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 منّسق المادة .61

 منسق المادة رقم المكتب الساعات المكتبية رقم الهاتف البريد االلكتروني
olaimat@yahoo.com 24735   الطابق كمية اآلداب  4-3ح،خ

 األول
 الدكتورة فاطمة العميمات

 

 مدرسو المادة .61

 مذرسى انمادج رقم انمكتة انساعاخ انمكتثُح رقم انهاتف ٍانثرَذ االنكتروو
 

 
 

olaimat@yahoo.com 24735   كمية اآلداب  4-3ح، خ
 الطابق األول

 0 فاطمة العميمات الدكتورة

mailto:olaimat@yahoo.com
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 وصف المادة .61

بناء مناهج تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرها من خالل الوقوف على: مفهوم المنهج، تتناول هذه المادة آلٌة 

وعملٌة تخطٌطه، والعوامل المؤثرة فٌها، وخطوات بناء المنهاج ، والتدرٌب  على بناء وحدات فً مجال تعلٌم 

 اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرها.

 

 

 
 . أهداف تدريس المادة ونتائجها61

 

 

 األهداف -أ
 تسعى هذه المادة إلى تحقٌق جملة من األهداف، وٌتطلّب تحقٌقها أن ٌأتً تناولها فً إطارٌن اثنٌن ، هما:

 اإلطار النظري، وٌسعى إلى التعّرف على كٌفٌة بناء مناهج تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرها من خالل البحث فً: -1

 عناصر العملٌة التعلمٌة التعلٌمٌة.  -

 وفهم المصطلحات ذات الصلة ببناء المناهج، مثل:  المنهج، األهداف، المحتوى... .معرفة  -

 الفرق بٌن مواد تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بها وتعلٌمها لغٌر الناطقٌن بها. -

ٌّة... . -  أسس بناء المناهج، مثل:  األسس النفسٌة، والتربوٌة، واللغو

 مراحل إعداد المنهاج: -

ٌّة المراد تنمٌتها، شكل الكتاب المرحلة التحضٌرٌة  - أ وتشمل دراسة المناهج السابقة، لمن ٌوّجه المنهاج )المستوى(، المهارات اللغو

 وحجمه وإخراجه ... .

 المرحلة التنفٌذٌة وتشمل:  - ب

 تحدٌد األهداف. -

 التناول اللغوّي للكتاب )المحتوى(. -

 طرق التدرٌس. -

 التقوٌم . -

 مرشد المعلم. -

 مصاحبات الكتاب. -

 التناول الفنً للكتاب.  -

 اإلطار التطبٌقً، وٌسعى إلى: -2

 تدرٌب الطلبة الوقوف على منهاج من مناهج تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرها بالعرض والتحلٌل والتقوٌم )بشكل موجز(.  -

 تدرٌب الطلبة على إعداد برامج تعلٌمٌة؛ تصمٌم وحدة دراسٌة لتعلٌم العربٌة للناطقٌن بغٌرها. -

 

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

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



 

 
 
 
 

 الزمني لها. محتوى المادة الدراسية و الجدول 02

 انخطـــح

 طرق انتعهُم/أسهىب انتقُُم انساعاخ انمىضىع األسثىع

مفرداخ انمادج وعىاصر انخطح.     مقذمح عه  األول

          
 انمحاضرج وانىقاش   3

وقاش/واجثاخومحاضراخ،  3 تُان عىاصر انعمهُح انتعهُمُح انثاوٍ  

محتىي ...تُان انمفاهُم انتانُح: مىهج، أهذاف،  انثانث  محاضراخ ووقاش 3 

 انراتع

 

الفرق بٌن مواد تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بها وتعلٌمها 

 لغٌر الناطقٌن بها.
 محاضراخ،وقاش /واجثاخ 3

+ انخامس  

 انسادس
أسس بناء المناهج، مثل:  األسس النفسٌة، 

ٌّة... .  والتربوٌة، واللغو
 محاضراخ، وقاش، واجثاخ 6

 معرفة وفهم المصطلحات ذات الصلة ببناء المناهج، مثل:  المنهج، األهداف، المحتوى... . (0

 تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بها وتعلٌمها لغٌر الناطقٌن بها.الفرق بٌن مواد  (2

ٌّة... . (3  أسس بناء المناهج، مثل:  األسس النفسٌة، والتربوٌة، واللغو

 

 

يتىقع أن يساعذ المساق الطالة على اكتساب وتنمية المهارات الذهنية  :والقذرة على التفكيز والتحليلية المهارات الذهنية -ب  

 لتالية:ا والتحليلية
 دراسح مىاهج ساتقح وانىقىف عهً كُفُح تىائها. -1

 تحذَذ أهذاف تأنُف انكتاب نتعهُم انعرتُح نهىاطقُه تغُرها. -6

 تحذَذ طرق انتذرَس. -3

 تحذَذ طرق انتقىَم. -4

  

 

 

 

 :ة الخاصة تالمساق: يتىقع أن يؤدي المساق الى والعملياألكاديمية  المهارات -ج
 تىاء وحذاخ دراسُح. (1

 انطالب عهً إعذاد ترامج تعهُمُح.تذرَة  (6

تىمُح روح انثحث وانرجىع إنً مىاهج خاصح تتعهُم انهغح انعرتُح وانىقىف عهً كُفُح إعذادها مه حُث انتىاول انهغىٌ وطرق  (3

 انتذرَس وانتقىَم ومرشذ انمعهم ومصاحثاخ انكتاب وانتىاول انفىٍ نه.



هانثامانساتع +   

 
مراحل إعداد المنهاج: المرحلة التحضٌرٌة 

وتشمل دراسة المناهج السابقة، لمن ٌوّجه 

ٌّة المراد  المنهاج )المستوى(، المهارات اللغو

 تنمٌتها، شكل الكتاب وحجمه وإخراجه ... 

 محاضراخ / أوراق عمم 6

انتاسع + انعاشر+ 

 انحادٌ عشر
 المرحلة التنفٌذٌة وتشمل: 

 تحدٌد األهداف. -

التناول اللغوّي للكتاب  -

 )المحتوى(.

 طرق التدرٌس. -

 التقوٌم . -

 مرشد المعلم. -

 مصاحبات الكتاب. -

 التناول الفنً للكتاب  -

محاضراخ ووقاش وأوراق  9

 عمم

انثاوٍ عشر + 

 انثانث عشر
 

 

تدرٌب الطلبة الوقوف على منهاج من مناهج 

تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرها بالعرض 

 والتقوٌم )بشكل موجز(.والتحلٌل 

 محاضراخ ووقاش 6

تطثُقاخ عهً مىاهج، وأوراق 

 عمم

نراتع عشر +ا  
 انخامس عشر +

 انسادس عشر

 محاضراخ/ واجثاخ راتُح 9 عرض انىحذاخ انذراسُح انتٍ تىاها انطهثح

 ,تطثُقاخ ومىاقشاخ

 



 .النشاطات واالستراتيجيات التدريسية12

 المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:يتم تطوير نتاجات التعمم 
 واجبات،....          والمهمات  وال تانمحاضرا -0
 .   فةمشاركح انطانة انفعانح فٍ انمىاقشاخ انصفُح انهاد -2
 البحث و االستقصاء .  -3

 
 

 
 

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة00

 المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية:يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم 
 االمتحان انىهائٍ(و ،وأوراق عمم، وامتحان قصُر تقذَم انطانة نالمتحاواخ )امتحان مىتصف انفصم، -

 
 
 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .02

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

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

 إجراءات السالمة والصحة -ج

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

 

 إعطاء الدرجات : -ه

 .011 – 1يتم رصد عالمات الطمبة ووضع درجاتهم وفقا لنتائجهم في االمتحانات الفصمية والنهائية و أوراق العمل، بحيث تتراوح بين 

 تسهم في دراسة المادة.التي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و



 المعدات واألجهزة المطلوبة .12

 السبورة والداتاشو 

 

 المراجع.02

 

 مفهوم اللغة ووظائفها، رشدي طعٌمة والناقة. -

 إعداد مواد تعلٌم اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بها، عبد الرحمن الفوزان. -

 تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرها، مناهجه وأسالٌبه، رشدي طعٌمة. -

 التعلٌمٌة لتدرٌس اللغات األجنبٌة، محمود صٌنً.إعداد المواد  -

 إعداد مواد تعلٌم اللغة، الناقة وطعٌمة. -

 نحو أداة موضوعٌة لتقوٌم كتب تعلٌم العربٌة، رشدي طعٌمة. -

 دلٌل عمل فً إعداد المواد التعلٌمٌة لبرامج تعلٌم العربٌة، رشدي طعٌمة. -

 الراجحً.النحو فً تعلٌم العربٌة للناطقٌن بغٌرها، عبده  -

تقوٌم الكتاب الثانً لتعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرها فً المعهد الدولً، الجامعة األردنٌة،  -

 فاطمة علٌمات.

 :مراجع إضافٌة 

 المراجع األجنبٌة التً تعنى ببناء مناهج تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرها. -

 اإلنترنت (.البحوث المتعلقة بالمادة على الشبكة العنكبوتٌة )  -
 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 



 

  
 


