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 ٔصف انثشَايح األكادًٚٙ 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 

  جامعة دٌالى / وزارة التعلٌم العالً والبـحث العلمً انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

ٌّة انمضى انغبيؼٙ / انًشكز  .2  كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسان

اصى انجشَبيظ األكبدًٚٙ أٔ  .3

 انًُٓٙ 
ٌّة/  ٌّةقسم اللغة العرب  كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسان

 دكتوراه باللغة العربٌة وآدابها اصى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 انُظبو انذساصٙ: .5

 صُٕ٘ / يمشساد/ أخشٖ  
 النظام السنوي

 اعتماد معاٌٌر االتحاد للجامعات العربٌة ثشَبيظ االػزًبد انًؼزًذ   .6

 وزارة التربٌة / مؤسسات اخرى فً الدولة  انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 3/8/1026 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ  :    .9

 

عؼم انًُزظ انز٘ ٚزًخض ػٍ لضى انهغخ انؼشثٛخ فٙ كهٛخ انزشثٛخ ػُظش فؼبل فٙ خذيخ انًغزًغ 

 ٔرٕطٛم انشصبنخ انزشثٕٚخ انًطهٕثخ فٙ اػالء افضم انًضزٕٚبد انؼهًٛخ ٔانزشثٕٚخ .
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيخشعبد انجشَبيظ  .11

 

 االْذاف انًؼشفٛخ  -ا

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انحظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نإلطبس انفكش٘ نًبدح انزطجٛمبد األدثٛخ .        - 1

 اػذاد انطهجخ اػذادا" َفضٛب" ٔرشثٕٚب" نًُٓخ انزذسٚش فٙ انًذاسس انضبَٕٚخ . -2

 " َفضٛب" ٔرشثٕٚب" نًُٓخ رذسٚش يبدح انزطجٛمبد األدثٛخ فٙ انًذاسس انضبَٕٚخاػذاد انطهجخ اػذادا  -3
 

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيظ  –ة 

 ٚحذد آنٛخ َمم انًؼشفخ انُظشٚخ انٗ انغبَت انزطجٛمٙ داخم انظف انًذسصٙ. -1

 داخم انظف انًذسصٙ . انزطجٛمبد األدثٛخٚطجك اصزشارٛغٛبد  -2
 انًُبصجخ نهزمهٛم يٍ أصش انُضٛبٌ .ٚطجك االصبنٛت  -3
 ٚطجك َظشٚبد انزؼهى فٙ انًٕالف انزؼهًٛٛخ .      -4

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

اصزخذاو طشٚمخ االنمبء ٔانًحبضشح فٙ رزٔٚذ انطهجخ ثبألصبصٛبد ٔانًٕاضٛغ انًزؼهمخ ثبنًؼشفخ  -1

 انًٕضحخ فٙ ) أ ( .

 يٍ خالل طشٚمخ االصزغٕاة  ٔانًُبلشخ ٚزى رٕضٛح انًٕاد انذساصٛخ ٔششحٓب يٍ لجم انكبدس االكبدًٚٙ.  -2

 رٕعّٛ انطهجخ ثزٚبسح انًكزجخ ٔ انشجكخ انذٔنٛخ نهًؼهٕيبرٛخ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔانحمبئك.  -3

 طشائك انزمٛٛى      

 انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ .% ايزحبَبد فظهٛخ , ٔٚؤخز ثُظش االػزجبس 41

 % اخزجبساد َٓبٚخ انفظم انذساصٙ . 61

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

 ٔلًٛزّ انؼهًٙ . فمّ انهغخرؼشٚف انطالة ثبًْٛخ  -1

 انكشف ػٍ ياليح انزطجٛمبد األدثٛخ. -2

 .نفمّ انهغخانٕلٕف ػهٗ انظٕس انًُٕرعٛخ انًؼشٔفخ  -3

 فٙ يظبدس رشاصُب .    فمّ انهغخانجحش ػٍ يٕضٕع  -4

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ركهٛف انطهجخ ثؼًم رمبسٚش فًٛب ٚخض انًحبضشح انًزذأنخ  ٔاظٓبس  اًْٛزٓب . -1

 اصزغٕاة انطهجخ يٍ خالل يغًٕػخ يٍ االصئهخ انزفكٛشٚخ )كٛف,نًبرا,اٍٚ,ا٘( نجؼض انًٕاضٛغ . -2

 ضًُٓب ٔرظحح يؼهٕيبرّ ارا اخطأ.رشكٛم حهمبد َمبشٛخ ٚكبفئ ػهٗ اعبثزّ انطبنت  -3

 رذسٚش انطهجخ كٛفٛخ ثُبء طشق انزفكٛش ٔانزحهٛم نذٚٓى . -4

 طشائك انزمٛٛى    

 

 اصبسح ػُظش انزحفٛز ثٍٛ انطهجخ يٍ خالل يكبفئخ انًزمذو ثبنذسعبد. -1

 احزضبة االعبثخ انظحٛحخ كئعبثخ ًَٕرعٛخ يؼزًذح فٙ االيزحبٌ  انٕٛيٙ أٔ انُٓبئٙ  . -2

 دػى انطهجخ انزٍٚ نذٚٓى كفبءح عٛذح ثًب ٚزالءو ٔيزطهجبد انمضى .  -3
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 بنية البرنامج  ومدته  ) سنة واحدة فقط ( المرحلة الثالثة .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر 

 أو المساق
 اسم المقرر أو المساق

 الساعات المعتمدة
 

 عملي نظري

 المرحلة الرابعة

447 

 

 فمّ انهغخ

 صبػخ صُٕٚب  (  64)

( صبػخ نكم 2ثٕالغ )

 شؼجخ

 ال ٕٚعذ

    

    

    

 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ .12

 ان المنهج ينفي ان يراعي ميول الطلبة واتجاهاتهم وحاجاتهم ومشكالتهم . -0
خصائص ان المنهج ينبغي ان يكون متكيفا" مع حاضر الطلبة ومستقبلهم , وان يكون توافق  بين اساليب التعلم وبين  -6

 نمو الطلبة .

بالتدريسي, واالستاذ المتمكن يضيف  -اوال–ان يكون التدريسي ذو شخصية مؤثرة في طلبته, كون الطالب يتأثر  -3
 اسلوب خاص لشخصية الطالب في التدريس.

 التحديث الدوري  )السنوي( لخطط التدريب المعتمدة . -4

 أٔ انًؼٓذ( يؼٛبس انمجٕل )ٔضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ .13

 القبول مركزي -0
 رغبة الطالب. -6

 المعدل التنافسي بين األقسام. -3
 

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 .انزطجٛمبد األدثٛخالكتب, الدوريات , الرسائل واالطاريح الجامعية التي تطابق آخر متطلبات الدراسة في تخصص  -0
 شبكة المعلومات الدولية . -0
 الخبرة الشخصية للقائم بتدريس المقرر .  -6
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓح

 نهتقٛٛىٚشخٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًقاتهح نًخشخاخ انتؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايح انخاضؼح 

 يخشخاخ انتؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايح 

انغُح / 

 انًغتٕٖ
 اعى انًقشس سيض انًقشس

 أعاعٙ

 أو اختٛاس٘

 األْذاف انًؼشفٛح
األْذاف انًٓاساتٛح 

 انخاصح تانثشَايح
األْذاف انٕخذاَٛح 

 ٔانقًٛٛح

انًٓاساخ انؼايح ٔانتأْٛهٛح 

 انًُقٕنح

)انًٓاساخ األخشٖ انًتؼهقح 

انتٕظٛف ٔانتطٕس تقاتهٛح 

 انشخصٙ(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسً فمّ انهغخ 444 الرابعة
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 ًَٕرج ٔصف انًقشس

   صُٚة يحًذ صانحو . د . 

 ٔصف انًقشس

 

  جامعة دٌالى / وزارة التعلٌم العالً والبـحث العلمً انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

ٌّة انمضى انؼهًٙ / انًشكز .2  / قسم اللغة العربٌة كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسان

 444  اصى / سيز انًمشس .3

 المرحلة الرابعةطلبة  أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 السنوي انفظم / انضُخ .5

 ػذد انضبػبد انذساصٛخ )انكهٙ( .6
 ( ساعة لكل شعبة1(    ساعة / بواقع  )64)  
 

 م 3/8/1026 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 . فمّ انهغخاػذاد انطهجخ نزذسٚش يبدح  -1

 .فمّ انهغخاػذاد ثبحضٍٛ ػهًٍٛٛ فٙ يغبل انجحش فٙ يبدح  -2

 .فمّ انهغخاعشاء انجحٕس ٔانزمبسٚش فٙ يبدح   -3

 
 
 
 
 
 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 يخشعبد انًمشس ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .9

 األْذاف انًؼشفٛخ  -أ

 ٚؼشف يفٕٓو انزطجٛمبد األدثٛخ. -1

 ٚجٍٛ اًْٛخ دساصخ انزطجٛمبد األدثٛخ . -2

 ٚحذد اْذاف انذساصخ نٓزا انًمشس انزطجٛمبد األدثٛخ. -3

 اْذاف دساصخ انزطجٛمبد األدثٛخ.ًٚٛز ثٍٛ  -4

 ٕٚضح خظبئض دساصخ ْزِ انًبدح . -5
 .فمّ انهغخٚحذد انخظبئض انًًٓخ ٔانٕاعت رضهٛظ انضٕء ػهٛٓب ضًٍ دساصخ يبدح  -6

   

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس   -ة 

 .انًختهفح فمّ انهغخ ٚكتة ٔسقح تحثٛح , ٔكتاتح تحٕث ٔدساعاخ يتخصصح فٙ حقٕل   -1

 تًا ٚالئى طثٛؼح انذسط . فقّ انهغح اعًاء ٔشخصٛاخ نًؤنفٍٛ فٙحفع  -2

 . فمّ انهغختؼهى طشائق تذسٚظ يادج  -3

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًحبضشح انًؼذنخ -1

 انًُبلشخ . -2
 االصزغٕاة . -3
 انؼظف انزُْٙ . -4
 االصئهخ انزحفٛزٚخ .  -5

 

 طشائك انزمٛٛى      

 % ايزحبَبد فظهٛخ , ٔٚؤخز ثُظش االػزجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ . 41   -1

 %  اخزجبساد َٓبٚخ انفظم انذساصٙ .61 -2

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

 .يُٓظ انجحش ٔانًكزجخ انزؼشٚف ثأصش انجالغٍٛٛ ٔانُمبد فٙ رطٕس  -1

 . فمّ انهغخ  ٚجذ٘ االْزًبو انفبػم ثذساصخ يبدح -2
 االرغبْبد االٚغبثٛخ َحٕ ػًهٛخ انزؼهى .رًُٛخ  -3
 رؼذٚم االرغبْبد انضهجٛخ فٙ ػًهٛخ انزؼهى ٔانزؼهٛى ثًب ٚخض انًمشس .  -4

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انؼظف انزُْٙ . -1

 انًُبلشخ . -2
 االصئهخ انًزشؼجخ فٙ االخزظبص . -3

 طشائك انزمٛٛى    

 

 انًكبفئخ ٔانزحفٛز فٙ سفغ انًؼُٕٚبد يٍ خالل انذسعبد انًحزضجخ ضًٍ انزمٛٛى انٕٛيٙ . 
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 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (-د 

 يشاعؼخ انخطٕاد انضبثمخ ٔيخشعبرٓب . -1

 ػٍ طشٚك انكزت ٔانذٔسٚبد . االطالع ػهٗ انًضزغذاد انؼهًٛخ ٔاالدثٛخ -2
 االطالع انًزٕاطم ػهٗ شجكخ انًؼهٕيبد انذٔنٛخ فٙ يغبل االخزظبص .   -3
اعشاء انًضبعالد ٔانحهمبد انُمبشٛخ يغ رٔ٘ االخزظبص انذلٛك ثذافغ رطٕٚش انًؼشفخ   -4

 ٔانًؼهٕيبد انشخظٛخ . 

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
/ أو  اسم الوحدة

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

األسبوع األول 
6/20/1025 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكّلمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن 

بمصطلح التعريف 
فقه اللغة والفرق 

 علم اللغةبينه وبين 

 ( عرض تقدٌم2ً)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات بحثٌة1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع الثانً 
23/20/1025 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

و  قدرتهم على إدراكها
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكّلمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

جهود العلماء 
العرب القدامى في 

 فقه اللغة 

 ( عرض تقدٌم2ً)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات بحثٌة1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع  الثالث  
10/20/1025 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكّلمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

وجهود الدارسين 
المحدثين في فقه 

 اللغة
 

 ( عرض تقدٌم2ً)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة
( اختبارات شفهٌة 2)
( حضور الطلبة و 1)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع الرابع 
14/20/1025 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكّلمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

نظريات اصل نشأة 
 اللغة 
 

 ( عرض تقدٌم2ً)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
( حضور الطلبة و 1)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع  
الخامس 

3/22/1025 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع و 
ا و قدرتهم  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ فهمه نظر

على إدراكها و استٌعابها و 
ا  ا وتكلّمًّ تحوٌلها الى ملكة فهمًّ

فصائل اللغات 
وموقع اللغة العربية 

 ( عرض تقدٌم2ً)
 ( مناقشة و حوار 1)

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات حفظٌة1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
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 ونقل هذه
 المعرفة لآلخرٌن 

 

 المحاضرة فيها

األسبوع 
السادس 

20/22/1025 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكّلمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

لغات التعريف بال
  الجزرية

 تقدٌمً( عرض 2)
 ( مناقشة و حوار1)
(  عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات حفظٌة1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع السابع 
24/22/1025 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
تحوٌلها الى استٌعابها و 

ا ونقل هذه  ا وتكّلمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

بٌان الخصائص 

 المشتركة بٌن
 اللغات الجزرية

 

 ( عرض تقدٌم2ً)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
( امتحان مفاجئ 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

الثامن األسبوع 
14/22/1025 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكّلمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

اللغة العربية 
 وظروف نشاتها

 

 ( عرض تقدٌم2ً)
 ( مناقشة و حوار 1)

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع التاسع 
2/21/1025 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها و 
ا  تحوٌلها الى ملكة فهمًّ

ا ونقل هذه المعرفة  وتكّلمًّ
 لآلخرٌن

 رواية اللغة 
 ( عرض تقدٌم2ً)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات بحثٌة1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع العاشر 
8/21/1025 

2 
تقوٌم مدى فهم الموضوعات 

 االدبٌة السابقة 

طرق اخذ اللغة في 
عصور االحتجاج 
والتعريف بطرائق 

 اخذ اللغة
 

 ( عرض تقدٌم2ً)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( امتحان مفاجئ1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 

األسبوع الحادي 
عشر  

25/21/1025 
2  

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها و 
ا تحوٌلها الى  ملكة فهمًّ

ا ونقل هذه المعرفة  وتكّلمًّ
 لآلخرٌن

اثر االسالم في 
 اللغة العربية

 

 ( عرض تقدٌم2ً)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( امتحان مفاجئ1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 

 
 

األسبوع الثانً 
عشر 

11/21/1025 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها و 
ا  تحوٌلها الى ملكة فهمًّ

ا ونقل هذه المعرفة  وتكّلمًّ
 لآلخرٌن

اثر القران الكريم 
 في اللغة العربية 

 

 ( عرض تقدٌم2ً)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 واجبات بحثٌة (1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة
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األسبوع الثالث 
عشر 

12/21/1025 2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر
استٌعابها ونقل هذه المعرفة 

 لآلخرٌن

اثر االسالم والقران 
الكريم في مفردات 

 اللغة العربية

 ( عرض تقدٌم2ً)
 و حوار ( مناقشة1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات حفظٌة 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 
 
 

األسبوع الرابع 
 5/2عشر 

/1026  

 
 
2 

 
ضبط الطلبة لهذا الموضوع و 

ا و قدرتهم  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ فهمه نظر
 على إدراكها 

طرق اخذ اللغة من 
القران الكريم 

والحديث الشريف 
والشعر والنثر في 

 اللغة العربية
 

 
 
 
 ( عرض تقدٌم2ً)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 4) 

 العارضة اإللكترونٌة

 
 
 
 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات حفظٌة1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 

 

 

األعثٕع انخايظ 

 12/1/2112ػشش 
2 

 

 

انطهثح نٓزا انًٕضٕع ٔ ضثظ 

فًّٓ َظشٚ ًّا ٔ قذستٓى ػهٗ إدساكٓا 

ٔ اعتٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا انٗ يهكح 

ا َٔقم ْزِ انًؼشفح  ًًّ ا ٔتكه  ًًّ فٓ

 نآلخشٍٚ

اللهجات العربية 
 وخصائصها 

 
 
 

 

 ( ػشض تقذ1ًٙٚ)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

 

 

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 ( ٔاخثاخ تحثٛح2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

فٙ أثُاء يشاسكتٓى 

 انًحاضشج

األسبوع 
السادس 

/22/2عشر
1026 2 

تقوٌم مدى فهم الموضوعات 
ًٌّا   السابقة نظر

صفات اللهجات 
 العربية
 
 

 

 ( ػشض تقذ1ًٙٚ)

( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 

 

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 ( ايتحاٌ يفاخئ2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أثُاء 

 انًحاضشج

األسبوع السابع 
 16/2عشر 

/1026 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

صفات اللهجات 
 العربية

 ( عرض تقدٌم2ً)
 ( مناقشة و حوار 1)

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات بحثٌة1)
( حضور الطلبة و 3)

فً أثناء  مشاركتهم
 المحاضرة

األسبوع الثامن 
عشر 

1/1/1026 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر
إدراكها ونقل هذه المعرفة 

 لآلخرٌن

 عطلة ربيعية
 ( عرض تقدٌم2ً)
 ( مناقشة و حوار 1)

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات حفظٌة1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع التاسع 
عشر 

2/1/1026 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر
إدراكها ونقل هذه المعرفة 

 لآلخرٌن

 عطلة ربيعية
 

 ( عرض تقدٌم2ً)
 ( مناقشة و حوار1)

 

 ( اختبارات شفهٌة2)
( واجبات حفظٌة 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع 
العشرون 

26/1/1026 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا  و قدرتهم  ًٌّّ و فهمه نظر

على إدراكها و استٌعابها و 
ا  تحوٌلها الى ملكة فهمًّ

ا ونقل هذه المعرفة  وتكّلمًّ
 لآلخرٌن

دراسة الظواهر 
اللغوية ووسائل 

 تنمية اللغة

 ( عرض تقدٌم2ً)
 ( مناقشة و حوار1)

 

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات حفظٌة1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة
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األسبوع الحادي 
و العشرون 

13/1/1026 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر
إدراكها ونقل هذه المعرفة 

 لآلخرٌن

)االعراب( واصالته 
 في اللغة العربية

 ( عرض تقدٌم2ً)
 ( مناقشة و حوار1)

 

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات حفظٌة1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع الثانً 
و العشرون 

1/3/1026 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر
إدراكها ونقل هذه المعرفة 

 لآلخرٌن

ظاهرة االشتقاق  
 في اللغة العربية

 ( عرض تقدٌم2ً)
 مناقشة و حوار( 1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات بحثٌة1)

( حضور الطلبة و 4) 
مشاركتهم فً أثناء 

 المحاضرة
األسبوع الثالث 

و العشرون 
2/3/1026 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 لآلخرٌنهذه المعرفة 

ظاهرة القياس في 
 اللغة العربية

 ( عرض تقدٌم2ً)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات بحثٌة1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع الرابع  
و العشرون 

26/3/1026 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على و فهمه  ًٌّّ نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

في  الترادفظاهرة 
موقف و اللغة العربية

العلماء من ظاهرة 

 الترادف

 ( عرض تقدٌم2ً)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( امتحان مفاجئ1)
( حضور الطلبة و 3)

فً أثناء مشاركتهم 
 المحاضرة

األسبوع 
 الخامس

والعشرون 
13/3/1024 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

مشترك ظاهرة ال
في اللغة اللفظي 
موقف و العربية

العلماء من ظاهرة 

 لمشترك اللفظًا

 ( عرض تقدٌم2ً)
حوار ( مناقشة و 1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات بحثٌة1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع 
السادس و 
العشرون 

30/3/1026 2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

في ضداد ظاهرة اال
موقف و اللغة العربية

العلماء من ظاهرة 

  ضداد اال

 ( عرض تقدٌم2ً)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات بحثٌة1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع السابع 
و العشرون 

6/4/1026 2 

الطلبة لهذا الموضوع ضبط 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

اللفظ المعرب 
 والدخيل والمولد

 ( عرض تقدٌم2ً)
 ( مناقشة و حوار1)
( أمثلة من نماذج 3)

 ادبٌة
( عرض على 4)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات حفظٌة1)
الطلبة و  ( حضور3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع الثامن 
و العشرون 

23/4/1026 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

النظام الصوتي للغة 
 العربية 

 ( عرض تقدٌم2ً)
 ( مناقشة و حوار1)
 ( أمثلة ادبٌة3)
على  ( عرض4)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات حفظٌة1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع التاسع 
و العشرون 

10/4/1026 2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

وجهاز )آلية النطق 
 النطق  (

 ( عرض تقدٌم2ً)
 ( مناقشة و حوار1)
 ( أمثلة من النماذج 3)
( عرض على 4)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
( واجبات حفظٌة 1)

 وبحثٌة .
( حضور الطلبة و 3) 

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة
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األسبوع 
الثالثون 

14/4/1026 2 
تقوٌم مدى فهم الموضوعات 

ا  ًٌّ  االدبٌة السابقة نظر

مخارج االصوات 
 وصفاتها

 ( عرض تقدٌم2ً)
 ( مناقشة و حوار1)
( أمثلة من كتب 3)

 االدب
( عرض على 4)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( امتحان مفاجئ1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع الحادي 
والثالثون 

4/5/1026 

2 
 
 
 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

 ( عرض تقدٌم2ً) المعجم اللغوي
 ( مناقشة و حوار1)
( أمثلة من واقع 3)

 الطلبة
( عرض على 4)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 منزلٌة( واجبات 1)
(    تدرٌبات و 3)

 نشاطات
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 
 

األسبوع الثانً 
و الثالثون  

22/5/1026 

 
 

 
 

1 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ًٌّا و قدرتهم على  و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

دراسة تفصيلية 
ألنواع المعجم 

 العربي 

 ( عرض تقدٌم2ً)
 ( مناقشة و حوار1)
 ( أمثلة من االدب3)
( عرض على 4)

 العارضة اإللكترونٌة

 
 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات بحثٌة1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 انجُٛخ انزحزٛخ .11

 انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1
اخزٛبس كزت راد طبثغ رؼهًٛٙ رفظٛهٙ حذٚضخ , 

 . فمّ انهغخكبنكزت انًؤنفخ حذٚض ب فٙ 

 انًشاعغ انشئٛضخ  -2
اْى انكزت ضًٍ االخزظبص ٔانزٙ ركٌٕ راد 

 اصهٕة اكبدًٚٙ يفٕٓو ٔغٛش يؼمذ .
انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب )انًغالد  - أ

 انؼهًٛخ , انزمبسٚش,...( 
ٔاالطبسٚح  انزٙ ٕٚطٗ ثجؼض انكزت ٔانشصبئم 

 رزضًٍ يفشداد انًمشس .

 انًشاعغ االنكزشَٔٛخ , يٕالغ االَزشَذ... - ة
انًكزجخ انشبيهخ ضًٍ االَزشَٛذ ٔانزٙ رشًم كم يب 

 ٚزؼهك ثبنًمشس ٔثشكم رفظٛهٙ  دلٛك ٔيٕضح. 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساصٙ -13

 . اصشاء انًمشس انذساصٙ ثبنغٕاَت انزطجٛمٛخ انزٙ رخض يُٓخ انزؼهٛى


