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ARABIC 360L  
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 عماد راوي   :األستاذ

 MEZ 2.122  :غرفة الصف

 WMB بناية 1.110غرفة رقم    :المكتب

 مساءً  4:00إلى  صباحاً  9من  الجمعة  4:00صباحاً  10:00 األثنين   :ساعات المكتب

 (يفضل المواعيد المسبقة حسب األتفاق مع االستاذ )

 5385 758 512  :رقم الهاتف

 emadelrawy@gmail.com :البريد االلكتروني

 

 :األهداف

 :يهدف هذا الصف إلى

  لمناقشة موضوعاتالمستوى المتقدم  فياستخدام العامية تطوير قدرة الطالب على 

امل بالعامية في مواقف مختلفة بدءاً من مواقف التعب من الطالبحيث يتمّكن  متعددة

على المستوى الحياة اليومية ووصوالً الى التعبير عن آرائهم واهتماماتهم والنقاش 

 .في قضايا مختلفة مجردال

   عن طريق القراءة واالستماع وبناء بشكل عام تطوير قدرات الطالب في اللغة العربية

 .المفردات والكتابة

  بشكل فّعال في الكالم  الجوانب المختلفة للثقافة المصرية وتوظيف التعبيرات الثقافيةفهم

 .والكتابة

 زيادة وعي الطالب بأهم القضايا المصرية والقدرة على مناقشتها من عدة جوانب. 

  ع أهم القضايا عن طريق دراسة وتحليل للمجتمع المصري المعاصرتكوين فهم موسَّ

 الجتماعية والدينية واالقتصادية التي أسهمت في تشكيلالتاريخية واواألحداث 

 .االجتماعية الحالية في مصرالسياسية واالتجهات 

 األخيرة والتي أحدثت ــ وما  الفترةفي مصر بها  تدراسة األحداث واألزمات التي مر

  .للمجتمع المصريزالت ُتحِدث ــ تحوالت عميقة  في الُبنى السياسية واالجتماعية في 

 :كتب المطلوبةال

  تصوير معظم القراءات التي سنستخدمها هذا الفصل وسيتم وضعها اعداد وسيتم

 :وسنعتمد بشكل أساسي على قراءات من الكتب التالية .الفصل" بالكبورد"على 

 

 شريف الشوباشي  –مستقبل مصر بعد الثورة  (1

 دكتور أحمد تامر  –حدث في أنتيكا  (2

 والمجالت بعض المقاالت المختارة من الصحف (0

 إيناس التركي –يوميات مواطنة مفروسة في مصر المحروسة  (4



 عمر طاهر –بِرما يقابل َريا وسكينَة  (5

 دكتور أحمد ُعكاشة  –... ثقوب في الضمير، نظرة على أحوالنا (6

 عمر طاهر –شكلها باظت ، ألبوم اجتماعي ساخر  (7

 يوسف معاطي -حصل خير (8

 يوسف معاطي –يادماغي .. آه  (9

 ى بعض المقاطع من على النت وبعض المسلسالت واألفالماالستماع إل (10

 

 :باتطل  تالم  
 

 :في نشاطات الصف ومناقشاتهالفّعالة المشاركة المطلوبة و الموادتحضير (  1

وهذا يعني أن القيام بالقراءات عنها  ىالمشاركة اإليجابية في هذا الصف ضرورة ال غن 

لى الصف والمشاركة الفعالة في إقبل الحضور ها واالستماع للنصوص الُمتَفق علي المطلوبة 

والمتوقَّع هو أن يشارك الجميع في . المناقشات هما مكّونان أساسيان من مكّونات الصف

والتأخير عن  المناقشات ويُغنوها بآرائهم ووجهات نظرهم حول المواد التي قرأناها أو سمعناها

مقبول يترتب عليه فقدان درجة الحضور الصف يُعتبر غياب،  والغياب عن الصف بدون ُعذر 

 . والمشاركة

 

 :التسجيل والكتابة  (2

بشكل خاص في هذا الصف وكذلك مهارة الكالم بالعامية المصرية سيتم التركيز على  

سيكون مطلوباً من كل واحد منكم القيام بكتابة و( تها بعد التصحيحوإعاد) بالفصحى الكتابة

أو  شاهدهاونصوص االستماع التي سنسنقوم بقراءتها التي  تعليقات على عدد من القراءات

 :وسيكون مطلوباً من كل واحد إعداد. نستمع اليها

تم تسجيله أو  حيث سيحتوي هذا الملف على كل شيء .م سَجل للمواد التي تم تسجيلها ملف( 1 

 .فصل الدراسيتمثيله طوال ال

على كل هذا الملف  يحتويحيث س  .تهاكتاب تملف مكتوب للتعليقات والمقاالت التي تم( 2

المقاالت التي قمتم بكتابتها خالل الفصل الدراسي وعلى التصحيحات التي ستقومون بها لكل 

 . مقالة

تقريباً يقوم األستاذ  ثالثة أسابيعكل ( كلمة 050في حدود )ـة كتابة مقالة /والمتوقع من كل طالب 

.  ها وإعادة كتابتها ثم تقديمها للمراجعة من جديدبقراءتها وتصحيحها وإعادتها اليكم لتصحيح

 .مع تصحيحاتها في ملف الكتابة مقاالت 3وفي نهاية الفصل يُتوقع من كل واحد منكم تقديم 

أو لبعض المواقف الحياتية  سكتشات عبارة عن"أو فيديو" صوتية ملفات 3وكذلك تقديم 

 .لتحليل بعض القضايا المصرية تسجيالت

 : هوأو التسجيل كتابة الوالهدف من   

 .طرح ومناقشة أي تساؤالت أوقضايا أثارتها القراءات أو المشاهدات في أذهانكم  (1

 .بما تعلمناه من قبل الموضوعربط  (2

 .  لجديدة التي تعلمناهااستخدام المفردات والعبارات ا (3

على بعد االنتهاء من تصحيح كل مقالة سيكون مطلوباً من كل واحد منكم وضع المقالة  

وكذلك الحال بالنسبة للملفات  .ليستطيع الطالب اآلخرون قراءتها واإلفادة منها " الـ بالكبورد

 .الصوتية أو ملفات الفيديو المسجلة

 

 :قوائم المفردات األسبوعية( 3



من   -كتابة أو تسجيالً  – قائمة أسبوعية ـة إعداد/سيكون مطلوباً من كل طالب في هذا الصف    

وتشمل هذه . ت األسبوعية أو من نصوص االستماعمن القراءا تعلّمها ارات جديدةعب/كلمات 5

 : القائمة

 .العبارة الجديدة/الكلمة ( 1

الذي أو وقت االستماع  العبارة في القراءة ورقم الصفحة /السياق الذي جاءت فيه الكلمة (2

 .جاءت فيه

 .(ليزيةجبالعربية أو االن)معنى الكلمة  (0

 .ين فيه الكلمة الجديدة/د من عندك تستخدمسياق جدي (4

ارسال هذه القائمة لألستاذ أو المعيدة بنهاية كل اسبوع  ـة /وسيكون مطلوباً من كل طالب 

وكذلك استخدام " بالكبورد"قائمة المفردات األسبوعية على  وبعد التصحيح يقوم الطالب بتحميل

 .وفي المناقشات والتقديمات قات على القراءاتهذه المفردات والعبارات الجديدة في كتابة التعلي

 

 : المشروع النهائي (4

 

 :من المشروعين اآلتيين ا  ـة واحد/يختار الطالب

يتناول واحدة من القضايا ى و/ـا أو يشترك مع آخر/ـة بمفرده/يقدمه الطالب تقديم  (1

 11دقيقة للطالب الواحد أو  11إلى  12من االجتماعية والثفافية المصرية في مدة 

باالتفاق مع األستاذ تقديم وسيتم تحديد موضوع الـتين /دقيقة للطالبين 22إلى 

مسبقاً قبل الموعد النهائي لوضع هذا  التقديممناقشة أفكار هذا وسيكون من الممكن 

لى أن يقدم هذا التسجيل ع على اليوتيوب ووضع اللينك على البالكبورد التقديم

 .الفصحىبعامية المثقفين والتي تقترب من 

 

في ضايا المصرية وتحليلها بإسهاب واحدة من أهم الق كتابة مقالة موّسعة عن (2

. 2212مايو 00يوم  وتقديم النسخة النهائية لهذه المقالة  كلمة 0002حدود 

وسيتم تحديد موضوع المقالة باالتفاق مع األستاذ وسيكون من الممكن تقديم 

 .قبل الموعد النهائي من هذه المقالة النهائية draftsمَسّودات 

 :طريقة التقييم

  22 %الستعداد للمناقشة داخل الصف والمشاركة فيهالحضور الى الصف واا 

 22 % ووضعها على بالكبوردوالتسجيالت كتابة التعليقات 

 11 %تصحيح التعليقات   

 21 % كتابة قوائم المفردات األسبوعية ووضعها على بالكبورد 

 22 % المشروع النهائي       

  

 : الدرجات النهائية على الشكل التالي حديدسيتم ت 

 

 

 
Average Grade           Letter Grade                 Average Grade             Letter 
Grade 



93-100                                  A                               73-75                                 C        
89-92                                    A-                               69-72                                C-
                      
86-88                                    B+                             66-68                                 D+ 
83-85                                    B                                63-65                                D 
79-82                                   B-                                60-62                                D- 
76-78                                   C+                               59 and below                   F 

 

الرجاء من جميع الطالب في هذا الصف مراجعة موقع بالكبورد بشكل يومي لمعرفة أي 

 .تغييرات في البرنامج ولالطالع على الدرجات والمالحظات من األستاذ

 

 

 

 مع تمنياتي بفصل دراسي

 إن شاء هللاناجح وممتع  
 عماد راوي

 سكندرية،مصرستاذ زائر من جامعة اإلأ
 


