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 جـامعـة اإلسـراء 
 اآلدابكليـة 

  ــــاّدةــــخـــــطــــــة مــــ

 

 5105/5106األّول للعام اجلامعي  الفصل الدراسي د. حسٌن ادلسرتحيي اّدةمدرس ادل
 للغة العربّيةا القســم hussein.mistareehi@iu.edu.jo الربيد اإللكرتوين
 اللغة العربّية اّدةاسم ادل   5: 30-4ن ر   12-11ح ث خ  الساعات ادلكتبية
 - السابق تطّلبادل 1- 12ح ث خ    مواعيد احملاضرات

 
 : متهيد

فرض عٌن على كّل واحد من  مهاوتعلّ سبيل عّزان ومنعتنا بٌن األمم، ، وهي ة هي لغة القرآن الكرميالعربيّ تنا غل
وقواعد احملادثـة واسسـتماو والقـراءة.  ،ابة العربية الصحيحة لغة وإمالء  الكتا، ومن ركائز هذا التعّلم معرفة قواعد أبنائه

إىل اكتسـاب تلـا ادلهـارات أكمـر مـن  ـًنهم، وهـذة ادلـاّدة  اجـةحب –علـى اخـتالخت ّّصـما م  –ة امعاجليف  والدارسون
ا من السبل اذلاّمة لتحقيق ذلا.       تشّكل واحد 

 
 وصف ادلاّدة: 

واإلمالئيـــة والبال يـــة  ة مـــن ادلهـــارات والقـــدرات والنشـــا ات النحويـــةعلـــى رلموعـــة هاّمـــحتتـــوذ هـــذة ادلـــاّدة 
فـردات العربيـة الغريبـة. كمـا ، والبحث فيهـا عـن ادلا سليم  ، تتممل يف كيفية استعمال ادلعاجم العربية استعماس  وادلعجمية
مـزة الـت تتصـد ر ، إضـافة دلهـارات يف اإلمـالء تتممـل بدراسـة اذليب سلتلفـة ادلوضـوعات النحو العـر على دروس يفحتتوذ 

، ودراسـة األلف اللينة ادلتوسطة وادلتطرفـةكيفية كتابة ذلمزة ادلتوسطة واذلمزة ادلتطرفة. و الوصل والقطع واالكلمة: مهزة 
 وذ على ألف تكتب وس تلفط أو تلفظ وس تكتب. الكلمات الت حتت

 
 داخت ادلاّدة: أه
 

 أن يتعر خت الطالب على ادلهارات اإلمالئية وادلعجمية والنحوية والبال ية. – 0
 أن يكتب الطالب ابلعربية كتابة ّلو من األخطاء اإلمالئية والنحوية. – 5
 أن يقرأ الطالب النصوص العربية قراءة سليمة ّلو من اللحن. – 3
 عريب .أن يتذوق الطالب الشعر والنمر ال – 4

 
 : اّدةتو  ادلزل 
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 ادلرجع الرئيس للماّدة:

 

أنشطة مقرتحة  وضووادل الفرتة الزمية األسبوو
 ومالحظات

 فرتة اسمتحان

 أحاديث نبويّة شريفة الوحدة األوىل: 22/10/2015-18 لاألوّ 
اإلمالء : التاء ادلبسو ة والتاء ادلربو ة. 

 وادلعاجم العربية وكيفية استخدامها
 والبال ة

 
 عرض ، مناقشة ، حوار ، 
مقارنة ، تدوين اخلالصة 

 على السبورة

 

  29/10/2015-25 ين الما

  5/11/2015-1 لتالما

 الوحدة المانية: أمهّية اللغة العربّية 12/11/2015-8 الرابع
، ادلفاعيل: ادلفعول ادلطلق، ادلفعول ألجله

 . والبال ةادلفعول فيه

عرض ، مناقشة ، حوار ،  
مقارنة ، تدوين اخلالصة 

 على السبورة

 

 19/11/2015-15 اخلامس
 
 

 السادس

22-11 up to 6-12/2015 

 
  ادلسرحّية الوحدة المالمة:

 ادلمنوو من الصرخت، العدد
 والبال ة  

 
عرض ، مناقشة ، حوار ،  
مقارنة ، تدوين اخلالصة 

 على السبورة

 
 

 السابع ار األولفرتة إجراء اسختب

 المامن

 التاسع
13-17/12/2015 

 الوحدة الرابعة:ادلتّّب يف معاتبة سيف الدولة 
 احلال، التمييز، ادلناد ، ادلستمىن 

 والبال ة 

عرض ، مناقشة ، حوار ، 

مقارنة ، تدوين اخلالصة  

 على السبورة

 

 العاشر 
20-24/12/2015 

 
 

احلادذ 
 عشر

27-12-2015 up to 10-1-

2016 

 
رسالة عبد احلميد الكاتب إىل الوحدة اخلامسة: 

 أهله
 اإلضافة ، ادلصادر ، اسم الفاعل.

 والبال ة

 
عرض ، مناقشة ، حوار ،  
مقارنة ، تدوين اخلالصة 

 على السبورة

 
 فرتة اسختبار الماين

 الماين عشر

المالث 
 عشر
الرابع 
 عشر

17-21/1/2016  
من قصيدة أمًن الشعراء  سة: الوحدة الساد

 بة دمشقأمحد شوقي يف نك
 اسم ادلفعول، عالمات الرتقيم. والبال ة

 
عرض ، مناقشة ، حوار ،  
مقارنة ، تدوين اخلالصة 

 على السبورة

 

اخلامس 
 28/1/2016-24 عشر

 
 

السادس 
 up to 11-2-2016 1-31 عشر

فرتة إجراء اسمتحان   
 النهائي
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 كتاب مهارات اللغة العربّية اسستدراكّية ادلعتمد يف اجلامعة. 
 

 ادلراجع والقراءات: 
 

 ادلرجع السهل يف النحو العريب / أتليف د.مسيح أبو مغلي
 

 راجع أجنبية:م
 
 

 مواقع الكرتونية: 
 
 www.google.com  
 

 
 

  :اّدةمتطلبات ادل
 ( عالمة55) ل:األو  اسمتحان  

 ( عالمة55) :الماين اسمتحان 

  (: عالمة             41اسمتحان النهائي ) 

 عالمات (01: )التقارير واألنشطة وادلشاركات  

 : اّدةادلآلية تدريس  
 ادلعتمدة على األسئلة واحلوار  احملاضرات الصفية . 

 دلسبق قبل طلب التحضًن اوهذا يت ادلناقشات الصفية القائمة على العصف الذهين بشكل فردذ ومجاعي
 ضرة.اموعد احمل

 لال الو على اجلديد يف ادلوضوو. وادلكتبة نرتنتتفعيل اإل 

 زلتوايت ادلاّدة و إ نائها. ثراء مبادرات الطلبة إل 

 :ات هامةمالحظ
  ديكن إضافة أو استبدال بعض القراءات الواردة يف اخلطة خالل مسًنة الفصل الدراسي حسب الضرورة

ة بشكل أفضل وإضافة عدد من القراءات اإلثرائّية الت سوخت تزّودون هبا خالل ومبا خيدم موضوعات ادلادّ 
 الفصل. 

 

 والغياب ابلتأخًن يتعلق فيما اجلامعة قوانٌن وفق احملاسبة وستجرذ احملاضرات مبواعيد اسلتزام ضرورة. 


