املقرر101 :عرب (املهارات اللغوية)

عدد الساعات:ساعتان أسبوعيا

األستاذة  :مريم احلارثي
 -1أهداف املقرر:
* تعليم الطالبة قواعد اللغة العربية ,وتنمية مهاراتها املوجودة بالفعل حبيث تستطيع اداء عبارة سلمية خالية من
األخطاء اإلمالئية,والنحوية,والصرفية ,واألسلوبية ,واللغوية بشكل عام.

 -2وصف املقرر:
حيتوي هذا املقرر على جانبني:
األول -اجلانب النحوي=>-حيث يتناول بعض القواعد النحوية األساسية ,وهي (:املبين واملعرب,النكرة
واملعرفة,واجلملة االمسية واجلملة الفعلية ,النواسخ).
الثاني -اجلانب األدبي=> ويتناول بعض النصوص القرآنية واألدبية ,ومعرفة اجلوانب البالغية فيها ,ومن هذه
النصوص( :سورة الروم,قصيدة حسان يف مدح الرسول ص لى اهلل عليه وسلم,قصيدة ابن خفاجة يف وصف القمر).

 -3مواضيع املقرر موزعة على أسابيع الفصل الدراسي:
احملاور

عدد األسابيع
األول

مقدمة تعريفية باملادة.

الثاني

املبين واملعرب.

الثالث

النكرة واملعرفة.

الرابع
اخلامس
السادس

اجلملة األمسية واجلملة الفعلية.
النواسخ
اختبار أعمال السنة.

السابع

سورة الروم .

الثامن
التاسع
العاشر
احلادي عشر
الثاني عشر

خطبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعد غزوة حنني (تعليم عن بعد).
خطبة سفانة بنت حامت الطائي.
قصيدة حسان بن ثابت يف مدح الرسول صلى اهلل عليه وسلم (تعليم عن بعد).
دالية املقنع الكندي (تعليم عن بعد).
قصيدة ابن خفاجة يف وصف القمر (تعليم عن بعد).

الثالث عشر

مراجعة عامة.

املصادر:
o

كتاب املهارات اللغوية ,تابع للمركز الوطين للتعليم اإللكرتوني والتعليم
عن بعد.

 -5توزيع الدرجات:

 -1واجبات عن طريق نظام جسور20درجة.
 -2قضايا عن طريق نظام جسور 10درجات.
 -3حضور وانضباط 10درجات.
 -4االختبار الفصلي 20درجة.
 -5االختبار النهائي  40درجة.

 -6تعليمات وتوجيهات هامة :
 -1االلتزام حبضور احملاضرة يف الوقت احملدد وعدم التأخر .
 -2عدم التغيب إال بأعذار مقبولة تسلم مباشرة يف احملاضرة التالية  ,ولن يقبل العذر بعد هذا املوعد.
 -3ضرورة االلتزام حبضور االختبارات الفصلية يف موعدها  ,ولن يعقد اختبار بديل إال بأعذار مقبولة من
قبل إدارة الكلية  ,علما أن االختبار البديل سيكون يف األسبوع الرابع عشر  ,ويف املقرر كامالً.
 -4اتباع السلوك املهذب أثناء احملاضرة مما يستلزم :
(( خلع النظارة الشمسية  ,جتنب األحاديث اجلانبية والضحك  ,إغالق اهلاتف اجلوال ووضعه يف
احلقيبة  ,عدم مضغ اللبان ( العلك) داخل القاعة  ,االلتزام بالزي املسموح به من قبل نظام الكلية  ,وعدم
ارتداء العباءة داخل القاعة )).

