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 اللّغىَّة: انشعبتاللّغة واألدب                            :يذاٌانى

 اللّساًُّات التّطبُقُّة:انخخصص

 2019_2018انسنت انجبيعيت   الخاهس :انسذاسي
 

 

 

 

 

 تطبُقات لغىَّة:انعنىاٌ

 األساسُّة:وحذة انخعهيى

 03:انًعبيم05:   عذد األرصذة

 ساعتاى:انحجى انسبعي األسبىعي

 .ساعتاى : (عذد انسبعبث في األسبىع  )انًحبضرة 

 ............................. : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حىجيهيت 

 .ساعة وًصف : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حطبيقيت 

 

 

 

 
 

  (ب)أستار هساعذ –ًعُوة كٌاص .د:االسى، انهقب، انرحبت

 ال َىجذ :(يذخم ، يكخب  )ححذيذ يىقع انًكخب 

 naima.majort@gmail.com:انبريذ االنكخروني

 0671945391:رقى انهبحف

 .07الوذسج –َىم األحذ : حىقيج انذرس ويكبنه

 

 

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعليمية 

 حطبيقبث نغىيّت:انًبدة 

 

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت
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 :(Pré requis)انًكخسببث 
 .هفهىم التّطبُقات شكال وعولُّا، وأًىاع التواسَي اللّغىَّة، وهتً تجشي هزٍ التّواسَي: َعشف الوتعلّن

 :انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت

 .َستطُع الوتعلّن بٌاء تطبُقات لغىَّة وفق أسس لساًُّة وعلوُّة

 أهذاف هع التشكُض فقط علً األهذاف التٍ 6 الً 3هي  ):(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أهذاف التعلن

 (َتن تقُُوها

 :ٌستطٌع المتعلّم أن-

ٌّة كل تطبٌق- 1 ٌّة وخصوص ٌّز المتعلّم بٌن أنواع التطبٌقات اللّغو ٌّة وفً -2. ٌم ٌدرك الفرق بٌن الّتطبٌقات فً الّطرائق الّتقلٌد

ٌّة فً بناء الّتطبٌقات-3. الّطرائق الحدٌثة ٌّة العلم ٌّة بنائها -4. ٌتعرف على األسس النظر ٌتعّرف على خصائص الّتمارٌن اللّغوٌة وكٌف

ٌّة والكتب المساعدة ٌّة-5. فً الكتب المدرس ٌّة وتطبٌقات األلعاب اللّغو ٌتعّرف على - 6. ٌدرك الفرق بٌن الّتطبٌقات اللّغوٌة المدرس

 .......مراحل وخصائص تطبٌقات مهارات الّتلخٌص والّتوسٌع والّترسٌخ وكشف األخطاء
 

 

 

 

ٌّة -1  .مفهومها وأهّمٌتها وأهدافها: الّتطبٌقات اللّغو

ٌّة -2  .أنواعها وإعدادها: الّتطبٌقات اللّغو

ٌّة -3  .تطبٌقات فً اكتساب الملكة اللّغو

ٌّة -4  .الّتطبٌقات فً الّطرائق الّتقلٌد

 .الّتطبٌقات فً الّطرائق الحدٌثة -5

ٌّة -6 ٌّة والّتواصل ٌّة البنو  .الّتطبٌقات اللّغو

ٌّة فً مرحلة الّتعلٌم االبتدائً -7 ٌّة فً الكتب المدرس  .الّتطبٌقات اللّغو

ٌّة فً مرحلة الّتعلٌم المتوّسط -8 ٌّة فً الكتب المدرس  .الّتطبٌقات اللّغو

ٌّة فً مرحلة الّتعلٌم الّثانوي -9 ٌّة فً الكتب المدرس  .الّتطبٌقات اللّغو

ٌّة فً الكتب المساعدة -10  .الّتطبٌقات اللّغو

ٌّة -11  .تطبٌقات األلعاب اللّغو

ٌّة -12  .(األصوات والّصرف والّنحو واإلمالء)تطبٌقات العناصر اللّغو

 .(الّتلخٌص والّتوسٌع والّترسٌخ وكشف األخطاء)تطبٌقات المهارات  -13

ٌّة  -14  .(بحث فً المعاجم)تطبٌقات معجم

 ٌمكن االضافة فً صفحة أخرى، عند الحاجة

 

 

 

 

 وصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت
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 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

 اهتحاى 100

 اهتحاى جضئٍ 

 أعوال هىجهة 

 أعوال تطبُقُة 

فشدٌالوششوع ال   

(ضوي فشَق)األعوال الجواعُة    

 خشجات هُذاًُة 

 (الغُاب / الحضىس )الوىاظبة 

(َتوتحذَذها  )عٌاصش أخشي    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
:المرجع األساسي الموصىبه     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

1991دار الّشّواف     سنة   علي أحمد مدكور تدريس فنون اللّغة العربّية 

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافية     

 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

 الكتب والمناهج المدرسّية  

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

 كتب المدارس اللّسانّية والّتعليمّيات  

 
 

 

 

 

 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع
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 األسبىع يحخىي انذرس انخبريخ
ٌّة  2018 سبتمبر 30 . مفهومهاوأهّمٌتهاوأهدافها: الّتطبٌقاتاللّغو  األسبوع األول

ٌّة  2018 أكتوبر 07  األسبوع الثاني .أنواعهاوإعدادها: الّتطبٌقاتاللّغو

ٌّة  2018 أكتوبر 14  األسبوع الثالث .الّتطبٌقاتفٌالّطرائقالّتقلٌد

ٌّة 2018 أكتوبر 28 ٌّةوالّتواصل ٌّةالبنو  األسبوع الرابع .الّتطبٌقاتفٌالّطرائقالحدٌثة والّتطبٌقاتاللّغو

ٌّةفٌمرحلةالّتعلٌماالبتدائً 2018 نوفمبر 04 ٌّةفٌالكتبالمدرس  األسبوع الخامس الّتطبٌقاتاللّغو

ٌّةفٌمرحلةالّتعلٌم المتوسط 2018 نوفمبر 11 ٌّةفٌالكتبالمدرس  األسبوع السادس .الّتطبٌقاتاللّغو

  18ٌُفترض أن تكون ٌوم 

؛ لكننً 2018نوفمبر 

 12عّوضتها مسبقا ٌوم 

 .2018نوفمبر 

ٌّةفٌمرحلةالّتعلٌمالّثانوي ٌّة فٌالكتبالمدرس  األسبوع السابع .الّتطبٌقات اللّغو

ٌّة فٌالكتب المساعدة 2018 نوفمبر 25  األسبوع الثامن .الّتطبٌقات اللّغو

ٌّة  2018 دٌسمبر 02  األسبوع التاسع .تطبٌقاتاأللعاباللّغو

 16 +2018 دٌسمبر 09

 .2018دٌسمبر 
ٌّة  األسبوع العاشر (.األصواتوالّصرفوالّنحوواإلمالء)تطبٌقاتالعناصراللّغو

 األسبوع الحادي عشر (الّتلخٌصوالّتوسٌعوالّترسٌخوكشفاألخطاء )تطبٌقاتالمهارات  2019 جانفً 06

ٌّة  2019 جانفً 13  األسبوع الثاني عشر (.بحثفٌالمعاجم )تطبٌقاتمعجم

سٌتم زٌادة حصص : مالحظة

للمراجعة وتعمٌق بعض 

العناصر فً البرنامج إلى 

حٌن تحدٌد موعد امتحان 

إن شاء هللا . نهاٌة الّسداسً

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي

 انزيني انًرحقبانًخطط
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 .تعالى

 - االمتحان االستدراكي 

 

 

 

 

 

 الرقم االسم و اللقب التوقيع
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