
 

 

 برنامج اللغة العربية المعاصرة 

 برنامج جامعة يال

 الدورة األولى

  

 الدرس

اللغة العربية المعاصرة 

ARAB 130 

 المستوى المتوسط

 استعمال الزمن
 

 12:30إلى  8:30اإلثنين إلى الجمعة من 

 األستاذ/ة
 / توفيق والزين

  عزالدين داودي

 

 البريد االلكتروني

 

 aoufik.ouzine@qalamcenter.comT 

Azeddine.daoudi@qalamcenter.com 

 

 12/11 القاعة
 

 الفترة الزمنية
 2019 يوليوز 07 -2019 يونيو 10من 

  

 :البرنامجأهداف 

 من:  نهاية هذه الدورة، سيتمكن الطالبفي 

  :على مستوى مهارة االستماع

 فهم كالم بطول الجملة البسيطة حول مواضيع شخصية واجتماعية أساسية بيسر وثقة.   -

 الحصول على مجمل المعنى من نصوص مترابطة يفهمها عادة الطالب في المستوى المتقدم،   -

فهم نصوص سردية ووصفية قصيرة ذات تراكيب أساسية واضحة، وكذلك الحقائق الرئيسة   -

 وبعض التفاصيل المؤيدة. وقد يُستمد فهم المعنى من السياق والمعرفة بالمادة. 

  :على مستوى مهارة المحادثة 

التعامل األدنى مع عدد من المهام التواصلية، ويشارك في معظم المحادثات غير الرسمية          -    

وفي عدد محدود من المحادثات الرسمية ذات المواضيع المتعلقة بالدراسة والبيت والهوايات، ويمكنه  

 . االجتماعيةكذلك الكالم حول مواضيع متعلقة بالعمل وأحداث الساعة واالهتمامات العامة و
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المقدرة على السرد والوصف في جميع األزمنة الرئيسة و ربط الُجمل في خطاب مترابط   -

 بطول الفقرة والتي تغلب عليها معالجة المواضيع مستقلة دون أن تحاك معاً.  

التعامل بشكل مناسب مع صعوبات لغوية ناجمة عن تحّول غير متوقع في األحداث أو تعقيد   -

 في موقف عادي. 

 تخدام أساليب تواصلية كإعادة الصياغة والدوران حول الموضوع؟ القدرة على اس  -

المشاركة في الحوار بسالمة لغوية كافية ووضوح ودقة في نقل الرسالة المقصودة دون   -

تحريف أو تشويش. ويمكن للناطقين باللغة غير المعتادين على التعامل مع غير الناطقين  

 الفهم، 

  :على مستوى مهارة الكتابة

اجات كتابية أساسية في العمل والدراسة. إبداء المقدرة على السرد والوصف في األزمنة تلبية ح -

 في مواضيع مألوفة  وصياغة ملخصاتالثالثة 

 ربط الجمل بعضها ببعض في نصوص بطول الِفقرة وبشكل بنائها.  -

 تفهم الكتابة من أبناء اللغة غير المعتادين على كتابة غير أبنائها.  -

 :مهارة القراءةعلى مستوى 

فهم نصوص سردية ووصفية عادية مع فهم واضح للقواعد المستخدمة، وتحوي هذه النصوص   -

 عموماً مفردات وتراكيب عالية الشيوع.  

ً من معرفة بالسياق   - فهم األفكار الرئيسة وبعض التفاصيل المؤيدة. ويُستمد االستيعاب أساسا

 والمادة. 

 :شروط االلتحاق بالدرس بالنسبة للطالب

 . أن يكون قد اجتاز المستوى السابق بنجاح، أو أن  يكون قد اجتاز اختبار تحديد المستوى -

 



 

 

 :الوسائل التعليمية

 الكتاب  -

 قاموس -

 . ومسموعة ونصوص مختارة من الجرائد أو اليوميات العربية أدوات مرئية -

 

 : قواعد التعلم

 وذلك عن طريق:  الطالب،تفعيل اإلعداد المسبق للدرس من قبل  -1

 التعلم الذاتي للمفردات -

 قراءة النصوص قراءة جهرية ومحاولة فهمها واإلجابة على األسئلة المتعلقة بها  -

 االلتزام بتمارين االستماع   -

 توظيف األنشطة الالصفية داخل الصف...  -2

 

 : طرق التعلم الفعال

 استخدام بطاقات التعلم الخاصة بالمفردات.  -

 مراجعة المفردات يومياً مع صديق أو زميل. -

 اعتماد دفتر خاص بالقواعد.  -

 القيام بالواجبات بشكل يومي  -

 الطالب.تبادل التصحيح الشفوي والكتابي بين  -

 :خطة التقييم

 %10: الحضور -

 %10: مشاركة ال -

 %10: الواجبات  -

 %10 : االختبارات  -



 

 

 %15 : امتحان المنتصف  -

 %25: االمتحان النهائي -

 %20: التقديم الشفوي  -

 

  الدورة األولى

 األسبوع األول 
  2019 يونيو 14إلى يونيو  10من 

 
 البرنامج الواجبات  

 التوجيه  -  

 امتحان التصنيف الكتابي    -

 االمتحان الشفوي   -

 استكشافية لمدينة الرباطزيارة  -

 االثنين 

 

 37ص  1تمرين  -

 38/39ص:  2تمرين: -

 39ص  3تمرين  -

 59 ص: 16تمرين : -

اقرأ مقاال يتحدث عن   -

 مشاكل السكن.
-  

 مراجعة عامة -

 السكن واالستقرار تمهيد :  -

اإلضافة : معرفة أوزان الفعل+ الجذر+ :  قواعد -

 ونكرة 

 عند السمسار حوار :  -

 

 .مشاكل السكن بالمغربة : اءرق -

 

 الثالثاء

 

 42 -41ص : 2مفردات جديدة  -

 43، ص: 5تمرين :  -

 43ص  6تمرين  -

: نص الزواج في بيت   قراءة -

 69:  العائلة ص 

: مشاكل السكن مع  استماع  -

 األسرة 

 

 قواعد: أوزان الفعل + العبارات الجديدة  -

 حول األوزان  51ص  10تمرين  -

 45ص  7تمرين  -

 46ص  8تمرين  -

 

 

 األربعاء
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 71قراءة  ص   26تمرين : -

 75 -74مفردات ص : -

 78، ص: 3تمرين:  -

حول  66ص 23تمرين:  -

 األوزان 

 تفعّل -األوزان فعّل  -

 مشاكل السكن مع العائلة واألصدقاء -

 اسم مكان -

 اختبار -

المقهى اللغوي: الشباب و العمل التطوعي  من  -

 18:30إلى  16:30

 

 الخميس

 81 – 80ص   2مفردات : -

 101ص  27تمرين  -

 

 

  

 

 ـ رحلة إلى مرزوكة / الصحراء

 الجمعة

 

 األسبوع الثاني 
 2019 يونيو 21يونيو إلى  17من 

 
 البرنامج الواجبات 

 83، ص: 5تمرين:  -

 84ص  8تمرين  -

 89، ص:13تمرين:  -

 95ص:  20تمرين:  -

 99 ، ص:25تمرين: -

 تمهيد: مفهوم الزواج واألسرة  -

 70/ 69قراءة: الزواج في بيت العائلة ص  -

 االستقاللية في الحياة الزوجية   تمهيد: -

 ك    -كما  -قواعد: مثل  -

 16:00إلى  14:00ورشة الطبخ : بريوات مالحة  -

 

 االثنين 

 

 107ص:  31كتابة تمرين : -

مفردات الوحدة الثالثة ص:   -

110/111 

 

 مفردات: مواصفات السوق التقليدي   -

 السوق المغربي التقليدي قراءة: -

 اسألوا زمالءكم   116ص   4تمرين:  -

 136ص  21استماع: صنعاء تمرين  -

 تفعّل –قواعد: أوزان فعل  -

 12:30إلى  11:30ورشة الخط العربي من  -

 

 الثالثاء
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 113ص   1تمرين: -

- 114 

 115ص  2تمرين: -

 120ص       6تمرين    -

قراءة: أسواق دمشق القديمة   -

 141-140ص 

 
 تمهيد: األسواق العصرية  -

محادثة: مقارنة بين األسواق في الثقافة العربية   -

 والغربية   

 )وصف الصور(    129ص  16تمرين: -

 قواعد: كان وأخواتها  -

  16:00إلى  14:00زيارة متحف بنك المغرب من  -

 
 

 األربعاء

 121ص  7تمرين  -

مراجعة: مفردات من جذورها  -

 117ص 

 122، ص: 8تمرين:  -

 128، ص: 15تمرين:   -

 

مناقشة : حصيلة زيارة متحف بنك المغرب وعالقتها  ـ 

 بتاريخ العملة في بلدهم 

 قواعد: األلوان -

 141ص  140قراءة: أسواق دمشق القديمة ص  -

 قواعد: وزن أفعل  -

 

 

  

 

 الخميس

 132ص  18تمرين  -

 مراجعة مفردات الوحدة الرابعة  -

   االستماع: سوق صنعاء. -

 

 أهمية االستعداد للحفالت والمناسبات  تمهيد: -

قواعد: مراجعة األوزان/ مراجعة تصريف بعض  -

 األفعال

 مناقشة: كيف تستعد للحفالت والمناسبات في بلدك  -

ي في المضارع )الفعل  –قواعد: أفعال تنتهي بـ: و  -

 الناقص( 

 

 ـ امتحان المنتصف

 

 الجمعة

 

 

 األسبوع الثالث
 2019 يونيو 28إلى  يونيو  24من 

 
 البرنامج الواجبات 



 

 

 154ص  5تمرين  -

 149ص  1تمرين  -

 155ص  6تمرين  -

 150ص  2تمرين  -

 155ص  7تمرين  -

 

 العبارات الجديدة  -

 قواعد: الفعل + حرف الجر  -

 مفردات: من جذور نعرفها -

 تمرين تطبيقي لالعراب  -

إلى 14:00زيارة متحف اتصاالت المغرب من   -

16:00 

 

 االثنين 

 

 158/  157ص  10تمرين  - -

طالب في    القراءة يوميات  - -

  181الغربة ص  

 179أ ص  24تمرين  - -

 186ص  27تمرين  - -

 

  181قراءة: يوميات طالب في الغربة ص   -

 تمهيد: الدراسة خارج البلد  -

 مراجعة المفردات  -

 ثقافة: القرآن الكريم  -

 21االستماع: الدكتورة مريم شديد، ص  -

 12:30إلى  11:30ورشة الخط العربي من  -

  

 الثالثاء

 

 174ص  22تمرين  - -

 185ص  26القراءة  - -

تحضير: المناسبات االجتماعية   - -

مثل: الزواج، العقيقة،  في بلدك 

 الختان...

 

 تمهيد المفردات  -

 البرلمان المغربي قراءة:  -

 مناقشة: البرلمان مصدر التشريع  -

 القواعد: االعراب -

 16:00إلى 14:00زيارة البرلمان المغربي من  -

 

 األربعاء

 176ص  23تمرين   -

 

مناقشة والمقارنة بين البرلمان المغربي والبرلمان   -

 األمريكي 

 تثبيث المفردات   -

 185القراءة: قراءة جهرية،   -

 القواعد: االسم المجرور  -

 الثقافة: األفراح  -

 العبارات: فهم وتطبيق  -

-  

 الخميس

 

 188تحضير مفردات ص  -

 190ص  1تمرين  -

 192ص  3تمرين  -

 195ص  4تمرين  -

 203قراءة ص  -

 

 تمهيد: صف أحسن عرس حضرته -

 استماع: العرس المغربي   -

 التعليق على صور   -

 مراجعة للقواعد -

 قراءة: العرس المغربي  -

 اختبار  -

 

 الجمعة
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 األسبوع الرابع
 2019 يويلوز 05إلى  يوليوز 01من 

 
 البرنامج  - الواجبات  -

 دراسة العبارات  -

 196ص  5تمرين  -

 196ص  6تمرين  -

 199ص  7تمرين  -

 

 مفردات: تواصل وتفاهم  -

 تمهيد: أسباب سوء التفاهم بين األصدقاء  -

 اسم الفاعل قواعد:  -

 202ص  14تمرين  -

   203قراءة: النصف اآلخر ص  -

إلى  14:00عمل تطوعي: زيارة دار العجزة من  -

 )تحتاج إلى رابط 16:00

 

 االثنين 

 

 210ص  22تمرين  -

 212ص  20تمرين  -

 216ص  23تمرين  -

 192ص  2تقديم: تمرين  -

 

 تمهيد: المشاكل النفسية   -

 القواعد: المثنى )االسم(  -

 211ص  18تمرين  -

 المفردات: من جذور نعرفها -

 مفردات: مراجعة وتوسيع -

 تمهيد: طباع الشخصية  -

 

 الثالثاء

 

 )أ( 199ص 7تمرين   -

 213ص  21تمرين   -

 211ص 19تمرين  -

 205ص  15تمرين  -

 

 213عبارات جديدة ص: -

 محادثة: وصف شخصية معروفة -

 215االستماع: كوليت خوري ص  -

 214قراءة: تساؤالت ص  -

 14:00التسوق من السوق المركزي لورشة الطبخ  -

  16:00إلى 

إلى  16:00ورشة الطبخ المغربي " الكسكس " من  -

18:00 

 

 األربعاء

 

 المستوى االستعداد المتحان  -

 قواعد: مثنى األسماء  -

 213ص  21تمرين  -

 تمهيد: تحديات العالقة الزوجية  -

 مراجعة عامة قبل االمتحان -

التسوق من السوق المركزي استعدادا لعيد االستقالل  -

 16:00إلى  14:00األمريكي من 

 الخميس
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 نادي الطالب األمريكيين: االحتفال بعيد استقالل: -

 18:00إلى  16:00موسيقى ـ طبخ ـ فيلم من 

 

تحضير مفردات ص  -

222/223 

 مفردات الهجرة  -

الهجرة و مشاكل قراءة:  -

   االغتراب

 224ص  1تمرين  -

 225ص  2تمرين  -

-  

 

 االمتحان النهائي )ساعتان( -

 التقديمات -

 

 

 الجمعة

 

 

 

 

https://qalamcenter.sharepoint.com/Academic/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=KYSAV43SD3TV-560527903-9358
https://qalamcenter.sharepoint.com/Academic/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=KYSAV43SD3TV-560527903-9358

	أهداف البرنامج:
	على مستوى مهارة الاستماع:
	على مستوى مهارة المحادثة:
	على مستوى مهارة الكتابة:
	على مستوى مهارة القراءة:
	شروط الالتحاق بالدرس بالنسبة للطالب:

	الوسائل التعليمية:
	قواعد التعلم :
	طرق التعلم الفعال :

	خطة التقييم:

