
 

 

 برنامج اللغة العربیة المعاصرة
 جامعة ییل: المتقدم

 

 

 
 : أھداف البرنامج

 :في نھایة ھذه الدورة، سیتمكن الطالب من

 على مستوى مھارة القراءة:
فھم نصوص سردیة ووصفیة عادیة من أي طول فھماً تاماً بیسر، وكذلك مادة  -

 بیانیة معقدة. 

متابعة النقاط األساسیة في نصوص جدلیة في مجاالت ذات اھتمامات ومعرفة  -

 خاصة. 

القدرة على فھم أجزاء من النصوص ذات المواضیع والحاالت غیر المألوفة.  -

 نحو معرفة االستنتاجات التي قصدھا الكاتب.تجاوز استیعاب الحقائق في نص ما ی

 القدرة على فھم النصوص األدبیة ودراستھا دراسة تحلیلیة نقدیة. -

 

  استعمال الزمن   الدرس

  البرید اإللكتروني  األستاذ

 الفترة الزمنیة  القاعة
 

 



  :على مستوى مھارة االستماع
 معقدة وواقعیة  فھم نصوص سردیة ووصفیة من أي طول بیسر وثقة، وكذلك مادة -

 مثل الملخصات والتقاریر. 

فوي و إدراك االستنتاجات التي یقصدھا استیعاب الحقائق المقدمة في خطاب ش -

 الناطق. 

  :على مستوى مھارة المحادثة

 التمكن من أداء كافة المھام اللغویة الخاصة بالمستوى المتقدم بسھولة وثقة وكفایة.  -

 القدرة على الشرح التفصیلي والسرد المطّول في جمیع األزمنة بدقة لغویة. -

 استخدام الدالئل لتأیید الرأي الشخصي  -

مناقشة موضوعات في المستوى المجرد خصوصا في مجال االھتمامات والتخصص   -

 والخبرة

استخدام أسالیب التواصل بثقة كإعادة صیاغة األفكار أو الدوران حول المعنى أو اإلتیان  -

ة  في نى وإبداء طالقة عالیباألمثلة، واستخدام المفردات بدقة، واستخدام التنغیم إلثراء المع

 الكالم. 

  :على مستوى مھارة الكتابة

 الكتابة في عدد من المواضیع بدقة ملحوظة ووفرة في التفاصیل.  -

 التعامل مع المراسالت الرسمیة وغیر الرسمیة وفق قواعَد مناسبة. -

 كتابة ملخصاٍت وتقاریَر ذات صبغة محسوسة.  -

 باھتمامات محددة ومجاالت كفایة خاصة، الكتابة باستفاضة حول مواضیع تتعلق  -

 استخدام الوصف والسرد في جمیع األزمنة الرئیسة وبتمكن تام من أشكال المضارع الثالثة.  -

 :الوسائل التعلیمیة

 األدب العربي لیونس البستي كتاب -

 كتاب العربیة في اإلعالم لمصطفى الھاللي -



 قاموسال -

 :قواعد التعلم

 للدرس من قبل الطالب وذلك عن طریق:تفعیل اإلعداد المسبق  -1

 التعلم الذاتي للمفردات -

 قراءة النصوص ومحاولة فھمھا واإلجابة على األسئلة المتعلقة بھا -

 االلتزام بتمارین االستماع  -

 توظیف األنشطة الالصفیة داخل الصف.  -2

 : طرق التعلم الفعال

 استخدام بطاقات التعلم الخاصة بالمفردات. -

 یومیاً مع صدیق أو زمیل.مراجعة المفردات  -

 اعتماد دفتر خاص بالقواعد. -

 القیام بالواجبات بشكل یومي -

 تبادل التصحیح الشفوي والكتابي بین الطالب. -

 :خطة التقییم

 %10: الحضور -

 %10: مشاركة ال -

 %10: الواجبات  -

 %10 :االختبارات  -

 %15 :امتحان المنتصف  -

 %25: االمتحان النھائي -

 %20: التقدیم الشفوي  -

 

 
 



 األسبوع األول

 

 
 البرنامج الواجبات

 

 

 التوجیھ 
 امتحان التصنیف

 الزیارة االستكشافیة

 االثنین

 

من كتاب  16 ص ه  –د تمرین 
 العربیة في اإلعالم

 

 التعرف على الطالب
 تقدیم البرنامج للطالب

السیاسةالموضوع:   
3الوحدة   

 المفردات: تفعیل المفردات الجدیدة
وروحاني یدافعان عن االتفاق النووي القراءة: أوباما  

 القواعد: حروف الجر
15العبارات ص   
15تمرین ج ص   

 
 وجبة إفطار / عشاء مع طالب جامعة ییل

 

 الثالثاء

 

 
من العربیة في  19 كتابة: ص 

 اإلعالم
الدرس المقبل مفردات تحضیر  

 إنجاز تقریر عن الزیارة

 الموضوع: السیاسة
3الوحدة   

الجدیدة ومناقشتھاتقدیم األخبار   
 تصحیح الواجبات

 القواعد: اللغة في السیاق
17 ج  ص –تمرین ب   

 التمھید للمحاضرة 

 محاضرة

 16:00إلى  14:00زیارة دار العجزة من 

 

 ربعاءاأل

من كتاب  23ج ص  –تمرین ب  
 العربیة في اإلعالم 

 القراءة: ترمي بشرر 

 

 

 الموضوع: السیاسة

4الوحدة   

الجدیدة ومناقشتھاتقدیم األخبار   
 مناقشة مضامین المحاضرة

 تصحیح الواجبات

 المفردات: تفعیل المفردات الجدیدة

 الخمیس



 القراءة: الیمن محادثات جنیف تواجھ صعوبات وعثرات متعددة
 القواعد: اللغة في السیاق

24و  ص  –تمرین ه   
 

من كتاب األدب  35الكتابة ص 
 العربي

 الدرس المقبلمفردات  تحضیر

 الموضوع: السیاسة

 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا
 تصحیح الواجبات

  القراءة: ترمي بشرر

 أسئلة الفھم

 الفضائح السیاسیة في الوطن العربيمناقشة: 

 12:30إلى  11:30الخط العربي من 

 الجمعة

 

 األسبوع الثاني

 
 البرنامج الواجبات

 
كتاب العربیة  37 ص ب تمرین 

 في اإلعالم
 القراءة: في الحفرة

 
 

 
 الموضوع: االنتخابات

6الوحدة   

 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا
 المفردات: تفعیل المفردات الجدیدة

 القراءة: إعالن النتائج النھائیة النتخابات الرئاسة بتونس
 القواعد: اللغة في السیاق

 36العبارات ص 

36د ص  –تمرین ج   
 16:00إلى  14:00ورشة طبخ مغربي من 

 االثنین

 

 
من كتاب العربیة في  38كتابة: ص 

 اإلعالم

 

 الموضوع: االنتخابات
6الوحدة   

 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا
 تصحیح الواجبات

37معاني األفعال حسب السیاق: ص   

 الثالثاء

 



 القراءة: في الحفرة

 أسئلة الفھم

 من كتاب األدب العربي 110كتابة ص 

 
 

 الدرس المقبل مفردات تحضیر
االنتخاباتالموضوع:   

 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا
 تصحیح الواجبات

 التمھید للمحاضرة

 محاضرة

 ربعاءاأل

 

 

من كتاب العربیة  42تمرین ب ص 
 في اإلعالم

 القراءة: الفرصة األخیرة
 
 

لموضوع: االنتخاباتا  
7الوحدة   

 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا
مضامین المحاضرةمناقشة   

 المفردات: تفعیل المفردات الجدیدة
القراءة: حزب المحافظین یفوز بأغلبیة في االنتخابات العامة في 

 بریطانیا
42تمرین د ص   

 القواعد: اللغة في السیاق
 

 الخمیس

من كتاب العربیة في  44 كتابة ص 
 اإلعالم

 
 الدرس المقبل مفردات تحضیر

 الموضوع: االنتخابات
7الوحدة   

 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا
 تصحیح الواجبات

 القراءة: الفرصة األخیرة
 أسئلة الفھم

 مناقشة: التدخل الروسي في االنتخابات األمریكیة
12:30إلى  11:30الخط العربي من   

 ورشة الحناء من 14:00 إلى 15:00

 الجمعة

 

 األسبوع الثالث
 

 
 البرنامج الواجبات



من كتاب  69ج ص  –ب تمرین 
 العربیة في اإلعالم

 القراءة: الوباء 

 

 والفوضى الموضوع: العنف

 11الوحدة 

 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا
 تصحیح الواجبات

 المفردات: تفعیل المفردات الجدیدة
 القراءة: نداء إلى الرأي العام من أجل الوقف الفوري لدوامة العنف

68: د  ص  –ج  تمرین  
 القواعد: اللغة في السیاق

 

 االثنین

 

دب كتاب األ 170كتابة ص 
 العربي

 والفوضى الموضوع: العنف

 11الوحدة 

 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا
 تصحیح الواجبات

 69د ص  -تمرین ب 

 القراءة: الوباء 

 أسئلة الفھم

 169مناقشة: ص 

 

 الثالثاء

 

 تحضیر مفردات الدرس المقبل
 عن الزیارةإنجاز تقریر 

 الموضوع: العنف والفوضى
 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا

 تصحیح الواجبات
 التمھید للمحاضرة

 محاضرة
إلى  14:00زیارة متحف محمد السادس للفن المعاصر من 

16:00 
  

 ربعاءاأل

 
من كتاب العربیة  74تمرین ج ص 

 في اإلعالم

 القراءة: باب الشمس 

 

 

 والفوضى الموضوع: العنف

 12الوحدة 

 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا
 مناقشة مضامین المحاضرة

 المفردات: تفعیل المفردات الجدیدة
 القراءة: من كان یحكم لیبیا قبل الربیع العربي

74تمرین: ب ص   
 القواعد: اللغة في السیاق

 الخمیس



 
 

من كتاب  76ج ص  -تمرین ب 
 العربیة في اإلعالم

من كتاب  77تمرین ه ص 
 العربیة في اإلعالم

من كتاب األدب  193كتابة ص 
 العربي
 الدرس المقبلمفردات  تحضیر

 والفوضى الموضوع: العنف

 12الوحدة 

 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا
 تصحیح الواجبات

 75استماع: ص 

 القراءة: باب الشمس 

 أسئلة الفھم

 193مناقشة: ص 

 12:30إلى  11:30الخط العربي من 

 الجمعة

 األسبوع الرابع
 

 
 البرنامج الواجبات

من كتاب  88و ص  -تمرین ه
 العربیة في اإلعالم

من كتاب  90تمرین د ص 
 العربیة في اإلعالم

 القراءة: الشیاح
 

 

  الموضوع: الحرب

 15الوحدة: 

 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا
 المفردات: تفعیل المفردات الجدیدة

حرب الخلیج األولىالقراءة:   
88د ص  -تمرین ج  

 89تمرین ص ب و ج ص 
16:00إلى  14:00ورشة طبخ مغربي من   

 

 االثنین

 

 
كتاب من   132الكتابة ص 

 األدب العربي

 الموضوع: الحرب-
 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا

 تصحیح الواجبات
 القراءة: الشیاح

 أسئلة الفھم
  األوسطروب في منطقة الشرق : الحمناقشة

 

 الثالثاء

 



 

 

 تحضیر مفردات الدرس المقبل

 الموضوع: الحرب
  تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا

 تصحیح الواجبات
 التمھید للمحاضرة

 محاضرة
 

 ربعاءاأل

من  94ج ص  –تمرین ب 
 كتاب العربیة في اإلعالم

 مراجعة لالمتحان

 الموضوع: الحرب

 16الوحدة: 

 مناقشة مضامین المحاضرة

 المفردات: تفعیل المفردات الجدیدة
 القراءة: روسیا تدخل الحرب السوریة جوا

93د ص  –تمرین ج   
 القواعد: اللغة في السیاق
89تمرین ص ب و ج ص   

 

 

 الخمیس

 تصحیح الواجبات تحضیر مفردات الدرس المقبل
 مراجعة

الدورة منتصفان امتح  
12:30إلى  11:30الخط العربي من   

 الجمعة

 

 
 

 الخامساألسبوع 

 

 
 البرنامج الواجبات

 عطلة عید الفطر
 

 االثنین

 

 الثالثاء



 

 
الدرس المقبل تحضیر مفردات  

 الموضوع: االقتصاد
 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا

حیح الواجباتتص  
 التمھید للمحاضرة 

 محاضرة

 

 ربعاءاأل

116ص  د - تمرین ج   

117نشاط كتابة ص   

 القراءة: كأنھا مزحة 

 

االقتصادالموضوع:   

 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا
 مناقشة مضامین المحاضرة

20الوحدة   

 المفردات: تفعیل المفردات الجدیدة
صناعة الطیران والفضاء في بریطانیاالقراءة:   

 القواعد: اللغة في السیاق
115ص   ب –أتمرین   

 

 الخمیس

األدب كتاب من  213الكتابة ص 
 العربي

 تحضیر مفردات  الدرس المقبل

االقتصادالموضوع:   

 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا
 تصحیح الواجبات

117-116و ي ص  –تمرین ه   

 القراءة: كأنھا مزحة 

 أسئلة الفھم

212مناقشة: ص   

 12:30إلى  11:30الخط  العربي من 

 الجمعة

 

 السادساألسبوع 

 
 البرنامج الواجبات

  
القانونالموضوع:   

 االثنین



من كتاب  128 ص  جتمرین 
 العربیة في اإلعالم

 القراءة: النمرود
 

22الوحدة   

 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا
 

 المفردات: تفعیل المفردات الجدیدة
 

: بدء محاكمة الرئیس المعزول محمد مرسي بتھمة التخابر القراءة
 مع منظمات أجنبیة

 القواعد: اللغة في السیاق
129ج ص  –تمرین ب   

 

 

 
األدب كتاب  221الكتابة: ص 

 العربي

القانونالموضوع:   
22الوحدة   

 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا
 تصحیح الواجبات

129تمرین د ص   
 القراءة: النمرود

 أسئلة الفھم
من  ورشة التسوق من السوق المركزي من أجل ورشة الطبخ

16:00إلى  14:00  
 16:00الطالب األمریكیین: االحتفال بعید االستقالل من نادي 
 18:00إلى 

 

 الثالثاء

 

 
 الدرس المقبل مفردات تحضیر

 إنجاز تقریر عن الزیارة

القانونالموضوع:   
 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا

 تصحیح الواجبات

 التمھید للمحاضرة

 محاضرة

16:00إلى  14:00من  زیارة مركز اعمال اجتماعیة  

 ربعاءاأل

 

 

من كتاب  138ص  جتمرین 
 العربیة في اإلعالم
سلمى القراءة: األرض یا  

 
 

القانون الموضوع:  
24الوحدة:   

 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا
 مناقشة مضامین المحاضرة

 المفردات: تفعیل المفردات الجدیدة
دلیل المحاكمة العادلةالقراءة:   
137ص  ب -أتمرین   

اللغة في السیاقالقواعد:   
 

 الخمیس



 
األدب كتاب  من 17الكتابة ص 

 العربي
 تحضیر مفردات الدرس المقبل

القانونالموضوع:   
24الوحدة   

 تقدیم األخبار الجدیدة ومناقشتھا
 تصحیح الواجبات

سلمى القراءة: األرض یا  
 أسئلة الفھم

 مناقشة: القضاء العربي بین الدین والقانون
 

 الجمعة

 

 

 السابع األسبوع
 

 
 البرنامج الواجبات

من كتاب  158ج ص تمرین 
 العربیة في اإلعالم

من كتاب  159تمرین د ص 
 العربیة في اإلعالم

من كتاب  161نشاط كتابة ص 
 العربیة في اإلعالم

 القراءة: ذاكرة الجسد 

 

 

 اللغة والثقافةالموضوع: 

 28الوحدة 

 تقدیم أخبار جدیدة ومناقشتھا

تفعیل المفردات الجدیدةالمفردات:   
جامعة القرویین في المغرب األقدم في العالمالقراءة:   

 القواعد: اللغة في السیاق
158ج ص :  -ب -تمرین أ  

 
 16:00إلى  14:00من  ورشة طلبخ مغربي

 االثنین

 

األدب كتاب من  344الكتابة ص 
 العربي

 الموضوع: االلغة والثقافة

 28الوحدة 

 ومناقشتھاتقدیم أخبار جدیدة 

 تصحیح الواجبات

 القراءة: ذاكرة الجسد 

 أسئلة الفھم

 القواعد: معاني األفعال حسب السیاق

 الثالثاء

 



 تحضیر مفردات الدرس المقبل
 إنجاز تقریر عن الزیارة

 الموضوع: االلغة والثقافة

 28الوحدة 

 تقدیم أخبار جدیدة ومناقشتھا

 التمھید للمحاضرة
 محاضرة

16:00إلى  14:00من  الزربیة زیارة ورشة صناعة  
  

 ربعاءاأل

 رحلة مراكش الصویرة أكادیر
 

 الخمیس

 الجمعة

 الثامناألسبوع 
 

 
 البرنامج الواجبات
من كتاب  224تمرین ج ص 

 العربیة في اإلعالم

 225تمرین ه ص 

 القراءة: فیلسوف الكرنتینة

 

 الموضوع: الحرب على اإلرھاب 

 42الوحدة 

 جدیدة ومناقشتھاتقدیم أخبار 

 المفردات: تفعیل المفردات الجدیدة
 القراءة: برلمان تونس یقر قانون مكافحة اإلرھاب 

 القواعد: اللغة في السیاق

 224ج ص  –تمرین ب 

 

 

 االثنین

 

 
من كتاب األدب  22كتابة ص 

 العربي

 

 الحرب على اإلرھابالموضوع: -

 تقدیم أحبار جدیدة ومناقشتھا

 تصحیح الواجبات

 القراءة: فیلسوف الكرنتینة

 أسئلة الفھم 
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 مراجعة لالمتحان

 الحرب على اإلرھابالموضوع:  -

 تقدیم أحبار جدیدة ومناقشتھا

 تصحیح الواجبات
 التمھید للمحاضرة

 محاضرة
 

 ربعاءاأل

 مراجعة شاملة لالمتحان النھائي ةالشفوی التحضیر للتقدیمات
 االمتحان النھائي

 الخمیس

 تقدیمات نھایة الدورة 
 ورشة الحناء
 حفل التخرج

 الجمعة

 

 


