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 1. اسم المادة انًٓاراخ انكراتٛح ٔأسانٛة ذذرٚسٓا

 2. رقم المادة 0852412

 (ح،ػًهٛحانساػاخ انًؼرًذج )َظزٚ ساػاخ 3
.3 

 (ح، ػًهٛحانساػاخ انفؼهٛح )َظزٚ -
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال ٕٚجذ

 5. اسم البرنامج يُاْج ٔذذرٚس/يؼهى انصف

 6. رقم البرنامج 2

 7. اسم الجامعة األردَٛح

 8. الكمية انؼهٕو انرزتٕٚح

 9. القسم انًُاْج ٔانرذرٚس

 10. مستوى المادة انسُح انزاتؼح

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي انفصم األٔل2015/2016

 12. لمبرنامجالدرجة العممية  انثكانٕرٚس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال ٕٚجذ

 14. لغة التدريس انهغح انؼزتٛح

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  15/9/2015
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 يُّسق انًادج .16

 .نٓاذف، انثزٚذ اإلنكرزَٔٙانزجاء إدراج يا ٚهٙ: رقى انًكرة، انساػاخ انًكرثٛح، رقى ا

 

 مدرسو المادة .71

 .انزجاء إدراج يا ٚهٙ: رقى انًكرة، انساػاخ انًكرثٛح، رقى انٓاذف، انثزٚذ اإلنكرزَٔٙ
  د.إًٚاٌ ػثاتُّ

(66رقن الوكتة )  

ح ث خ( 61-9الساعاخ الوكتثيح: )    

44448رقن الهاتف:   
dr.emanababneh@yahoo.com 

 
 

 وصف المادة .71

 .ْٕ يذكٕر فٙ انخطح انذراسٛح انًؼرًذج كًا

 وصف المادة:
كم َٕع.  طزائق ذصحٛح ذرُأل ْذِ انًادج يفٕٓو انكراتح، أسسٓا ٔيٓاراذٓا فٙ صفٕف انحهقح األٔنٗ، يفٕٓو اإليالء ٔأًْٛرّ، ٔأغزاضّ، ٔإَٔاػّ ٔطزائق ذذرٚس     

ٛز ٔأًْٛرّ، ٔأْذاف ذذرٚسّ، ٔإَٔاػّ، ٔطزٚقح انسٛز فٙ ذذرٚس كم َٕع، ٔذقٕٚى أداء انطهثح فّٛ.  يفٕٓو انخط اإليالء، ٔاألخطاء اإليالئٛح ٔأسانٛة ػالجٓا.  يفٕٓو انرؼث

 انهغٕٚح األخزٖ. ٔأًْٛرّ، ٔأْذافّ، ٔخطٕاخ ذؼهٛى انخط انزئٛسح، ٔأسانٛة ذقٕٚى أداء انطالب فّٛ، ٔٔسائم انؼُاٚح ترحسُّٛ، ٔػالقح انكراتح تانًٓاراخ 
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 المادة ونتائجهاتدريس  أهداف 19.
 األْذاف

وأنىاعها الوختلفح. كتاتحتعرف هفهىم ال-6  

الفرعيح .تعثير التحريري وههاراته تعرف هفهىم ال- 2 

وهعايير األداء الخاصح تها.هاءتعرف هفهىم اإل- 3 

وهستىياته الوختلفح.الخط تعرف هفهىم ا-4   

تعرف عاهاخ الترقين وتىظيفها في أثناء الكتاتح .-5  

كتاتحاكتساب الوعرفح الخاصح تكيفيح تذريس ههارج ال-6  

 كراتحذقذٚى يٕاقف ذؼهًٛٛح يصغزج نرذرٚس يٓارج ان-7

 
 َراجاخ انرؼهّى: ٚرٕقغ يٍ انطانة ػُذ إَٓاء انًادج أٌ ٚكٌٕ قادراً ػهٗ... -ب

المخرجات النهائية: ا  
 مخرجات التعمم:

. المهارات األساسية / المعرفة والفهم1  
فاىيم المادة: اإلمالء، والخط، ونماذج الكتابة، وعمميات التعبير الكتابي، والتمخيص، وعناصر بناء تعرف م -

 النص، و عالمات الترقيم.
اكتساب المعرفة الخاصة بتدريس:  اإلمالء، والخط، ونماذج الكتابة، وعمميات التعبير الكتابي، والتمخيص،  -

 وعناصر بناء النص، وعالمات الترقيم.

هارات التحميمية واإلدراكية: . الم2  

 تحميل النصوص المكتوبة لمتعرف إلى مكوناتيا األساسية. -
 تقويم كتابات الطمبة وفق معايير الكتابة الجيدة. -
 تحديد الميارات الالزمة لتدريس الكتابة بطريقة فعالة. -

. المهارات الخاصة بالموضوع:3  

 كتابة فقرة لغوية وفق معايير الكتابة الجيدة. -
 خدام عالمات الترقيم في أماكنيا المناسبة في النصوص المكتوبة.است -
 كتابة نماذج وفق قواعد خط النسخ. -

 استخدام طرائق التدريس الحديثة في تدريس الكتابة. -

. المهارات  التحويمية:4  

 التواصل كتابيا مع جميور القراء في الصف الدراسي. -
 انكراتٛح. ذُظٛى انٕقد الَجاس انًًٓح    -              

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20
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نتاجات التعّمم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

1.  2.        

ايرحاٌ 

يُرصف 

 انفصم

د.إًٚاٌ  .4 1 .3

 ػثاتُّ
الوحدة األولى:  1+2 .5

الكتابة. مفهومها 
 وأنواعها

طبيعة عممية 
 الكتابة
 أنواع الكتابة

اف تعميم أىد
الكتابة في 
الحمقة األولى 
في مرحمة 
التعميم 
 األساسي

6.  

ايرحاٌ  .8  .7

يُرصف 

 انفصم

9. 2+3 10.  11. 3+4+

5 

12.  

الوحدة الثانية: 
بي التعبير الكتا

نماذج  مفيومو
أنواعو  تعميمية  

13.  

االيرحاٌ  .15  .14

 انُٓائٙ
16. 4 17.  18. 6+7+

8 

19.  

الوحدة الثالثة: 
المهارات الكتابية 

عالمات  المساندة
 الترقيم

قواعد الكتابة وفق ال
 المغوية 

20.  

االيرحاٌ  .22  .21

 انُٓائٙ
23. 5 24.  25. 9+10

+11 
الوحدة الرابعة: 

 اإلمالء
أىداف تعميم -

ء اإلمال
في 
الحمقة 
األولى 
 من

مرحمة 
التعميم 

سياألسا  
ت مشكال-
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21
 ٛح انرانٛح:ٚرى ذطٕٚز َراجاخ انرؼهى انًسرٓذفح يٍ خالل انُشاطاخ ٔاالسرزاذٛجٛاخ انرذرٚس

 أسلىب الوحاضرج

 الحىار والوناقشح

 التعلن التعاوني 

 حل الوشكاخ 
 ػزٔض انطهثح نهًٕقف انرؼهًٛٙ انًصغز

 

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 ٚرى إثثاخ ذحقق َراجاخ انرؼهى انًسرٓذفح يٍ خالل أسانٛة انرقٛٛى ٔانًرطهثاخ انرانٛح:
 لثالثاءيوم ا 03/00وٌعقد بتارٌخ : %03 : وٌخصص لهامتحان منتصف الفصل -1

 موزعة على النحو اآلتً: %03)أنشطة وواجبات( وٌخصص له  التقييم الثاني -2
 %5 اختٌار درس كتابة وتحلٌل محتواه وٌخصص له-

 %5 تقدٌم خطة ٌومٌة لدرس الكتابة وٌخصص له-

 %03تقدٌم شرح لدرس الكتابة الذي تم تحلٌله ووضع خطة له وٌخصص له -

 %50ٔٚخصص نّ  ايرحاٌ َٓائٙ -3      

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 ضرورج التقيذ توىاعيذ الوحاضرج -        

 تجنب األحادٌث الجانبٌة التً تثٌر الفوضى  فً أثناء المحاضرة -
 عدم استخدام الهاتف النقال فً أثناء المحاضرة -
 حجز مختبر الوسائل التعلٌمٌة لعرض حصة صفٌة  مسبقا -
غٌابات سواء أكان بعذر أم بدون عذر، وفً حالة تجااوز الحاد  5عدد الغٌابات المسموح بها فً هذا المساق  -

المسموح به مان  الغٌاباات ساٌتم فصال الطالاب مان المسااق الكترونٌاا وذلا  عان طرٌاق الن اام المخصاص 
 للحضور والغٌاب

 ان المحاضرةفً نفس مكان وزم 03/00ٌحدد موعد امتحان منتصف الفصل بتارٌخ  -

 سٌحدد موعد تسلٌم الواجبات فً موعد الحق وباالتفاق مع مدرس المادة -

 المعدات واألجهزة المطموبة .24
 السبورة -
 الحاسوب  -
 الداتا شو وأجهزة العرض المختلفة والمتوفرة فً مختبرات الوسائل التعلٌمٌة فً الكلٌة -

 ىقف تعليوي هصغرالىسائل التعليويح التي سيعذها الطالة تنفسه لتقذين ه -

 

 المراجع .22
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 انكراب انًقزر: )انًٓاراخ انقزائٛح ٔانكراتٛح طزائق ذذرٚسٓا ٔاسرزاذٛجاذٓا (

ذأنٛف: د. راذة ػاشٕر   ٔ  د. يحًذ يقذاد٘                         
 

 

:المراجع والدراسات العربية  

 -   أبو شريفة، عبد القادر )6994(. الكتابة الوظيفية، عمان، دار حزين، الكويت، دار الفالح.
 -   إسماعيل، زكريا )6996(. طرق تدريس المغة العربية. اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية

 -   البجة، عبد الفتاح )4111( أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة، عمان، دار الفكر.
 -   الحداد، عبد الكريم )4115(، درجة استخدام طمبة الصف العاشر األساسي لعمميات التعبير الكتابي في كتاباتهم، مجمة اتحاد الجامعات العربية، المجمد الثالث، العدد األول.

 -  حبيب اهلل، محمد. )4111 (. أسس القراءة وفهم المقروء. ط2 . عمان: دار عمار
 - حمدان، محمد زياد.) 6985( . طرق التدريس الحديث: الحوار واألسئمة الصفية. عمان : دار التربية الحديثة.

 -   خاطر، محمود وآخرون )6986(. طرق تدريس المغة العربية والتربية اإلسالمية في ضوء االتجاهات الحديثة، ط3، القاىرة.

 -  ركابي، جودت. )6986(. طرق تدريس المغة العربية. )ط4(، دمشق : دار الفكر.
 -  سمك، محمد )6986(. فن التدريس لمتربية المغوية وانطباعاتها المسمكية وأنماطها العممية، مصر : مكتبة أال نجمو المصرية 

 - السيد، محمود.)6998(. في طرائق تدريس المغة العربية. ط3 . دمشق: جامعة دمشق

 - عاشور، راتب. و حوامدة، محمد. )4113 (. أساليب تدريس المغة العربية بين النظرية والتطبيق. ط6. عمان: دار المسيرة.
 - عاشور، راتب. و مقدادي، محمد. )4115 (. المهارات القرائية والكتابية: طرائق تدريسها واستراتيجياتها. عمان: دار المسيرة.

 
 - عبده، داود. )6991(. نحو تعميم المغة العربية وظيفيا. ط2. عمان: دار الكرمل.

 - عمار، سام. )4114(. اتجاهات حديثة في تدريس المغة العربية. لبنان: مؤسسة الرسالة.
 -  قورة. حسين.) 6986(. تعميم المغة العربية والدين اإلسالمي. )ط3(، مصر: دار المعارف

 -  محجوب، عباس .) 6987 (. مشكالت تعميم المغة العربية، حمول نظرية وتطبيقية. )ط3( قطر: دار الثقافة  .
 -  مدكور، عمي أحمد . )6984(. تدريس فنون المغة العربية. الكويت: مكتبة الفالح

 -  وزارة التربية والتعميم )6991(. منهاج المغة العربية وخطوطه العريضة في مرحمة التعميم األساسي. إعداد الفريق الوطني لمبحث المغة العربية، إدارة المناىج، األردن.
 

 

 

 معمومات إضافية .26
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------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------ة: اسم منسق الماد

 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 

  
 

    :نسخة إلى                                                                                   
 رئيس القسم                                                                                                   
 ضمان الجودة    مساعد العميد ل                                                                                                    
 ممف المادة                                                                                

 
 
 
 
 

 


