
 

 

 

 جـامعـة اإلسـراء 

 كليـة اآلداب

  خـــــطــــــة مـــــســـــــاق

 

 2015/2016األول للعام اجلامعي  الفصل الدراسي د.علي اخلمايسة مدرس ادلساق

 الرتمجة القســم Dr.alizaal@gmail.com الربيد اإللكرتوين

 ح  ث خ 01-00+  01-9 الساعات ادلكتبية

 ن ر 00 – 9321+  8-9321

 (0اللغة العربية ) اسم ادلسـاق

 ح ث خ 00-01 مواعيد احملاضرات

 ن ر 00-01،21

 ال يوجد  م. السابق

 

 متهيد: 

اللغة العربية واحدة من فصيلة اللغات السامية اليت تنتمي إليها كل من : العربية واآلرامية والسراينية والفينيقية    
وغًنهـا ، لـ ا يتوجـل علـ  مـن يـدرس ا رتسـم الرتمجـة لن يلـم بلغـة  ل ـة إضـافة  واألكادية واحلبشـية واألوجاريتيـة

اللغة العربية كوهنا لغة عادلية وتستخدم ا الشرق األوسـ  ا فلسـطٌن احملتلـة  ويفضل لن تكونللعربية واإلجنليزية 
، إضافة دلن يريد التخصص بدراسة اللغة العربيـة وددااـا دراسـة علميـة ،  احملتل لبالدان  من رتبل الشعل اليهودي

لو التخصص بدراسة التاريخ لن يلم بنشأة اللغات السامية ، وتطورها ، وأتثـًن بعضـها بـبع  ، وان يـتعلم رتواعـد 
 اللغة العربية ، لو إحدى لخواهتا الساميات ، دلا ذل ه اللغة من صلة بلغتنا العربية.

 

 



 ادلساق: وصف 

الكتابــة اإلمالةيـة للغــة العربيــة اروفهــا األ ديــة  -سـو  يــتم دراســة اللغــة العربيــة مـن جوانــل ثالثــة : لوالهــا      

القواعـد النوويـة للغـة العربيـة وـوا وصـرفا وتطبيقـا،  –وحركاهتا الك ًنة اليت تصـل إ  اثنـيت عشـرة حركـة ، و نيهـا 

 ترمجة النصوص البسيطة من العربية إ  العربية وابلعكس. –و ل ها 

 

 

 

 

 لهدا  ادلساق: 

 يهدف هذا المساق في مجمله إلى تحقيق األهداف اآلتية: 

 لن جييد الطالل الكتابة ابخل  العربي ادلربع. – 1

 لن جييد الطالل القراءة ابللغة العربية.  - 2

 العربية.لن حيي  الطالل بقواعد اللغة   - 3

 لن يصبح الطالل رتادرا عل  تشكيل مجل مفيدة ابللغة العربية.  - 4

 لن ديتلك الطالل القدرة عل  احملادثة الشفوية ابللغة العربية.  - 5

 

 

 

 



 حمتوى ادلساق: 

 فرتة االمتوان لنشطة مقرتحة ومالحظات ادلوضوع الفرتة الزمية األسبوع

  ، تطبيق  منارتشة ، حوار من السامياتمورتع العربية  22/10/2015-18 االول

  ، حوار ، تطبيقمقارنة  ميزات اللغات السامية 29/10/2015-25 التاين 

  ، منارتشة ، حوار سرد اترخيي لطوار اللغة العربية 5/11/2015-1 التالت

  ، منارتشة تطبيق لغوي خصاةص اللغة العربية 12/11/2015-8 الرابع

 اخلامس
15-19/11/2015 

  ، تطبيق  تدريل عملي احلرو  األ دية واحلركات

 

 السادس

22-11 up to 6-12/2015 

 عالمة 25امتوان من 

 الضماةر ادلنفصلة وادلتصلة

 االسم ادلفرد وادل ىن

 

 تطبيق ، مقارنة ابلعربية

 ، منارتشة ، حوار مقارنة لغوية

 

 

 فرتة إجراء االختبار األول

 درتيقة 01

 السابع

 ال امن

  ، تطبيق نقاش ، حوار ، مقارانت لغوية اجلمع ادل كر وادلؤنث 17/12/2015-13 التاسع

 العاشر 

20-24/12/2015 
لمساء اإلشارة واألمساء 

 ادلوصولة والعدد
  تطبيق ، حوار ، منارتشة

 

احلادي 
 عشر

27-12-2015 up to 10-1-

2016 

 عالمة 25امتوان من 

لايم األسبوع واأللوان 
 والصفات

لدوات االستفهام والنهي 
 وادللكية

 

 منارتشة ، حوار ، تطبيق

 منارتشة ، حوار ، تطبيق

 

 فرتة االختبار ال اين

 درتيقة 01

 ال اين عشر

 ال الث عشر

  منارتشة ، حوار ، تطبيق اجملرورات واألفعال 21/1/2016-17 الرابع عشر



 

 

 ادلرجع الرةيس للمساق:  المذخل إلى اللغة العبرية / الذكتور علي الخمايسة

 ادلراجع والقراءات:  دروس في اللغة العبرية / الذكتور ربحي كمال

 Gesenius Hebrew Grammar pdf : Wilhelm gesenius  مراجع لجنبية:

                         Languages / ar / Hebrew . phpموارتع الكرتونية: 

  

 متطلبات ادلساق: 

 :( عالمة 25) االمتوان األول 
 :( عالمة25) االمتوان ال اين 

  (: عالمة             44االمتوان النهاةي ) 

 عالمات (01: )التقارير واألنشطة وادلشاركات  

  

 دلية تدريس ادلساق: 

 ادلعتمدة عل  األسئلة واحلوار  احملاضرات الصفية . 
  ادلنارتشات الصفية القاةمة عل  العصف ال هين بشكل فردي ومجاعي وه ا يتطلل التوضًن ادلسبق

 رتبل موعد احملاضرة.

 ديد ا ادلوضوع.تفعيل االنرتنت وادلكتبة لالطالع عل  اجل 

 .مبادرات الطلبة الثراء وإغناء حمتوايت ادلساق 

اخلامس 
 28/1/2016-24 عشر

  منارتشة ، حوار ، تطبيق عبارات التوية والسالم

 

السادس 
 عشر

31-1 up to 11-2-2016 

فرتة إجراء االمتوان   عالمة 44امتوان هناةي من 
 النهاةي

 درتيقة 011



 مالحظات هامة:

  ديكن إضافة لو استبدال بع  القراءات الواردة ا اخلطة خالل مسًنة الفصل الدراسي حسل
الضرورة ومبا خيدم موضوعات ادلساق بشكل لفضل وهناك عدد من القراءات االثراةية اليت سو  يتم 

 خالل ادلساق.  تزويدكم اا
 

 والغياب. ابلتأخًن يتعلق فيما اجلامعة رتوانٌن وفق احملاسبة وستتم احملاضرات مبواعيد االلتزام ضرورة 

 


