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 أهداف المقرر:

 العربي واإلمالء العربي النحو قواعد من بجملة اإللمام من الطالب يتمكن أن. 

 سليمة عربية لغة مستعماًل  المحادثة مهارة خالل من نفسه عن التعبير من الطالب يتمكن أن. 

 ورسالة اجتماع، محضر وكتابة ، وظيفة بطلب التقدم كتابة: مثل) الوظيفية الكتابة الطالب يتقن أن 

 إلخ...إدارية

  المتنوعة النصوص من بمجموعة تزويده خالل من ثقافته تنمية من الطالب  يتمكن أن. 

 صحيحة عربية بلغة الكتابة من الطالب يتمكن أن. 

 الكتابة. في الشائعة األخطاء تجنب الطالب يستطيع أن 

 صحيحة عربية بلغة الجامعية دراسته مواصلة من الطالب يتمكن أن. 

 واللغوية واألسلوبية والصرفية والنحوية اإلمالئية األخطاء من خالية عبارة أداء الطالب يستطيع أن . 

 

 .هـ7341/7341, السابعكتاب مهارات لغوية, عمادة البرامج التحضيرية, اإلصدار : الكتاب المقرر  

 
  

 الجدول التالي يوضح توزيع الدرجات لهذا المقرر: :التقويمآلية  
 

 اندرجـــة انعمم
درجات01   الحضور   

درجات 01 املشاركة والتفاعل  

درجة 01 التطبيقات امليدانية ) الزيارات امليدانية أو ألاعمال التطوعية (  

درجة 01 العرض التقديمي  + الورقة البحثية  

(  3الاختبارات القصيرة  )  درجة01   

درجة 100 املجموع  

 

  



 خالل األسابيع موضوعات املقررجوزيع 

 المالحظات الموضوع التاريخ االسبوع

 0525/  50/ 53 األول
56  /53  /2216 

  التسجيل والتعارف واستقبال الطالب

 0525/  50/  20 الثاني
23  /53  /2216 

  .الفعليةالجملة االسمية والجملة 

 0525/  50/  27 الثالث
00  /53  /2216 

  الكلمة وأقسامها +القراءة الواعية 

 0525/ 50/  04 الرابع
07  /53 /2216 

    لنواسخ  والنواصب والجوازما

 0525/  51/  53 الخامس
54  /54  /2216 

   واسم المفعول اسم الفاعل

 0525/  51/  20 السادس
21  /54 /2216 

  درجة" 02االختبار القصير األول "

 0525/ 51/  27 السابع
05  /54  /2216 

  األلف الفارقة 

 0525/  51/  04 الثامن
05  /54/ 2216 

   الفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة

 0525/  52/  50 التاسع
53  /55  /2216 

  إجازة منصف الفصل الدراسي الثاني

 0525/  52/  57 العاشر
20  /55  /2216 

  الضمائر

الحادي 
 عشر

24  /52  /0525 
27  /55 /2216 

  المبني والمعرب + همزة الوصل وهمزة القطع

الثاني 
 عشر

01  /52  /0525 
04 /55  /2216 

  + عالمات الترقيم العدد والمعدود

الثالث 
 عشر

15  /52 /0525 
52  /56  /2216 

  درجة" 02االختبار القصير الثاني "

الرابع 
 عشر

55  /53  /0525 
22  /56  /2216 

  كتابة الرسائل  + المحسنات البديعية

الخامس 
 عشر

20  /53  /0525 
26  /56/2216 

  درجات" 72االختبار القصير الثالث "

السادس 
 عشر

27 /53  /0525 
03  /56/2216 

  استالم البحوث واألعمال التطوعية ومناقشتها.

 



 

 عامة  :تعليمات 

 .الحضور إلزامي لهذا المقرر، وسوف يتم التحضير في بداية المحاضرة 
    مللللللللللل  الللللللللللدد المحاضلللللللللللرا   02إذا وصلللللللللللب  لسلللللللللللبة  يلللللللللللا  ال الللللللللللل     لللللللللللر مللللللللللل  %

حرمللللللللللللا  ال اللللللللللللل ، ويرصللللللللللللد للللللللللللل  در للللللللللللة  خللللللللللللرا ال صللللللللللللا الدراسللللللللللللي، فسللللللللللللوف يللللللللللللتم
 " في  شف رصد الدر ا ."محروم

   ملللللللللللا  الللللللللللل   خلللللللللللر   للللللللللللا  شلللللللللللر  يمللللللللللللا ملسلللللللللللا  باتلللللللللللا  اسلللللللللللتخدام ال لللللللللللواا  و التحلللللللللللد
 األستاذ داخا قااة االختبار.

 مر للللللللز بيللللللللا ل تللللللللا  المقللللللللرر حيلللللللل  يللللللللتم شللللللللرا   ملللللللل  "ي لللللللل  ابلللللللل  ال اللللللللل  إحضللللللللار ا
 ال ت  في السمادة".

   ذا  للللللللللللا ابلللللللللللل   للللللللللللا  اللللللللللللل  تقللللللللللللديم الوا بللللللللللللا  والت بي للللللللللللا  واالختبللللللللللللارا  بل سلللللللللللل . وا 
فسلللللللللللوف ي بللللللللللل  بحللللللللللل  ال الللللللللللل  ، المصلللللللللللداقية هللللللللللللا   غ للللللللللللو  مللللللللللل  ال للللللللللل  والللللللللللدم

 .وبة ال  ، ويحاا لب لة المختصة بالسمادةاق
  إذا  للللللللللللا  ال اللللللللللللل  يحتللللللللللللا  خللللللللللللدما   و راايللللللللللللة خاصللللللللللللة ، فسبيلللللللللللل  مرا سللللللللللللة وحلللللللللللللدة

بر هم بذل .  اإلرشاد األ اديمي في السمادة وا 
 مشرف مقرر مهارات اللغة العربية                                                            

 د/ زيد دبيان الشمري                                                                           

 

 
 وباهلل التوفيق...

 


