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 خطة مادة
 

 
 داب والعلوم اآل الكلية 

 ة العلوم األساسي   التخصص

 الثاني الفصل الدراسي

 9102/9191 العام الجامعي

 

 

 ( 9)اللغة العربية مادة: اسم ال

 1011019المادة: رقم 
 
 

 

 
حتفاظ بها ه المادة، ويجب الحفاظ عليها واالتعطى نسخة واحدة من خطة المادة لكل طالب مسجل في هذ

 لغايات استخدامها في المستقبل.
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 معلومات المدرس .1

  د. زكي العوضي :  المدرس اسم .0

 B322  :  المكتبرقم . 9

 ال يوجد :  الهاتفرقم . 3

 zaki_alawadi@yahoo.com: لكترونيالبريد اإل. 4

  3331 – 9ح ث:  : الساعات المكتبية. 5

 00 - 2331: ن ر:                          

  المادة وموعدمكان  .2

 09331 – 00 : أيام المحاضرة ووقتها. 0

 

 B 134  :  مكان القاعة. 9

 . مختبر المادة )إن وجد(:3

 المصادر والمراجع .3

، أ.د. محمد القضاة وآخرون، الجامعة 011مهارات االتصال باللغة العربية  : الكتاب المقرر. 1    
 . 9105، 0األردنية، عمان، ط

 : مراجع أخرى . 2

. المهارات األساسية في الترقيم واإلمالء والنحو، الدكتور يوسف السحيمات، دار حنين، عمان 0 
،0224. 
 .9113. القواعداألساسّية في الترقيم واإلمالء والنحو، الدكتور يحيى عبابنة، مركز يزيد، الكرك ،9
، 5مسيرة للطباعة والنشر، عّمان، األردن، طالنحو الشافي الشامل، محمود حسني مغالسة، دار ال. 3

9101. 
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 المادة:وصف  . 4

  :وصف المقررال .1

وبخاصة  ،إلى مزيد من الرفع لمستوى الطلبة في المهارات اللغوية األربعترنو هذه المادة           
كما  ،العملّية بأسلوب فصيحوتقوية قدرتهم على استعمال اللغة في الحياة  ،القراءة والكتابة

وذلك بتنويع  ؛ة وغيرهاعلميّ الة و دبيّ األ لى قدر من الثقافة العامةتهدف إلى أن يتعرف الطلبة ع
ومعالجتها باتجاه  ،ثة لهمة القديمة والحديالنصوص المقدمة من مختلف العصور األدبيّ 

 مفي دراسته ونها، وإعطاء الطلبة معظم القواعد النحوية والصرفية التي يحتاجالتواصل
 .ون تلك القواعد وظيفّيةكتمع التركيز على أن  ،امعيةالج

   األهداف: .2

 أن يقرأ الطالب النصوص التي َتعِرض له قراءة سليمة خالية من األخطاء النحوّية واّللغوية.   -        

 أن يستنتج األفكار العاّمة والفرعّية من النصوص التي يقرؤها.  -        

 ة وظيفّية وتعبيرّية صحيحة مراعًيا قواعد النحو واإلمالء والّترقيم.أن يكتب كتاب  -        

 أن يتذّوق النصوص األدبّية ويدرك جمالّيات اإلبداع فيها.  -        

 أن يمتلك مهارات المحاورة والمناقشة، والّدفاع عن اآلراء التي يتبّناها بشجاعة أدبية.  -        

   
 نتاجات التعلم للمادة: .5

 أثناء القراءة والكتابة والمحادثة.  في يتجّنب الطالب األخطاء اللغوّية والنحوّية واإلمالئية أن .0
 على تركيب الجمل تركيًبا صحيًحا خالًيا من األخطاء على تنوعها. أن يكون قادراً  .9
 .أن يمتلك المهارات األساسّية التي تمكنه من قراءة النصوص قراءة سليمة دون أخطاء .3
 واللغوّية. ،الفكرّية :احيتينمن النّ للنصوص ا نقدي ا أن يمتلك حس   .4
 لتعبير.لما وفق الّطرق الصحيحة  عينه على كتابة موضوع  أن يتعلم المهارات التي ت   .5
 خطاء دون خوف أو تردد أو وجل. األخالية من ة فصيحة سليمة أن يتحدث الطالب بلغة عربيّ  .1

 

 مخرجات التعلم للبرنامج:  . 6

  ال يوجد           

 
 
 

  أساليب تدريس المادة . 7

 المحاضرة المتوازنة بين النقل والعقل وإبداء الرأي . -
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 المناقشة والحوار والتطبيقات الصّفّية شفوي ا وكتابي ا. -

 تكليف بعض الطلبة بواجبات وعرضها أمام الزمالء . -

 أوراق العمل واالختبارات القصيرة والشفوّية.  -

 
 :% بالنسبة المئوية زنهاوو أساليب التقويم .8

 
 

 الوصف الوزن تقييم #

باعتماد طريقة  اختبار ورقي %30 االختبارات   .0
 االختيار من متعدد

باعتماد طريقة  امتحان ورقي %51 االمتحان النهائي   .9
 االختيار من متعدد

التحضير بحسب المطلوب وحل  %10 الواجبات   .3
 الواجبات البيتية.

االلتزام بحضور المحاضرة  %10 المشاركة  .4
والمشاركة ضمن المجموعات أو 
المشاركة الفردية في التطبيقات 
 العملية على المادة النظرية المقررة

 %011 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتنفيذ المادة: الزمني الجدول . 9
 

رقم المخرج النتاج رقم  المرجع في الكتاب المقرر الموضوع األسبوع
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 التعليمي ( )الصفحات

 للمادة
 للبرنامج 

* مراجعة موضوعات  3-1
 أساسّية:وإمالئّية ة نحويّ 

إعراب المثنى والجموع  -
 بأنواعها.

 إعراب الفعل المضارع -
 + أسلوب الشرط الجازم

 استخدام المعجم -
 كتابة الهمزات -

نتقى التمارين والتدريبات ت   -
الخاصة بالموضوعات المشار 

فة في إليها من مواضعها المختل
 .الكتاب المقرر

 ------------- 1و5و3

:  الوحدة السادسة * 7-3
)رسالة في الحنين إلى 

 لجاحظااألوطان(/ 
 *الترقيم 

 
 

 * المبتدأ والخبر 
 تقدم المبتدأ  -

 تقدم الخبر على المبتدأ
 التوابع* 

 * تعبير كتابي

 من الكتاب المقرر 005ص 
 
 
من الكتاب المقرر  93ص --

الخاصة بعالمات والتدريبات 
 الترقيم في نهاية كل وحدة.

نتقى التمارين والتدريبات ت   -
الخاصة بالموضوعات المشار 
إليها من مواضعها المختلفة في 

 .الكتاب المقرر
 

 ------------- 3و9و0
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 اختبار منتصف الفصل 9-8
 

النسر ) :الوحدة الثانية
إنصاف ( في الليلة األخيرة

 قلعجي(
  

 * الحال
 الفاعل * نائب

 
 * تعبير كتابي

أجزاء المادة المقطوعة قبل 
 االمتحان كافة

 من الكتاب المقرر 92ص 
 
 
نتقى التمارين والتدريبات ت   -

الخاصة بالموضوعات المشار 
إليها من مواضعها المختلفة في 

 ر.الكتاب المقر 
 

 ------------- 1و5و4

 * التوابع  10
* األفعال التي تنصب 

 مفعولين
 المعجم ام استخد *
 

واجبات مرتبطة بالتحضير في 
 كل محاضرة .

 

 ------------- 1و5

  :الوحدة الثالثة * 12-11
حبيب )عودي ناقص وترًا 

 ي الزيود
 * األخطاء الشائعة

 * النداء
 * تعبير  شفوي/ كتابي

 من الكتاب المقرر 42ص 
 
 
نتقى التمارين والتدريبات ت   -

الخاصة بالموضوعات المشار 
ا من مواضعها المختلفة في إليه

 ر.الكتاب المقر 

0-1 ------------- 

   المادة الدراسية المقررة كاملة  االمتحان النهائي 
 

 

 

 

 

 

 

 سياسات المادة  .11
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 .دليل الطالب /والماجستير(  العلمية )البكالوريوس حسب تعليمات منح الدرجةتثبت  -

 .يجب توضيحها للطلبة في اللقاء األول
محاضرات جميعها، ويسمح له غياب ما ال يزيد على خمس الضرورة حضور الطالب  :الحضور .1

 محاضرات مرفقة بعذر وإال سيعّد الطالب محروًما من التقدم لالمتحان النهائي.
يمنع التأخر عن وقت المحاضرة، وفي حال تأخر الطالب عن المحاضرة لعذر قاهر لمدة . التأخير: 2

ه )متأخر( وتعادل أربع تأخيرات غياب محاضرة كاملة، والطالب الذي دقائق يسجل بجانب اسم خمس
 يعّد محروًما، ويرصد له صفر الجامعة في المساق. %51يتجاوز غيابه ما نسبته 

طلب إلى الطالب إنجاز عدد من الواجبات والمشاركات عند الحاجة لذلك، ي   . الواجبات والمشاريع:3
 شريطة أال تكون من إنجاز اآلخرين.

اختبار المنتصف يقدم الطالب خالل الفصل امتحانين رئيسين: . حضور االمتحانات والتقيد بالمواعيد: 4
 84نهائي، وإذا تغّيب عن االمتحان النهائي فيجب إحضار عذر للغياب خالل االمتحان المنتصف و 

 صار إلى تقديمه بحسب التعليمات، ولكي ال يحسب له غير مكتمل.ساعة؛ لي  
 المتعلقة بالغش. الجامعةيطلع الطلبة على تعليمات  عقوبته:. الغش و 5

 
 


