
 
 

 الجامعة الهاشمية
 مركز اللغات

 (استدراكيةالخطة الدراسية لمادة لغة عربية )
 المتطلب السابق الساعات المقررة رقم المادة

 ال يوجد ثالث ساعات 121601099

 
 
 
 

 
 المهارات الطلبةتجاه لدى واللغوي الثقافي الوعي تعميق إلى المساق هذا يسعى

 والكتابة، واالستماع والمحادثة، القراءة، الفصحى: العربية باللغة للتواصل الالزمة األساسية
 والفهم والصامتة، الجهرية بنوعيها القراءة على القدرة تنمي تعليمية بيئة خالل من وذلك

 ، اإلبداع وتشجيع والتحليل، والمناقشة والحوار، والتحدث المحدد، الزمن في واالستيعاب
ث  والتراثيةوالمعاصرة. اللغوية بالمفردات الطالب مخزون راءوا 

 والحديث الكريم القرآن من المنتخبة النصوص من مجموعة على المساق ويشتمل
من خالل إضاءة للنصوص، والمعجم والداللة والمناقشة والتحليل  والقصص، والشعر النبوي

 التعبير الشفوي والكتابي.، والفهم واالستيعاب، والمعرفية النحوية والبالغية ، و 
 
 
 
 

 

أوال : وصف 

 المساق
 

ثانيًا: أهداف 

 المساق



 
 .تنمية قدرات الطالب الجامعي في مهارات اللغة ، وهي: القراءة، والكتابة، والمحادثة، واالستماع 

 دراك مواطن الجمال فيها  . تقوية ملكة الطالب األدبية ؛ لتذوق أساليب اللغة وا 

 ودقة االستماع تعويد الطالب على اليقظة وحسن اإلنصات . 

 تعويد الطالب على االستفادة من المكتبة العربية والرجوع إلى أمهات الكتب. 

 . تدريب الطالب على فهم المادة المقروءة والتعبير عنها بلغته الخاصة 

 .تنمية الثروة اللغوية لدى الطالب 

 دراك ما حفلت به من ثروة  العربية اللغة غرس محبة الفصحى في نفس الطالب واالعتزاز بها، وا 

 .تعبيرية

  نماء قدراته على فهم النصوص األدبية وتحليلها وتذوقها  .صقل موهبة الطالب وا 

  وتمكينه من االستمتاع بما يقرأ من اآلثار األدبية الجميلةتنمية الذوق الفني لدى الطالب . 

 .تدريب الطالب على استخدام المعجم القديم والحديث 

 .تحفيز الطالب على المطالعة الحرة 

 تنمية أسلوب الحوار، واحترام الرأي اآلخر. 

 تمرين الطالب على التفكير المنهجي والبحث العقلي الدقيق . 

 األداء، وجودة اإللقاء، وتمثيل المعنى تدريب الطالب على حسن. 

 تعويد الطالب على مواجهة المواقف ، وبث الثقة بالنفس، والقضاء على الخوف والخجل. 
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 . واألخطاء الشائعة، اسم الفاعل واسم المفعول واسم اآللة النشاشيبي(

ونص ألبي تمام:  ) في رثاء محمد بن ،( حّكم سيوفك في رقاب العذل)  :شعر عنترة بن شدادمن  مادةاالمتحانالنهائي
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