
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2فمه انهغت  انًمشس:اسى 

 2-6621266 انًمشس:سيض 

 بشَايح انهغت انعشبُت انبشَايح:

 بشَايح انهغت انعشبُت انعهًٍ:انمسى 

 انكهُت اندايعُت بأضى انكهُت:
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  انذساسٍ:انخعشَف بانًمشس أ. 

  انًعخًذة:انساعاث . 1

 انًمشسَىع . 2

   يزطهت جبيؼخ أ.
يزطهت 

   أخشٖ        يزطهت لغى     هٛخك

    اخزٛبس٘   إججبس٘  ب.

  1431/1442َمذو فُه انًمشس انزٌ/ انًسخىي  انسُت. 3

 انًسخىي انثانث

 

 ٔجذد( إٌ). انًخطهباث انسابمت نهزا انًمشس 4

 فمه انهغت  6621163-2
 

 ٔجذد( )إٌانًخطهباث انًخضايُت يع هزا انًمشس . 5

 

 الَىخذ

 

 ُٚطجك()اخزش كم يب ًَط انذساست . 6

 انُسبت  عذد انساعاث انخذسَسُت انذساست ًَط و

 %13 اٌساعخ انًحاضشاث انخمهُذَت 1

 ال ٕٚجذ ال ٕٚجذ انخعهُى انًذيح  2
 ال ٕٚجذ ال ٕٚجذ  اإلنكخشوٍَانخعهُى  3
 ال ٕٚجذ ال ٕٚجذ  عٍ بعذانخعهُى  4
 ال ٕٚجذ ال ٕٚجذ  أخشي 5

 

 

 يغزٕٖ انفصم انذساعٙ( )ػهٗ انخعهى انفعهُت نهًمشس ساعاث. 7

 ساعاث انخعهى انُشاط و

 ساعاث االحصال

 15×2 يحبظشاد 1
 ال ٕٚجذ إعزٕدٕٚأٔ يؼًم  2
 ال ٕٚجذ إظبفٛخدسٔط  3
 ال ٕٚجذ رزكش()ٖ أخش 4
 عبػخ 33 اإلخًانٍ 

 ساعاث انخعهى األخشي*

 عبػزبٌ اعجٕػٛب عبػبد االعززكبس 1
 عبػخ اعجٕػٛب انٕاججبد 2
 ال ٕٚجذ يكزجخ  انًكزجخ 3
 عبػزبٌ اعجٕػٛب انًشبسٚغ /إػذاد انجحٕس 4
 ال ٕٚجذ ()رزكشأخشٖ  5
 عبػبد اعجٕػ5ٍٛ اإلخًانٍ 

، ٔٚشيًم رني : جًٛيغ أَشيطخ انيزؼهى، يضيم: عيبػبد االعيززكبس، نهًميشسْٙ يمذاس انٕلذ انًغزضًش فٙ انُشبغبد انزيٙ رغيٓى فيٙ رحمٛيك يخشجيبد انيزؼهى * 

 انًشبسٚغ، ٔانٕاججبد، ٔانؼشٔض، ٔانٕلذ انز٘ ٚمعّٛ انًزؼهى فٙ انًكزجخإػذاد 
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 انخعهًُُت:انًمشس ويخشخاحه  هذف -ب

 هًمشس:انعاو نىصف ان. 1

رًُٛخ لذسح انطالة ػهٗ يؼشفخ ثؼط أعشاس انؼشثٛخ ، ٔانزمبغ ْزِ االعشاس يٍ كزت انزشاس انهغٕ٘ ٔيب  ٔصف ػبو نهًمشس:

  جبدد ثّ لشائح انًحذصٍٛ

 

 

  انهذف انشئُس نهًمشس. 2

 انزؼشف ػهٗ يفٕٓو فمّ انهغخ ٔيجبالرّ انًخزهفخ -

 رؼشٚف انطالة ثمعبٚب يًٓخ نى رغجك دساعزٓب فٙ حمم انذساعبد انهغٕٚخ -

  إكغبة انطالة انُظشح انشًٕنٛخ نهغخ ػبيخ ، ٔانهغخ انؼشثٛخ خبصخ -

 يؼبنجخ رجٍٛ أعجبثٓب ٔدٔافؼٓب ٔآصبسْب ٔخطشْبيؼبنجخ ثؼط انمعبٚب انزٙ ٚزؼهك ثٓب يصٛش انهغخ -

 نهًمشس:يخشخاث انخعهى . 3

 يخشخاث انخعهى نهًمشس
  سيض

انًشحبط انخعهى يخشج 

  نهبشَايح

  انًعاسف 1

  ان ٌذكر الطالب خصائص العربٌة الصوتٌة والصرفٌة والتركٌبٌة 1.1

  ان ٌبٌن الطالب مصادر الثروة اللغوٌة العربٌة 1.2

  ان ٌسرد الطالب عوامل نمو اللغة مع التوضٌح 1.3

  ان ٌعرف الطالب ظاهرة اللحن فً اللغة  1.4

  ان ٌوضح الطالب عالقة العربٌة بالعولمة والحاسوب 1.5

  انًهاساث 2

  ان ٌمثل الطالب لخصائص اللغة العربٌة الصوتٌة والصرفٌة والتركٌبٌة 2.1

  اللغةان ٌمٌز الطالب بٌن عوامل نمو  2.2

  تعلمه على نماذج مختلفة من كتب التراث ان ٌطبق الطالب ما 2.3

2...   

  انكفاءاث 3

  خصائص العربٌة التركٌبٌة :اش مع زمالئه حولقأن ٌدٌر الطالب حلقة ن 3.1

  ظاهرة اللحن فً العربٌة :أن ٌشارك الطالب مع زمالئه فً ندوة حول  3.2

   العربٌة والعولمة:  حولٌستخدم الطالب محرك البحث على النت للحصول على معلومات  3.3

  ٌنشئ الطالب مجموعة تواصل مع طالب مجموعته حول التكلٌفات الجماعٌة. ...3
 

  انًمشس يىضىعاثج. 

 االحصالساعاث  لائًت انًىضىعاث و

1 

 التركٌبٌة  –الصرفٌة  –خصائص العربٌة : الصوتٌة  -

 الثروة اللغوٌة العربٌة : ) مصادرها وتطورها( : -

 االستعمال . . .( –الحدٌث  –الحدٌث  –) القرآن 

4 

 عوامل نمو العربٌة وتطورها:
 القٌاس , االشتقاق , النحت , المجاز , التعرٌب , التطور الداللً  -

 التوسع باالشتراك والترادف 

01 

2 

 حركة التصحٌح اللغوي قدٌما وحدٌثا :
 العربٌة بٌن الفصاحة واللحن والتطور  -

 ظاهرة اللحن فً العربٌة : -

 ) ظهورها , معارضتها , االستفادة منها , موقف المجامع اللغوٌة منها(

4 

 العربٌة فً العصر الحدٌث :
 االنتشار والتقلص  -

 العربٌة والعولمة ) الحضارة , الترجمة , التعلٌم ( -

 العربٌة والحاسوب ) المعلوماتٌة والبرمجة وعلوم الللغة ( -
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 العربٌة وظاهرة االزدواج اللغوي

3 

تطبٌقات تراثٌة مختارة ألهم القضاٌا المدروسة : ) من خصائص ابن جنً , الصاحبً البن فارس , 
 وكتب لحن العامة , المزهر للسٌوطً (
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  انًدًىع

 

 وانخمُُى:انخذسَس  د.
 ُى ُانخم وطشقيخشخاث انخعهى نهًمشس يع كم يٍ اسخشاحُدُاث انخذسَس  سبط . 1

 ُىُانخم طشق انخذسَس اسخشاحُدُاث يخشخاث انخعهى  شيضان

 انًعاسف 1.0

1.1 
ان ٌذذذذذكر الطالذذذذب خصذذذذائص العربٌذذذذة الصذذذذوتٌة 

 والصرفٌة والتركٌبٌة

 التقوٌم المستمر المحاضرة واإللتقاء .

 االختبارات الشفوٌة شرائح عرض بوربوٌنت . مصادر الثروة اللغوٌة العربٌةان ٌبٌن الطالب  1.2

1.3 
االختبذذذذذذذذارات التحرٌرٌذذذذذذذذة  الحوار والمناقشة . ان ٌسرد الطالب عوامل نمو اللغة مع التوضٌح

 )مقالٌة وموضوعٌة(.

1.4 
قصاصذذذات ورقٌذذذة لومثلذذذة و  ان ٌعرف الطالب ظاهرة اللحن فً اللغة 

 التمارٌن
التقذذذارٌر والواجبذذذات إعذذذداد 
 المنزلٌة

1.5   
 انًهاساث 2.0

2.1 
 :اش مذذذع زمالئذذذه حذذذولقذذذأن ٌذذذدٌر الطالذذذب حلقذذذة ن

 خصائص العربٌة التركٌبٌة

المجموعذذات الصذذذغٌرة داخذذذل 
 القاعة أثناء حل التمارٌن.

 تقوٌم األقران.

2.2 
 :أن ٌشذذارك الطالذذب مذذذع زمالئذذه فذذذً نذذدوة حذذذول 

 ظاهرة اللحن فً العربٌة

 بطاقات المالحظة . البحوث الجماعٌة الواجبات .

2.3    

2.4    

 انكفاءاث 3.0

3.1 
تقنٌذذذذة المعلومذذذذات مهذذذذارات االتصذذذذال ومهذذذذارات 

  والمهارات العددٌة

  

3.2 
ٌستخدم الطالب محرك البحث علذى النذت للحصذول 

  العربٌة والعولمة:  حولعلى معلومات 

المجموعذذذات الصذذذغٌرة علذذذى 
 اإلنترنت .

 األسئلة الشفوٌة .

3.3    

 انطهبت  حمُُى أَشطت. 2

 ُىُانخم أَشطت و
 حىلُج انخمُُى
 )ثبألعجٕع(

 انُسبت 

 ُىُانخمدسخت  إخًانٍيٍ 

 %13 يغزًش انزمٕٚى انًغزًش + ٔاججبد صغٛشح 1

 %23 انزبعغ اخزجبس َصفٙ 2

 %13 انضبَٙ ػشش كزبثخ ثحش أٔ رمشٚش 3

 %63 ػششانغبدط  االخزجبس انُٓبئٙ 4

5    

6    

7    

6    
 انخ( ٔسلخ ػًميششٔع جًبػٙ،  ،رمذًٚٙػشض  شفٓٙ، ،رحشٚش٘ اخزجبس)ٛى ٛانزم أَشطخ
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 انطالبٍ:األكادًٍَ وانذعى  اإلسشادأَشطت  -هـ 

      انساعاث انًكخبُت يكخىبت أياو حدشة األسخاراث السخمبال انطانباث ، وحمذَى انذعى واإلسشاد وانخىخُه -

 اَشطت االسشاد االكادًٍَ يىخىدة نكُها غُش يفعهت بانشكم انكافٍ.-

 َحخاج عذد كبُش يٍ انطالب انً انذعى  انطالبٍ نخحٍُ ححصُههى انعهًٍ.-

 
  وانًشافك:يصادس انخعهى  –و 
 انخعهى:يصادس لائًت . 1

 نهًمشس انًشخع انشئُس

 :الكتب المقررة المطلوبة -فً قائمة  –أدرج  .0
 الصاحبً فً فقه اللغة البن فارس  -

 فقه اللغة وسر العربٌة للثعالبً -

 لخصائص البن جنً  -

 دراسات فً فقه اللغة لصبحً الصالح  -

 فقه اللغة فً الكتب العربٌة , د. عبده الراجحً  -

 فقه اللغة العربٌة وخصائصها , د. إمٌل ٌعقوب -

 كتاب األصول للدكتور تمام حسان  -

 مطر لحن العامة لعبد العزٌز -

 فقه اللغة المقارن , د. إبراهٌم السامرائً  -

 العربٌة ,ٌوهان فٌك , ترجمة د. رمضان عبد التواب  -

 العربٌة تطور وتارٌخ , د. كرٌم حسام الدٌن -
 

 انًساَذةانًشاخع 
  فصٕل فٙ فمّ انؼشثٛخ ، د. سيعبٌ ػجذ انزٕاة -

 فمّ انهغخ ، يحًذ إثشاْٛى انحًذ -

 اإلنكخشوَُتانًصادس 

 .يٕلغ يكزجخ انًه  ػجذهللا ثجبيؼخ أو انمشٖ -

 .يٕالغ انًكزجبد ثبنجبيؼبد انغؼٕدٚخ خبصخ ٔانؼشثٛخ ػبيخ -

 .يٕلغ يكزجخ انًصطفٗ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى اإلنكزشَٔٛخ -

 .يٕلغ شجكخ انفصٛح نؼهٕو انؼشثٛخ -

 . يٕلغ شجكخ األنٕكخ -

 . يٕلغ انشُكجٕرٛخ -

 ؼٛذ سثٛغ انغبيذ٘يٕلغ األعزبر انذكزٕس يحًذ ع -

   يأخش

 

 انًطهىبت:انًشافك وانخدهُضاث . 2

 يخطهباث انًمشس انعُاصش

 انًشافك
 إنخ(...  ، لبػبد انًحبكبحانؼشض انذساعٛخ، انًخزجشاد، لبػبد انمبػبد)

 . لبػخ يجٓضح ثزمُٛبد انؼشض -

 . غبٔالد يغزذٚشح نفشق انؼًم -

 عجٕسح ركٛخ . -

 انخمُُت انخدهُضاث
 انجشيجٛبد( انزكٛخ،انغجٕسح  انجٛبَبد،ػشض  )جٓبص

 . جٓبص حبعت آنٙ -

 . غبثؼخ نٛضس -

 اَزشَذ -

 يؼًم حبعٕثٙ رجؼبً نطجٛؼخ انزخصص() يأخش حدهُضاث
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 نًمشس:اخىدة  حمىَىص. 
  

 ُىمُطشق انخ ىٌانًمًُ يداالث انخمىَى

مقارنة نتائج الطالبات بنتائج  -
 طالبات كلٌات وجامعات أخرى .

 حهمخ َمبػ يغ صيٛالد انمغى -

اعيييزجبَخ ريييٕصع ػهيييٗ انطبنجيييبد نزمٛييييٛى 

انًمييشس ٔٚييزى رٕصٚؼٓييب فييٙ َٓبٚييخ انفصييم 

 رؼهٛى انًؼهى نُفغّ يٍ خالل صيالئّ

تحلٌل االختبارات ومقارنتها مع  -
جهة أخرى من الجوانب التالٌة ) 

 الشمولٌة , التمٌز , الصعوبة ( 
 

انزٕاصييم يييغ األلغييبو انًُييب شح  -

 ثبنجبيؼبد انغؼٕدٚخ ٔانؼشثٛخ

اعييزمجبل صٚييبساد يييٍ كهٛييبد ٔ جبيؼييبد 

 اخشٖ

مذذذذن أوراق اإلجابذذذذات ة تصذذذذحٌح عٌنذذذذ
والواجبذذذذذات مذذذذذن زمٌلذذذذذة متخصصذذذذذة 

 ودراسة ثبات النتائج .

 لٛبداد انجشَبيج-
انزٕاصم ٔ االعزفبدح يٍ ْٛئخ االػزًيبد -

 االكبدًٚٙ 

 
 

  

   

 
  

   

 إنخ(يصبدس انزؼهى ...  نهًمشس،يخشجبد انزؼهى فبػهخ غشق رمٛٛى انطالة، يذٖ رحصٛم ، فبػهٛخ انزذسٚظ )يضم.يجبالد انزمٕٚى 

 رحذٚذْب( زىٚ) أخشٖ ،ٛشظانًشاجغ انُ انجشَبيج،لٛبداد  انزذسٚظ،أػعبء ْٛئخ  )انطهجخ، ٌٕانًمًٛ

 (يجبشش ٔغٛش يجبشش)ٛى مٛانز غشق

 

 

 

 . اعخًاد انخىصُف ذ

  خهت االعخًاد

  اندهست سلى

  حاسَخ اندهست

 


