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BSAR 205- Functional Arabic-II   II-العربية الوظيفية 
 

 
Course Description       توصيف المقرر 

 
املقرر يرّكز ىذا اجلانب  ال بد لتعّلم أي لغة اكتساب املهارات األربعة من القراءة واالستماع والتحدث والكتابة. وىذا  

من احملادثة  دما يساعد الطالب يف اإلظهار عما يف ضمريىم وابطنهم والكتابة أبسلوب متني اتبع للقواعد واألسس اإلمالئية 
يم بني أبناء السائدة، وهلذا اخرتان الكتاب اجملهز واملعّد لتعليم اللغة العربية ال سيما للناطقني بغريىا، وقد جرّبت ىذه السلسلة للتعل

الكتاب العربية بني يديك"، ففي ىذا الفصل الدراسي سيكتفى ابلوحدات الثانية و "العجم يف أكناف القارات وجوانبها. وى
 عشرة  بعضها ما تبقى من اجلزء األول للكتاب واألخرى من اجلزء الثاين.

 Course Objective        :أهداف ادلقرر
والقراءة واالستعمال اللغوي مراعيا للسهولة واالبتعاد عن االستعانة أبية لغة أخرى أثناء  بتنمية مهارات النطقام ىتماال .1

التدريس، وىذا ما يوصل الطالب إىل تذوق ىذه اللغة واكتساب الدراس القدرة على االتصال أبىل اللغة من خالل 
 عرض ىذه احلوارات مشافهة وكتابة وشعورا وتعبريا.

متكني الدارس من الكفاايت اللغوية واالتصالية والثقافية فضال عن اكتسابو القدرة على  عرض ىذه احلوارات ـ إىل .2
 املهارات األربع من فهم وقراءة وكالم وكتابة.

 ب على خصائص ىذه اللغة وما مييزىا عن غريىا من اللغات أىدافا ومفردات وتراكيب.لأن يتعرف الطا .3
 ة ما يؤىلو على الكتابة ابللغة العربية بدقة وطالقة ووضوح ومجال.أن يتدرب الطالب على أصول وقواعد ىذه اللغ .4
خلق الثقة يف الطالب بنفسو واالعتماد على ذاتو يف التعبري عن خلق وتكوين االنتاح األديب من عنده، وىذا ما يعنيو  .5

 على تقتح مواىبو العقلية، وإرىاف مشاعره، وصقل ذوقو اللغوي واألديب.
اءة اجلرائد ومشاىدة التلفزيون، ومتابعة املسلسات العربية مراعاة لإلكثار من الكفاية اللغوية تشجيع الطالب على قر  .6

 واملعرفة عن الثقافة العربية والزايدة من االستيعاب والتعمق.
 

 Course Contents        حمتوايت ادلقرر:
 Unit 13       السفر )اجلزء األول(الوحدة الثالثة عشرة:

 Unit 14        الرابعة عشرة: احلج والعمرةالوحدة 
 Unit 15        : الصحةاسسة عشرة الوحدة اخل

 Unit 16        لعطلةدسة عشرة:االسالوحدة ا
 Unit 01       الوحدة األوىل )اجلزء الثاين( :العناية ابلصحة

 Unit 02        الوحدة الثانية :الرتويح عن النفس
 Unit 03         الزوجية الوحدة الثالثة: احلياة

 Unit 04        الوحدة الرابعة:احلياة  يف ادلدينة
 Unit 05         خلاسسة:العلم والتعّلمالوحدة ا
 Unit 06         هن: ادلسادسةالوحدة ال
 Unit 07         بيةر لغة العال سابعة:الوحدة ال
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 Unit 08         ثاسنة:اجلوائزالوحدة ال
 التعليم والّتعّلماسرتاتيجيات 

 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعةالتكليف أبحباث مجاعية  -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلاسعة –االختبار واالستحاانت 

 Suggested Books         الكتب ادلقرتحة:
صيين، د. حممود إمساعيل و انصف مصطفى وخمتار.العربية للناشيني. اململكة العربية السعودية. إدارة الكبت  -

 ه.1443املدرسية.الطبعة األوىل 
. امللكة العربية السعودية. 1الفوزان، )الدكتور(عبد الرمحن وآخرون: العربية بني يديك اجلزء األول ، كتاب املعّلم  -

 م2414ميع.الناشر،العربية للج
( ،امللكة العربية السعودية. الناشر،العربية  1الفوزان، )الدكتور(عبد الرمحن وآخرون:العربية بني يديك،  )كتاب الطالب -

 م2414للجميع.


