تعبٌرٌة العربٌة )الشعرٌة والنثرٌة( التً تنمً لدٌهم المهارات اللغوٌة وتذوق جمال اللغة العربٌ

وتصوٌرٌة تؤكد لدٌهم االعتزاز بالعربٌة، واإلٌمان بكفاءتها التواصلٌة وطالاتها التعبٌرٌة، وأنها لغة حٌاة متجددة. وتلً هذه 
النصوص تدرٌبات لغوٌة متنوعة تنمً لدرات الطلبة على المهارات اللغوٌة وعلى فهم النصوص وتحلٌلها وتلخٌصها 

 وظٌفها فً تحسٌن لدراتهم اللغوٌة المستهدفة، والتعبٌر عن أفكارهم وأحاسٌسهم، واحتٌاجاتهم بلغة عربٌة سلٌمة.وت

 

i. مخرجات تعلم الممرر )course intended learning outcomes (cilos: 

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطالب لادرا على أن:
a1 - ها  المساعدة فً تنمٌة مهارتً االتصال والتواصل.أسالٌبٌة وساسٌُظهر معرفة وفهما سلٌما لمواعد اللغة العربٌة األ 
a2 -  ..ٌشرح النصوص المسموعة والممروءة  بطرٌمة صحٌحة 
a3- .ٌلخص المسموع و الممروء شفهٌا وكتابٌا بلغة عربٌة سلٌمة 
b1-  عند استخدامها. مثلٌة  بما ٌضمن التوظٌف األساسٌُمٌز بٌن المواعد اللغوٌة األ 
b2 - اللغوٌة المساعدة على التعبٌر السلٌم عن المعانً المختلفة. سالٌبٌمارن بٌن األ 
b3 .ٌنالش وٌمٌم المضاٌا اللغوٌة المعروضة علٌه بموضوعٌة ومنهجٌة 
c1 - .ٌوظف لواعد اإلمالء فً لراءاته وكتاباته بصورة صحٌحة 
c2 - ك لواعد الرسم الكتابً الصحٌح  فً كتاباتهٌطب . 
c3 -  ٌة فً عملٌة البحث والتعلم وفً مجال تخصصه بكفاءةساسٌوظف لواعد اللغة العربٌة األ. 
d1 - لغوٌة فً التعبٌر عن نفسه وعن محٌطه. أسالٌبٌنمً ثروته اللغوٌة باستخدام ما تعلمه من مفردات و 
d2 – ها  المختلفة.أسالٌبنٌة ذاتٌا من خالل استثمار لواعد اللغة العربٌة وٌُطور لدراته العلمٌة والمه 
d3-    مراعٌا فً ذلن لواعد استخدام اللغة العربٌة ولٌم المجتمع. اآلخرٌنٌتواصل مع 

 

 course content محتوى الممرر

                                                       theoretical aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرلم
order 

 الموضوعات الرئٌسة/ الوحدات
topic list / units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
sub topics list 

 عدد األسابٌع 
number 

of weeks 

 الساعات الفعلٌة
contact 
hours 

1 
االتصال والتواصل باللغة 

 العربٌة.

 -  عملٌتً االتصال والتواصل  مفهوم
 وطبٌعتهما

1 w 2 
  . مفهوم اللغة ووظائفها 
 خصائص اللغة العربٌة. 

 نصوص لالستماع والمراءة 2

  نصوص لرآنٌة) للحث على التفكٌر
 .والعلم(

3 w 6 
  نصوص من الحدٌث الشرٌف) للحث

 .على العمل(

  نصوص شعرٌة  ونثرٌة )للحث على
 (اإلنسانٌةالمٌم 

3 
األخطاء الشائعة فً الرسم الكتابً   لواعد الرسم الكتابً )الخط(

 للحروف
1 w 2 
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رسم الحروف العربٌة فً الموالع 
 المختلفة من الكلمة.

ٌة.ساسلواعد اإلمالء األ 4  

  الترررراء المربوطررررة والترررراء المفتوحررررة
 والهاء.

4 w 8  همزة الوصل وهمزة المطع 

  والمتطرفةالهمزة   المتوسطة. 

 .الحذف  والزٌادة فً الكلمات العربٌة 

 ألسام الكلمة العربٌة 5

 .مفهوم االسم  وعالماته

1 w 2 .مفهوم الفعل وعالماته 

 مفهوم الحرف  وعالماته.

الجملة العربٌة أنواع 6  

 الجملة االسمٌة.

3 w 6 .نواسخ الجملة االسمٌة 

 الجملة الفعلٌة.

العربٌة سالٌباأل 7  

 األسلوب األدبً واألسلوب العلمً

1 w 2 النحوٌة. سالٌببعض األ 

 

 عدد األسابٌع والساعات الفعلٌة ً إجمال
 number of weeks /and contact hours per semester 

41 28 

 

                                                  practical aspect خطة تنفٌذ  الجانب العملً  ثانٌا:

 الرلم
order 

 المهام / التمارٌن
tutorials/ exercises 

 عدد األسابٌع
number of 

weeks 

 الساعات الفعلٌة
contact hours 

1  .1 1 تدرٌبات لغوٌة على االشتماق والتولٌد 

2  . 3 3 تدرٌبات على تحلٌل النصوص 

3 
  الحررررروف العربٌررررة فررررً مواضررررعها ترررردرٌبات علررررى رسررررم

 المختلفة.
1 1 

4  .4 4 تدرٌبات على لواعد اإلمالء 

5  .1 1 تدرٌبات على ألسام الكلمة العربٌة 

6   3 3 الجملة العربٌة. أنواعتدرٌبات على 

 1 1 العربٌة. سالٌباأل أنواعتدرٌبات على  7

 إجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
number of weeks /and contact hours per 

semester 
14 14 

 

 :teaching strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحاضرة التفاعلٌةlectures 
 .االكتشاف الموجهtargeted detection, 
  الحوار والمنالشةdiscussion 
  ًالعصف الذهنbrainstorming 
 حل المشكالت problem solving 
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  العروض العملٌة والمحاكاةsimulation method practical presentations&                 
  ًالتطبٌك العملpractical in computer lab (lab works) 
  المهام والتكالٌفprojects 
  ًالتعلم الذاتself-learning 
  ًالتعلم التعاونcooperative learning  
 تبادل الخبرات بٌن الزمالء experiences  exchange 

 

 :tasks and assignmentsوالتكلٌفات  نشطةاأل

 م
no 

 / التكلٌف نشطةاأل
assignments/ tasks 

نوع التكلٌف 
 )فردي/ تعاونً(

 الدرجة المستحمة
mark 

 أسبوع التنفٌذ
week due 

 w2 4 فردي قراءة وتلخيص بعض النصوص.   (1

2)  
تحليل كتابات الزمالء الكتشاف أخطاء الرسم الكتابي 

 وتصويبهما.واإلمالئي 
 w4 2 تعاونً

3)  
نقل نص من النصوص بخط اليد مع التركيز على 

 رسم الحروف بطريقة  صحيحة.
 w5 3 فردي

4)  
تحليل نصوص بوضع قائمة باألفعال واألسماء 

 والحروف التي تضمنتها. 
 w6 2 فردي

5)  
تكليف بإنشاء جمل اسمية و جمل فعلية وفق القواعد 

 النحوية.
 w7 3 فردي

6)  
بإدخال الحروف الناسخة ثم األفعال الناسخة تكليف 

على عدد من الجمل االسمية وتغيير ما يلزم تغييره في 
 الجملة.

 w8 3 فردي

7)  
جديدة من  أسالي المعطاة ب سالي تكليف بمحاكاة األ
 إنشاء الطال .

 w9 3 فردي

  total score  20إجمالً الدرجة  

 

 :learning assessment التعلم  تموٌم

 الرلم
no. 

 التموٌم أسالٌب
assessment method 

 موعد)أسبوع( التموٌم
week due 

 الدرجة
mark 

 الوزن النسبً%
proportion of final 

assessment 

1 
 التكلٌفات والواجبات

 tasks and assignments 
w2, 4, 5,6, 7,8 

,9. 
20 20 % 

 % quiz w3 5 5( 1كوز) 2

3 
 اختبار نصف الفصل
midterm exam 

w6 10 10 %  

% quiz w9 5 5( 2كوز) 4  

5 
 اختبار نهاٌة الفصل  

final exam  
w13 60 40 % 
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 كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتا ، دار النشر، بلد النشر(.:  learning resourcesمصادر التعلم 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(required textbook(s) المراجع الرئٌسة .4

 ( : التدرٌبات اللغوٌة فً لواعد اإلمالء والنحو والصرف ، مكتبة الصادق صنعاء.2017سعاد سالم السبع)

 :essential referencesالمراجع المساندة  .5

 وتطبٌمات نحوٌة، منشورات جامعة صنعاء. صنعاء.  أسست(: -نعٌم الكراعٌن وزمٌاله)د أحمد
 لواعد اللغة العربٌة، دار العلوم العربٌة للطباعة والنشر، بٌروت لبنان. إلى(: الدلٌل 1996حسن دمحم نور الدٌن)

 ( : أكثر األخطاء اللغوٌة واإلمالئٌة شٌوعا، دار األمل للنشر، بغداد.2019ضرغام األجودي)
 الخانجً، الماهرة.اإلنشائٌة فً النحو العربً، مكتبة  سالٌبت(: األ-عبد السالم هارون)د
 (: لواعد اإلمالء، مكتبة األنجلو المصرٌة،  الماهرة.1993عبد السالم هارون)

 .(: النحو الواضح فً لواعد اللغة العربٌة ، دار المعارف، الماهرة2003علً الجارم ومصطفى أمٌن)

  etcelectronic materials and web sites.... اإلنترنتوموالع  لكترونٌةالمصادر اإل .6

 http://ar.islamway.net/book. 
 cmawdoo3.com. // https: 
 http://www.ballighofiles.com/umzayd/na7w-watheefi.pdf 
  http://ia700508.us.archive.org/18/items/waq112462/112462.pdf 
 http://archive.org/do 
 http://mybook4u.com/%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a9/download/download/360

0 
 http://lisaanularab.blogspot.com/2015/11/blog-post_93.html 

 

 course policies !! الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر

 ٌتعلك باآلتً:بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما 

1 

 : class attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

 % من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلن.75ٌلتزم الطالب بحضور  -
الممرررر تمرٌررا بحضررور وغٌرراب الطلبرة للمسررم، وٌحرررم الطالررب مرن دخررول االختبررار فرً حررال تجرراوز الغٌرراب  أسررتاذٌمردم  -

 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% وٌتم 25

2 

 :tardyتأخر الحضور الم

زٌادة عرن ثرالث تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر للطالب بحضور المحاضرة إذا  ٌسمح -
 الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. أستاذمرات ٌحذر شفهٌا من 

3 

 : attendance/punctualityexamضوابط االختبار 

 ( دلٌمة من بدء االختبار 20ممدار )تأخر ال ٌسمح للطالب بدخول االختبار النهائً إذا  -
 إذا تغٌب الطالب عن االختبار النهائً تطبك اللوائح الخاصة بنظام االختبار فً الكلٌة. -

4 

 :assignments & projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

 الممرر نوع التعٌٌنات والمهام  فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذها وتسلٌمها. أستاذٌحدد  -
فً تأخر الطالب فً تنفٌذ المهام وتسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة المهمة أو التكلٌف الذي تأخر إذا  -

 تسلٌمه.

5 

 :cheatingالغش 

 ن الطالب.ئوبالغش فً االختبار النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة شفً حال ثبوت لٌام الطالب  -
 فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش او النمل فً التكلٌفات والمهام ٌحرم من الدرجة المخصصة للمهام أو التكالٌف . -

 :plagiarismاالنتحال  6

http://archive.org/do
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 .تطبك الالئحة الخاصة بذلنفً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االختبار نٌابة عنه  -

7 
 :other policies آخري سٌاسات 

 مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ...الخ آخري أي سٌاسات  -
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