المقرر103 :عرب (التحرير العربي)

عدد الساعات :ساعتان أسبوعيا

األستاذة  :مرمي احلارثي

 -1أهداف املقرر:
يهدف املقرر إىل رفع الكفاءة الكتابية لدى الطالبة يف العربية ,وذلك بتدريسه القواعد الكتابية املتفق عليها يف
اللغة العربية ,كذلك رفع الكفاءة للطالبة يف استخدام احلاسب اآليل ,أيضًا يتم التواصل فيه بني الطالب واالستاذ
عن طريق نظام جسور وما حيتويه من واجبات وقضااي.

 -2وصف املقرر:
يبدأ املقرر أبصغر األجزاء اليت تدخل يف القواعد الكتابية ,فيبدأ ابلقواعد اإلمالئية ,مث يتناول املعاجم واضعًا إايها
يف ابب يدرَّب يف الطالب على التعامل مع املعاجم اللغوية وكيفية استخراج الكلمة منها ,مث يتناول كالً من الفقرة
واملقالة مبينًا أجزاء كل منهما وأنواعه,وبعد ذلك أشكال الكتابة الوظيفية.
 -3مواضيع املقرر موزعة على أسابيع الفصل الدراسي:
عدد األسابيع
األول

المحاور
مقدمة تعريفية بالمادة.

الثاني

الهمزات وطريقة كتابتها( نظرية)

الثالث
الرابع
الخامس
السادس

التاء المربوطة والتاء المفتوحة ,األلف اللينة :طويلة  ,مقصورة (
نظرية)
تنوين النصب على األلف وبدونه ,وزيادة الحروف وحذفها.
المعاجم العربية ( تعليم عن بعد)
اختبار أعمال السنة

السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر

عالمات الترقيم ( تعليم عن بعد)
مناقشة بعض القضايا والواجبات
الكتابة اإلبداعية ( تعليم عن بعد)
الكتابة الوظيفية( تعليم عن بعد)
مراجعة عامة

 -4املصادر:
o

كتاب التحرير العريب ,اتبع للمركز الوطين للتعليم اإللكرتوين والتعليم عن
بعد.

 -5توزيع الدرجات:
-1

واجبات عن طريق نظام جسور20درجة.

-2

قضااي عن طريق نظام جسور 10درجات.

-3

حضور وانضباط 10درجات.

-4

االختبار الفصلي 20درجة.

-5

االختبار النهائي  40درجة.

 -6تعليمات وتوجيهات هامة :
-1

االلتزام حبضور احملاضرة يف الوقت احملدد وعدم التأخر .

 -2عدم التغيب إال أبعذار مقبولة تسلم مباشرة يف احملاضرة التالية  ,ولن يقبل العذر بعد
هذا املوعد.

 -3ضرورة االلتزام حبضور االختبارات الفصلية يف موعدها  ,ولن يعقد اختبار بديل إال
أبعذار مقب ولة من قبل إدارة الكلية  ,علما أن االختبار البديل سيكون يف األسبوع الرابع
عشر  ,ويف املقرر كامالً.
-4

اتباع السلوك املهذب أثناء احملاضرة مما يستلزم :
(( جتنب األحاديث اجلانبية والضحك  ,إغالق اهلاتف اجلوال ووضعه يف احلقيبة )).

