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 (1)لغة عربٌة  مواصفات مقرر:
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 1عربٌة لغة 

2 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
UR101 

3 
 الساعات المعتمدة للمقرر

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 
ألول/ الفصل األولالمستوى ا  

5 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 ال توجد

6 
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 ال توجد

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course 
is offered 

 برنامج المتطلبات الجامعٌة

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 إنتظامفصلً / 

10 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 /سعاد سالم السبعأ.د

11 
 مواصفات المقررتارٌخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

ٌة فً االاستماع والقراءة  وكتابة الملخصات والخط واإلمالء، اسااسٌتناول هذا المقرر موضوعات تتعلق بالمهارات اللغوٌة األ 
العربٌة على االتصال والتواصل الفعال، وبعض القواعد النحوٌة والصرفٌة والبالغٌة التً تاساعد غٌر المتخصصٌن فً اللغة 

وٌتم عرض المهارات اللغوٌة من خالل بعض النصوص اللغوٌة من القرآن الكرٌم ومن الحدٌث الشرٌف ومن النصوص األدبٌة 
ٌرٌة العربٌة )الشعرٌة والنثرٌة( التً تنمً لدٌهم المهارات اللغوٌة وتذوق جمال اللغة العربٌة، وفهم ما تحمله من طاقات تعب

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

 ٌة الماستهدفة، والتعبٌر عن أفكارهم وأحااسٌاسهم، واحتٌاجاتهم بلغة عربٌة اسلٌمة.فً تحاسٌن قدراتهم اللغو

 

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
a1 - ٌة وأسالٌبها  المساعدة فً تنمٌة مهارتً االتصال والتواصل.ساسٌُظهر معرفة وفهما سلٌما لقواعد اللغة العربٌة األ 
a2 -  .ٌشرح النصوص المسموعة والمقروءة  بطرٌقة صحٌحة 
a3- .ٌلخص المسموع و المقروء شفهٌا وكتابٌا بلغة عربٌة سلٌمة 
b1-  امها.إستخدعند  األمثلٌة  بما ٌضمن التوظٌف ساسٌُمٌز بٌن القواعد اللغوٌة األ 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

b2 - .ٌقارن بٌن األسالٌب اللغوٌة المساعدة على التعبٌر السلٌم عن المعانً المختلفة 
b3- ٌناقش وٌقٌم القضاٌا اللغوٌة المعروضة علٌه بموضوعٌة ومنهجٌة. 
c1 - .ٌوظف قواعد اإلمالء فً قراءاته وكتاباته بصورة صحٌحة 
c2 - ٌطبق قواعد الرسم الكتابً الصحٌح  فً كتاباته . 
c3 -  ٌة فً عملٌتً البحث والتعلم فً مجال تخصصه بكفاءة.ساسظف قواعد اللغة العربٌة األٌو 
d1 - ام ما تعلمه من مفردات وأسالٌب لغوٌة فً التعبٌر عن نفسه وعن محٌطه.إستخدٌنمً ثروته اللغوٌة ب 
d2 – ٌبها  المختلفة.ٌُطور قدراته العلمٌة والمهنٌة ذاتٌا من خالل استثمار قواعد اللغة العربٌة وأسال 
d3-    ام اللغة العربٌة وقٌم المجتمع.إستخدٌتواصل مع اآلخرٌن مراعٌا فً ذلك قواعد 

 

  

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended 
Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1 
- 

ٌة اسااسٌُظهر معرفة وفهما اسلٌما لقواعد اللغة العربٌة األ
وأاسالٌبها  الماساعدة فً تنمٌة مهارتً االتصال 

 والتواصل.
A1   ٌُظهر معرفة وفهما اسلٌما باللغة العربٌة وتدرٌاسها

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

 
 

a2 
– 

 ٌشرح النصوص الماسموعة والمقروءة  بطرٌقة صحٌحة.

a3 
– 

ٌلخص الماسموع و المقروء شفهٌا وكتابٌا بلغة عربٌة 
 اسلٌمة.

b1– 
ٌة  بما ٌضمن التوظٌف اسااسٌُمٌز بٌن القواعد اللغوٌة األ

 امها.إاستخدعند  األمثل

B1      ًٌمارس مهارات  التفكٌر المختلفة بشكل منهج
 أثناءفً تشخٌص المشكالت والقضاٌا التً تواجهه إٌجابً و

 العمل وٌقترح الحلول المنااسبة لها. 

b2 
- 

على التعبٌر الاسلٌم ٌقارن بٌن األاسالٌب اللغوٌة الماساعدة 
 عن المعانً المختلفة.

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

b3  ٌناقش وٌقٌم القضاٌا اللغوٌة المعروضة علٌه بموضوعٌة
 .ومنهجٌة

B3  - المرتبطة بقضاٌا  بحاثٌناقش وٌقٌم الدرااسات واأل
 .بطرٌقة منهجٌة وموضوعٌةالمجتمع 

c1-  ٌوظف قواعد اإلمالء فً قراءاته وكتاباته بصورة
ٌعد بحوثا ودرااسات علمٌة فً مجال تخصصه باللغة C3 صحٌحة.

 العربٌة.
 

c2- ٌطبق قواعد الراسم الكتابً الصحٌح  فً كتاباته . 

c3- ٌة فً عملٌة البحث اسااسٌوظف قواعد اللغة العربٌة األ
 مجال تخصصه بكفاءة.والتعلم  فً 

d1- ام ما تعلمه من مفردات إاستخدٌنمً ثروته اللغوٌة ب
 وأاسالٌب لغوٌة فً التعبٌر عن نفاسه وعن محٌطه.

  
D4 –  ٌطور قدراته المعرفٌة والمهنٌة والبحثٌة فً مجال

  تخصصه ذاتٌا.
d2-  ٌُطور قدراته العلمٌة والمهنٌة ذاتٌا من خالل ااستثمار

 العربٌة وأاسالٌبها المختلفة.قواعد اللغة 

d3-  ام اللغة إاستخدٌتواصل مع اآلخرٌن مراعٌا فً ذلك قواعد
 العربٌة وقٌم المجتمع.

D3 –  ٌتواصل باللغة العربٌة بطالقة وفاعلٌة فً مجال
 تخصصه.
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I. مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم 
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعلٌم والتعلم والتقوٌم: إستراتٌجٌةأوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( ب
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدرٌس إستراتٌجٌة
Teaching 
Strategies 

 التقوٌم إستراتٌجٌة
Assessment 
Strategies 

a1 - ٌة اسااسٌُظهر معرفة وفهما اسلٌما لقواعد اللغة العربٌة األ
وأاسالٌبها  الماساعدة فً تنمٌة مهارتً االتصال 

 والتواصل.

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

االختبارات التحرٌرٌة  -
 النصفٌة والنهائٌة.

 االختبارات الشفهٌة. -
تقٌٌم تقارٌر المهام و   -

 التكالٌف الفردٌة والجماعٌة.
االختبارات القصٌرة  -

 )الكوزات(.

a2 –  ٌشرح النصوص الماسموعة والمقروءة  بطرٌقة
 صحٌحة.

a3 –  المقروء شفهٌا وكتابٌا بلغة عربٌة ٌلخص الماسموع و
 اسلٌمة.

 

 التدرٌس والتقوٌم:     إستراتٌجٌةثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( ب
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 التدرٌس إستراتٌجٌة
Teaching 
Strategies 

 التقوٌم إستراتٌجٌة
Assessment 
Strategies 

b1– 
ٌة  بما ٌضمن اسااسٌُمٌز بٌن القواعد اللغوٌة األ

 امها.إاستخدعند  األمثلالتوظٌف 
 المحاضرة  -
 الحوار والمناقشة. -
 االكتشاف الموجه. -
 العصف الذهنً. -
 التعلم الذاتً. -
 المشكالت.حل  -
 مجموعات العمل. -

االختبارات التحرٌرٌة النصفٌة  -
 والنهائٌة.

 االختبارات الشفهٌة. -
تقٌٌم تقارٌر المهام و التكالٌف   -

 الفردٌة والجماعٌة.
االختبارات القصٌرة  -

 )الكوزات(.

b2 - 
ٌقارن بٌن األاسالٌب اللغوٌة الماساعدة على التعبٌر 

 الاسلٌم عن المعانً المختلفة.

b3 
ٌناقش وٌقٌم القضاٌا اللغوٌة المعروضة علٌه 

 .بموضوعٌة ومنهجٌة

 

 التدرٌس والتقوٌم: إستراتٌجٌةثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 والعملٌةمخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدرٌس إستراتٌجٌة
Teaching 
Strategies 

 التقوٌم إستراتٌجٌة
Assessment 
Strategies 

c1- 
ٌوظف قواعد اإلمالء فً قراءاته وكتاباته بصورة 

 صحٌحة.
 العروض العملٌة والمحاكاة. -
 التطبٌقات العملٌة والتكالٌف. -
 حل المشكالت. -
 التعلم التعاونً. -
 تبادل الخبرات بٌن الزمالء. -
 الحوار والمناقشة. -
 التعلم الذاتً. -

 .األداءمالحظة  -
 االختبارات التحرٌرٌة. -
تقٌٌم تقارٌر المهام والتكلٌفات  -

 التطبٌقٌة.
 االختبارات الشفهٌة. -

c2- ٌطبق قواعد الراسم الكتابً الصحٌح  فً كتاباته . 

c3- 
ٌة فً عملٌة اسااسٌوظف قواعد اللغة العربٌة األ 

 البحث والتعلم فً مجال تخصصه بكفاءة.
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     التدرٌس والتقوٌم: إستراتٌجٌةرابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( ب
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدرٌس إستراتٌجٌة
Teaching Strategies 

 التقوٌم إستراتٌجٌة
Assessment 
Strategies 

d1- ام ميييا تعلميييه مييين إاسيييتخدٌنميييً ثروتيييه اللغوٌييية ب
مفردات وأاسالٌب لغوٌة فً التعبٌر عن نفاسه وعن 

 محٌطه.

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

 .األداءمالحظة  -
تقٌيييييييٌم تقيييييييارٌر التكلٌفيييييييات  -

 والمشارٌع.
ٌُطييور قدراتييه العلمٌيية والمهنٌيية ذاتٌييا ميين خييالل  -d2 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة. -

 ااستثمار قواعد اللغة العربٌة وأاسالٌبها المختلفة.

d3-  ٌتواصيييل ميييع اآلخيييرٌن مراعٌيييا فيييً ذليييك قواعيييد
 ام اللغة العربٌة وقٌم المجتمع.إاستخد

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

 .األداءمالحظة  -
تقٌيييييييٌم تقيييييييارٌر التكلٌفيييييييات  -

 والمشارٌع.
 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة. -

 

v.  المقررمحتوى موضوعات Course Content 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

 الساعات
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم للمقرر
(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

 والقراءة

قرآنٌة) للحث على التفكٌر نصوص 
 .والعلم(

3 W 6 
a1, a2, a3, b2, 
b3. c1, c2, d1 

نصوص من الحدٌث الشرٌف) للحث على 
 .العمل(

نصوص شعرٌة  ونثرٌة )للحث على القٌم 
 ٌة(ناساناإل

3 
 قواعد الرسم الكتابً

 )الخط(

األخطاء الشائعة فً الراسم الكتابً 
 .للحروف

1 W 2 
a1, a2, b1, c2, 
c3, d1, d2, d3  راسم الحروف العربٌة فً المواقع

 المختلفة من الكلمة.

4 
قواعد اإلمالء 

ٌة.ساساأل  

 .التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء 

4 W 8 
a1, a2, a3, 

b1,b3. c1, c2,  
c3, d1, d2, d3 

 همزة الوصل وهمزة القطع. 

 الهمزة   المتواسطة والمتطرفة. 

 .الحذف  والزٌادة فً الكلمات العربٌة 

 ,W 2 a1, a2, a3, b1 1 .مفهوم االاسم  وعالماته أقسام الكلمة العربٌة 5
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 ,b2,b3. c1, c2 مفهوم الفعل وعالماته.
 c3, d1, d2, d3 .مفهوم الحرف  وعالماته 

الجملة العربٌة أنواع 6  

 .اسمٌةالجملة اال

3 W 6 
a1, a2, a3, b1, 
b2,b3. c1, c2, 
 c3, d1, d2, d3 

 .اسمٌةنوااسخ الجملة اال

 الجملة الفعلٌة.

 األسالٌب العربٌة 7

 .العلمً اسلوباألدبً واأل اسلوباأل

1 W 2 
a1, a2, a3, b1, 
b2,b3. c1, c2, 
 c3, d1, d2, d3 

 بعض األسالٌب النحوٌة.

 

 والساعات الفعلٌةعدد األسابٌع  ً إجمال
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
14 28  

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

 عدد األسابٌع
Number of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

 رموز مخرجات التعلم
Course ILOs 

1  .1 1 تدرٌبات لغوٌة على االشتقاق والتولٌد 
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 قواعد اإلمالء 
a1, a2, a3, b1, 

b2,b3. c1, c2,  c3, 
d1, d2, d3 

5  .1 1 تدرٌبات لتمٌٌز أقسام الكلمة العربٌة 
a1, a2, a3, b1, 

b2,b3. c1, c2,  c3, 
d1, d2, d3 

6   3 3 الجملة العربٌة. أنواعتدرٌبات لتمٌٌز 
a1, a2, a3, b1, 

b2,b3. c1, c2,  c3, 
d1, d2, d3 

 1 1 تدرٌبات للتمٌٌز بٌن األسالٌب العربٌة. 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 والمناقشةdiscussion 
  ًالعصف الذهنBrainstorming 
 حل المشكالت Problem solving 
  العروض العملٌة والمحاكاةSimulation Method Practical presentations&                 
  ًالتطبٌق العملPractical in computer Lab (Lab works) 
  المهام والتكالٌفprojects 
  ًالتعلم الذاتSelf-learning 
  ًالتعلم التعاونCooperative Learning  
 تبادل الخبرات بٌن الزمالء experiences  Exchange 

 

vi.  األنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 األنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

نوع التكلٌف 
 )فردي/ تعاونً(

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 التنفٌذ أسبوع
Week 
Due 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 W2 4 فردي قراءة وتلخٌص بعض النصوص.   (1

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

2)  
تحلٌل كتابات الزمالء الكتشاف أخطاء الراسم 

 الكتابً واإلمالئً وتصوٌبها.
 W4 2 تعاونً

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

3)  
نقل نص من النصوص بخط الٌد مع التركٌز 

على راسم الحروف بطرٌقة  صحٌحة، والتفكر 
 كتابته كتقٌٌم ذاتً.فً 

 W5 3 فردي

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

4)  
تحلٌل نصوص مختارة بوضع قائمة باألفعال 

 واألاسماء والحروف التً تضمنتها . 
 W6 2 فردي

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

5)  
وجمل فعلٌة وفق  ااسمٌةتكلٌف بإنشاء جمل 

 القواعد النحوٌة.
 W7 3 فردي

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

c1, c2,  c3, 
d1, d2, d3 

6)  
تكلٌف بإدخال الحروف النااسخة ثم األفعال 

وتغٌٌر ما  اسمٌةالنااسخة على عدد من الجمل اال
 ٌلزم تغٌٌره فً الجملة.

 W8 3 فردي

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

c1, c2,  c3, 
d1, d2, d3 

7)  
تكلٌف بمحاكاة األاسالٌب المعطاة بأاسالٌب جدٌدة 

 من إنشاء الطالب.
 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 تقٌٌم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم 
Assessment Tasks 

 التقٌٌم أسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

إلى نسبة الدرجة 
الدرجة النهائٌة 

Proportion of 
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 اإلجمال% 

a1, a2, a3, 
b1, b2,b3. c1, 

c2,  c3, d1, 
d2, d3 

 

كتابة المراجع للمقرر )ااسم المؤلف، اسنة النشر، ااسم الكتاب، دار النشر، بلد :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 النشر(.

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة .1

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

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

 وتطبٌقات نحوٌة، منشورات جامعة صنعاء. صنعاء.  أسست(: -نعٌم الكراعٌن وزمٌاله)د أحمد
 العربٌة، دار العلوم العربٌة للطباعة والنشر، بٌروت لبنان. قواعد اللغةإلى (: الدلٌل 1996حسن محمد نور الدٌن)

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

 .(: النحو الواضح فً قواعد اللغة العربٌة ، دار المعارف، القاهرة2003علً الجارم ومصطفى أمٌن)

 .Electronic Materials and Web Sites etc... نترنتٌة ومواقع اإللكترونالمصادر 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 
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كتابة المراجع للمقرر )ااسم المؤلف، اسنة النشر، ااسم الكتاب، دار النشر، بلد :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 النشر(.

  
http://mybook4u.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9/download/downlo
ad/3600 

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

 

viii. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

 % من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.75ٌلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقرٌررا بحضرور وغٌراب الطلبرة للقسرم، وٌحررم الطالرب مرن دخرول االختبرار فرً حرال تجراوز الغٌراب  أستاذٌقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرار% وٌتم 25

 :Tardyالحضور المتأخر  2

للطالب بحضور المحاضرة إذا ترأخر لمردة ربرع سراعة لرثالث مررات فرً الفصرل الدراسرً، وإذا ترأخر زٌرادة عرن  ٌسمح -
 المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. أستاذثالث مرات ٌحذر شفهٌا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االختبار  3

 ( دقٌقة من بدء االختبار 20ال ٌسمح للطالب بدخول االختبار النهائً إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغٌب الطالب عن االختبار النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االختبار فً الكلٌة. -

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

 المقرر نوع التعٌٌنات والمهام  فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذها وتسلٌمها. أستاذٌحدد  -
التكلٌرف الرذي ترأخر أو إذا تأخر الطالب فً تنفٌذ المهام وتسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجرة المهمرة  -

 فً تسلٌمه.

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوالنهائً تطبق علٌه الئحة شأو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االختبار النصفً  -
 التكالٌف .أو النقل فً التكلٌفات والمهام ٌحرم من الدرجة المخصصة للمهام أو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 .ألداء االختبار نٌابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلكفً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب  -

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

 مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ...الخأو ام الموباٌل إستخدأي سٌاسات أخرى مثل  -

 
 

  

http://lisaanularab.blogspot.com/2015/11/blog-post_93.html
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 ( 1 ) : لغة عربٌةخطة مقرر
 

i.  المقرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member Responsible for the Course 

 االسم
Name 

 
 ٌا(أسبوع)الساعات المكتبٌة 

Office Hours 
 ٌا(أسبوع/ 3) 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 هٌئة التدرٌس  أعضاء مكتب 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثالثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 ًلكترونالبرٌد اإل
E-mail 

sss       

 

ix.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 (1لغة عربٌه )

2 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
UR101 

3 
 الساعات المعتمدة للمقرر

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 
 ألول/ الفصل األولالمستوى ا

5 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 ال توجد

6 
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 ال توجد

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course 
is offered 

 برنامج المتطلبات الجامعٌة.

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 إنتظامفصلً / 

10 
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 
 /سعاد سالم السبعأ.د

11 
 مواصفات المقررتارٌخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 الساعة المعتمدة للعملً وللتمارٌن تساوى ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌس.: الحظةم
 

II.  وصف المقررCourse Description: 

ٌة فً االاستماع والقراءة  وكتابة الملخصات والخط واإلمالء، اسااسٌتناول هذا المقرر موضوعات تتعلق بالمهارات اللغوٌة األ 
وبعض القواعد النحوٌة والصرفٌة والبالغٌة التً تاساعد غٌر المتخصصٌن فً اللغة العربٌة على االتصال والتواصل الفعال، وٌتم 

ل بعض النصوص اللغوٌة من القرآن الكرٌم ومن الحدٌث الشرٌف ومن النصوص األدبٌة العربٌة عرض المهارات اللغوٌة من خال
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)الشعرٌة والنثرٌة( التً تنمً لدٌهم المهارات اللغوٌة وتذوق جمال اللغة العربٌة، وفهم ما تحمله من طاقات تعبٌرٌة وتصوٌرٌة 
لٌة وطاقاتها التعبٌرٌة، وأنها لغة حٌاة متجددة. وتلً هذه النصوص تدرٌبات تؤكد لدٌهم االعتزاز بالعربٌة، واإلٌمان بكفاءتها التواص

لغوٌة متنوعة تنمً قدرات الطلبة على المهارات اللغوٌة وعلى فهم النصوص وتحلٌلها وتلخٌصها وتوظٌفها فً تحاسٌن قدراتهم 
 اسلٌمة.اللغوٌة الماستهدفة، والتعبٌر عن أفكارهم وأحااسٌاسهم، واحتٌاجاتهم بلغة عربٌة 

 

i. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من درااسة المقرر اسوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
a1 - ٌة وأاسالٌبها  الماساعدة فً تنمٌة مهارتً االتصال والتواصل.اسااسٌُظهر معرفة وفهما اسلٌما لقواعد اللغة العربٌة األ 
a2 -  ..ٌشرح النصوص الماسموعة والمقروءة  بطرٌقة صحٌحة 
a3- .ٌلخص الماسموع و المقروء شفهٌا وكتابٌا بلغة عربٌة اسلٌمة 
b1-  امها.إاستخدعند  األمثلٌة  بما ٌضمن التوظٌف اسااسٌُمٌز بٌن القواعد اللغوٌة األ 
b2 - عانً المختلفة.ٌقارن بٌن األاسالٌب اللغوٌة الماساعدة على التعبٌر الاسلٌم عن الم 
b3 .ٌناقش وٌقٌم القضاٌا اللغوٌة المعروضة علٌه بموضوعٌة ومنهجٌة 
c1 - .ٌوظف قواعد اإلمالء فً قراءاته وكتاباته بصورة صحٌحة 
c2 - ٌطبق قواعد الراسم الكتابً الصحٌح  فً كتاباته . 
c3 -  مجال تخصصه بكفاءة.ٌة فً عملٌة البحث والتعلم وفً اسااسٌوظف قواعد اللغة العربٌة األ 
d1 - ام ما تعلمه من مفردات وأاسالٌب لغوٌة فً التعبٌر عن نفاسه وعن محٌطه.إاستخدٌنمً ثروته اللغوٌة ب 
d2 – .ٌُطور قدراته العلمٌة والمهنٌة ذاتٌا من خالل ااستثمار قواعد اللغة العربٌة وأاسالٌبها  المختلفة 
d3-   ام اللغة العربٌة وقٌم المجتمع.إاستخدد ٌتواصل مع اآلخرٌن مراعٌا فً ذلك قواع 

 

 

 Course Content محتوى المقرر
 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

 الموضوعات الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

 عدد األسابٌع 
Number 

of Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

 االتصال والتواصل باللغة العربٌة. 1

 -   مفهوم عملٌتً االتصال والتواصل
 وطبٌعتهما

1 W 2 
  . مفهوم اللغة ووظائفها 
 خصائص اللغة العربٌة. 

2 
 نصوص لالستماع

 والقراءة 

  التفكٌر والعلم(نصوص قرآنٌة) للحث على. 

3 W 6 
  نصوص من الحدٌث الشرٌف) للحث

 .على العمل(

  نصوص شعرٌة  ونثرٌة )للحث على القٌم
 ٌة(ناساناإل

3 
 قواعد الرسم الكتابً

 )الخط(

  ًاألخطاء الشائعة فً الراسم الكتاب
 للحروف

1 W 2 
راسم الحروف العربٌة فً المواقع المختلفة 

 من الكلمة.

ٌة.ساسقواعد اإلمالء األ 4  

 .التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء 

4 W 8 
 همزة الوصل وهمزة القطع 

 الهمزة   المتواسطة والمتطرفة. 

 .الحذف  والزٌادة فً الكلمات العربٌة 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 أقسام الكلمة العربٌة 5

 .مفهوم االاسم  وعالماته

1 W 2 .مفهوم الفعل وعالماته 

 مفهوم الحرف  وعالماته.

الجملة العربٌة أنواع 6  

 .اسمٌةالجملة اال

3 W 6 اسمٌةنوااسخ الجملة اال. 

 الجملة الفعلٌة.

 األسالٌب العربٌة 7

 العلمً اسلوباألدبً واأل اسلوباأل

1 W 2 بعض األاسالٌب النحوٌة. 

 

 عدد األسابٌع والساعات الفعلٌة ً إجمال
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 28 

 

                                                  Practical Aspect خطة تنفٌذ  الجانب العملً  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 المهام / التمارٌن
Tutorials/ Exercises 

 عدد األسابٌع
Number of Weeks 

 الساعات الفعلٌة
Contact 
Hours 

1  .1 1 تدرٌبات لغوٌة على االشتقاق والتولٌد 

2  . 3 3 تدرٌبات على تحلٌل النصوص 

3  .1 1 تدرٌبات على رسم الحروف العربٌة فً مواضعها المختلفة 

4  .4 4 تدرٌبات على قواعد اإلمالء 

5  .1 1 تدرٌبات على أقسام الكلمة العربٌة 

6   3 3 الجملة العربٌة. أنواعتدرٌبات على 

 1 1 األسالٌب العربٌة. 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 والمناقشةdiscussion 
  ًالعصف الذهنBrainstorming 
 حل المشكالت Problem solving 
  العروض العملٌة والمحاكاةSimulation Method Practical presentations&                 
  ًالتطبٌق العملPractical in computer Lab (Lab works) 
  المهام والتكالٌفprojects 
  ًالتعلم الذاتSelf-learning 
  ًالتعلم التعاونCooperative Learning  
 تبادل الخبرات بٌن الزمالء experiences  Exchange 

  



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

III.  األنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 األنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

نوع 
التكلٌف 
)فردي/ 
 تعاونً(

الدرجة 
المستح

 قة
Mark 

 التنفٌذ أسبوع
Week Due 

 W2 4 فردي قراءة وتلخٌص بعض النصوص.   (1

2)  
تحلٌل كتابات الزمالء الكتشاف أخطاء الراسم الكتابً واإلمالئً 

 وتصوٌبهما.
 W4 2 تعاونً

3)  
نقل نص من النصوص بخط الٌد مع التركٌز على راسم الحروف بطرٌقة  

 صحٌحة.
 W5 3 فردي

4)  
تحلٌل نصوص بوضع قائمة باألفعال واألاسماء والحروف التً 

 تضمنتها. 
 W6 2 فردي

 W7 3 فردي و جمل فعلٌة وفق القواعد النحوٌة. ااسمٌةتكلٌف بإنشاء جمل   (5

6)  
تكلٌف بإدخال الحروف النااسخة ثم األفعال النااسخة على عدد من الجمل 

 وتغٌٌر ما ٌلزم تغٌٌره فً الجملة. اسمٌةاال
 W8 3 فردي

 W9 3 فردي تكلٌف بمحاكاة األاسالٌب المعطاة بأاسالٌب جدٌدة من إنشاء الطالب.  (7

  Total Score  20إجمالً الدرجة  

 

 :Learning Assessment التعلم  تقوٌم

 الرقم
No. 

 أسالٌب التقوٌم
Assessment Method 

 ( التقوٌمأسبوعموعد)
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 11 %  

% Quiz W9 5 5( 2كوز) 4  

5 
 اختبار نهاٌة الفصل
Final Exam 

W13 60 41 % 

 Total  ً100 100 اإلجمال% 

 

كتابة المراجع للمقرر )ااسم المؤلف، اسنة النشر، ااسم الكتاب، دار النشر، :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 بلد النشر(.

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة .4

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

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5

 وتطبٌقات نحوٌة، منشورات جامعة صنعاء. صنعاء.  أسست(: -نعٌم الكراعٌن وزمٌاله)د أحمد



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

كتابة المراجع للمقرر )ااسم المؤلف، اسنة النشر، ااسم الكتاب، دار النشر، :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 بلد النشر(.

 قواعد اللغة العربٌة، دار العلوم العربٌة للطباعة والنشر، بٌروت لبنان.إلى (: الدلٌل 1996حسن محمد نور الدٌن)
 ( : أكثر األخطاء اللغوٌة واإلمالئٌة شٌوعا، دار األمل للنشر، بغداد.2019األجودي)ضرغام 

 ت(: األسالٌب اإلنشائٌة فً النحو العربً، مكتبة الخانجً، القاهرة.-عبد السالم هارون)د
 (: قواعد اإلمالء، مكتبة األنجلو المصرٌة،  القاهرة.1993عبد السالم هارون)

 .(: النحو الواضح فً قواعد اللغة العربٌة ، دار المعارف، القاهرة2003أمٌن)علً الجارم ومصطفى 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... نترنتٌة ومواقع اإللكترونالمصادر 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/do
wnload/3600 

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

 

 Course Policies !! الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

1 

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

 % من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.75ٌلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطلبة للقاسم، وٌحرم الطالب مين دخيول االختبيار فيً حيال تجياوز الغٌياب  أاستاذٌقدم  -

 الحرمان من مجلس القاسم. إقرار% وٌتم 25

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

للطالب بحضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع اساعة لثالث مرات فً الفصيل الدرااسيً، وإذا تيأخر زٌيادة عين  ٌاسمح -
 المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. أاستاذثالث مرات ٌحذر شفهٌا من 

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االختبار 

 ( دقٌقة من بدء االختبار 21ال ٌاسمح للطالب بدخول االختبار النهائً إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغٌب الطالب عن االختبار النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االختبار فً الكلٌة. -

4 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

 المقرر نوع التعٌٌنات والمهام  فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تاسلٌمها وضوابط تنفٌذها وتاسلٌمها. أاستاذٌحدد  -
التكلٌيف اليذي تيأخر أو إذا تأخر الطالب فً تنفٌذ المهام وتاسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجية المهمية  -

 فً تاسلٌمه.

5 

 :Cheatingالغش 

 ن الطالب.ئوالنهائً تطبق علٌه الئحة شأو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االختبار النصفً  -
 التكالٌف .أو النقل فً التكلٌفات والمهام ٌحرم من الدرجة المخصصة للمهام أو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش  -

6 
 :Plagiarismاالنتحال 

 .ألداء االختبار نٌابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلكفً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب  -

7 
 :Other policiesاسٌااسات أخرى 

 مواعٌد تاسلٌم التكلٌفات ...الخأو ام الموباٌل إاستخدأي اسٌااسات أخرى مثل  -

  

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

