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 (1) عربٌةمواصفات مقرر: لغة 

 

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 
 المستوى األول/ الفصل األول

5. 
 المقرر )إن وجدت(المتطلبات السابقة 

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 
 فصلً / انتظام

11. 
 معد)و( مواصفات المقرر

prepared by 
 د/سعاد سالم السبع أ.

11. 
 مواصفات المقررتارٌخ اعتماد 

date of approval 
 

 

ii. وصف المقرر course description: 

فً االستماع والقراءة  وكتابة الملخصات والخط واإلمالء،  ساسٌةموضوعات تتعلق بالمهارات اللغوٌة األ ٌهدف هذا المقرر
الفعال،  أصلوبعض القواعد النحوٌة والصرفٌة والبالغٌة التً تساعد غٌر المتخصصٌن فً اللغة العربٌة على االتصال والتو

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

ذه وتلً ه .ٌة وطاقاتها التعبٌرٌة، وأنها لغة حٌاة متجددةأصلوتصوٌرٌة تؤكد لدٌهم االعتزاز بالعربٌة، واإلٌمان بكفاءتها التو
النصوص تدرٌبات لغوٌة متنوعة تنمً قدرات الطلبة على المهارات اللغوٌة وعلى فهم النصوص وتحلٌلها وتلخٌصها وتوظٌفها 

 فً تحسٌن قدراتهم اللغوٌة المستهدفة، والتعبٌر عن أفكارهم وأحاسٌسهم، واحتٌاجاتهم بلغة عربٌة سلٌمة.
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iii. مخرجات تعلم المقرر course intended learning outcomes (cilos): 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:

a1 - أصلوأسالٌبها  المساعدة فً تنمٌة مهارتً االتصال والتو ساسٌةٌُظهر معرفة وفهما سلٌما لقواعد اللغة العربٌة األ. 

a2 -  .ٌشرح النصوص المسموعة والمقروءة  بطرٌقة صحٌحة 

a3- سموع و المقروء شفهٌا وكتابٌا بلغة عربٌة سلٌمة.ٌلخص الم 

b1-  بما ٌضمن التوظٌف األمثل عند استخدامها.  ساسٌةٌُمٌز بٌن القواعد اللغوٌة األ 

b2 - .ٌقارن بٌن األسالٌب اللغوٌة المساعدة على التعبٌر السلٌم عن المعانً المختلفة 

b3-  بموضوعٌة ومنهجٌةٌناقش وٌقٌم القضاٌا اللغوٌة المعروضة علٌه. 

c1 - .ٌوظف قواعد اإلمالء فً قراءاته وكتاباته بصورة صحٌحة 

c2 - ٌطبق قواعد الرسم الكتابً الصحٌح  فً كتاباته . 

c3 -  فً عملٌتً البحث والتعلم فً مجال تخصصه بكفاءة ساسٌةٌوظف قواعد اللغة العربٌة األ. 

d1 - مفردات وأسالٌب لغوٌة فً التعبٌر عن نفسه وعن محٌطه. ٌنمً ثروته اللغوٌة باستخدام ما تعلمه من 

d2 – .ٌُطور قدراته العلمٌة والمهنٌة ذاتٌا من خالل استثمار قواعد اللغة العربٌة وأسالٌبها  المختلفة 

d3-   مع اآلخرٌن مراعٌا فً ذلك قواعد استخدام اللغة العربٌة وقٌم المجتمع. أصلٌتو 

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج:مواءمة مخرجات تعلم 
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 - ساسةٌةٌُظهر معرفة وفهما سلٌما لقواعد اللغة العربٌة األ 

وأسةةةةالٌبها  المسةةةةاعدة فةةةةً تنمٌةةةةة مهةةةةارتً االتصةةةةال 

 .أصلوالتو
A1   ٌُظهر معرفة وفهما سلٌما باللغة العربٌة وتدرٌسها

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

 
 

a2 
– 

ٌشةةةةةرح النصةةةةةوص المسةةةةةموعة والمقةةةةةروءة  بطرٌقةةةةةة 

 صحٌحة.

a3 
– 

ٌلخةةص المسةةموع و المقةةروء شةةفهٌا وكتابٌةةا بلغةةة عربٌةةة 

 سلٌمة.

b1– بما ٌضمن التوظٌةف   ساسٌةٌُمٌز بٌن القواعد اللغوٌة األ

 األمثل عند استخدامها.

B1      ًٌمارس مهارات  التفكٌر المختلفة بشكل منهج
 أثناءوإٌجابً فً تشخٌص المشكالت والقضاٌا التً تواجهه 

 العمل وٌقترح الحلول المناسبة لها. 

b2 
- 

على التعبٌر السلٌم ٌقارن بٌن األسالٌب اللغوٌة المساعدة 

 عن المعانً المختلفة.

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

b3  ٌناقش وٌقٌم القضاٌا اللغوٌة المعروضة علٌه
 .بموضوعٌة ومنهجٌة

B3  -  ٌناقش وٌقٌم الدراسات واألبحاث المرتبطة بقضاٌا
 .المجتمع بطرٌقة منهجٌة وموضوعٌة

c1-  ٌوظةةةف قواعةةةد اإلمةةةالء فةةةً قراءاتةةةه وكتاباتةةةه بصةةةورة

ٌعد بحوثا ودراسات علمٌة فً مجال تخصصه باللغة C3 صحٌحة.
 العربٌة.

 

c2- ٌطبق قواعد الرسم الكتابً الصحٌح  فً كتاباته . 

c3- فةً عملٌةة البحةث  ساسةٌةقواعد اللغةة العربٌةة األ ٌوظف

 والتعلم  فً مجال تخصصه بكفاءة.
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 باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌممواءمة مخرجات التعلم 
alignment of cilos to teaching and assessment strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم والتقوٌم:

first: alignment of knowledge and understanding cilos 

 المعرفة والفهممخرجات المقرر/ 
knowledge and understanding cilos 

 استراتٌجٌة التدرٌس
teaching 

strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
assessment strategies 

a1 -  ٌُظهةةةر معرفةةةة وفهمةةةا سةةةلٌما لقواعةةةد اللغةةةة العربٌةةةة

وأسةةةالٌبها  المسةةةاعدة فةةةً تنمٌةةةة مهةةةارتً  ساسةةةٌةاأل

 .أصلاالتصال والتو

 المحاضرة . -

 الحوار والمناقشة. -

 االكتشاف الموجه. -

 التعلم الذاتً. -

 التعلم التعاونً. -

 العصف الذهنً. -

 .المحاكاة -

االختبةةارات التحرٌرٌةةة النصةةفٌة  -

 والنهائٌة.

 االختبارات الشفهٌة. -

تقٌٌم تقةارٌر المهةام و التكةالٌف   -

 الفردٌة والجماعٌة.

االختبةةةةةةةةةةةةةةارات القصةةةةةةةةةةةةةةٌرة  -

 )الكوزات(.

a2 –  المسةةةموعة والمقةةةروءة  بطرٌقةةةة ٌشةةةرح النصةةةوص

 صحٌحة.

a3 –  ٌلخةةةص المسةةةموع و المقةةةروء شةةةفهٌا وكتابٌةةةا بلغةةةة

 عربٌة سلٌمة.

 

 ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:

second: alignment of intellectual skills cilos 

 الذهنٌةمخرجات المقرر/ المهارات 
intellectual skills cilos 

 استراتٌجٌة التدرٌس
teaching strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
assessment 
strategies 

b1– بمةةا ٌضةةمن   ساسةةٌةٌُمٌةةز بةةٌن القواعةةد اللغوٌةةة األ

 التوظٌف األمثل عند استخدامها.

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

االختبةةةةةةةارات التحرٌرٌةةةةةةةة  -

 النصفٌة والنهائٌة.

 االختبارات الشفهٌة. -

تقٌةةةةةٌم تقةةةةةارٌر المهةةةةةام و   -

التكةةةةةةةةةةةةةالٌف الفردٌةةةةةةةةةةةةةةة 

 والجماعٌة.

االختبةةةةةةةةةةارات القصةةةةةةةةةةٌرة  -

 )الكوزات(.

b2 -  ٌقةةةارن بةةةٌن األسةةةالٌب اللغوٌةةةة المسةةةاعدة علةةةى

 المختلفة.التعبٌر السلٌم عن المعانً 

b3  ٌناقش وٌقٌم القضاٌا اللغوٌة المعروضة علٌه
 .بموضوعٌة ومنهجٌة

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:

third: alignment of professional and practical skills cilos 

d1-  ٌنمةةً ثروتةةه اللغوٌةةة باسةةتخدام مةةا تعلمةةه مةةن مفةةردات

 وأسالٌب لغوٌة فً التعبٌر عن نفسه وعن محٌطه.

  
D4 –  ٌطور قدراتةه المعرفٌةة والمهنٌةة والبحثٌةة فةً مجةال

قدراتةه العلمٌةة والمهنٌةة ذاتٌةا مةن خةالل اسةتثمار ٌُطةور  -d2  تخصصه ذاتٌا.

 قواعد اللغة العربٌة وأسالٌبها المختلفة.

d3- مةةع اآلخةةرٌن مراعٌةةا فةةً ذلةةك قواعةةد اسةةتخدام  أصةةلٌتو

 اللغة العربٌة وقٌم المجتمع.

D3 – باللغةةة العربٌةةة بطالقةةة وفاعلٌةةة فةةً مجةةال  أصةةلٌتو
 تخصصه.
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 المهنٌة والعملٌةمخرجات المقرر/ المهارات 
professional and practical skills cilos 

 استراتٌجٌة التدرٌس
teaching strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
assessment 
strategies 

c1-  ٌوظف قواعد اإلمالء فً قراءاته وكتاباتةه بصةورة

 صحٌحة.

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

 مالحظة االداء. -

 االختبارات التحرٌرٌة. -

تقٌةةةةةةٌم تقةةةةةةارٌر المهةةةةةةام  -

 والتكلٌفات التطبٌقٌة.

 االختبارات الشفهٌة. -

c2- ٌطبق قواعد الرسم الكتابً الصحٌح  فً كتاباته . 

c3-  فةةً عملٌةةة  ساسةةٌةٌوظةةف قواعةةد اللغةةة العربٌةةة األ

 البحث والتعلم فً مجال تخصصه بكفاءة.

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:

 fourth: alignment of transferable (general) skills cilos 

 مخرجات المقرر
transferable (general) skills cilos 

 استراتٌجٌة التدرٌس
teaching strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
assessment 
strategies 

d1-  ٌنمةةةً ثروتةةةه اللغوٌةةةة باسةةةتخدام مةةةا تعلمةةةه مةةةن

مفةةردات وأسةةالٌب لغوٌةةة فةةً التعبٌةةر عةةن نفسةةه 

 وعن محٌطه.

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

 مالحظة األداء. -
تقٌةةةةةةةٌم تقةةةةةةةارٌر التكلٌفةةةةةةةات  -

 والمشارٌع.
 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة. -

d2-  ٌُطةةور قدراتةةه العلمٌةةة والمهنٌةةة ذاتٌةةا مةةن خةةالل

 استثمار قواعد اللغة العربٌة وأسالٌبها المختلفة.

d3- مةةع اآلخةةرٌن مراعٌةةا فةةً ذلةةك قواعةةد  أصةةلٌتو

 استخدام اللغة العربٌة وقٌم المجتمع.

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

 مالحظة األداء. -
تقٌةةةةةةةٌم تقةةةةةةةارٌر التكلٌفةةةةةةةات  -

 والمشارٌع.
 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة. -

 

v.  محتوى المقررموضوعات 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 
 أصلاالتصال والتو

 باللغة العربٌة.

  أصةةةلمفهةةةوم عملٌتةةةً االتصةةةال والتو
 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(
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نصوص شةعرٌة  ونثرٌةة )للحةث علةى 
 ٌة(اإلنسانالقٌم 

3 

 قواعد الرسم الكتابً
 )الخط(

األخطاء الشائعة فً الرسم الكتابً 
 .للحروف

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

d2, d3 
رسم الحروف العربٌة فً المواقع 

 المختلفة من الكلمة.

4 
قواعد اإلمالء 

.ساسٌةاأل  

  التةةةاء المربوطةةةة والتةةةاء المفتوحةةةة
 والهاء.

4 w 8 

a1, a2, a3, 
b1,b3. c1, 
c2,  c3, d1, 

d2, d3 

 همزة الوصل وهمزة القطع. 

 الهمزة   المتوسطة والمتطرفة. 

  الحةةةةةذف  والزٌةةةةةادة فةةةةةً الكلمةةةةةات
 العربٌة.

 أقسام 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.

 أنواع الجملة العربٌة 6

 الجملة االسمٌة.

3 w 6 

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

c1, c2,  c3, 
d1, d2, d3 

 نواسخ الجملة االسمٌة.

 الجملة الفعلٌة.

 األسالٌب العربٌة 7

 .العلمً سلوباألدبً واأل سلوباأل

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 
  ًتةةةةدرٌبات علةةةةى رسةةةةم الحةةةةروف العربٌةةةةة فةةةة

 المختلفة.مواضعها 
1 1 

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

4 
 .تدرٌبات على قواعد اإلمالء 

4 4 
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. تدرٌبات لتمٌٌز أنواع 
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  

 

 :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. والتكلٌفات  األنشطةtasks and assignments: 

 م
No 

 / التكلٌف األنشطة
assignments/ tasks 

نوع التكلٌف 
)فردي/ 
 تعاونً(

الدرجة 
 المستحقة
mark 

 أسبوع التنفٌذ
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)  
الكتشاف أخطاء تحلٌل كتابات الزمالء 

 الرسم الكتابً واإلمالئً وتصوٌبها.
 w4 2 تعاونً

a1, a2, a3, b1, 
b2,b3. c1, c2,  c3, 
d1, d2, d3 
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3)  
نقل نص من النصوص بخط الٌد مع 
التركٌز على رسم الحروف بطرٌقة  

 صحٌحة، والتفكر فً كتابته كتقٌٌم ذاتً.
 w5 3 فردي

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

4)  
تحلٌل نصوص مختارة بوضع قائمة 

باألفعال واألسماء والحروف التً 
 تضمنتها . 

 w6 2 فردي
a1, a2, a3, b1, 
b2,b3. c1, c2,  c3, 
d1, d2, d3 

5)  
تكلٌف بإنشاء جمل اسمٌة وجمل فعلٌة 

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

6)  

تكلٌف بإدخال الحروف الناسخة ثم 
األفعال الناسخة على عدد من الجمل 

االسمٌة وتغٌٌر ما ٌلزم تغٌٌره فً 
 الجملة.

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

7)  
تكلٌف بمحاكاة األسالٌب المعطاة 
 بأسالٌب جدٌدة من إنشاء الطالب.

 w9 3 فردي
a1, a2, a3, b1, 
b2,b3. c1, c2,  c3, 
d1, d2, d3 

   total score  20إجمالً الدرجة  

 

vii. التعلم تقٌٌم learning assessment: 

 الرقم
no. 

 أنشطة التقٌٌم 
assessment tasks 

 أسبوع التقٌٌم
week due 

 الدرجة
mark 

نسبة الدرجة إلى 
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 
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كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم 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.2017سعاد سالم السبع)

 :essential referencesالمراجع المساندة  .2

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

 ألخطاء اللغوٌة واإلمالئٌة شٌوعا، دار األمل للنشر، بغداد.( : أكثر ا2019ضرغام األجودي)
 ت(: األسالٌب اإلنشائٌة فً النحو العربً، مكتبة الخانجً، القاهرة.-عبد السالم هارون)د
 (: قواعد اإلمالء، مكتبة األنجلو المصرٌة،  القاهرة.1993عبد السالم هارون)

 .فً قواعد اللغة العربٌة ، دار المعارف، القاهرة(: النحو الواضح 2003علً الجارم ومصطفى أمٌن)

 .electronic materials and web sites etc... اإلنترنتالمصادر اإللكترونٌة ومواقع  .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/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:

1 

 : class attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.75ٌلتزم الطالب بحضور % 

  أستاذ المقةرر تقرٌةرا بحضةور وغٌةاب الطلبةة للقسةم، وٌحةرم الطالةب مةن دخةول االختبةار فةً حةال تجةاوز الغٌةاب ٌقدم
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25

2 

 :tardyالحضور المتأخر 

 للطالب بحضور المحاضةرة إذا تةأخر لمةدة ربةع سةاعة لةثالث مةرات فةً الفصةل الدراسةً، وإذا تةأخر زٌةادة عةن  ٌسمح
 ثالث مرات ٌحذر شفهٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

3 

 :exam attendance/punctualityضوابط االختبار 

 ( دقٌقة من بدء االختبار 22ال ٌسمح للطالب بدخول االختبار النهائً إذا تأخر مقدار ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االختبار النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االختبار فً الكلٌة 

4 

 :assignments & projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

  ًبداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذها وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات والمهام  ف 

  ًإذا تأخر الطالب فً تنفٌذ المهام وتسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة المهمة أو التكلٌةف الةذي تةأخر فة
 تسلٌمه.

5 

 :cheatingالغش 

 ًن الطالب.ئوتطبق علٌه الئحة ش فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االختبار النصفً أو النهائ 

 . فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمهام ٌحرم من الدرجة المخصصة للمهام أو التكالٌف 

http://archive.org/do
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6 
 :plagiarismاالنتحال 

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االختبار نٌابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك. 

7 
 :other policiesسٌاسات أخرى 

 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ...الخ 

 
 
 

(1): لغة عربٌة خطة مقرر  
 

i.  معلومات عن أستاذ المقررinformation about faculty member responsible for the 

course 

 االسم
name  

الساعات المكتبٌة 
 )أسبوعٌا(

office hours 
 / أسبوعٌا(3) 

 المكان ورقم 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 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 
 المستوى األول/ الفصل األول

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

 فصلً / انتظام نظام الدراسة  .9
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study system 

11.  
 معد)و( مواصفات المقرر

prepared by 
 د/سعاد سالم السبع أ.

11.  
 مواصفات المقررتارٌخ اعتماد 

date of approval 
 

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

 

 :course descriptionوصف المقرر 

فً االستماع والقراءة  وكتابة الملخصات والخط واإلمالء،  ساسٌةموضوعات تتعلق بالمهارات اللغوٌة األ ٌهدف هذا المقرر 
الفعال،  أصلوبعض القواعد النحوٌة والصرفٌة والبالغٌة التً تساعد غٌر المتخصصٌن فً اللغة العربٌة على االتصال والتو

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

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

 .فً تحسٌن قدراتهم اللغوٌة المستهدفة، والتعبٌر عن أفكارهم وأحاسٌسهم، واحتٌاجاتهم بلغة عربٌة سلٌمة

 

i. مخرجات تعلم المقرر )outcomes (ciloscourse intended learning : 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:

a1 - أصلوأسالٌبها  المساعدة فً تنمٌة مهارتً االتصال والتو ساسٌةٌُظهر معرفة وفهما سلٌما لقواعد اللغة العربٌة األ. 

a2 -  ..ٌشرح النصوص المسموعة والمقروءة  بطرٌقة صحٌحة 

a3-  المسموع و المقروء شفهٌا وكتابٌا بلغة عربٌة سلٌمة.ٌلخص 

b1-  بما ٌضمن التوظٌف األمثل عند استخدامها.  ساسٌةٌُمٌز بٌن القواعد اللغوٌة األ 

b2 - .ٌقارن بٌن األسالٌب اللغوٌة المساعدة على التعبٌر السلٌم عن المعانً المختلفة 

b3  بموضوعٌة ومنهجٌة.ٌناقش وٌقٌم القضاٌا اللغوٌة المعروضة علٌه 

c1 - .ٌوظف قواعد اإلمالء فً قراءاته وكتاباته بصورة صحٌحة 

c2 - ٌطبق قواعد الرسم الكتابً الصحٌح  فً كتاباته . 

c3 -  فً عملٌة البحث والتعلم وفً مجال تخصصه بكفاءة ساسٌةٌوظف قواعد اللغة العربٌة األ. 

d1 - مفردات وأسالٌب لغوٌة فً التعبٌر عن نفسه وعن محٌطه. ٌنمً ثروته اللغوٌة باستخدام ما تعلمه من 

d2 – .ٌُطور قدراته العلمٌة والمهنٌة ذاتٌا من خالل استثمار قواعد اللغة العربٌة وأسالٌبها  المختلفة 

d3-   مع اآلخرٌن مراعٌا فً ذلك قواعد استخدام اللغة العربٌة وقٌم المجتمع. أصلٌتو 

 

 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 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 باللغة العربٌة. أصلاالتصال والتو 1

 - أصلمفهوم عملٌتً االتصال والتو  
 وطبٌعتهما

1 w 2 
  . مفهوم اللغة ووظائفها 
 خصائص اللغة العربٌة. 

 والقراءة نصوص لالستماع 2

  نصوص قرآنٌة) للحث على التفكٌر
 .والعلم(

3 w 6 
  نصوص من الحدٌث الشرٌف) للحث على

 .العمل(

  نصوص شعرٌة  ونثرٌة )للحث على القٌم
 ٌة(اإلنسان

3 

األخطاء الشائعة فً الرسم الكتابً   )الخط( قواعد الرسم الكتابً
 للحروف

1 w 2 
رسم الحروف العربٌة فً المواقع المختلفة 

 من الكلمة.

.ساسٌةقواعد اإلمالء األ 4  

  والهاء.التاء المربوطة والتاء المفتوحة 

4 w 8 
 همزة الوصل وهمزة القطع 

 الهمزة   المتوسطة والمتطرفة. 

 .الحذف  والزٌادة فً الكلمات العربٌة 

 أقسام الكلمة العربٌة 5

 .مفهوم االسم  وعالماته

1 w 2 .مفهوم الفعل وعالماته 

 مفهوم الحرف  وعالماته.

 أنواع الجملة العربٌة 6

 االسمٌة.الجملة 

3 w 6 .نواسخ الجملة االسمٌة 

 الجملة الفعلٌة.

 األسالٌب العربٌة 7

 العلمً سلوباألدبً واأل سلوباأل

1 w 2 .بعض األسالٌب النحوٌة 

 

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

41 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 
  تدرٌبات على رسم الحرروف العربٌرة فرً مواضرعها

 المختلفة.
1 1 

4 
 .تدرٌبات على قواعد اإلمالء 

4 4 

5  .1 1 تدرٌبات على أقسام الكلمة العربٌة 

6  .3 3 تدرٌبات على أنواع الجملة العربٌة 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 1 1 تدرٌبات على أنواع األسالٌب العربٌة. 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  

  الخبرات بٌن الزمالءتبادل experiences  exchange 

 

 :tasks and assignmentsوالتكلٌفات  األنشطة

 م
no 

 / التكلٌف األنشطة
assignments/ tasks 

نوع التكلٌف 
 )فردي/ تعاونً(

 الدرجة المستحقة
mark 

 أسبوع التنفٌذ
week due 

 w2 4 فردي قراءة وتلخٌص بعض النصوص.   (1

2)  
الزمالء الكتشاف أخطاء الرسم الكتابً تحلٌل كتابات 

 واإلمالئً وتصوٌبهما.
 w4 2 تعاونً

3)  
نقل نص من النصوص بخط الٌد مع التركٌز على رسم 

 الحروف بطرٌقة  صحٌحة.
 w5 3 فردي

4)  
تحلٌل نصوص بوضع قائمة باألفعال واألسماء والحروف 

 التً تضمنتها. 
 w6 2 فردي

5)  
فعلٌة وفق القواعد تكلٌف بإنشاء جمل اسمٌة و جمل 

 النحوٌة.
 w7 3 فردي

6)  
تكلٌف بإدخال الحروف الناسخة ثم األفعال الناسخة على 
 عدد من الجمل االسمٌة وتغٌٌر ما ٌلزم تغٌٌره فً الجملة.

 w8 3 فردي

7)  
تكلٌف بمحاكاة األسالٌب المعطاة بأسالٌب جدٌدة من إنشاء 

 الطالب.
 w9 3 فردي

  total score  20إجمالً الدرجة  

 

 :learning assessment التعلم  تقوٌم

 الرقم
no. 

 أسالٌب التقوٌم
assessment method 

 موعد)أسبوع( التقوٌم
week due 

 الدرجة
mark 

 الوزن النسبً%
proportion of final 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

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 12 %  

% quiz w9 5 5( 2كوز) 4  

5 
 اختبار نهاٌة الفصل  

final exam  
w13 60 42 % 

total  ً100 100 اإلجمال% 

 

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

 

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

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

 :essential referencesالمراجع المساندة  .5

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

 مل للنشر، بغداد.( : أكثر األخطاء اللغوٌة واإلمالئٌة شٌوعا، دار األ2219ضرغام األجودي)
 ت(: األسالٌب اإلنشائٌة فً النحو العربً، مكتبة الخانجً، القاهرة.-عبد السالم هارون)د
 (: قواعد اإلمالء، مكتبة األنجلو المصرٌة،  القاهرة.1993عبد السالم هارون)

 .اهرة(: النحو الواضح فً قواعد اللغة العربٌة ، دار المعارف، الق2223علً الجارم ومصطفى أمٌن)

  etcelectronic materials and web sites.... اإلنترنتالمصادر اإللكترونٌة ومواقع  .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/d

ownload/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:

 : class attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

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


 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.75الطالب بحضور ٌلتزم % 

  ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطلبة للقسم، وٌحرم الطالةب مةن دخةول االختبةار فةً حةال تجةاوز الغٌةاب
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25

2 

 :tardyالحضور المتأخر 

 للطالب بحضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فةً الفصةل الدراسةً، وإذا تةأخر زٌةادة عةن  ٌسمح
 ثالث مرات ٌحذر شفهٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

3 

 :exam attendance/punctualityضوابط االختبار 

 ( دقٌقة من بدء االختبار 22ال ٌسمح للطالب بدخول االختبار النهائً إذا تأخر مقدار ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االختبار النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االختبار فً الكلٌة 

4 

 :assignments & projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

  ًبداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذها وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات والمهام  ف 

  إذا تأخر الطالب فً تنفٌذ المهام وتسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم مةن درجةة المهمةة أو التكلٌةف الةذي تةأخر
 فً تسلٌمه.

5 

 :cheatingالغش 

 ًن الطالب.ئوتطبق علٌه الئحة ش فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االختبار النصفً أو النهائ 

 . فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمهام ٌحرم من الدرجة المخصصة للمهام أو التكالٌف 

6 
 :plagiarismاالنتحال 

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االختبار نٌابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك. 

7 
 :other policiesسٌاسات أخرى 

 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ...الخ 
 


