
 

 الجامعة الهاشمّية

 مركز اللغات

 للعام الدراسي... (101121121لغة عربّية تطبيقّية )خطة مساق 

 وصف المساق

ُيعنى هذا المساق بالجوانب الوظيفّية والتطبيقية للغة العربية، وتعزيز استخداماتها وظيفيٍّا بعيًدا عّما يشيع فيها من أخطاء،      
ويهدف إلى إكساب الطالب المهارات األساسية في االستماع والّتحّدث والقراءة والكتابة في المواقف الحياتية، فضًًل عن جعل 

 مارسة والعمل وتستوعب التطورات التكنولوجية الحديثة.العربية لغة الم

 أهداف المساق

 معرفة ماهّية اللغة العربية التطبيقية. -

 التعرف إلى النظام اللغوي للعربية والتمييز بين مستوياته. -

 استخدام المهارات اللغوية استخداًما سليًما. -

دارة الندوات، والمناقشة.توظيف المهارات اللغوية في مواقف التعبير الشفوي  -  مثل: الحوار، والمقابلة، وا 

 تصويب األخطاء اللغوية الّشائعة في مواقف الّتحّدث والكتابة. -

 دراسة نصوص من األدب العربي بأعصره المختلفة وتذوقها وتطبيق المهارات اللغوية عليها. -

 محتوى المساق

ماّدة 
االمتحان 
 األّول

 ربية وخصائصها وتاريخها ونظامها اللغوي ومستوياته.مقّدمة في مفهوم اللغة الع 
 .)مداخل نظرية وتطبيقات عملّية في المهارات اللغوية )االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة 
 .)الكتابة الوظيفّية )الّسيرة الّذاتّية، والخطاب، والّتقرير، والمذّكرة، ومحضر االجتماع 



ماّدة 
االمتحان 
 الثّاني

  نظري وتطبيقات عملّية في األدب.مدخل 
 .مفهوم الفن الّشعرّي وأقسامه 
 .الّتجربة الّشعرّية وعناصرها: العاطفة، والعقل والفكر، والخيال، والموسيقا 
 .تطبيقات عملّية في نصوص أدبّية مختارة 

ماّدة 
االمتحان 
 الّنهائيّ 

 .األخطاء اللغوية الّشائعة 
  اللغوّية واألدبّية.تطبيقات عملّية في المهارات 
 .عداد تطبيقات حاسوبّية مفيدة للمادة  إجراء أنشطة لغوية تطبيقية مثل عمل ندوة، أو محاضرة، وا 

 

 توزيع العالمات في المساق

 )محوسب(. %52االمتحان األّول 

 )محوسب(. %52االمتحان الثّاني 

 )محوسب(. %25االمتحان الّنهائّي 

 

 المساقمراجع للمهارات المطلوبة في 

 ، دار أسامة، األردن.موسوعة األخطاء اللغوية الشائعة(. 5552سلمان، جاسم .)

 .2، جاللغة العربية مهارات أساسية في اللغة واألدب(. 2995صيام، زكريا والساريسي، عمر والسرطاوي، معاذ .)

 .5، جأساسية في اللغة واألدباللغة العربية مهارات (. 2995صيام، زكريا والساريسي، عمر والسرطاوي، معاذ .)

 ، مكتبة الفًلح، األردن.5، طتعليم اللغة العربّية(. 2991الكندري، عبداهلل وعطا، إبراهيم .)

الجديد،  نصوص، دار الكتاب -تدريبات -قواعد اللغة العربّية(. 5552الكيش، عبداهلل والهرامة، عبد الحميد، وجبران، محمد .)
 لبنان.

 ، مؤسسة الرسالة.تدريبات نحوية ولغوية في ظالل النصوص القرآنية واألدبية(. 2995مكرم، عبد العال .)

 فوائد لغوّية. –الّنحو الوظيفّي  –الكتابة اإلمًلئّية والوظيفّية  -أساسّيات في اللغة العربّية(. 5552نبوى، عبد العزيز.)

 



 


