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 خطة مادة
 

 
 اآلداب و العلوم الكلية 

 العلوم األساسية  التخصص

 ثاني ال الفصل الدراسي

 9191 -9102 العام الجامعي

 

 

 لغة عربية استدراكي مادة: اسم ال

 0106060المادة: رقم 
 
 

 

 
 ه المادة، ويجب الحفاظ عليها تعطى نسخة واحدة من خطة المادة لكل طالب مسجل في هذ

 حتفاظ بها لغايات استخدامها في المستقبل.واال
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 معلومات المدرس .1

 

 د. زكي العوضي :  المدرس اسم .0

 B 322 :  المكتبرقم . 9

 ال يوجد :  الهاتفرقم . 3

  zaki_alawadi@yahoo.com : البريد االلكتروني. 4

 3331 – 9 ح ث  : الساعات المكتبية. 5

 00 - 2331ن ر :                           

 المادة وموعدهامكان  .2

 9 - 09331  ح ث  : أيام المحاضرة ووقتها. 0

 f b 27 :  مكان القاعة. 9

 . مختبر المادة )إن وجد(:3

 المصادر والمراجع .3

الجامعة األردنية، مركز  مهارات االتصال :اللغة العربية االستدراكية، : الكتاب المقرر. 0
د الشريدة ، والدكتور أسامة ، والدكتور محمالدكتورة وفاء قطيشاتداد وتأليف ، إعاللغات

 –مركز اللغات  ، عمان  –ردنية الجامعة األ –، عمان شهاب، والدكتورة سمية الشوابكة
 9109األردن ،

 : مراجع أخرى  -
عمان  -دار حنين ،والنحو، الدكتور يوسف السحيمات المهارات األساسية في الترقيم واإلمالء - 
،0224. 
الُمغني في اللغة العربية، أحمد عيسى األحمد، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان،   -

 .9115، 0األردن، ط
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النحو الشافي الشامل، محمود حسني مغالسة، دار المسيرة للطباعة والنشر، عّمان، األردن،   -
 .9105، 5ط

 اللغة العربية )استدراكي(   . المادة:وصف  . 4
 

مادة استدراكية تدّرس بواقع ثالث ساعات معتمدة، يشترط الجتيازها النجاح فيها فقط، وال   .0
تدخل في احتساب المعدل، وهي ترنو إلكساِب الطلبة المهاراِت اللغوّية األربعة: القراءة، والكتابة، 

ب تنتمي إلى عصور األدنصوص أدبّية مختارة، والمحادثة، واالستماع؛ وذلك باالستعانة ب
القواعد األساسّية في يتّم من خاللها تدريبهم على تلك المهارات، مع الوقوف على المختلفة، 

 .النحو، واإلمالء، والكتابة، والترقيم

 
  األهداف: .9

 . األربع وخصوصًا القراءة والكتابةأن يتقن الطالب المهارات اللغوية  .0
 .األساسية ية والترقيمف إلى أهم القواعد اللغوية والنحوية واإلمالئأن يتعرّ  .9
 .النصوص إلى جمل ومفردات وحروفل أن يحلّ  .3

 .يّ للنص األدب والفكري  البناء اللغوي  يتفّهمأن  .4

 
 :للمادة نتاجات التعلم . 5        

 النصوص المختارة قراءة سليمة خالية من األخطاء النحوية واللغوية .الطالب أن يقرأ  .0
 .، القديمة والحديثةوالشعرية ية، النثر اس األدبية المتنوعةليًّا إلى األجنأوّ  أن يتعرف تعّرًفا .9
 .معالجة مبسطةلغويًّا وفكريًّا عالجة نصوص متنوعة أن يتدرب على م .3
قدر ة في كتابته وقراءته ومحادثته ة واإلمالئيّ ة والنحويّ األخطاء اللغويّ أن يتجنب  .4

 .اإلمكان
ز بين الكلمات ، وطرق استخدامها ليميّ ةمبسًطا إلى أبرز المعاجم العربيّ  اف تعرفً أن يتعرّ  .5

 .ودالالتها في السياقاتا ن معانيهويبيّ 
 

 مخرجات التعلم للبرنامج: . 6       

 

 ال يوجد 
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 أساليب تدريس المادة . 7    

 المحاضرة المتوازنة بين النقل والعقل وإبداء الرأي . -
 .المناقشة والحوار والتطبيقات الصّفّية شفويًّا وكتابيًّا -
 .لبة بواجبات وعرضها أمام الزمالءتكليف بعض الط -
 .ل واالختبارات القصيرة والشفوّيةأوراق العم -
 إعداد التقارير حول النصوص المقررة: مؤلفيها، ومناسباتها، ومضامينها. -
 
 :% بالنسبة المئوية ووزنها أساليب التقويم .8

 
 

 الوصف الوزن تقييم #

باعتماد طريقة اختبار محوسب  %31 االختبارات   .0
 االختيار من متعدد

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

التحضير بحسب المطلوب وحل  %01 الواجبات   .3
 الواجبات البيتية.

االلتزام بحضور المحاضرة  %01 المشاركة  .4
والمشاركة ضمن المجموعات أو 
المشاركة الفردية في التطبيقات 
 العملية على المادة النظرية المقررة

 011 المجموع
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 لتنفيذ المادة: الزمني الجدول . 9

 الموضوع األسبوع
 المرجع في الكتاب المقرر

 )الصفحات( 

النتاج رقم 

 للمادة التعليمي
رقم 

مخرج ال

 للبرنامج 

: النمور في الوحدة الثانية 5 -0
 اليوم العاشر 

  أقسام الكلمة-
 األفعال المبنية والمعربة -

قاعدة األلف الفارقة،  -
 . وإضافتها بعد واو الجماعة

كيفية استخدام المعاجم  -
 .واستخراج جذر الكلمة

-01الكتاب المقرر ص  -
 .+ ورقة عمل خارجية94
الخاصة  اتالتدريبنتقى تُ  -

بالموضوعات المشار إليها من 
مواضعها المختلفة في الكتاب 

 .المقرر
 

و  3و  9و  0
5 
 
 
 
 5و  4و  0
 

----- 

الوحدة الرابعة: كيف  - 6-8
 تختار صديقك.

االسم في اللغة العربية  -
)المفرد، والمثنى، والجمع(، 

 .وحاالته اإلعرابية
التاء المربوطة والتاء  -

 ء.المفتوحة والها
 اإلسناد. -
امتحان منتصف الفصل   -
مراجعة أجوبة الطلبة  -

 وتصحيح األخطاء
حل ورقة عمل شاملة  -

 حول القواعد النحوية.
 

 85-15الكتاب المقرر ص  -
 + ورقة عمل خارجية

الخاصة  التدريباتنتقى تُ  -
بالموضوعات المشار إليها من 

واضعها المختلفة في الكتاب م
  .المقرر

0 -5 
 
 
و  3و  9و  0
5 
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الوحدة الثالثة: في سبيل  00 - 2

 حضارة مثلى
 سماء المبنية والمعربة.األ -
الجملة األسمية والفعلية )  -

 صور المبتدأ وأنواع الخبر (.
 الترقيم.  -

    

 19-50الكتاب المقرر ص  -
 + ورقة عمل خارجية

الخاصة  التدريباتنتقى تُ  -
بالموضوعات المشار إليها من 

عها المختلفة في الكتاب واضم
 .المقرر

 
 
 
 

0 - 5  
 
 
 
 
 

----- 

 قصيدة الخامسة  الوحدة  05 -09
 ) الحنين إلى األوطان (

 الهمزات  -

  92-85 الكتاب المقرر ص 
 + ورقة عمل خارجية

الخاصة  التدريباتنتقى تُ  -
بالموضوعات المشار إليها من 
مواضعها المختلفة في الكتاب 

 المقرر

 -----  3و  9و  0

 ----- 5 - 0 موضوعات المادة المقررة كافة االمتحان النهائي  05
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F112-3-1, Rev. c 

Ref.: Deans' Council Session (30/ 9302-9302 ), Decision No.: 01, Date: 01/32/9302 
 

7-7 
 

 سياسات المادة  .01

 دليل الطالب. /تثبت حسب تعليمات منح الدرجة العلمية )البكالوريوس والماجستير(  -

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

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

اب محاضرة كاملة، دقائق يسجل بجانب اسمه )متأخر( وتعادل أربع تأخيرات غي خمسلمدة 
 يعّد محروًما، ويرصد له صفر الجامعة في المساق. %51والطالب الذي يتجاوز غيابه ما نسبته 

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

اخنبار يقدم الطالب خالل الفصل امتحانين رئيسين: واعيد: . حضور االمتحانات والتقيد بالم4
نهائي، وإذا تغّيب عن االمتحان النهائي فيجب إحضار عذر للغياب خالل االمتحان المنتصف و ال

 صار إلى تقديمه بحسب التعليمات، ولكي ال يحسب له غير مكتمل.ساعة؛ ليُ  84
 المتعلقة بالغش. ةالجامعيطلع الطلبة على تعليمات  . الغش وعقوبته:5

 
 

 


