
 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 (1) عربٌةمواصفات ممرر: لغة 
 

I.  معلومات عامة عن الممررgeneral information about the course: 

1. 
 اسم الممرر

course title 
 1عربٌة لغة 

2. 
 رمز الممرر ورلمه

course code and number 
ur1 

3. 
 المعتمدة للممررالساعات 

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. 
 )إن وجدت(المتطلبات السابمة الممرر 

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 السبعأ.

11. 
 مواصفات الممررتاريخ اعتماد 

date of approval 
 

 

II. وصف الممرر course description: 

االستماع والمراءة  وكتابة الملخصات والخط واإلمالء، ٌتناول هذا الممرر موضوعات تتعلك بالمهارات اللغوٌة األساسٌة فً 
وبعض المواعد النحوٌة والصرفٌة والبالغٌة التً تساعد غٌر المتخصصٌن فً اللغة العربٌة على االتصال والتواصل الفعال، 

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

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

 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): 

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطالب لادرا على أن:
a1 - .ٌُظهر معرفة وفهما سلٌما لمواعد اللغة العربٌة األساسٌة وأسالٌبها  المساعدة فً تنمٌة مهارتً االتصال والتواصل 
a2 -  .ٌشرح النصوص المسموعة والممروءة  بطرٌمة صحٌحة 
a3- مروء شفهٌا وكتابٌا بلغة عربٌة سلٌمة.ٌلخص المسموع و الم 
b1-  .ٌُمٌز بٌن المواعد اللغوٌة األساسٌة  بما ٌضمن التوظٌف األمثل عند استخدامها 
b2 - .ٌمارن بٌن األسالٌب اللغوٌة المساعدة على التعبٌر السلٌم عن المعانً المختلفة 
b3-  ومنهجٌةٌنالش وٌمٌم المضاٌا اللغوٌة المعروضة علٌه بموضوعٌة. 
c1 - .ٌوظف لواعد اإلمالء فً لراءاته وكتاباته بصورة صحٌحة 
c2 - ٌطبك لواعد الرسم الكتابً الصحٌح  فً كتاباته . 
c3 -  ٌوظف لواعد اللغة العربٌة األساسٌة فً عملٌتً البحث والتعلم فً مجال تخصصه بكفاءة. 
d1 -  وأسالٌب لغوٌة فً التعبٌر عن نفسه وعن محٌطه.ٌنمً ثروته اللغوٌة باستخدام ما تعلمه من مفردات 
d2 – .ٌُطور لدراته العلمٌة والمهنٌة ذاتٌا من خالل استثمار لواعد اللغة العربٌة وأسالٌبها  المختلفة 
d3-   .ٌتواصل مع اآلخرٌن مراعٌا فً ذلن لواعد استخدام اللغة العربٌة ولٌم المجتمع 

 

 
 

IV.  مخرجات التعلم للبرنامج:مواءمة مخرجات تعلم الممرر مع 
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 -  يُظهر معرفة وفهماا لاميما واواعاد اومااة اوعراياة اةلالاية
وألااااااوياها  اوملااااااعد  فاااااا تصمياااااة مهاااااارتا ا ت اااااا  

 واوتوا  .

A1  يُظهر معرفة وفهما لميما ااوماة اوعراية وتدريلها
وتطويرها وتعميم التعماوها كماة عممية وتعميمية  فا 

 اوعممية واومعرفية.مختمف اومجا ت 
 
 

a2– .يشرح اوص وص اوملموعة واوماروء   اطرياة  حيحة 

a3–  يمخااص اوملااموا و اوماااروء شاااهيا وكتاايااا اماااة عرايااة
 لميمة.

b1–  يُميز اين اواواعاد اوماوياة اةلالاية  اماا ياامن اوتوظياف
 اةمث  عصد التخدامها.

B1   يمارس مهارات  اوتاكير اومختماة اشك  مصهجا وإيجااا
فا تشخيص اومشكالت واوااايا اوتا تواجهه أثصاء 

 اوعم  وياترح اوحمو  اومصالاة وها. 

b2-  ياارن اين اةلاويب اوماوية اوملااعد  عماا اوتعايار اولاميم
 عن اومعاصا اومختماة.

B2   يعار عن أفكاره اواوح ومواوعية ، ويتحاور
 اإيجااية مع زمالئه ورؤلائه ومرؤوليه فا اوعم .

b3  يصاقش ويايم اوااايا اوماوية اومعرواة عميه امواوعية
 .ومصهجية

B3   يصاقش ويايم اودرالات واةاحاث اومرتاطة اااايا
 .اومجتمع اطرياة مصهجية ومواوعية

c1-  اإلماااالء فاااا قراءاتاااه وكتاااتاااه ا اااور  يوظاااف قواعاااد
يعد احوثا ودرالات عممية فا مجا  تخ  ه ااوماة C3   حيحة.

 اوعراية.
 

c2- يطاق قواعد اورلم اوكتااا او حيح  فا كتاااته . 

c3-  يوظااف قواعااد اوماااة اوعرايااة اةلالااية فااا عمميااة اواحااث
 واوتعمم  فا مجا  تخ  ه اكااء .

d1-  اوماوياااة االاااتخدام ماااا تعمماااه مااان مااااردات يصماااا ثروتاااه
 وألاويب واوية فا اوتعاير عن صاله وعن محيطه.

  
D4   يطور قدراته اومعرفية واومهصية واواحثية فا مجا

  تخ  ه ذاتيا.
d2-  يُطااور قدراتااه اوعمميااة واومهصيااة ذاتيااا ماان خااال  الااتثمار

 قواعد اوماة اوعراية وألاوياها اومختماة.

d3-  يتوا   مع اآلخرين مراعيا فا ذوك قواعد التخدام اوماة
 اوعراية وقيم اومجتمع.

D3   يتوا   ااوماة اوعراية اطالقة وفاعمية فا مجا
 تخ  ه.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتموٌم
alignment of cilos to teaching and assessment strategies 

 

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

 مخرجات الممرر/ المعرفة والفهم
knowledge and understanding cilos 

 استراتٌجٌة التدرٌس
teaching 

strategies 

 التموٌماستراتٌجٌة 
assessment strategies 

a1 -  يُظهااار معرفاااة وفهماااا لاااميما واواعاااد اومااااة اوعراياااة
اةلالاااية وألاااااوياها  اوملااااعد  فااااا تصمياااة مهااااارتا 

 ا ت ا  واوتوا  .

 اومحاار  . -
 اوحوار واومصاقشة. -
 ا كتشاف اوموجه. -
 اوتعمم اوذاتا. -
 اوتعمم اوتعاوصا. -
 اوع ف اوذهصا. -
 .اومحاكا  -

اوتحريرياااة اوص ااااية  ا ختااااارات -
 واوصهائية.

 ا ختاارات اوشاهية. -
تاياايم تاااارير اومهااام و اوتكاااويف   -

 اواردية واوجماعية.
 ا ختاارات اوا ير  )اوكوزات(. -

a2 –  يشاااارح اوص ااااوص اوملااااموعة واوماااااروء   اطرياااااة
  حيحة.

a3 –  يمخص اوملموا و اوماروء شاهيا وكتااياا امااة عراياة
 لميمة.

 

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

 مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة
intellectual skills cilos 

 استراتٌجٌة التدرٌس
teaching strategies 

 استراتٌجٌة التموٌم
assessment 
strategies 

b1–  يُميااز اااين اواواعااد اوماويااة اةلالااية  امااا يااامن
 اوتوظيف اةمث  عصد التخدامها.

 اومحاار   -
 اوحوار واومصاقشة. -
 ا كتشاف اوموجه. -
 اوع ف اوذهصا. -
 اوتعمم اوذاتا. -
 ح  اومشكالت. -
 مجموعات اوعم . -

ا ختاااااااااارات اوتحريريااااااااة  -
 اوص اية واوصهائية.

 ا ختاارات اوشاهية. -
تاياااااايم تاااااااارير اومهااااااام و   -

اوتكااااااااااااااااويف اواردياااااااااااااااة 
 واوجماعية.

ا ختااااااااااااارات اوا اااااااااااير   -
 )اوكوزات(.

b2 -  ياارن اين اةلاويب اوماوية اوملااعد  عماا اوتعايار
 اولميم عن اومعاصا اومختماة.

b3  يصاقش ويايم اوااايا اوماوية اومعرواة عميه
 .امواوعية ومصهجية

 

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

 مخرجات الممرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
professional and practical skills cilos 

 استراتٌجٌة التدرٌس
teaching strategies 

 استراتٌجٌة التموٌم
assessment 
strategies 

c1-   يوظف قواعاد اإلماالء فاا قراءاتاه وكتاااتاه ا اور
  حيحة.

 اوعروض اوعممية واومحاكا . -
 اوتطاياات اوعممية واوتكاويف. -
 ح  اومشكالت. -
 اوتعمم اوتعاوصا. -
 تااد  اوخارات اين اوزمالء. -
 اوحوار واومصاقشة. -
 اوتعمم اوذاتا. -

 ا داء.مالحظة  -
 ا ختاارات اوتحريرية. -
تايااااااايم تااااااااارير اومهاااااااام  -

 واوتكمياات اوتطاياية.
 ا ختاارات اوشاهية. -

c2- يطاق قواعد اورلم اوكتااا او حيح  فا كتاااته . 

c3-   يوظااف قواعااد اوماااة اوعرايااة اةلالااية فااا عمميااة
 اواحث واوتعمم فا مجا  تخ  ه اكااء .
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     تعلم الممرر )المهارات العامة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتموٌم: رابعا: مواءمة مخرجات
 fourth: alignment of transferable (general) skills cilos 

 مخرجات الممرر
transferable (general) skills cilos 

 استراتٌجٌة التدرٌس
teaching strategies 

 استراتٌجٌة التموٌم
assessment 
strategies 

d1-  يصماااا ثروتاااه اوماوياااة االاااتخدام ماااا تعمماااه مااان
ماردات وألاويب واوية فا اوتعاير عن صاله وعن 

 محيطه.

 اوحوار واومصاقشة -
 اوتعمم اوذاتا -
 اوتعمم اوتعاوصا. -
 اومهام واوتكاويف. -
 تااد  اوخارات اين اوزمالء -

 مالحظة اةداء. -
تايااااااايم تااااااااارير اوتكميااااااااات  -

 واومشاريع.
يُطااور قدراتااه اوعمميااة واومهصيااة ذاتيااا ماان خااال   -d2 اوتاديمية.تاييم اوعروض  -

 التثمار قواعد اوماة اوعراية وألاوياها اومختماة.

d3-  يتوا ااا  ماااع اآلخااارين مراعياااا فاااا ذواااك قواعاااد
 التخدام اوماة اوعراية وقيم اومجتمع.

 اوحوار واومصاقشة -
 اوتعمم اوذاتا -
 اوتعمم اوتعاوصا. -
 اومهام واوتكاويف. -
 تااد  اوخارات اين اوزمالء -

 مالحظة اةداء. -
تايااااااايم تااااااااارير اوتكميااااااااات  -

 واومشاريع.
 تاييم اوعروض اوتاديمية. -

 

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 
ا ت ا  واوتوا   
 ااوماة اوعراية.

ماهااااوم عمميتااااا ا ت ااااا  واوتوا اااا   
 وطايعتهما

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

d1 
 ماهوم اوماة ووظائاها . 
 .خ ائص اوماة اوعراية

2 
 ص وص واللتماا

 واواراء  

ص وص قرآصية) ومحث عما اوتاكير 
 .واوعمم(

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

c2, d1 

ص وص من اوحديث اوشريف) ومحث 
 .عما اوعم (

)ومحااث عمااا ص ااوص شااعرية  وصثريااة 
 اوايم اإلصلاصية(

3 

 قواعد اورلم اوكتااا
 )اوخط(

اةخطاء اوشائعة فا اورلم اوكتااا 
 .ومحروف

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

d2, d3 
رلم اوحروف اوعراية فا اومواقع 

 اومختماة من اوكممة.

 قواعد اإلمالء اةلالية. 4

 واوهاء.اوتاء اومراوطة واوتاء اوماتوحة 

4 w 8 

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

d2, d3 

 .همز  اوو   وهمز  اواطع

 .اوهمز    اومتولطة واومتطرفة

 اوحذف  واوزياد  فا اوكممات اوعراية.

 أقلام اوكممة اوعراية 5

 .ماهوم ا لم  وعالماته

1 w 2 

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

c1, c2,  c3, 
d1, d2, d3 

 ماهوم اواع  وعالماته.

 ماهوم اوحرف  وعالماته.
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 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 أصواا اوجممة اوعراية 6

 اوجممة ا لمية.

3 w 6 

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

c1, c2,  c3, 
d1, d2, d3 

 صوالخ اوجممة ا لمية.

 اوجممة اواعمية.

 اةلاويب اوعراية 7

 .اوعممااةلموب اةداا واةلموب 

1 w 2 

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

c1, c2,  c3, 
d1, d2, d3 

 اعض اةلاويب اوصحوية.

 

 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  .1 1 تدرٌبات لغوٌة على االشتماق والتولٌد 
a1, a2, a3, b1, 

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

2  3 3 تحلٌل النصوص . تدرٌبات على 
a1, a2, a3, b1, 

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

3 
  ًتددددددرٌبات علدددددى رسدددددم الحدددددروف العربٌدددددة فددددد

 مواضعها المختلفة.
1 1 

a1, a2, a3, b1, 
b2,b3. c1, c2,  c3, 

d1, d2, d3 

4 
 .تدرٌبات على لواعد اإلمالء 

4 4 
a1, a2, a3, b1, 

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

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

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

6  .3 3 تدرٌبات لتمٌٌز أنواع الجملة العربٌة 
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 
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 .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.  األنشطة والتكلٌفاتtasks and assignments: 

 م
no 

 األنشطة / التكلٌف
assignments/ tasks 

نوع التكلٌف 
)فردي/ 
 تعاونً(

الدرجة 
 المستحمة
mark 

 أسبوع التنفٌذ
week due 

 مخرجات التعلم
cilos (symbols) 

 w2 4 فردي قراء  وتمخيص اعض اوص وص.   (1
a1, a2, a3, b1, 
b2,b3. c1, c2,  c3, 
d1, d2, d3 

2)  
تحمي  كتااات اوزمالء  كتشاف أخطاء 

 اورلم اوكتااا واإلمالئا وت وياها.
 w4 2 تعاونً

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

3)  
صا  صص من اوص وص اخط اويد مع 
اوتركيز عما رلم اوحروف اطرياة  

  حيحة، واوتاكر فا كتااته كتاييم ذاتا.
 w5 3 فردي

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

4)  
تحمي  ص وص مختار  اواع قائمة 
ااةفعا  واةلماء واوحروف اوتا 

 تامصتها . 
 w6 2 فردي

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

5)  
تكميف اإصشاء جم  المية وجم  فعمية 

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

6)  
تكميف اإدخا  اوحروف اوصالخة ثم 
اةفعا  اوصالخة عما عدد من اوجم  

 ا لمية وتايير ما يمزم تاييره فا اوجممة.
 w8 3 فردي

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

7)  
تكميف امحاكا  اةلاويب اومعطا  األاويب 

 جديد  من إصشاء اوطاوب.
 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. 

 أنشطة التمٌٌم 
assessment tasks 

 أسبوع التمٌٌم
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 11 %  
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 41 % 

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 

 

كتااة اومراجع وممارر )الم اومؤوف، لصة اوصشر، الم اوكتاب، دار اوصشر، امد :  learning resourcesمصادر التعلم 
 اوصشر(.

 

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

 ( : التدرٌبات اللغوٌة فً لواعد اإلمالء والنحو والصرف ، مكتبة الصادق صنعاء.2117سعاد سالم السبع)

 :essential referencesالمراجع المساندة  .2

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

 ( : أكثر األخطاء اللغوٌة واإلمالئٌة شٌوعا، دار األمل للنشر، بغداد.2119ضرغام األجودي)
 هرة.ت(: األسالٌب اإلنشائٌة فً النحو العربً، مكتبة الخانجً، الما-عبد السالم هارون)د
 (: لواعد اإلمالء، مكتبة األنجلو المصرٌة،  الماهرة.1993عبد السالم هارون)

 .(: النحو الواضح فً لواعد اللغة العربٌة ، دار المعارف، الماهرة2113علً الجارم ومصطفى أمٌن)

 .electronic materials and web sites etcالمصادر اإللكترونٌة وموالع اإلنترنت...  .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 

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

1 

 : class attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

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

  25ٌمدم أستاذ الممرر تمرٌرا بحضور وغٌاب الطلبة للمسم، وٌحرم الطالب من دخول االختبدار فدً حدال تجداوز الغٌداب %
 مجلس المسم.وٌتم الرار الحرمان من 

2 

 :tardyالحضور المتأخر 

 للطالب بحضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فدً الفصدل الدراسدً، وإذا تدأخر زٌدادة عدن ثدالث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفهٌا من أستاذ الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

3 

 : attendance/punctualityexamضوابط االختبار 

 ( دلٌمة من بدء االختبار 21ال ٌسمح للطالب بدخول االختبار النهائً إذا تأخر ممدار ) 

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

4 

 :assignments & projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

  نوع التعٌٌنات والمهام  فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذها وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ الممرر 

  ًإذا تأخر الطالب فً تنفٌذ المهام وتسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجدة المهمدة أو التكلٌدف الدذي تدأخر فد
 تسلٌمه.

5 

 :cheatingالغش 

  ًاالختبار النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة شؤون الطالب.فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش ف 

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

6 
 :plagiarismاالنتحال 

  الالئحة الخاصة بذلنفً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االختبار نٌابة عنه تطبك. 

7 
 :other policiesسٌاسات أخرى 

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

i.  معلومات عن أستاذ الممررinformation about faculty member responsible for the course 

 االسم
name  

المكتبٌة  الساعات
 )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 

       

 

IX.  معلومات عامة عن الممررgeneral information about the course  : 

1. 
 اسم الممرر

course title 
 1عربٌة لغة 

2.  
 رمز الممرر ورلمه

course code and number 
ur111 

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 السبعأ.

11.  
 مواصفات الممررتاريخ اعتماد 

date of approval 
 

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

 :course descriptionوصف الممرر 

يتصاو  هذا اومارر مواوعات تتعمق ااومهارات اوماوية اةلالية فا ا لتماا واواراء   وكتااة اوممخ ات واوخط واإلمالء،  
واعض اواواعد اوصحوية واو رفية واواالغية اوتا تلاعد غير اومتخ  ين فا اوماة اوعراية عما ا ت ا  واوتوا   اواعا ، ويتم 
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  اعض اوص وص اوماوية من اوارآن اوكريم ومن اوحديث اوشريف ومن اوص وص اةداية اوعراية عرض اومهارات اوماوية من خال
)اوشعرية واوصثرية( اوتا تصما وديهم اومهارات اوماوية وتذوق جما  اوماة اوعراية، وفهم ما تحممه من طاقات تعايرية وت ويرية 

مية وطاقاتها اوتعايرية، وأصها واة حيا  متجدد . وتما هذه اوص وص تدرياات تؤكد وديهم ا عتزاز ااوعراية، واإليمان اكااءتها اوتوا 
واوية متصوعة تصما قدرات اوطماة عما اومهارات اوماوية وعما فهم اوص وص وتحميمها وتمخي ها وتوظياها فا تحلين قدراتهم 

 لميمة.اوماوية اوملتهدفة، واوتعاير عن أفكارهم وأحاليلهم، واحتياجاتهم اماة عراية 

 

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

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطالب لادرا على أن:
a1 - .  يُظهر معرفة وفهما لميما واواعد اوماة اوعراية اةلالية وألاوياها  اوملاعد  فا تصمية مهارتا ا ت ا  واوتوا 
a2 -  ..يشرح اوص وص اوملموعة واوماروء   اطرياة  حيحة 
a3- .يمخص اوملموا و اوماروء شاهيا وكتاايا اماة عراية لميمة 
b1-  .يُميز اين اواواعد اوماوية اةلالية  اما يامن اوتوظيف اةمث  عصد التخدامها 
b2 - عاصا اومختماة.ياارن اين اةلاويب اوماوية اوملاعد  عما اوتعاير اولميم عن اوم 
b3 .يصاقش ويايم اوااايا اوماوية اومعرواة عميه امواوعية ومصهجية 
c1 - .يوظف قواعد اإلمالء فا قراءاته وكتاااته ا ور   حيحة 
c2 - يطاق قواعد اورلم اوكتااا او حيح  فا كتاااته . 
c3 -   مجا  تخ  ه اكااء يوظف قواعد اوماة اوعراية اةلالية فا عممية اواحث واوتعمم وفا. 
d1 - .يصما ثروته اوماوية االتخدام ما تعممه من ماردات وألاويب واوية فا اوتعاير عن صاله وعن محيطه 
d2 – .يُطور قدراته اوعممية واومهصية ذاتيا من خال  التثمار قواعد اوماة اوعراية وألاوياها  اومختماة 
d3-   د التخدام اوماة اوعراية وقيم اومجتمع.يتوا   مع اآلخرين مراعيا فا ذوك قواع 

 

 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 

 االتصال والتواصل باللغة العربٌة. 1

 -   مفهوم عملٌتً االتصال والتواصل
 وطبٌعتهما

1 w 2 
  . مفهوم اللغة ووظائفها 
 خصائص اللغة العربٌة. 

 نصوص لالستماع والمراءة 2

  التفكٌر والعلم(نصوص لرآنٌة) للحث على. 

3 w 6 
  نصوص من الحدٌث الشرٌف) للحث على

 .العمل(

  نصوص شعرٌة  ونثرٌة )للحث على المٌم
 اإلنسانٌة(

3 

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

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

 لواعد اإلمالء األساسٌة. 4

 .التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء 

4 w 8 
 همزة الوصل وهمزة المطع 

 الهمزة   المتوسطة والمتطرفة. 

 .الحذف  والزٌادة فً الكلمات العربٌة 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 ألسام الكلمة العربٌة 5

 .مفهوم االسم  وعالماته

1 w 2 .مفهوم الفعل وعالماته 

 مفهوم الحرف  وعالماته.

 أنواع الجملة العربٌة 6

 الجملة االسمٌة.

3 w 6 .نواسخ الجملة االسمٌة 

 الجملة الفعلٌة.

 األسالٌب العربٌة 7
 األسلوب األدبً واألسلوب العلمً

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:

 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 
  تدددرٌبات علددى رسددم الحددروف العربٌددة فددً مواضددعها

 المختلفة.
1 1 

4  .4 4 تدرٌبات على لواعد اإلمالء 

5  .1 1 تدرٌبات على ألسام الكلمة العربٌة 

6   3 3 العربٌة.تدرٌبات على أنواع الجملة 

 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 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 

 
  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 :tasks and assignmentsاألنشطة والتكلٌفات 

 م
no 

 األنشطة / التكلٌف
assignments/ tasks 

نوع التكلٌف 
 )فردي/ تعاونً(

 الدرجة المستحمة
mark 

 التنفٌذ أسبوع
week due 

 w2 4 فردي قراء  وتمخيص اعض اوص وص.   (1

2)  
تحمي  كتااات اوزمالء  كتشاف أخطاء اورلم اوكتااا 

 واإلمالئا وت وياهما.
 w4 2 تعاونً

3)  
صا  صص من اوص وص اخط اويد مع اوتركيز عما رلم 

 اوحروف اطرياة   حيحة.
 w5 3 فردي

4)  
تحمي  ص وص اواع قائمة ااةفعا  واةلماء واوحروف 

 اوتا تامصتها. 
 w6 2 فردي

 w7 3 فردي تكميف اإصشاء جم  المية و جم  فعمية وفق اواواعد اوصحوية.  (5

6)  
تكميف اإدخا  اوحروف اوصالخة ثم اةفعا  اوصالخة عما عدد 

 من اوجم  ا لمية وتايير ما يمزم تاييره فا اوجممة.
 w8 3 فردي

7)  
تكميف امحاكا  اةلاويب اومعطا  األاويب جديد  من إصشاء 

 اوطاوب.
 w9 3 فردي

  total score  20إجمالً الدرجة  

 

 :learning assessment التعلم  تموٌم

 الرلم
no. 

 أسالٌب التموٌم
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 11 %  

% quiz w9 5 5( 2كوز) 4  

5 
 اختبار نهاٌة الفصل  

final exam  
w13 60 41 % 

total  ً100 100 اإلجمال% 

 

كتااة اومراجع وممارر )الم اومؤوف، لصة اوصشر، الم اوكتاب، دار اوصشر، امد :  learning resourcesمصادر التعلم 
 اوصشر(.

 

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

 ، مكتبة الصادق صنعاء. ( : التدرٌبات اللغوٌة فً لواعد اإلمالء والنحو والصرف2117سعاد سالم السبع)

 :essential referencesالمراجع المساندة  .5

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

 ( : أكثر األخطاء اللغوٌة واإلمالئٌة شٌوعا، دار األمل للنشر، بغداد.2119ضرغام األجودي)
 ت(: األسالٌب اإلنشائٌة فً النحو العربً، مكتبة الخانجً، الماهرة.-عبد السالم هارون)د



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

كتااة اومراجع وممارر )الم اومؤوف، لصة اوصشر، الم اوكتاب، دار اوصشر، امد :  learning resourcesمصادر التعلم 
 اوصشر(.

 (: لواعد اإلمالء، مكتبة األنجلو المصرٌة،  الماهرة.1993عبد السالم هارون)
 .(: النحو الواضح فً لواعد اللغة العربٌة ، دار المعارف، الماهرة2113ى أمٌن)علً الجارم ومصطف

  etcelectronic materials and web sites.المصادر اإللكترونٌة وموالع اإلنترنت...  .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/dow

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

 course policies !! الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر

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

1 

 : class attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

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

  ٌمدم أسدتاذ الممدرر تمرٌدرا بحضدور وغٌداب الطلبدة للمسدم، وٌحدرم الطالدب مدن دخدول االختبدار فدً حدال تجداوز الغٌداب
 % وٌتم الرار الحرمان من مجلس المسم.25

2 

 :tardyالحضور المتأخر 

 للطالب بحضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثالث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفهٌا من أستاذ الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

3 

 :exam attendance/punctualityضوابط االختبار 

 ( دلٌمة من بدء االختبار 21ال ٌسمح للطالب بدخول االختبار النهائً إذا تأخر ممدار ) 

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

4 

 :assignments & projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

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

  إذا تأخر الطالب فً تنفٌذ المهام وتسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحددد ٌحدرم مدن درجدة المهمدة أو التكلٌدف الدذي تدأخر
 فً تسلٌمه.

5 

 :cheatingالغش 

 ًتطبك علٌه الئحة شؤون الطالب. فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االختبار النصفً أو النهائ 

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

6 
 :plagiarismاالنتحال 

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

7 
 :other policiesسٌاسات أخرى 

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

 

http://archive.org/do

