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  :أھداف الفصل .  أ

نستطيع تقدماً أكبر في قدراتنا باللغة العربية حتى  نحقق ھو أنالدراسي فصل ھدفنا العام في ھذا ال
  :أما أھدافنا الخاصة فھي . أبواب المستوى المتقدم الى،إن شاء هللا،  الوصول في نھاية الفصل

  
  :في الكالم واالستماع . 1

واضيع مختلفة في م بطالقةحتى نستطيع الكالم بسرعة و وتوسيعھا سنعمل على زيادة مفرداتنا
 paragraphsوسنقوم بالكالم في جمل طويلة وفقرات ) . إلخ...شخصية وسياسية واجتماعية وثقافية وفنية(

قدراتنا على الفھم  نحّسن وسنقوم كذلك باالستماع الى أخبار وبرامج متنوعة من التلفزيونات العربية حتى
  .العام والخاص
ھا لنفھم العالقة بينالعامية لنستطيع استخدامھا بسھولة أكثر ومعرفتنا ب تعزيز بالعمل علىوكذلك سنقوم 

  .الفصحى بشكل أفضل وبين 
  
  :في القراءة. 2

استراتيجياتنا في القراءة والفھم ، وسنرّكز بشكل خاص على تحسين قدراتنا  تطوير سنعمل على
ر لتخمين معنى على قراءة نصوص طويلة وعلى فھم األفكار فيھا وكذلك على استخدام الوزن والجذ

  .الكلمات التي ال نعرف معانيھا 
قواعدنا القديمة ، وسنقوم أيضاً بدراسة  activationوبالنسبة للقواعد سنقوم بالعمل على تفعيل 

وأخواتھا ، والتمييز ، واإلضافة " كان"و، وأخواتھا " إنّ "و,  Passiveالفعل المجھول :قواعد جديدة مثل 
  .ر على المعاني المختلفة ألوزان الفعلوسنتعرف أكث، غير الحقيقية

  
  

  :في الكتابة. 3
سنھتم أيضاً بالكتابة في ھذا الفصل وسنعمل عليھا بشكل مستمر للتعبير عن آرائنا وأفكارنا 

بط  والتواصل مع اآلخرين وتحسين قدرتنا على الكتابة بأسلوب عربي جميل وصحيح باستخدام أدوات الرَّ



 2

connectors مقاالت ، رسائل ، (وسنقوم بأنواع مختلفة من الكتابة . ل الطويـــــــــــــــلة والفقرات والجم
  ).الخ.. ُمـلَخَّصات ، تقارير، 

  
  : في الثقافة. 4

  سنوسع معرفتنا بالجوانب المختلفة للثقافة العربية أدبياً وسياسياً واجتماعياً وتاريخياً لنستطيع
  .فھم أفضل لھذه الثقافة ومكّوناتھا المختلفة  تكوين 

  

  :الكتب ومواد التدريس.  ب
مقاالت ومواد مختلفة من ) 2  الكتاب في تعلم العربية ، الجزء الثاني ) 1 

  .اتذةاألس
  .عربي-انكليزي وقاموس انكليزي-قاموس عربي )3    

  

  :التوقُّعات من طالب ھذا الفصل .  ج
  .فاِعل بشكل ماوالمشاركة فيھ بشكل منتظم ات الدردشةوالى ساعالحضور الى الصف  •
  العمل لمدة ثالث أو أربع ساعات على األقل لالستعداد للصف  •
  .االستماع الى الكلمات والنصوص الجديدة قبل الحضور الى الصف •
  )ة(ثم تصحيحھا وإعادتھا لألستاذ كتابة الواجبات بأحسن شكل ممكن وتقديمھا في الموعد المحّدد •
  .الم بالعربية فقط في الصفالك •
 .استخدام الكلمات الجديدة والقواعد الجديدة في الواجبات وفي الكالم داخل الصف •
على األقل من وقتكم واھتمامكم ألن كل واحد منكم مھم جداً للصف % 105إعطاء الصف  •

واھتماماً أكثر مشاركةً ا أكثر فقط إذا كنتم الصف سيكون ممتعاً ومثيرً . وللطالب اآلخرين فيه 
 .به 

  
  :ومن المعيدھذا الفصل  )ة(ذالتوقُّعات من أستا.  د
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 2  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 1
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 4  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 3
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 6  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  5.
  

  :الدرجة النھائية . ھـ
  
 % 15              :االستعداد للصف والمشاركة في نشاطاته •
 % 8             :حضور ساعة الدردشة األسبوعية والمشاركة فيھا •
 % 17      ):أعلى تقدير( 3الى  1كل واجب سيكون له تقدير من (الواجبات البيتية  •
  % 10                    :تصحيح الواجبات •
 % 20        ):أو القواعد/في المفردات و امتحان كل اسبوعين(يرة االمتحانات القص •
 % 10  )كلمة على األقل 250مقالة في الفصل وكل مقالة  12( الكتابة األسبوعية) بورتفوليو(ملف  •
  %15                    :االمتحان النھائي •
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  % 5   )عن موضوع في ميدان اختصاصكم" باور بوينت"تقديم على الفيديو و (المشروع النھائي  •
  

  ! مرحباً بكم ميّةو أھالً وسھالً 


