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اسم المادة

اللغة العربية

مقرر الفصل

سنهي  /فصلي

اهداف المادة

تهفير التهاصل بين الطالب ولغته األم وتعميق معرفته بها قراء ًة وكتاب ًة ونطق ًا

التفاصيل االساسية

مذكهرة في جدول الدروس االسبهعي

الكتب المنهجية

ال يهجد (محاضرات متنهعة مجمهعة في ملزمة من اعداد مدرس المادة)

المصادر الخارجية

اللغة العربية العامة ألقدام غير االختصاص(،مجمهعة مؤلفين) .في النحه

للمادة

العربي ،د .مهدي المخزومي .مدخل الى العربية ،دمحم بدر الدين .ومصادر

اخرى
تقديرات الفصل
معلهمات اضافية

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

االول

الثاني

% 52
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الدعي
%25

االمتحان النهائي
%25

الدرجة النهائية
%055
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تٕلٍع يذرس انًادج :
و.د تساو خهف سهًٍاٌ

المادة النظرية

انمًٍح انعظًى نهغح انعرتٍح ٔأًٍْح دراستٓا
ألٕال انصحاتح ٔأْم انهغح فً أًٍْح انهغح انعرتٍح
أسهٕب انمرآٌ انكرٌى ٔاثرِ فً انهغح انعرتٍح
أسهٕب انحذٌث انُثٕي انشرٌف ٔاثرِ فً انهغح انعرتٍح
الساو انكالو فً انهغح انعرتٍح
انحث عهى انرٌاضح تأسانٍة اإلَشاء فً انهغح انعرتٍح
انًثتذأ ٔحاالخ ٔردِ فً انكالو انعرتً
انخثر ٔحاالخ ٔردِ فً انكالو انعرتً
ايتحاٌ
َشأج انشعر انعرتً ٔأٔنٍتّ
اإلياو انشافعً ،حٍاتّ ٔشعرِ
كاٌ ٔاخٕاتٓا ( تطثٍماخ يتُٕعح )
إٌ ٔاخٕاتٓا ( تطثٍماخ يتُٕعح )
يختاراخ يٍ انشعر انعرتً فً انعصر انعثاسً (انًتُثً حٍاتّ ٔشعرِ)
انضاد ٔانضاء ٔانفرق تًٍُٓا
ايتحاٌ
عطهح َصف انسُح
انًُصٕتاخ فً انهغح انعرتٍح (انًفاعٍم انخًسح)
انًفعٕل انًطهك ٔاحٕانّ اإلعراتٍح ،انًفعٕل يعّ ٔاحٕانّ
طرائك انكشف عٍ انكهًاخ فً انًعاجى انعرتٍح
يختاراخ يٍ انُثر انعرتً (رسانح أيٍر انًؤيٍٍُ عًر تٍ انخطاب فً
انمضاء ٔتحهٍهٓا)
انفرٔق انذالنٍح تٍٍ انكهًاخ فً انهغح انعرتٍح
انحال ٔانتًٍٍز ٔاالستثُاء
يختاراخ يٍ انشعر انعرتً انحذٌث (احًذ شٕلً حٍاتّ ٔشعرِ)
ايتحاٌ
لٕاعذ كتاتح انعذد ٔاعراتّ
تطثٍماخ لرآٍَح سٕرج انكٓف انمصح ٔاسثاب انُزٔل
انفٌُٕ األدتٍح انحذٌثح ( انًمانح– ٔإَاعٓا – ٔاثر انًمانح فً انتثمٍف)
(فٍ انمصح ٔ -االلصٕصح ٔ ،انرٔاٌح) ٔانفرق تًٍُٓا
يٓاراخ نغٌٕح ٔأدتٍح
لصٍذج انُثر فً االدب انعرتً (تذر شاكر انسٍاب)
االخطاء انهغٌٕح انشائعح
ايتحاٌ
تٕلٍع انعًٍذ :
ا.د ضٍاء لاسى انخٍاط

المادة
العلمية

المالحظات

