
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 انًؤطظح انرؼهًُُح .1
 جايؼح انكىفح/كهُح انرزتُح

 / انًزكش ؼهًٍ انمظى ان .2
 لظى ػهىو انحاطىب   

 اطى / ريش انًمزر .3
 ، انهغح انؼزتُح

 أشكال انحضىر انًراحح .4
 انكرزوٍَ 

 انفصم / انظُح .5
2222-2221 

ػذد انظاػاخ انذراطُح  .6

 )انكهٍ(
25 

 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7
15/6/2221 

 أهذاف انًمزر .8

واتقانها لفظيا وكتابيا بغية االبتعاد كونها اللغة األم ،الطالب االهتمام باللغة العربية أن يتعلم 
 عن األخطاء المشوهة للكتابة أو الكالم ، وصوال إلى األهداف التعليمة المنشودة

 
 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمزراخ انيخزج .12

  هذاف انًؼزفُح األ -أ
 فٍ يُطىق انكالو ونفظهأٌ َرؼزف انطانة ػهً األخطاء انشائؼح  -1أ

 أٌ َؼذد انطانة أَىاع األخطاء انكراتُح -2أ

 أٌ َطثك انطانة يا ذؼهًه يٍ لىاػذ كراتح انؼذد ػهً كراتح األرلاو -3أ
 أٌ َمارٌ انطانة تٍُ انخطأ انكراتٍ وانخطأ انهفظٍ -4أ
  أٌ َظرُثظ انطانة لاػذج ػايح ًَكٍ انزجىع إنُها ذالفُا نهخطأ -5أ
 أٌ َمّىو انطانة األخطاء انرٍ ذشرًم ػهُها انُصىص انكراتُح  -6أ

  ًمزر.انخاصح تان ُحانًهاراذاألهذاف   -ب 

 أٌ َزدد انطانة انكهًاخ انرٍ َخطئ فٍ َطمها ، وَمُض ػهً أيثهح يشاتهح. – 1ب

 أٌ َرذرب انطانة ػهً كُفُح انكراتح انصحُحح ذثًؼا نهمىاػذ انرٍ ذؼهًها  – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى      

 

 ػزض انًحاضزج ورلُا وفُذوَا ، يضافا إنً ػزض انثىرتىَُد

 

 
 طزائك انرمُُى      

 

 االخرثاراخ انُىيُح انشفىَح )أثُاء انذرص(، انىاجثاخ انثُرُح وانكىساخ ، االخرثاراخ انشهزَح نًادج انًمزر

 

 
 األهذاف انىجذاَُح وانمًُُح  -ج

 انذخُم .األنفاظ أٌ َرؼهى انطانة حّة نغره األو وانحفاظ ػهُها يٍ -1ج

 لُايه تُشاطاخ ذؼشس ػاللره تهغره أٌ  َثادر انطانة إنً  -2ج

  -3ج

   -4ج

  
 طزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

 انؼزض انىرلٍ وانفُذَىٌ

 
 طزائك انرمُُى    

 

 انُشاطاخ انصفُح

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 انثُُح انرحرُح  .11
  المعجم العربي ، قواعد اإلمالء ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح 1
، كتاب النحو اإلمالء الميسركتاب فوائد لغوية، كتاب  )انًصادر(  ـ انًزاجغ انزئُظُح 2

 الوظيفي، كتاب معجم األخطاء الشائعة.
               ـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً تها  ا

 ( انًجالخ انؼهًُح ، انرمارَز ،.... ) 
 

ب ـ انًزاجغ االنكرزوَُح، يىالغ 

 االَرزَُد ....
 

                                                                                                         

 د، بان أمين         

 

 انًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انؼايح و انًهاراخ -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 تُُح انًمزر .12

يخزجاخ انرؼهى  انظاػاخ األطثىع

 انًطهىتح
اطى انىحذج / أو 

 انًىضىع
طزَمح 

 انرؼهُى
طزَمح 

 انرمُُى

ضثظ انخطأ  طاػح األول

 اإليالئٍ
ورلُا+  1انؼذد ج

 انفُذَىٌ
 االخرثاراخ

 = = 2انؼذد ج = طاػح  انثاٍَ
 = = أَىاع انكالو ضثظ انكالو طاػح انثانث
 = = اإلػزاب وانثُاء = طاػح انزاتغ

ضثظ انخطأ  طاػح انخايض

 انكراتٍ
كراتح انراء 

 انًزتىطح
= = 

 = = كراتح األنف = طاػح انظادص
 = = كراتح انهًشج = طاػح انظاتغ

 خطح ذطىَز انًمزر انذراطٍ  .11
   

 

 

 

 


