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 وصف المادة .71

إلى الوقوف والتعرف على موضوع  تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ألغراض خاصة.هذه المادة  سعىت   

 

 
 . أهداف تدريس المادة ونتائجها71

 
 

 

 األهداف -أ
 تعرٌف تعلٌم اللغة ألغراض خاصة. -

 الدوافع لتعلٌم اللغة العربٌة ألغراض خاصة. -

 بغٌرها ألغراض خاصة وتعلٌمها للحٌاة.الفرق بٌن تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن  -

 خصاىص تعلٌم اللغة العربٌة ألغراض خاصة. -

 المشكالت والصعوبات فً مجال تعلٌم اللغة العربٌة ألغراض خاصة. -

 منهجٌة تعلٌم اللغة ألغراض خاصة. -

 تصمٌم الدروس لتعلٌم اللغة ألغراض خاصة. -

 
 دة أن يكون قادرًا عمى...نتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند إنهاء الما -ب
 

 المعزفة والفهم: يتىلع أن يكتسة الطالة مه دراسة المساق المفاهيم والمعارف التالية:-ا  

                                                                          مفاهيم المتعمقة بالمادة.ال ببعضأن يمم الطالب  (6
 .عمى تبين دوافع الطمبة لتعمم المغة ألغراض خاصة الطمبةقدرة  ( 2

   

يتىلع أن يساعذ المساق الطالة على اكتساب وتنمية المهارات الذهنية  :والمذرة على التفكيز والتحليلية المهارات الذهنية -ب  

 التالية: والتحليلية

.التفريق بين تعميم العربية لمحياة وتعميمها ألغراض خاصة القدرة عمى (6  

 . الوقوف عمى المشكالت التي تواجه تعميم العربية ألغراض خاصةالقدرة عمى  (2 
 .(  أٌ ٚتثٍٛ خظائض تؼهٛى انؼشتٛح ألغشاع خاطح3

 
 :ة الخاصة تالمساق: يتىلع أن يؤدي المساق الى والعملياألكاديمية  المهارات -ج  
 .انكايهح تٓذف تؼهٛى انؼشتٛح نغشع خاصلذسج انطانة ػهٗ تثٍٛ يُٓجٛح تظًٛى انذسٔس ٔانٕحذاخ انذساصٛح ( 1  

 ( تًكٍٛ انطانة يٍ تظًٛى ٔحذاخ دساصٛح ألغشاع خاطح. 2  

 .    ( لذسج انطانة ػهٗ انٕلٕف ػهٗ انًهحٕظاخ انضهثٛح فٙ يُاْج يؤنفح نتؼهٛى األغشاع انخاطح3  

( لذسج انطانة ػهٗ تمذٚى يمتشحاخ يٍ شأَٓا تمذٚى َظشاخ جذٚذج فٙ تؼهٛى انؼشتٛح ألغشاع خاطح ػهٗ يضتٕٖ انًحتٕٖ 4  

 ٔأصانٛة انتذسٚش ٔانتمٕٚى ٔستظ انتؼهٛى تانحٛاج انتٙ تخذو انغشع انخاص. 

   



 لها. محتوى المادة الدراسية و الجدول الزمني 02
 

 

 

 

 انخطـــح

 طشق انتؼهٛى/أصهٕب انتمٛٛى انضاػاخ انًٕضٕع األصثٕع

+ انثاَٙ األٔل انتؼشف إنٗ يفٕٓو تؼهٛى انهغح ألغشاع خاطح  

 ٔانذٔافغ نتؼهٛى انهغح انؼشتٛح ألغشاع خاطح.
 يحاضشاخ، َٔماط ٔاجثاخ 6

+ انشاتغ  انثانث تثٛاٌ انفشق تٍٛ تؼهٛى انهغح انؼشتٛح نهُاطمٍٛ  

 تغٛشْا ألغشاع خاطح ٔتؼهًٛٓا نهحٛاج
/ٔاجثاخ َماط /يحاضشاخ 6  

تٕضٛح خظائض تؼهٛى انؼشتٛح ألغشاع  انخايش

 خاطح.
يحاضشاخ، َماط، أٔساق  3

 ػًم

+انضاتغ  انضادس انتؼشف إنٗ انًشكالخ ٔانظؼٕتاخ فٙ يجال  

 تؼهٛى انهغح انؼشتٛح ألغشاع خاطح.
 يحاضشاخ / أٔساق ػًم 6

 

انثايٍ             
اصتضافح دكتٕس يتخظض فٙ تؼهٛى انؼشتٛح 

نهُاطمٍٛ تغٛشْا ألغشاع خاطح يٍ يشكز 

انهغاخ نهحذٚث ػٍ تجشتح انجايؼح األسدَٛح فٙ 

  ْزا انًجال.

 يحاضشاخ َٔماط 3

تمذٚى أٔساق ػًم يٍ انطهثح تتضًٍ   + انؼاشش انتاصغ

يهحٕظاتٓى حٕل كتاب اطهغ ػهّٛ فٙ تؼهٛى 

 انؼشتٛح ألغشاع خاطح.

خ راتٛح يحاضشاخ/ ٔاجثا 6

 َٔماط جًاػٙ

+ انحاد٘ ػشش 

 انثاَٙ ػشش

انٕلٕف ػُذ يُٓجٛح تؼهٛى انهغح ألغشاع 

 خاطح
َٔماطيحاضشاخ/  6  

تطثٛك ػًهٙ ػهٗ إػذاد َظٕص نتذسٚش  انثانث ػشش

 انؼشتٛح ألغشاع خاطح.
  ػًم جًاػٙيحاضشاخ/ ٔ 3

 انشاتغ ػشش

 + انخايش ػشش+

  انضادس ػشش

ػشع انذسٔس انتٙ طًًٓا انطهثح نتؼهٛى انهغح 

ألغشاع خاطح تٓذف انٕلٕف ػهٗ يذٖ 

 تًكُٓى يٍ إػذاد يثم ْزِ انًٕاد.

ػشع انذسٔس ٔفك يا أػذْا  9

انطهثح َٔماشاخ جًاػٛح إلتذاء 

 انًهحٕظاخ.

 

 

 

 
 



 .النشاطات واالستراتيجيات التدريسية21

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة00

 

 السياسات المتبعة بالمادة .02

لطالب الذي تزيد غياباته عن المدة المسموح حرمان االغياب لمطالب في كل محاضرة حيث يتم و والغياب : يتم اخذ الحضور  سياسة الحضور -أ
 .وأنظمتها الجامعة بها وفقا لتعميمات

: في حال غياب أي طالب عن امتحان المادة بعذر مقبول يتم تقديم امتحان  الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 لواجبات المطموبة في الوقت المحدد من قبل المدرس.تعويضي بدال عنه لمطالب. و يجب عمى كل طالب تسميم ا

 إجراءات السالمة والصحة -ج

د . الغش والخروج عن النظام الصفي : في حال قيام أي طالب بعممية الغش خالل االمتحانات أو الخروج عن النظام الصفي خالل المحاضرات  
 .يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقه بحسب قوانين الجامعة

 

 إعطاء الدرجات : -ه

 .000 – 0يتم رصد عالمات الطمبة ووضع درجاتهم وفقا لنتائجهم في االمتحانات الفصمية والنهائية و أوراق العمل، بحيث تتراوح بين 

 .تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .24

 DataShowجهاز العرض 

 

 المراجع.02
 .رشدي طعٌمة، تعلٌم اللغة ألغراض خاصة 

 .رشدي طعٌمة، تعلٌم اللغة اتصالٌا 

 المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:يتم تطوير نتاجات التعمم 

يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستهدفة من خالل أساليب 
 التقييم والمتطمبات التالية:

 و عرض تقديم الطالب لالمتحانات )امتحان منتصف الفصل،
 االمتحان النهائي(و  ،الوحدات الدراسية المصممة

 
 
 

 واجبات،....          والمهمات  وال تانًحاضشا -0
 .    مشاركة الطالب الفعالة في المناقشات الصفية الهادفة

 البحث و االستقصاء . 
 
 

 



 محمود الناقة، تعلٌم اللغة العرٌة للناطقٌن بلغات أخرى 

 .عبد العزٌز العصٌلً، أساسٌات تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بلغات أخرى 

 .براون دوغالس، مبادئ تعلم وتعلٌم اللغة 

 مراجع إضافٌة:

 البحوث والدراسات ذات الصلة بالمادة على الشبكة العنكبوتٌة )اإلنترنت(

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


