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 أهداف المقرر:

 العربً واإلمالء العربً النحو قواعد من بجملة اإللمام من الطالب ٌتمكن أن. 

 سلٌمة عربٌة لغة مستعماًل  المحادثة مهارة خالل من نفسه عن التعبٌر من الطالب ٌتمكن أن. 

 إلخ...إدارٌة ورسالة اجتماع، محضر وكتابة ، وظٌفة بطلب التقدم كتابة: مثل) الوظٌفٌة الكتابة الطالب ٌتقن أن 

 . المتنوعة النصوص من بمجموعة تزوٌده خالل من ثقافته تنمٌة من الطالب  ٌتمكن أن. 

 صحٌحة عربٌة بلغة الكتابة من الطالب ٌتمكن أن. 

 الكتابة فً الشائعة األخطاء تجنب الطالب ٌستطٌع أن 

  .صحٌحة عربٌة بلغة الجامعٌة دراسته مواصلة من الطالب ٌتمكن أن. 

 واللغوٌة واألسلوبٌة والصرفٌة والنحوٌة اإلمالئٌة األخطاء من خالٌة عبارة أداء الطالب ٌستطٌع أن . 

 هـ 7341اصدار عمادة البرامج التحضيرية , كتاب المهارات المغوية.: المقررالكتاب   

 .صحيح البخاريو  القرآن الكريم                      
 الجدول التالً ٌوضح توزٌع الدرجات لهذا المقرر :التقوٌمآلٌة   

 

 اندرجـــة آنية انحقويم

 رجاتد  01 الحضور 

 درجات 01 املشاركة والتفاعل

 درجات 01 التطبيقات امليدانية ) الزيارات امليدانية أو ألاعمال التطوعية(

 درجات 01 العرض التقديمي  + الورقة البحثية

 درجة 01 (3الاختبارات القصيرة  )

 درجة 011 املجموع
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 تعلٌمات عامة: 

 المحاضرة بداٌة فً التحضٌر ٌتم وسوف المقرر، لهذا إلزامً الحضور. 

 الطالب، حرمان ٌتم فسوف الدراسً، الفصل خالل المحاضرات عدد من%   20  من أكثر الطالب غٌاب نسبة وصلت إذا 

 .الدرجات رصد كشف فً" محروم" درجة له وٌرصد

 االختبار قاعة داخل األستاذ شرح أثناء آخر طالب مع التحدث أو الجوال استخدام باتاً  منعاً  ٌمنع. 

 العمادة فً الكتب بٌع مركز" من شراؤه ٌتم حٌث المقرر الكتاب إحضار الطالب على ٌجب". 

 فسوف المصداقٌة، وعدم الغش من نوع أي هناك كان وإذا. بنفسه واالختبارات والتكلٌفات الواجبات تقدٌم طالب كل على 

 .بالعمادة المختصة للجنة وٌحال الغش، عقوبة الطالب بحق ٌطبق

 بذلك وإبالغهم العمادة فً األكادٌمً اإلرشاد وحدة مراجعة فعلٌه ، خاصة رعاٌة أو خدمات ٌحتاج الطالب كان إذا. 

 
 هـ6341/6341على األسابٌع خالل الفصل الدراسً الثانً  اللغة العربٌة توزٌع مقرر مهارات

 مالحظاتال الموضوع التارٌخ بوعاألس

 ولاأل
  إعداد الخطة التدرٌسٌة هـ11/4/1437إلى  4/ 7من 

 والتعارفالتسجٌل 
 

 م21/1/2016 إلى  1/ 17من

 ثانًال
 هـ18/4/1437إلى  4/ 14من 

  الفعلٌة والجملة االسمٌة الجملة
 م28/1/2016 إلى  1/ 24من

 لثالثا
 25إلى  4/ 21من 
  الواعٌة القراءة هـ4/1437/

 م4/2/2016 إلى  1/  31من

 رابع ال
  نص: )جابر عثرات الكرام(.التطبيق على  هـ5/1437/ 2إلى  4/ 28من 
 م11/2/2016 إلى  2/  7من

 درجات( 61رابعة )االختبار القصٌر األول بعد نهاٌة موضوعات الجلسة ال

 خامسال
 لنواسخ  والنواصب والجوازما هـ5/1437/ 9إلى  5/ 5من 

 
 
 م18/2/2016 إلى  2/  14من 

 سادسال

 16إلى  5/ 12من 
  الفاعل اسم هـ5/1437/

 المفعول اسم
 

 م25/2/2016 إلى  2/  21من

 سابعال

 23إلى  5/ 19من 
  األلف الفارقة. هـ5/1437/

 م3/3/2016 إلى  2/  28من

 ثامنال
 هـ6/1437/ 1إلى  5/ 26من 

  الفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة.

 م10/3/2016 إلى  3/  6من

  الثانًمنتصف الفصل الدراسً إجازة 
 هـ  6341/  1/  61إلى   1/  2من 

 م  2161/  4/  61إلى  4/  66الموافق من 

 التاسع
 15إلى  6/ 11من 
  الضمائر هـ6/1437/

 م24/3/2016 إلى  3/  20من

 درجة( 21) االختبار القصٌر الثانً 

 للورقة التقديمي العرض همزة الوصل وهمزة القطع. 22إلى  6/ 18من  العاشر
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 وباهلل التوفٌق

 البحثية هـ6/1437/
 .الميداني التطبيق

 م31/3/2016 إلى  3/  27من

 الحادي عشر

 29إلى  6/ 25من 
 المبني والمعرب. هـ6/1437/

 للورقة التقديمي العرض

 البحثية
 .الميداني التطبيق

 
 م2016/ 7/4 إلى  4/  3من

 الثانً عشر
 العدد والمعدود. هـ1437/ 7/ 7إلى  7/ 3من 

 للورقة التقديمي العرض

 البحثية و التطبيق

.الميداني  م2016/ 14/4 إلى  4/  10من 

 الثالث عشر
 14إلى  7/ 10من 
 عالمات الترقيم هـ7/1437/

 للورقة التقديمي العرض

 البحثية
 م2016/ 21/4 إلى  4/  17من .الميداني التطبيق

 درجة( 21)االختبار القصٌر الثالث 

 الرابع عشر
 

 21إلى  7/ 17من 
 المحسنات البديعية. هـ7/1437/

 جميع لتسليم موعد آخر

 .األنشطة
 م2016/ 28/4 إلى  4/  24من

 الخامس عشر 
 

 28إلى  7/ 24من 
 كتابة الرسائل. هـ7/1437/

اإلدارية الرسائل  

 الكتابة على تطبيقية نماذج

 م2016/ 5/5 إلى  5/  1من .الوظيفية

 عشر  السادس
 

 هـ8/1437/ 5إلى  8/ 1من 
 تسلٌم النتائج النهائٌة

 م2016/ 12/5 إلى  5/  8من


