
 

 

 هـ22/7/8341مسودة خطة اللغة العربية/ ثربية بتاريخ 

روجعت مقررات التربية حتى نهاية الفصل الثاني مراجعة 

 أولية

 

 

 اللغة العربية الذراسية لبرنامج خطةال

 )املسار التربوي(

    

 

 

 

 

 

 

 هـ1438/ 1437

 



 

 1انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 

 خطة برنامج اللغة العربية )اظتسار الًتبوي(
 

 توصيف الربنامجمنوذج )أ( 
  

 :أ ( حتديد الربنامج  واظتعلومات العامة 

 اللغة العربية    )عرب(رمزه:    اسم الربنامج و  -1
 ساعة134ة إلكمال الربنامج: لطوب الساعات ادلعتمدة ادل إمجايل -2
 البكالوريوسالدرجة ادلمنبحة عند إدتام الربنامج:   -3
 : الرئيسة أو التخصصات اليت يشموها الربنامجادلسارات  -4

 ال يوجد

 :اليت تتبسط الربنامج والشهادة ادلمنبحة عندئذ )إن وجدت( التخرجنقاط -5
 اليوجد

 ادلهن أو البظائف ادلرخصة اليت يتم تأىيل اللطالب ذلا:  -6
 لغة عربية /ـةمدرس -
 (./ةعضو ىيئة تدريس)معيد -
 يف القطاعُت اضتكومي واطتاص. /ـةإداري /ــةموظف -
 .برامج يف وسائل اإلعبلم/ـةأو مقدم  /ـةأو مذيع /ةلغوي أو ػترر /ـةمدقق -
 .أخبار يف الصحافة /ةػترر -

 

  



 

 2انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 الربنامج: أمهيةب (

 

 :أسباب اقتصادية –أ 

 (. 6رفد اجملتمع بكفاءات حيتاجها سوق العمل مثل: مؤسسات الدولة، والقطاع اطتاص يف رتيع اظتهن اظتذكورة يف ) -

 التنمية الوطنية. تطلباتالوفاء مب  -

 العديد من اظتؤسسات إذل مستشارين لغويُت. حاجة -

 : اجتماعية أو ثقافيةأسبا –ب 

 .خدمة لغة القرآن الكرًن -

 اعتوية الثقافية للمجتمعتعزيز  -

 خدمة اجملتمع من خبلل نشر الوعي باللغة العربية وتنميتو.  -

 تنمية اظتهارات اللغوية لدى أفراد اجملتمع.  –

 إحياء  الًتاث العريب دراسة وحتقيقا. -

 

  



 

 3انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 وأىدافو: وغاياتو ج ( رسالة الربنامج 

 رسالة الربنامج:   -1

معلمُت متميزين عتا والبحث يف علومها من خبلل بيئة علمية عالية اصتودة ومناىج تربوية حديثة ختدم تعليم اللغة العربية وإعداد 

 .اجملتمع وتعزز االنتماء للغة القرآن

 الربنامج: أىداف -2

 وية العربية يف نفوس الدارسُت وربطها بالقرآن الكرًن.اعتتعميق -1

 على اظتنافسة ػتليا وعربيا .إعداد معلمي اللغة العربية القادرين  -2

 تعليم اللغة العربية تعليما عارل اصتودة وفق أسس علمية. -3

 تشجيع الطبلب على التميز يف اللغة العربية وتدريبهم على تنمية مهاراهتم فيها . -4

 تشجيع البحث والتأليف والتحقيق يف اجملاالت اظتختلفة للغة العربية . -5

 الدورات اظتوجهة إذل ؼتتلف قطاعات اجملتمع.خبلل ظتستمر من سهام يف التعليم ااإل -6

 االتصال اظتستمر باظتعاىد والكليات واعتيئات اظتماثلة يف العادل لبلستفادة من جتارهبا يف غتال االختصاص . -7

 

  



 

 4انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 

 

 

 

 للربنامج: اإلطار العام
 اطتطة النهائية ظترحلة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية بكلية الًتبية  

)ىناك ساعتان استغٍت عنها باظتقررات  ساعات10
 اظتتخصصة كما ىو موضح باصتدول أدناه(

 متطلبات اصتامعة اإلجبارية

 متطلبات الكلية اإلجبارية ساعة 26

 متطلبات الكلية االختيارية ساعتان

 مقررات التخصص اإلجبارية ساعة 96

 اجملموع ساعة 134

 

  

 منوذج) ج (

 توزيع الساعات اظتعتمدة يف اطتطة الدراسية  )جامعة، كلية، قسم(



 

 5انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 :متطلَّبات اصتامعة      

 ملحوظات
متطلب 

اظتقّرر 
 السابق

اظتستوى 
 الدراسيّ 

الوحدات  طبيعة الوحدات
رقم اظتقّرر  اسـم اظتقّرر اظتعتَمدة

 م ورمزه
 نظريّ  عمليّ 

  
1 

  
 1 سلم101 اظتدخل إذل الثقافة اإلسبلمية 2

 
 2 

  
 2 سلم102 اإلسبلم وبناء اجملتمع 2

 
 3 

  
 3 سلم103 النظام االقتصادي يف اإلسبلم 2

 
 4 

  
 4 سلم104 النظام السياسي يف اإلسبلم 2

مفردات اظتادة بصورة  يدرسيعفى الطالب من دراسة اظتقرر، حيث س
 أعمق يف مقررات: 

 عرب(،1202مدخل إذل النحو )

 عرب(1803ومهارات القراءة )

 عرب(1804ومهارات االستماع )

 عرب( 4805ومهارات اضتديث واإللقاء )

 5 عرب101 اظتهارات اللغوية

 6 عرب103 التحرير العريب 2   1  

 غتموع وحدات مقّررات اصتامعة اإلجباريّة 10   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 متطلبات الكلية اإلجبارية:       

اظتستوى  متطلب اظتقّرر السابق ملحوظات
 الدراسيّ 

 طبيعة الوحدات
 م رقم اظتقّرر ورمزه اسـم اظتقّرر الوحدات اظتعتَمدة

 نظريّ  عمليّ 

  
1 

 

 1 نفس 1111 علم نفس النمو 2 2

  
1 

 2 2 
 2 ترب 1011 أصول الًتبية

  
1 

 2 2 
 3 نهج 1111 مبادئ التدريس ومهاراتو

  
2 

 2 2 
 4 نفس 1011 علم النفس الًتبوي

  
3 1 

1 1 
 5 نفس 1012 ىج البحث العلميامن

  
 6 وسل1011 تقنيات التعليم واالتصال 2 2 1 4

 
 5 هنج 1101

 
 7 نهج 1110 اسًتاتيجيات التدريس العامة 2 2

  
6 

 
 8 نفس 1010 القياس والتقوًن الًتبوي 2 2

 
اسًتاتيجيات التدريس اطتاصة  1 1 1 7 هنج 1102

 9 نهج 1114 )اللغة العربية(

  
7 

 2 2 
 10 أدر 1110 اإلدارة والتخطيط الًتبوي

 
 8 هنج 1102

 
 11 نهج 1112 اظتناىج العامة 2 2

 
 8 هنج 1104

 
 12 نهج 1111 الًتبية اظتيدانية 6 12

 ة اإلجباريّةكليغتموع وحدات مقّررات ال 26   

 

 

 

 



 

 7انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 ا فقط(ا واحدً )خيتار الطالب مقررً االختيارية: متطلبات الكلية   

اظتستوى  متطلب اظتقّرر السابق ملحوظات
 الدراسيّ 

الوحدات  طبيعة الوحدات
 م ورمزه رقم اظتقّرر اسـم اظتقّرر اظتعتَمدة

 نظريّ  عمليّ 

ٌختار الطالب 

ساعتٌن فقط من 

المقررات 

 االختٌارٌة

 
4 

 
 1 ربت 1205 اجتماعيات الًتبية 2 2

 
4 

 
 2 ترب 1202 الًتبية اإلسبلمية 2 2

 

4 

 
أخبلقيات مهنة  2 2

 3 ترب 1204 التدريس

 
4 

 
 4 أدر 1103 اإلشراف الًتبوي 2 2

 
4 

 
 5 ترب 1203 تطور الفكر الًتبوي 2 2

 
4 

 
أسس التوجيو  2 2

 6 نفس 1104 واإلرشاد

 
4 

 
 7 نفس 1103 الصحة النفسية 2 2

 
4 

 
 8 نفس 1105 اظتهارات اضتياتية 2 2

 
4 

 
 9 وسل 1203 إنتاج الربامج التعليمية 2 2

 
4 

 
 10 هنج 1114 مشكبلت يف التدريس 2 2

 
4 

 
تصميم األنشطة  2 2

 11 هنج 1115 التعليمية

 
4 

 2 2 
ونظام التعليم سياسة 

 12 أدر 1201 يف اظتملكة

 متطلبات الكلية االختياريةغتموع وحدات  2   

 

  

        

  



 

 8انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 :تخصصمتطلَّبات ال            

 :مقررات التخصص اإلجبارية            

اظتستوى  متطلب اظتقّرر السابق ملحوظات
 الدراسيّ 

الوحدات  طبيعة الوحدات
اظتقّرر  رقم اسـم اظتقّرر اظتعتَمدة

 م ورمزه
 نظريّ  عمليّ 

  1 
 

 1 عرب1202 مدخل إذل النحو 2 2

 2 عرب1301 (1)صرف ال 2 2  1  

 3 عرب1803 مهارات القراءة 2 2  1  

 4 عرب1203 (1) النحو 4 4  2 عرب1202 

 5 عرب1302 (2)صرف ال 2 2  2  

 6 عرب1807 اظتكتبة العربية 2 2  2  

 7 عرب1901 (1 ) وموسيقا الشعرالعروض  2 2  2  

 8 عرب1601 مدخل إذل النقد وحتليل النصوص 2 2  2  

 9 عرب1804 مهارات االستماع 2 2  2  

 10 عرب1401 (1علم اظتعاين ) 2 2  2  

 11 عرب2101 اللسانيات  2 2  3  

 12 عرب2204 (2النحو) 4 4  3 عرب 1202 

 13 عرب2501 (1الشعر العريب القدًن ) 2 2  3  

 14 عرب2902 (2) العروض وموسيقا الشعر 2 2  3  

 15 عرب2701 (1)النصوص األدبية  2 2  3 عرب1601 

 16 عرب2402 (2علم اظتعاين ) 2 2  3  

 17 عرب2102 البحث اللغوي عند العرب 2 2  4  

 18 عرب2205 (3)نحوال 4 4  4 عرب1202 

 19 عرب2502 (2الشعر العريب القدًن ) 2 2  4  

 20 عرب2702 (2)النصوص األدبية  2 2  4 عرب1601 

 21 عرب2403 بيانعلم ال 2 2  4  

 22 عرب3303 (3)صرف ال 2 2  5  

 23 عرب3602 القدًنالعريب النقد 2 2  5 عرب1601 



 

 9انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 24 عرب3103 علم اظتعاجم  2 2  5  

 25 عرب3206 (4)نحو ال 4 4  5 عرب1202 

 26 عرب3503 القدًنالعريب النثر  2 2  5  

 27 عرب3703 (3)النصوص األدبية  2 2  5 عرب1601 

 28 عرب3404 البديععلم  2 2  5  

 29 عرب3304 (4)صرف ال 2 2  6  

 30 عرب3207 (5)نحو ال 4 4  6 عرب1202 

 31 عرب3504 الشعر العريب اضتديث 2 2  6  

 32 عرب3505 النثر العريب اضتديث 2 2  6  

 33 عرب3704 (4) النصوص األدبية 2 2  6 عرب1601 

 34 عرب3405 الكرًن الببلغة يف القران 2 2  6  

 35 عرب4104 الداللة علم 2 2  7  

 36 عرب4208 (6)نحو ال 4 4  7 عرب1202 

 37 عرب4406 النبوية الببلغة يف السنة 2 2  7  

 38 عرب4805 مهارات اضتديث واإللقاء 2 2  7  

 39 عرب4806 قراءة يف مصادر اللغة واألدب 2 2  7  

 40 عرب4603 النقد األديب اضتديث 2 2  7 عرب1601 

 41 عرب4506 األدب السعودي 2 2  8  

 42 عرب4809 مشروع البحث 2 2  8  

 اإلجباريّة تخصصغتموع وحدات مقّررات ال 96 96  

 

  



 

 11انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 :اظتستويات الدّ راسّية        

 السنة األوذل        

 ألولاظتستوى ا

 متطلب اظتقّرر السابق ملحوظات
الوحدات  طبيعة الوحدات

اظتقّرر رقم  اسـم اظتقّرر دةاظتعتمَ 
 م ورمزه

 نظريّ   عمليّ 

 1 سلم101 اظتدخل إذل الثقافة اإلسبلمية 2 2 - - 

 2 عرب 103 التحرير العريب 2 2 - - 

 - 
 3 عرب1202 مدخل إذل النحو 2 2 -

 4 عرب1301 (1)صرف ال 2 2 - - 

 - 
 5 عرب1803 مهارات القراءة 2 2 -

 6 نفس 1101 علم نفس النمو 2 2 - - 

 7 ترب 1201 أصول الًتبية 2 2 - - 

 8 هنج1101 التدريس ومهاراتو  مبادئ 2 2 - - 

 ألولاظتستوى ا غتموع وحدات 16 

 

  



 

 11انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 

 لثايناظتستوى ا

 اظتقّرر السابقمتطلب  ملحوظات
الوحدات  طبيعة الوحدات

اظتقّرر رقم  اسـم اظتقّرر دةاظتعتمَ 
 م ورمزه

 نظريّ   عمليّ 

 1 سلم102 اإلسبلم وبناء اجملتمع 2 2 - - 

 2 عرب1203 (1) النحو 4 4 - عرب1202 

 3 عرب1302 (2الصرف ) 2 2 - - 

 4 عرب1401 (1علم اظتعاين ) 2 2 - - 

مدخل إذل النقد وحتليل  2 2 - - 
 5 عرب1601 النصوص

 6 عرب1807 اظتكتبة العربية 2 2 - - 

 7 عرب1901 (1)  وموسيقا الشعرالعروض  2 2 - - 

 8 نفس 1201 علم النفس الًتبوي 2 2 - - 

 ثاينالظتستوى ا غتموع وحدات 18 

 

  



 

 12انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 السنة الثانية      

 لثالثاظتستوى ا
 ملحوظات

 السابقمتطلب اظتقّرر  
الوحدات  طبيعة الوحدات

اظتقّرر رقم  اسـم اظتقّرر دةاظتعتمَ 
 م ورمزه

 نظريّ   عمليّ 

 1 سلم 103 النظام االقتصادي يف االسبلم 2 2 - - 

 2 عرب2101 اللسانيات  2 2 - - 

 3 عرب2204 (2النحو) 4 4 - عرب1202 

 4 عرب2402 (2علم اظتعاين) 2 2 - - 

 5 عرب2501 (1الشعر العريب القدًن ) 2 2 - - 

 6 عرب2701 (1)النصوص األدبية  2 2 - عرب1601 

 7 عرب2902 (2العروض وموسيقا الشعر ) 2 2 - - 

 8 نفس 1203 ىج البحث العلميامن 1 1 1 - 

 ثالثالظتستوى ا غتموع وحدات 17 

 

 لرابعاظتستوى ا

 متطلب اظتقّرر السابق ملحوظات
الوحدات  طبيعة الوحدات

اظتقّرر رقم  اسـم اظتقّرر دةاظتعتمَ 
 م ورمزه

 نظريّ   عمليّ 

 1 سلم 104 يف اإلسبلم السياسي النظام 2 2 - - 

 2 عرب2102 البحث اللغوي عند العرب 2 2 - - 

 3 عرب2205 (3)نحوال 4 4 - عرب1202 

 4 عرب2403 بيانعلم ال 2 2 - - 

 5 عرب2502 (2القدًن )الشعر العريب  2 2 - - 

 6 عرب2702 (2)النصوص األدبية  2 2 - عرب1601 
 7 وسل1201 تقنيات التعليم واالتصال 2 2 1 - 

 8  متطلب كلية اختياري 2 2 - - 
 لرابعاظتستوى ا غتموع وحدات 18 

 

  



 

 13انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 ةالسنة الثالث        

 طتامساظتستوى ا

 متطلب اظتقّرر السابق ملحوظات
الوحدات  الوحداتطبيعة 

اظتقّرر رقم  اسـم اظتقّرر دةاظتعتمَ 
 م ورمزه

 نظريّ   عمليّ 

 1 عرب3103 علم اظتعاجم 2 2 - - 

 2 عرب3206 (4)نحو ال 4 4 - عرب1202 

 3 عرب3303 (3)صرف ال 2 2 - - 

 4 عرب3404 البديع علم 2 2 - - 

 5 عرب3503 القدًن العريب النثر  2 2 - - 

 عرب3602 القدًنالعريب  النقد 2 2 - عرب1601 
6 

 7 عرب3703 (3)النصوص األدبية  2 2 - عرب1601 

 8 هنج 1102 اسًتاتيجيات التدريس العامة 2 2 - هنج 1101 
 طتامساظتستوى ا غتموع وحدات 18 

 

 لسادساظتستوى ا

 متطلب اظتقّرر السابق ملحوظات
الوحدات  طبيعة الوحدات

اظتقّرر رقم  اسـم اظتقّرر دةاظتعتمَ 
 م ورمزه

 نظريّ   عمليّ 

 1 عرب3207 (5)نحو ال 4 4 - عرب1202 

 2 عرب3304 (4)صرف ال 2 2 - - 

 3 عرب3405 الكرًن نالببلغة يف القرآ 2 2 - - 

 4 عرب3504 الشعر العريب اضتديث  2 2 - - 

 5 عرب3505 النثر العريب اضتديث 2 2 - - 

 6 عرب3704 (4) النصوص األدبية 2 2 - عرب1601 

 7 عرب 3804 مهارات االستماع 2 2 - - 

 8 نفس1202 القياس والتقوًن الًتبوي 2 2 - - 
 لسادساظتستوى ا غتموع وحدات 18 

 

  



 

 14انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 السنة الرابعة

 لسابعاظتستوى ا

 متطلب اظتقّرر السابق ملحوظات
الوحدات  طبيعة الوحدات

اظتقّرر رقم  اسـم اظتقّرر دةاظتعتمَ 
 م ورمزه

 نظريّ   عمليّ 

 1 عرب4104 علم الداللة 2 2 - - 

 2 عرب4208 (6)نحو ال 4 4 - عرب1202 

 3 عرب4406  النبوية الببلغة يف السنة 2 2 - - 

 4 عرب4603 النقد األديب اضتديث 2 2 - عرب1601 

 5 عرب4805 مهارات اضتديث واإللقاء 2 2 - - 

 6 عرب4806 قراءة يف مصادر اللغة واألدب 2 2 - - 

 7 أدر1102 اإلدارة والتخطيط الًتبوي 2 2 - - 

 1 1 1 هنج 1102 
اسًتاتيجيات التدريس اطتاصة 

 )اللغة العربية(
 8 هنج 1104

 لسابعاظتستوى ا غتموع وحدات 17 

 

 لثامناظتستوى ا

 متطلب اظتقّرر السابق ملحوظات
الوحدات  طبيعة الوحدات

 م ورمزهاظتقّرر رقم  اسـم اظتقّرر دةاظتعتمَ 
 نظريّ  عمليّ 

 1 عرب4506 األدب السعودي 2 2 - - 

 2 عرب4809 مشروع البحث 2 2 - - 

 3 هنج 1103 اظتناىج العامة 2 2 - هنج1102 

 4 هنج 1110 الًتبية اظتيدانية 6 - 12 هنج1104 

 لثامناظتستوى ا غتموع وحدات 12 
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 (جمنبذج )
 (منبذج اذليئة البطنية)تبصيف ادلباد 
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 المستوى الدراسً

 األول 
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 التحرٌر العربًتوصٌف مقرر 

 عرب301
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 دراسًنموذج توصٌف مقرر 

  هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :خ التقرٌرتؤرٌ ز جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌة: . اسم المإسسة التعلٌمٌٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم باألفبلج،  :القسم /. الكلٌةٕ

 أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة وآدابها القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر كلٌة العلوم بالسلٌل

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و . أ

 عرب ٖٓٔ  :رمز المقرر الدراسً       التحرٌر العربً. اسم ورمز المقرر الدراسً: ٔ .ٔ

 (ٓ+ٓ+ٕساعتان )                    . عدد الساعات المعتمدة: ٕ .ٕ

  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ .ٖ
 هذه البرامج(كل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 متطلبات الجامعةمن  /عدة برامج  .ٗ
 

 اللؽة العربٌةأقسام أعضاء  . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .٘
 

فً برنامج اللؽة العربٌة  األولالمستوى  . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ .ٙ
 وبرنامج اللؽة العربٌة وآدابها، وفً مستوٌات مختلفة فً برامج الجامعة األخرى.

 

 ال ٌوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:ٙ .1

 

 ال ٌوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .8
 

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .9
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٔ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٓٗ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     
 :تعلٌقات

 

 :األهداف . ب
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 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 .كتابة النصوص كتابة صحيحة خالية من األخطاء إفرادا وتركيبا وإجادة استعمال عبلمات الًتقيم -
  ة.ابة الوظيفية واإلبداعية والعلميمهارات  الكتإجادة  -

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

 . للتعلم االلكًتوين بإتاحة النظام للطالبات لتقدًن التدريبات اظتطلوبة إلكًتونياختصيص نسبة 
 االستفادة من تقرير اظتقرر بعد تطبيق اطتطة فعليا يف تطوير اطتطة وحتسينها.

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  - ج

  توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: .ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 مدخل)التعرٌؾ باللؽة والكتابة(: 

 مهاراتها( -اللؽة: )تعرٌفها -ٔ
 عناصرها األساسٌة(. -مقوماتها العامة -الكتابة: )تعرٌفها  -ٕ

ٔ ٕ 

 الوحدة األولى: مهارات الكتابة األولٌة: 

 أوال: )ضوابط الرسم الكتابً (

  كتابة الهمزة بؤنواعها فً األسماء واألفعال
 .والحروؾ

 التاء المتطرفة: المبسوطة ، والمربوطة . 
 األلؾ اللٌنة المتطرفة . 
 ما ٌزاد من الحروؾ وما ٌحذؾ. 
 .فصل الحروؾ ووصلها 

ٕ ٗ 

 الترقٌم وأعراؾ الكتابةعبلمات  -ثانٌا

النقطتان  –النقطتان العمودٌتان  –النقطة  –الفاصلة المنقوطة  –) الفاصلة 

عبلمة التعجب  –عبلمة االستفهام  –القوسان الهبللٌان  –الشرطة  –األفقٌتان 

نشاطات متدرجة الستخدام عبلمات الترقٌم -عبلمة المتابعة أو المماثلة (  –

 استخداما صحٌحا

ٔ ٕ 

 ٕ ٔ الوحدة الثانٌة: مهارات الكتابة : 
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 األسلوب( -مدخل:  التفرٌق بٌن الكتابة الوظٌفٌة واإلبداعٌة والعلمٌة: )الهدؾ

 الكلمة )حسن اختٌارها وشروط جودتها( -

 الجملة )أنواعها وشروط جودتها(.  -

 -الفقرة )تشكٌل فقرة من جملة مركزٌة وربطها بؤدوات الربط المناسبة -
 نقد صٌاؼة فقرة(. -ان أو مشاهدة أو شكلإنشاء فقرة من عنو

 نماذج تطبٌقٌة للفقرة. -

 نشاطات تطبٌقٌة. -

 المقال:   - أ

الخصابص العامة  -خطته وطرٌقة بنابه  -أنواعه –أهمٌته  –)تعرٌفه  -
 نماذج تطبٌقٌة للمقال(.  -تحوٌل الفقرة إلى مقال  -للمقال 

 نشاطات تطبٌقٌة. -

ٔ ٕ 

 التلخٌص والخبلصة:  - ب

 حجمه(. -طرٌقة إعداده -أصوله –أهمٌته  –التلخٌص: )تعرٌفه  -

 الفرق بٌنها وبٌن التلخٌص(. -الخبلصة: )تعرٌفها  -

 نشاطات تطبٌقٌة. -

ٔ ٕ 

خطوات  –أنواع التقارٌر  -أهدافه  -أهمٌته   –التقرٌر  : )  تعرٌفه  - ج
نماذج من التقارٌر اإلدارٌة  -سمات التقرٌر الجٌد –كتابة التقرٌر 

 المختلفة  (.

 نشاطات تطبٌقٌة.  -

ٔ ٕ 

 –شروط كتابتها  –مجاالتها  –أهمٌتها  –) تعرٌفها   :الرسابل اإلدارٌة -د

مراعاة األعراؾ الرابجة فً أسلوب الرسالة وفً األلقاب  –مكوناتها 

 ة  (.ٌنماذج تطبٌق -اإلدراٌة

 نشاطات تطبٌقٌة. -

ٔ ٕ 

شروط كتابتها  –أهمٌتها  –الذاتٌة والعلمٌة السٌرة الذاتٌة: ) تعرٌؾ السٌرة  -د

 نماذج لسٌر ذاتٌة وعلمٌة( . –مكوناتها  –

 نشاطات تطبٌقٌة. -

ٔ ٕ 

 الكتابة العلمٌة:  -انٌثا

 تعرٌفها وأهم أنواعها.  -

التزام منهج بحثً  -أصول كتابة البحوث وأوراق العمل: )اختٌار العنوان -

بناإها على المقدمة والعرض   -المقارنةمناسب: كالوصؾ أو التحلٌل أو 

 والخاتمة(.

محاضرة  -نماذج تطبٌقٌة محتلفة تبرز أنواع الكتابات العلمٌة: ) ورقة عمل  -

 بحث علمً(. –ورقة علمٌة لمإتمر  –

ٔ ٕ 

 الكتابة اإلبداعٌة : -الثثا

عناصر بناء العمل  –مادة العمل القصصً  –)  القصة ( : ) تعرٌفها  .أ 
نماذج لؤلعمال القصصٌة  -األنواع القصصٌة المختلفة  –القصصً 
 المختلفة(.

 نشاطات تطبٌقٌة . -

ٔ ٕ 

 ٗ ٕ خرٌطة المدى والتتابع للمهارات الكتابٌة المختلفة
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وذلك بعرض أنشطة الطبلب المختلفة )  نص مقتبس  مع توظٌؾ عبلمات  

كتابة  –كتابة رسالة إلى مسإول  –ملء استمارات تعرٌفٌة  -الترقٌم المختلفة 

 –تلخٌص محاضرة  –كتابة سٌرة ذاتٌة  -كتابة مقال-تقرٌر عن زٌارة مٌدانٌة 

 ورقة علمٌة بحثٌة  ( 

 8ٕ ٗٔ االتصال الدراسًمجموع األسابٌع ووحدات 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  .2

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
ٕ×ٔٗ=ٕ8 - - - - ٕ8 

 8ٕ - - - - 8ٕ=ٗٔ×ٕ الساعات المعتمدة

 

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  .ٖ
 أسبوعٌا  ساعتان 

 

 ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  .ٗ
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

 انزؼهى انًجبشش. o  ضوابط الرسم الكتابً أن ٌعرؾ  الطالب  1-1

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o  االخزجبساد

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانشفٓٛخ.

o  انًُبلشبد

 انظفٛخ. 

o  انٕاعجبد

 مجاالت الكتابة الوظٌفٌة  أن ٌعرؾ  الطالب  1-2

 مجاالت الكتابة اإلبداعٌة  أن ٌعرؾ الطالب  3-1
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o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

 انًُضنٛخ. 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد

 انُمبػ انظغٛشح.

o انًُبظشاد 

 .انهغٕٚخ

o  انًشبسٚغ

 انؼهًٛخ.

o  رهخٛض

انًؼهٕيبد 

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.
 المعرفٌةالمهارات  2

ور لطها إنشاء فقرة من عنبان أن جييد اللطالب  2-1
  أدوات الر ط ادلختوفة 

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o  اعزشارٛغٛخ

 انًزشبثٓبد

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o  اخزجبساد

 انًضأعخ.

o  االخزجبساد

 .انزشخٛظٛخ

o  االخزجبساد

 انؼالعٛخ.

ور لطها  شكيل فقرة من مجوةاللطالب  تأن جييد  2-2
  أدوات الر ط ادلختوفة 

  نقد صياغة النص ادلعلطىأن جييد اللطالب   3-2

الكتا ة السريعة دون تبقف أو أن جييد اللطالب  4-2
احملب أوالتصحيح  اعتبارىا جزءا من عموية كتا ة 

 ادلسبدات والتأليف 

5-2 

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

تفعٌل دور الطالب من خبلل اشتراكه فً التخطٌط والتنفٌذ  3-1

  تفاعلٌاللموقؾ التعلٌمً وجعله تواصلٌا 
o  ٙإششان انطالة ف

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o  ػمذ انًُبظشاد

 انغًبػٛخ. انهغٕٚخ

o  رمٕٚى أداء

انطبنت أصُبء 

 ػًم انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

ة أصُبء انطال

انًُبلشخ 

 .ٔانؾٕاس انهغٕ٘

o يشالجخ انزضاو 

انطبنت ثبنًٓبو 

فٙ انٕلذ 

 انًؾذد.

أن ٌستطٌع الطالب إنجاز بعض ما ٌكلؾ به   3-2

 ضمن الفرٌق .

أن ٌظهر الطالب التزاما بالقٌم األخبلقٌة فً  3-3

 إنجاز ما ٌسند إلٌها وتقدٌمه . 

بتطوٌر قدراته فً أن ٌبدي الطالب اهتماما  3-4

 الكتابة

أن تتعزز لدى الطالب مهارة التعاون مع 
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ؽشػ لؼبٚب  o اآلخرٌن

خ افزشاػٛخ نغٕٚ

ٔيالؽظخ ؽشٚمخ 

 انطبنت يؼٓب.
  مهارات االتصال ومهارات تقنية اظتعلومات واظتهارات العددية 4

 أن يتباصل اللطالب مع اآلخرين  لطريقة فاعوة  4-1

o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

o  ركهٛف انطالة

ثإعشاء انجؾٕس 

ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o  ركهٛف انطالة ثؼًم

ػٍ رمبسٚش كزبثٛخ 

يٕػٕػبد َؾٕٚخ 

 ٔطشفٛخ.

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ 

ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء

انطالة يٍ 

خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد  رمٕٚى

هجخ ػهٗ انط

 انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد  رمٕٚى

ػهٗ َظبو انجالن 

 ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد

ػهٗ انجالن 

 ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

 حًظٕسان

ػهٗ  )انفٛذٕٚ(

 انجالن ثٕسد.

 أن يعرب اللطالب  أسوب و عن ادلعوبمات األساسية    4-2

أن يستلطيع اللطالب تبظيف التقنية احلديثة لتلطبير مهاراتو  4-3
 كتا ة.اليف 

 حركية -اظتهارات النفس 5

الكتا ة السريعة دون تبقف أو احملب أوالتصحيح  اعتبارىا  5-1
 جزءا من عموية كتا ة ادلسبدات والتأليف

o - .ؽم انًشكالد 

o - .َٙٔانزؼهى انزؼب 

o - .انخشائؾ انزُْٛخ 

o - .نؼت األدٔاس 

o -   رمٕٚى انطالة

يٍ خالل ؽهمبد 

 انًُبلشخ. 

o -  رمٕٚى

االخزجبساد 

 االنكزشَٔٛخ.

o -  رمٕٚى أَشطخ

  انًُزذٚبد

 .إعادة انتاج ما سمعه أو قرأه  5-2

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  .٘
نسبته من التقوٌم  المحدد لهاألسبوع تابة ك، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 النهائً
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 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، مقال

 من خالل التكويفات اآلتية خريطة اظتدى والتتابع للمهارات الكتابية اظتختلفة ٔ
)  نص مقتبس  مع تبظيف عالمات الرتقيم   عوى البالك  برد ويف القاعات :

كتا ة   –كتا ة رسالة إىل مسؤول   –ملء استمارات تعريفية معوبماتية  -ادلختوفة 
 –ورقة عومية حبثية   ––كتا ة مقال   -كتا ة سًنة ذاتية   -تقرير عن زيارة ميدانية  

 (كتا ة قصة قصًنة (  -عرض رسالة عومية -توخيص زلاضرة 

 %ٕٓ ممتدة 

 %٘ٔ السادس  ) حاسوبً (ٔاختبار تحصٌلً  ٕ

 %٘ٔ العاشر  ) حاسوبً ( ٕاختبار تحصٌلً  ٖ

 %ٓ٘ نهاٌة الفصل الدراسً  اختبار نهابً  ٗ

٘    

ٙ    

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل .أ 

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 ًالتعرٌف بأهمٌة الساعات المكتبٌة ودورها التكمٌل . 

  لتنمٌة المهارات الكتابٌة وضع حلول عالجٌة أو تطوٌرٌة 

 ٌختار أستاذ المادة ٌومٌن على األقل باالتفاق مع الطالب 

  المكتبٌة عن ساعتٌن وٌراعى فٌها عدد ساعات الجدول التدرٌسًال تقل الساعات 

 التعلّم  مصادر -هـ 

 

 :. الكتب المقررة المطلوبةٔ

، بجامعة الملك سعود بقسم اللؽة العربٌة وآدابها بكلٌة اآلداب عرب( ، إعداد اللجنة العلمٌة ٖٓٔالتحرٌرالعربً  ) - 
 و. 2112ْـ/1433انشٚبع مكتبة الرشد العالمٌة، 

 م.ٕٙٓٓ-هـ1ٕٗٔفن التحرٌر العربً ضوابطه وأنماطه، د.دمحم صالح الشطً، داراألندلس للنشر والتوزٌع، حابل  -

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة. ٕ 

 سنة النشر اسم الناشر اسم اظتؤلف اسم الكتاب

د.عثمان الفرٌح ود.أحمد  التحرٌر العربً
 هـٕ٘ٗٔ مكتبة العبٌكان ، الرٌاض رضوان

 2011 دار اظتتنيب، الدمام  كمال زعفر علي  فنون الكتابة ومهارات التحرير 
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دار اظتعرفة اصتامعية،  زين كامل اطتويسكي اظتهارات اللغوية
 اإلسكندرية 

 م 1437-2016

دار اظتعرفة اصتامعية ،  د. ػتمود سليمان ياقوت فن الكتابة الصحيحة
 اإلسكندرية

 م1999

 ىـ 1428 دار اظتتنيب، الدمام مسفر ػتماس الكبَتي  التحرير العريب ومهارات الكتابة

 م1995 عادل اظتعرفة، الكويت مصطفى ناصف اللغة والتفسَت والتواصل  
 

 :وؼٌرهامواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً واإللكترونٌة  المواد. ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php ادلصبرة منتديات الكتب
 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي ٗ

 ممؽنط(.قرص )الشعرٌة  الموسوعة  -
 ممؽنط(.قرص )الشاملة  الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  . ه

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  .ٔ

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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  معمل صوتً – ةمناسبقاعة تدرٌسٌة                  

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 نترنتاإل –جهاز عرض بور بوٌنت 

 طٕد يكجش

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق . ز

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

  االعزجبَبد 

  ٍانطالةاعزخذاو ؽهمبد َمبػ يغ ػذد يؾذٔد ي . 

 . اخزجبساد أػًبل انغُخ 

 . االخزجبساد انشفٕٚخ 

 انزذسٚجبد ٔاألَشطخ. 

 

 القسم:ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو واستراتٌجٌات أخرى لتق. ٕ

 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

 .اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 بسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط.هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼ 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 دورات تدرٌبٌة ألعضاء التدرٌس 

 ) نموذج تحلٌل تقرٌر المقرر الجدٌد ( فً تقرٌر المقرر اقشة مشكبلت الفصل السابق الوارد ذكرهامن

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس  مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة

 من مإسسة أخرى(:

 .نهابٌة ومعرفة مواضع ضعؾ الطبلب والطالباتحلٌل نتابج االختبارات الفصلٌة والت
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 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

 .للمقرر فً ضوء ما ٌستجد  تحدٌث مصادر التعلم

 .واإلفادة من نتابجها فً تحسٌن المقرر لنتابج اإلحصابٌة لتقوٌم الطبلبتحلٌل ا

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 (5) مرفق رقم 

                       
 

 

  
 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 مدخل إلى النحوتوصٌف مقرر 

 عرب3202
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

     هـ22/2/3311  :تارٌخ التقرٌر        سطام بن عبد العزٌز جامعة األمٌر :ةاسم المؤسسة التعلٌم1ٌ. 

   

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم باألفبلج،  ة:الكلٌ 2.

 وقسم اللؽة العربٌة وآدابها اللؽة العربٌةقسم  :القسم، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر.      كلٌة العلوم بالسلٌل

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه: - أ

  عربٕٕٓٔ   :رمز المقرر الدراسً     مدخل إلى النحو     المقرر الدراسً: اسم 1.  .30

 (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتانعدد الساعات المعتمدة: 2. 

بٌّن )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج،   :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج)البرنامج 3.  .33

 واللؽة العربٌة وآدابها اللؽة العربٌة  ابرنامج:      هذه البرامج(كل هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً: 4.  .32

  والنحو اللؽة من المتخصصٌن فً اللؽة العربٌةأعضاء قسم 

           األول السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: 5 . .31

  ال ٌوجد المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6.  .33

 ال ٌوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع المتطلبات 7.  .35

 مبنى الجامعة. موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة: 8 .32

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %30 النسبة:      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

  النسبة:       التعلم اإللكترونً ب     

 %20 النسبة: √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %30 النسبة: √ المراسالت ث     

 %10 النسبة: √ أخرى هـ     

 :تعلٌقات
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 :األهداف - ب

 هدف المقرر الرئٌس ؟ما  1.

 ن الطالب/الطالبة قادراا على أن:ٌتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن ٌكو

 ٌفرق بٌن المعرب والمبنً وحاالت اإلعراب وعالماته األصلٌة والفرعٌة. -

 ٌعرف أقسام الكلمة العربٌة، وعالمات كل منها. -

 االسمٌة وتركٌبها ونواسخها.ٌتعرف على الجملة  -

 ٌفهم الفرق بٌن انواع الفعل من حٌث الزمن واإلعراب والبناء. -

 ٌتعرف على الجملة الفعلٌة وتركٌبها وتعدي الفعل ولزومه. -

 ٌتعرف على أهم النصوبات. -

 ٌتعرف على المجرورات. -

 ٌتعرف على التوابع. -

 ٌتعرف على بعض القضاٌا الصرفٌة. -

 .ٌة واألسلوبٌة واللغوٌة بشكل عامعبارة سلٌمة من األخطاء والنحوٌة والصرف ٌؤدي -

 )مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المعلومات أو مراجع بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  المقرر الدراسً .  اذكر2. 

 اإلنترنت، والتغٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.             

 :خطط ٌمكن تنفٌذها لتحسٌن المقرر

 اإللمام بكل ما هو مستحدث وجدٌد فً استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم. 

  مراجعة البحوث والدراسات المنشورة وغٌر المنشورة فً الجامعات والمجالت والدورٌات العربٌة
 .واألجنبٌة

 .االستفادة من مستجدات نتائج البحوث فً تطوٌر المقرر 

 ا فً طرائق التعلٌم والتعلملإلفادة منه تطبٌقٌا  الدراسات اللغوٌةمجال كل جدٌد فً  تابعةم. 

 .تطبٌق استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة 

 .مراجعة المقرر بشكل دوري 

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. عام بالطرٌقة نفسها ال المطلوب هنا وصؾٌ )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  - ج

 :توصٌف عام للمقرر
 

 الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها: -3
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عدد  قائمة الموضوعات م

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 
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   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -1

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

ا   22 - - - - 22=33×2 الساعات المؤداة فعلٌا

 22 - - - - 22=33×2 الساعات المعتمدة

 

 ثالث ساعات أسبوعٌاا. خالل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -3

 

 

ا لمخرجات التعلم  -5  ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع إلطار الوطنً للمؤهالت للمقرر وفقا
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

 .نظر إلى الشرح أسفل الجدول(ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم  :أوالا  -
ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - قٌاسها أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  على قٌاسالتً تساعد ناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

من  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقرر أن ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجاللتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌس
 .مجاالت التعلم

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا
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 المعرفة 1

أن ٌفرق الطالب بٌن المعرب والمبنً وحاالت  1-1

 اإلعراب وعبلماته األصلٌة والفرعٌة.

o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  انفشدٚخ األثؾبس

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد انزؾشٚشٚخ

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  .رهخٛض انًبدح انؼهًٛخ 

o إنمبء انًبدح  إػبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

أن ٌعرؾ الطالب أقسام الكلمة العربٌة، وعبلمات كل  2-1

 منها.

أن ٌتعرؾ الطالب على الجملة االسمٌة وتركٌبها  3-1

 ونواسخها.

ٌفهم الطالب الفرق بٌن انواع الفعل من حٌث أن  4-1

 الزمن واإلعراب والبناء.

أن ٌتعرؾ الطالب على الجملة الفعلٌة وتركٌبها  5-1

 وتعدي الفعل ولزومه.

 أن ٌتعرؾ الطالب على أهم المنصوبات. 6-1

 أن ٌتعرؾ الطالب على المجرورات. 7-1

 أن ٌتعرؾ الطالب على التوابع. 8-1

 أن ٌتعرؾ الطالب على بعض القضاٌا الصرفٌة. 9-1

عبارة سلٌمة من األخطاء والنحوٌة  الطالب ٌإدي أن 10-1

 والصرفٌة واألسلوبٌة واللؽوٌة بشكل عام.

 المعرفٌةالمهارات  2

 القدرة على النقد الموضوعً . 1_2

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

 

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o .االخزجبساد انؼالعٛخ 

 القدرة على تحلٌل التراكٌب النحوٌة وفهمها.  2_2

 تطبٌق ما تعلمه فً نصوص مقروءة 3-2

 القدرة على تركٌب جمل وإعرابها 4-2

 التحدث بجمل معربة  5-2
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6-2  

 ؤولٌة ستحمل المالشخصٌة والعالقات مهارات  3

 القدرة على ممارسة العمل الجماعً. 3-1
o  ٙإششان انطالة ف

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o ػمذ انًُبظشاد انهغٕٚخ 

 انغًبػٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت أصُبء

 ػًم انًغًٕػخ.

o  ة رفبػم انطاليالؽظخ

أصُبء انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 .انهغٕ٘

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

ثبنًٓبو فٙ انٕلذ 

 انًؾذد.

o ٕٚخ ؽشػ لؼبٚب نغ

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.

 تحمل مسؤولٌة التعلم الذاتً والتطوٌر الشخصً. 3-2

3-3  

3-4  

3-5  

3-6  

  المعلومات والمهارات العددٌة تقنٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 االتصال الشفهً والخطً بشكل فعال. 4-1
o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .نغٕٚخيٕػٕػبد 

o  أداء انٕاعجبد انًُضنٛخ

ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ. 

o  ٍرمٕٚى أداء انطالة ي

 خالل األداء ٔانؼشع.

o .رمٕٚى انزمبسٚش انكزبثٛخ 

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 انجالن ثٕسد.

o االػًبل انفٛذٕٚٚخ  رمٕٚى

 ػهٗ انجالن ثٕسد

 استعمال تقنٌة االتصاالت والمعلومات. 4-2

 استخدام األسالٌب اإلحصائٌة فٌما ٌتطلب ذلك  4-3

 استخدام األسالٌب الحسابٌة فٌما ٌتطلب ذلك  4-4

4-5  

4-6  

 حركٌة -مهارات النفسال 5

 التحدث بجمل معربة إعرابا صحٌحا 5-1
o  - .ؽم انًشكالد 

o - .َٙٔانزؼهى انزؼب 

o - .انخشائؾ انزُْٛخ 

o - .نؼت األدٔاس 

o -  ٍرمٕٚى انطالة ي

 خالل ؽهمبد انًُبلشخ. 

o -  رمٕٚى االخزجبساد

 االنكزشَٔٛخ.

o -  رمٕٚى أَشطخ

 انًُزذٚبد.

 إعادة إنتاج ما سمعه أو قرأه بشكل صحٌح 5-2

  

 

 خالل الفصل الدراسً:مهام تقوٌم الطالب جدول  -5

 نسبته من التقوٌم النهائً األسبوع المحدد لهاختبار، مشروع مثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م
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 ، خطابة، تقدٌم شفهً، مالحظة......الخ(كتابة مقال، جماعً

 %35 المحاضرة السادسة ( 1:5اختبار الطالب فً المحاضرات من ) 3

عروض شفهٌة وذلك بتقسٌم الطالب  تكلٌف الطالب بإعداد 2

 14:7) لى مجموعات على المحاضرات من )إ

المحاضرات من السابعة 

 الى الرابعة عشر
30% 

 %35 الرابعة عشر ( 7:14اختبار الطالب فً المحاضرات من ) 1

3 
 على البالك بورد وفً القاعات تقوٌم الواجبات والنشاطات

خالل المحاضرات من 

14:2 
30% 

 %50  االمتحان النهائً 5

 %300 المجموع 

 :همدعماإلرشاد األكادٌمً للطالب و .ب 

 ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌئة التعلٌمٌةأعضاء هٌئة التدرٌس ترتٌبات إتاحة 1. 

 (.  أسبوعالوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل     

 ساعتان أسبوعٌا،وذلك لــ:

 اإلجبثخ ػٓ اعتفغبساد اٌطبٌت/اٌطبٌجخ فُّب َخـ ِىمىػبد اٌّمشس.1).

 .اٌٍغخِغبػذح اٌطبٌت/اٌطبٌجخ فٍ ِؼشفخ هشق اٌجذج فٍ وتت 2). 

 (. ِغبػذح اٌطبٌت/اٌطبٌجخ فٍ  دالالد األٌفبظ.3

 َخ اٌتٍ َخطئ فُهب.اٌٍغىٌجخ فٍ تقذُخ ثؼل اٌّفبهُُ (. ِغبػذح اٌطبٌت/اٌطب4

 مصادر التعلّمهـ. 

 : :الكتب المقررة المطلوبة1. 

 .م2005، دار الفكر العربً، القاهرة، النحو األساسً ، تألٌف: دمحم حماسة عبد اللطٌف وآخرون  

 

 : :(وغٌرها والتقارٌر المجالت العلمٌةالكتب و) قائمة بمواد مرجعٌة أساسٌة2.

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اٌّإٌفاعُ  اعُ اٌىتبة
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 م1957ىـ/1377 اجملمع العلمي، دمشق. نباري، حتقيق ػتمد هبجة البيطارالبن األ أسرار العربية

 1998 اإلسكندرية دار اظتعرفة اصتامعية، عبده الراجحي التطبيق النحوي

 1975 مكتبة الشباب، القاىرة دػتمد عي النحو اظتصفى
 

 : مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرهاواإللكترونٌة  المواد3. 

ا. - ا وتعلٌما  وقع اللغة العربٌة تعلما

 عجائب من العربٌة . -

 .فنون اللغة العربٌة -

    مقهى اللغة العربٌة . -

http://www.al-mostafa.com/index.htm 
 المصطفىمكتبة 

http://www.alwaraq.net/index 
 موقع الوراق

http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم 

http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/ 

العلمٌة الجمعٌة 

السعودٌة للغة 

 العربٌة

http://www.alukah.net/ األلوكة 

http://www.iwan7.com/ اإلٌوان 

http://www.alarabiyah.ws/ صوت العربٌة 

http://www.alfaseeh.com/vb/index.php 
 شبكة الفصٌح

http://pdfbooks.net/vb/login.php 
منتدٌات الكتب 

 المصور
 

  :واللوائح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمجأي 4. 

 .(ص ممغنط)قر، الشاملةالموسوعة  -

 .(ص ممغنط)قر ،الموسوعة النحوٌة -

 ممغنط(.قرص )الشعرٌة ، الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  . و

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وغٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتال

 َتُ تذذَذ اٌمبػخ إٌّبعجخ ٌٍؾؼجخ ووفمبً ٌغؼخ اٌمبػخ ٌٍطالة وػذد اٌّمبػذ ثهب.

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات، 1. 

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 لبػبد دساعُخ ِجهضح ثبٌذبعت.

 :وغٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتمصادر 2. 

 وعّبػبد ٌتغبػذ اٌّؼٍُ ػًٍ تىفًُ فىته اًٌ جُّغ اٌطالة ثبٌمبػخ. اللوَتُ تجهُض اٌمبػبد ث .1

 َتُ تجهُض اٌمبػخ ثأجهضح اٌؼشك إٌّبعجخ فُذَى ثشوجىتىس. .2

 َتُ تجهُض اٌمبػخ ثبٌغجىسح اٌزوُخ. .3

 اٌغجىسح اٌزوُخ واٌجشوجىتىس ثبٌىّجُىتش.َتُ تىفًُ  .4

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها3. 

 ال ؽبعخ نًؼذاد يخزجش.

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق . ز

 :التدرٌساستراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة 1. 

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق 2.

 اٌزاتٍ. تمىٌَُا 

  َأداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقفاعتخذا. 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 

 إجراءات تطوٌر التدرٌس:3. 

 ٌوومغ أداح ٌمُبط اٌتفبػً داخً لبػخ اٌذسط.ثقىسح دوسَخ طالة واٌضِالء واٌشؤعبء ِشاجؼخ آساء ا ، 

 .وسػ ػًّ ودوساد تذسَجُخ ٌتُّٕخ ِهبساد أػنبء هُئخ اٌتذسَظ 

 .االجتّبػبد اٌذوسَخ ألػنبء اٌمغُ ٌتجبدي اٌخجشاد 

 .تىفُش اٌىعبئً اٌتؼٍُُّخ إٌّبعجخ ٌٍتخقـ 
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  تطوير اظتهارات اظتعرفية:اسًتاتيجيات التعلم اظتستخدمة يف 
 أعٍىة دساعخ ............1.

 ِجّىػبد إٌمبػ اٌقغُشح.2.

 اٌضَبساد اٌُّذأُخ.3.

 دنىس إٌذواد ودٍمبد إٌمبػ.4.

 أعٍىة إٌّبظشح.5.

 تذًٍُ وتفغُش اٌّبدح اٌؼٍُّخ.6.

 اٌجذج اٌؼٍٍّ ِٓ ِقبدس اٌّؼٍىِبد.7.

 اٌمشاءح إٌبلذح.8.

 اظتستخدمة يف تطوير مهارات العبلقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على حتمل اظتسئولية:التعليم  اسًتاتيجيات
 .ئؽشان اٌطالة فٍ إٌّبلؾبد اٌجّبػُخ 

 .تىىَٓ فشَك ػًّ إلٔجبص اٌىاججبد 

 .تىٍُف اٌطالة ثبإلؽشاف ػًٍ إٌّبؽو غُش اٌقفُخ 

 .ػمذ إٌّبظشاد اٌجّبػُخ 

 :مهارات االتصال، وتقنية اظتعلومات، واظتهارات اضتسابية )العددية(اسًتاتيجيات التعليم اظتستخدمة يف تطوير 
 .اٌّذبمشاد اٌقفُخ 

 .اٌتذسَجبد اٌؼٍُّخ 

 .تىٍُف اٌطالة ثتٍخُـ اٌّبدح وػشمهب ػجش أجهضح اٌؼشك 

 .تىٍُف اٌطالة ثاجشاء اٌجذىث ثبعتخذاَ اٌتمُٕخ اٌذذَخخ 

  ٔذىَخ وٌغىَختىٍُف اٌطالة ثؼًّ تمبسَش وتبثُخ ػٓ ِىمىػبد. 

 إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسٌن مستقلٌن، 4. 

 والتبادل بصورة دورٌةا لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس من مؤسسة أخرى(:    

 .ِشاجؼخ اٌتقذُخ وتذلُك أوساق اإلجبثبد ِٓ ػنى هُئخ تذسَظ آخش 

 .فذـ اٌتقذُخ ِٓ ػنى خبسجٍ ػٕذ اٌذبجخ 

 َّىٓ اعتخذاَ وادذا أو أوخش ِٓ األعبٌُت اِتُخ:

  ٌجٕخ خبفخ ِٓ اٌمغُ.ػُٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ ثىاعطخ  وِشاجؼختذلُك  

 ذسَظ ِٓ ِإعغخ أخشياٌتجبدي ثقىسح دوسَخً ٌتقذُخ االختجبساد ِغ هبلُ ت. 

 ٌثُٓ اٌضِالء اٌزَٓ َذسعىْ ٔفظ اٌّمشستذلُك اٌّؾبسوخ واٌتجبدي فٍ اٌتقذُخ وا. 
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 صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:5. 

 .ٌِشاجؼخ تىفُف اٌّمشس وِفشداته ثؾىً دوس 

 دىي تىصَغ اٌّىمىػبد وهشق اٌتمىَُ اٌّتجؼخ  اٌّمشس راته َمىَ ثتذسَظهُئخ اٌتذسَظ ِّٓ  اعتطالع آساء

 .وغُشهب

 .تذذَج ِقبدس اٌتؼٍُ اٌّشتجطخ ثبٌّمشس 

  ُٓفٍ اٌٍغخ وػٍىِهباالعتفبدح ِٓ آساء اٌّختق . 

 ( وِهبساد 6-1شساد أخشي راد اٌقٍخ ِخً: إٌذى )اٌتؼشف ػًٍ ِذي اعتفبدح اٌطالة ِٓ هزا اٌّمشس فٍ ِم

فٍ  ، وتقُُّ وتطىَش اٌذسوط، واٌتذسَت اٌُّذأٍ اٌمشاءح وِهبساد اٌذذَج واإلٌمبء وِهبساد االعتّبع

 .ألغبَ اٌتشثُخ

 .  االهالع ػًٍ األثذبث فٍ ِجبي اٌتخقـ 

 .اعتخذاَ ٔتبئج تمىَُ اٌطالة فٍ تطىَش اٌّمشس 

 .اٌّمبسٔخ ثّمشساد ِّبحٍخ فٍ جبِؼبد أخشي 

 ِ لجً اٌمغُ.اٌّشاجؼخ اٌذوسَخ ٌٍّمشس ٓ 

 .ئػذاد تمبسَش ِٓ األعتبر 

 َُإٌتبئج ِٓ لجً سئُظ اٌمغُ. تمى 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 (5) مرفق رقم 

                       
 

 

  

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً
 

 

 

 

 (3توصٌف مقرر الصرف )توصٌف 

  عرب3103 
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

        هـ22/2/3311  :تارٌخ التقرٌر        سطام بن عبد العزٌز جامعة األمٌر :ةاسم المؤسسة التعلٌم1ٌ. 

بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم والدراسات اإلنسانٌة كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم  ة:الكلٌ 2.

 وقسم اللؽة العربٌة وآدابها اللؽة العربٌةقسم  :القسم، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر.      باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 الدراسً ومعلومات عامة عنه:التعرٌف بالمقرر  .أ 

  عربٖٔٓٔ     رمز المقرر الدراسً:   (ٔ ) الصرؾ اسم المقرر الدراسً:1.  .3

 ( ٓ+ٓ+ٕ) ساعتان   عدد الساعات المعتمدة: 2. 

)فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً   :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج)البرنامج 3.  .5

 :     هذه البرامج(كل إعداد قابمة بمن 

 برنامجا اللؽة العربٌة وبرنامج اللؽة العربٌة وآدابها

 اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً: 4.  .2

 من حملة الدكتوراه أعضاء قسم اللؽة العربٌة من المتخصصٌن فً اللؽة والنحو

           األول السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: 5 . .1

  ال ٌوجد المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6.  .2

 ال ٌوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع المتطلبات 7.  .3

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة: 8 .30

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٗ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

  :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٕٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٓٔ :النسبة √ المراسبلت ث     

 %ٖٓ :النسبة √ أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات

 

 :األهداف .ب 
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 هدف المقرر الرئٌس ؟ما  1.

 تطبٌق القواعد الصرفٌة تحدثا وكتابة

 )مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المعلومات أو مراجع بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  المقرر الدراسً .  اذكر2. 

 اإلنترنت، والتغٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.             

 :خطط ٌمكن تنفٌذها لتحسٌن المقرر

 اإللمام بكل ما هو مستحدث وجدٌد فً استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم. 

  مراجعة البحوث والدراسات المنشورة وغٌر المنشورة فً الجامعات والمجالت والدورٌات العربٌة
 .واألجنبٌة

 .االستفادة من مستجدات نتائج البحوث فً تطوٌر المقرر 

 ا فً طرائق التعلٌم والتعلملإلفادة منه تطبٌقٌا اللغوٌة  الدراسات مجال كل جدٌد فً  تابعةم. 

 .تطبٌق استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة 

 .مراجعة المقرر بشكل دوري 

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. وصٌؾ عام بالطرٌقة نفسها الالمطلوب هنا )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  - ج

 :توصٌف عام للمقرر
 

 الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها: .3

عدد  قائمة الموضوعات م

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 :طبيعة الدرس الصريف ٔ

 معٌت الصرف وفائدتو -

 الكلمة وماال يدخلالتمييز بُت ما يدخل يف البحث الصريف من أنواع  -

 الربط بُت الصرف وغَته من فروع الدرس اللغوي األخرى، األصوات والنحو والداللة -

األخطاء الصرفية اليت تصادف الطالب يف حياتو اليومية يف الصحف واجملبلت والنشرات اإلخبارية   -

 وتصحيحها

3 2 

 2 3  :اظتيزان الصريف ٕ
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 االستدالل باظتيزان الصريف على اجملرد واظتزيد من األفعال واألشتاء  -

 أحرف الزيادة إرتاال  -

 التفريق بُت اظتيزان الصريف واظتيزان التصغَتي واظتيزان العروضي -

 ما ديكن وزنو من األشتاء واألفعال بطريقة صحيحة دقيقة -

 القلب اظتكاين مفهومو وأماراتو وأحكامو - ٖ

 احملذوف من الكلمة -

3 2 

 اجملرد واظتزيد ٗ

 اجملرد والزيد يف األشتاء واألفعال -

 كيفية إرجاع الكلمة إذل أصوعتا الثبلثية، أو الرباعية، أو اطتماسية، وحتديد حروف الزيادة فيها  -

3 2 

 الربط بُت ىذا وما سبق يف اظتيزان الصريف - ٘

 الزائدطريقة اكتشاف اضترف األصلي من  -

 طريقة رد الكلمات إذل أصوعتا -

3 2 

 االختبار الفصلي األول ٙ

 األشتاء اظتشتقة إرتاال -

 أثر اضتروف اظتزيدة يف األشتاء لئلتيان مبعٌت جديد -

3 2 

 أقسام األفعال من حيث التجرد والزيادة  - 1

 معاىن اضتروف الزوائد يف األفعال -

3 2 

 2 3 تغيَت بعض األفعال إلحداث معٌت جديد فيها  - 8
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 حتويل كل وزن غترد إذل أوزان أخرى مزيدة مع مراعاة اظتعٌت -

 االشتقاق واصتمود 9

مواضع النحو اليت يشًتط عتا االشتقاق، واليت يشًتط عتا اصتمود، والربط بُت البنية الصرفية والوظيفية  -
 النحوية يف ذلك

3 2 

  األشتاء اظتشتقة  - ٓٔ

 التفريق بُت معاين األشتاء اظتشتقة، ودتييز ما تداخل منها -

3 2 

 (ثايناالختبار الفصلي ال) ٔٔ

 األشتاء اظتشتقة من الصحيح واظتعتل -

 األشتاء اظتشتقة من الثبلثي ومن غَته -

3 2 

 ومكسورهتا، ومضمومتهااسم الزمان واظتكان وصوغهما من أفعال ؼتتلفة: مفتوحة العُت،  - ٕٔ

 بعض أشتاء الزمان واظتكان اليت جرت على غَت القياس -

3 2 

أثر السياق يف التفريق بُت اظتصدر اظتيمي، واسم اظتفعول واشتي الزمان واظتكان إذا صيغت من اظتزيد على  - ٖٔ
 صورة واحدة

3 2 

 احتدا يف الصورةاشتا اظترة واعتيئة وصياغتهما مع التفريق بينهما إذا  - ٗٔ

 اظتصدر الصناعي، وشروطو وصياغتو -

3 2 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  .2

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

ا   22 - - - - 22=33×2 الساعات المؤداة فعلٌا

 22 - - - - 22=33×2 الساعات المعتمدة

 

   خالل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(تعلم عات سا-1
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ا. ثالث ساعات  أسبوعٌا

 

ا لمخرجات التعلم  -3  ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع إلطار الوطنً للمؤهالت للمقرر وفقا
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

 .نظر إلى الشرح أسفل الجدول(ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم  :أوالا  -
ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - قٌاسها أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  ى قٌاسالتً تساعد علناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

من  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقرر أن ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجاللتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌس
 .مجاالت التعلم

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

  الصرفً التحلٌل أنماط معرفة 1-1
o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .األثؾبس انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ 

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o  انًُضنٛخ.انزًشُٚبد 

o .يغًٕػبد انُمبػ انظغٛشح 

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد انزؾشٚشٚخ

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  .رهخٛض انًبدح انؼهًٛخ 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

 األسماء صرٌفمعرفة ت 2-1

   الصوتً بالمستوىالتصرٌف  ربط 3-1

 والداللً التركٌبً بالمستوىالتصرٌف  ربط 4-1

 المٌزان الصرفً معرفة 5-1

وقضاٌا  والجمود التصرف قضاٌا معرفة 6-1

 .المشتقات

 . وزن الكلمة العربٌة آلٌات معرفة 7-1

 المعرفٌةالمهارات  2

 .تطبٌق القواعد الصرفٌة 1_2

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o ٙاعزشارٛغٛخ انزؼهى انزجبدن. 

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o .االخزجبساد انؼالعٛخ 

الصرفٌة فً فروع اللغة اإلفادة من القواعد  2_2

 .األخرى

3-2  

4-2  

5-2  

6-2  
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 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

 القدرة على ممارسة العمل الجماعً. 3-1

o  ٙإششان انطالة ف

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم إلَغبص

 انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة ثبإلششاف

 انظفٛخ.ػهٗ انًُبشؾ غٛش 

o ػمذ انًُبظشاد انهغٕٚخ 

 انغًبػٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت أصُبء

 ػًم انًغًٕػخ.

o الة يالؽظخ رفبػم انط

أصُبء انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 .انهغٕٚخ

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

ثبنًٓبو فٙ انٕلذ 

 انًؾذد.

o ٕٚخ ؽشػ لؼبٚب نغ

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.

 

الذاتً والتطوٌر تحمل مسؤولٌة التعلم  3-2

 الشخصً.

3-3  

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 االتصال الشفهً والخطً بشكل فعال. 4-1

o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة ثزهخٛض

انًبدح ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انزمُٛخ  انجؾٕس ثبعزخذاو

 انؾذٚضخ.

o  ركهٛف انطالة ثؼًم رمبسٚش

ػٍ يٕػٕػبد كزبثٛخ 

 .َؾٕٚخ ٔطشفٛخ

o داء انٕاعجبد انًُضنٛخ أ

ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ. 

o  ٍرمٕٚى أداء انطالة ي

 خالل األداء ٔانؼشع.

o .رمٕٚى انزمبسٚش انكزبثٛخ 

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 انجالن ثٕسد.

o ػًبل انفٛذٕٚٚخ رمٕٚى األ

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

 استعمال تقنٌة االتصاالت والمعلومات. 4-2

 استخدام األسالٌب اإلحصائٌة فٌما ٌتطلب ذلك  4-3

 استخدام األسالٌب الحسابٌة فٌما ٌتطلب ذلك  4-4

4-5  

4-6  

 حركٌة -مهارات النفسال 5

 التحدث بطالقة 5-1

o - .ؽم انًشكالد 

o - .َٙٔانزؼهى انزؼب 

o - .انخشائؾ انزُْٛخ 

o - .نؼت األدٔاس 

o -   ٍرمٕٚى انطالة ي

 خالل ؽهمبد انًُبلشخ. 

o -  رمٕٚى االخزجبساد

 االنكزشَٔٛخ.

o -  رمٕٚى أَشطخ

  انًُزذٚبد

 صحٌح إعادة إنتاج ما سمعه أو قرأه بشكل 5-2

5-4  

5-5  

  

 

 خالل الفصل الدراسً:مهام تقوٌم الطالب جدول 5. 
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اختبار، مثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م
، خطابة، تقدٌم شفهً، كتابة مقال، مشروع جماعً

 مالحظة......الخ(

 نسبته من التقوٌم النهائً األسبوع المحدد له

 %5 ؽتتدة عرض شفوي)مشاركة( 1

 %30 األسبوعان السادس واضتادي عشر اختبار أعمال السنة 2

 %15 ؽتتدة تدريبات 3

 %50 هناية الفصل االختبار النهائي 4

 :همدعماإلرشاد األكادٌمً للطالب و - د

 ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌئة التعلٌمٌةأعضاء هٌئة التدرٌس ترتٌبات إتاحة 1. 

 (.  الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع    

 ساعتان أسبوعٌا وذلك لـ: 

 اإلجبثخ ػٓ اعتفغبساد اٌطبٌت/اٌطبٌجخ فُّب َخـ ِىمىػبد اٌّمشس.1).

 .اٌٍغخِغبػذح اٌطبٌت/اٌطبٌجخ فٍ ِؼشفخ هشق اٌجذج فٍ وتت 2). 

 اٌطبٌت/اٌطبٌجخ فٍ  دالالد األٌفبظ.(. ِغبػذح 3

 خ اٌتٍ َخطئ فُهب.جخ فٍ تقذُخ ثؼل اٌّفهىِبد اٌٍغىَ(. ِغبػذح اٌطبٌت/اٌطب4ٌ

 مصادر التعلّمهـ. 

 : الكتب المقررة المطلوبة1. 

الواردة فً قابمة المواد المرجعٌة  ، وٌمكن االستفادة من الكتبال ٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافه  

 .أدناه

 : :(وغٌرها والتقارٌر المجالت العلمٌةالكتب و) قائمة بمواد مرجعٌة أساسٌة2. 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 ىـ1418 مكتبة الرشد الشمسانإبراىيم دروس يف علم الصرف

 م1999 بَتوتأزتد اضتمبلوي مراجعة  شذا العرف يف فن الصرف
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 وشرح: حجر عاصي
 التبيان يف تصريف األشتاء

 
 ىـ1424 دار أصداء اجملتمع للنشر أزتد كحيل

 م2010 عادل الكتب اضتديث د. ىادي هنر بيقيةدراسة وصفية ت -الصرف الوايف 

 هـ3320 القاىرةطبعة دار اضتديث  ػتمد عبداطتالق عضيمة اظتغٍت يف تصريف األفعال
 

 : مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرهاواإللكترونٌة  المواد3. 

ا. - ا وتعلٌما  وقع اللغة العربٌة تعلما

 عجائب من العربٌة . -

 .فنون اللغة العربٌة -

    مقهى اللغة العربٌة . -

http://www.al-mostafa.com/index.htm 
 مكتبة المصطفى

http://www.alwaraq.net/index 
 موقع الوراق

http://www.almeshka.netbooks/inex.php مكتبة مشكاة اإلسالم 

http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/ 

الجمعٌة العلمٌة 

السعودٌة للغة 

 العربٌة

http://www.alukah.net/ األلوكة 

http://www.iwan7.com/ اإلٌوان 

http://www.alarabiyah.ws/ صوت العربٌة 

http://www.alfaseeh.com/vb/index.php 
 شبكة الفصٌح

http://pdfooksnet/vb/lgin.php 
منتدٌات الكتب 

 المصور
 

  :واللوائح المهنٌة المدمجة، والمعاٌٌراألسطوانات و ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمجأي 4. 

 .أقراص ممغنطة/ الموسوعة الشاملة  -

 .أقراص ممغنطة/ الموسوعة النحوٌة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  - و

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وغٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتال

 َتُ تذذَذ اٌمبػخ إٌّبعجخ ٌٍؾؼجخ ووفمبً ٌغؼخ اٌمبػخ ٌٍطالة وػذد اٌّمبػذ ثهب.

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات، 1. 

 لبػبد دساعُخ ِجهضح ثبٌذبعت.

 :وغٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتمصادر 2. 

 وعّبػبد ٌتغبػذ اٌّؼٍُ ػًٍ تىفًُ فىته اًٌ جُّغ اٌطالة ثبٌمبػخ. اللوَتُ تجهُض اٌمبػبد ث -

 َتُ تجهُض اٌمبػخ ثأجهضح اٌؼشك إٌّبعجخ فُذَى ثشوجىتىس. -

 َتُ تجهُض اٌمبػخ ثبٌغجىسح اٌزوُخ. -

 اٌغجىسح اٌزوُخ واٌجشوجىتىس ثبٌىّجُىتش.َتُ تىفًُ  .5

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها3. 

 ال ؽبعخ نًؼذاد يخزجش.

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق .ج 

 :التدرٌساستراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة 1. 

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق 2.

 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

  َأداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف.اعتخذا 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 

 إجراءات تطوٌر التدرٌس:3. 

  وومغ أداح ٌمُبط اٌتفبػً داخً لبػخ اٌذسط.ثقىسح دوسَخ ِشاجؼخ آساء اٌطالة واٌضِالء واٌشؤعبء ، 

 .وسػ ػًّ ودوساد تذسَجُخ ٌتُّٕخ ِهبساد أػنبء هُئخ اٌتذسَظ 

 .االجتّبػبد اٌذوسَخ ألػنبء اٌمغُ ٌتجبدي اٌخجشاد 
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 .تىفُش اٌىعبئً اٌتؼٍُُّخ إٌّبعجخ ٌٍتخقـ 

 اظتستخدمة يف تطوير اظتهارات اظتعرفية: اسًتاتيجيات التعلم
 أعٍىة دساعخ ............1.

  ِجّىػبد إٌمبػ اٌقغُشح.2.

 اٌضَبساد اٌُّذأُخ.3.

 دنىس إٌذواد ودٍمبد إٌمبػ.4.

 أعٍىة إٌّبظشح.5.

 تذًٍُ وتفغُش اٌّبدح اٌؼٍُّخ.6.

 اٌجذج اٌؼٍٍّ ِٓ ِقبدس اٌّؼٍىِبد.7.

 اٌمشاءح إٌبلذح.8.

 اظتستخدمة يف تطوير مهارات العبلقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على حتمل اظتسئولية:التعليم  اسًتاتيجيات
 .ئؽشان اٌطالة فٍ إٌّبلؾبد اٌجّبػُخ 

 .تىىَٓ فشَك ػًّ إلٔجبص اٌىاججبد 

 .تىٍُف اٌطالة ثبإلؽشاف ػًٍ إٌّبؽو غُش اٌقفُخ 

 .ػمذ إٌّبظشاد اٌجّبػُخ 

 :مهارات االتصال، وتقنية اظتعلومات، واظتهارات اضتسابية )العددية(اسًتاتيجيات التعليم اظتستخدمة يف تطوير 
 .اٌّذبمشاد اٌقفُخ 

 .اٌتذسَجبد اٌؼٍُّخ 

 .تىٍُف اٌطالة ثتٍخُـ اٌّبدح وػشمهب ػجش أجهضح اٌؼشك 

 .تىٍُف اٌطالة ثاجشاء اٌجذىث ثبعتخذاَ اٌتمُٕخ اٌذذَخخ 

  ٔذىَخ وٌغىَختىٍُف اٌطالة ثؼًّ تمبسَش وتبثُخ ػٓ ِىمىػبد. 

 إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسٌن مستقلٌن، 4. 

 والتبادل بصورة دورٌةا لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس من مؤسسة أخرى(:    

 .ِشاجؼخ اٌتقذُخ وتذلُك أوساق اإلجبثبد ِٓ ػنى هُئخ تذسَظ آخش 

 .فذـ اٌتقذُخ ِٓ ػنى خبسجٍ ػٕذ اٌذبجخ 

 َّىٓ اعتخذاَ وادذا أو أوخش ِٓ األعبٌُت اِتُخ:              

  ٌجٕخ خبفخ ِٓ اٌمغُ.ػُٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ ثىاعطخ  وِشاجؼختذلُك  

  االختجبساد ِغ هبلُ تذسَظ ِٓ ِإعغخ أخشياٌتجبدي ثقىسح دوسَخً ٌتقذُخ. 

 ٌهٔفغ ثُٓ اٌضِالء اٌزَٓ َذسعىْ اٌّمشستذلُك اٌّؾبسوخ واٌتجبدي فٍ اٌتقذُخ وا. 



 

 51انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 

 صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:5. 

 .ٌِشاجؼخ تىفُف اٌّمشس وِفشداته ثؾىً دوس 

 دىي تىصَغ اٌّىمىػبد وهشق اٌتمىَُ اٌّتجؼخ  اٌّمشس راته هُئخ اٌتذسَظ ِّٓ َمىَ ثتذسَظ اعتطالع آساء

 .وغُشهب

 .تذذَج ِقبدس اٌتؼٍُ اٌّشتجطخ ثبٌّمشس 

  ٍاٌذساعبد اٌٍغىَخاالعتفبدح ِٓ آساء اٌّختقُٓ ف . 

  :ًد اٌمشاءح ِهبسااٌتؼشف ػًٍ ِذي اعتفبدح اٌطالة ِٓ هزا اٌّمشس فٍ ِمشساد أخشي راد اٌقٍخ ِخ

 ، وتقُُّ وتطىَش اٌذسوط، واٌتذسَت اٌُّذأٍ. وِهبساد اٌذذَج واإلٌمبء وِهبساد االعتّبع

 .  االهالع ػًٍ األثذبث فٍ ِجبي اٌتخقـ 

 .اعتخذاَ ٔتبئج تمىَُ اٌطالة فٍ تطىَش اٌّمشس 

 .اٌّمبسٔخ ثّمشساد ِّبحٍخ فٍ جبِؼبد أخشي 

 .ُاٌّشاجؼخ اٌذوسَخ ٌٍّمشس ِٓ لجً اٌمغ 

 عبتزح اٌضائشوْ ٌّذبمشاد أعتبر اٌّمشس.األ 

 .ئػذاد تمبسَش ِٓ األعتبر 

 َُإٌتبئج ِٓ لجً سئُظ اٌمغُ. تمى 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارات القراءةتوصٌف مقرر 

 عرب(3201)
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

             هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :خ التقرٌرتؤرٌ ز جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌة: . اسم المإسسة التعلٌمٌٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 .وآدابها

 :معلومات عامة عنهبالمقرر الدراسً والتعرٌف  - أ

 عرب8ٖٓٔ : رمز المقرر الدراسً        مهارات القراءة. اسم المقرر الدراسً: ٔ .ٔٔ

 (ٓ+ٓ+ٕساعتان )                    . عدد الساعات المعتمدة: ٕ .ٕٔ

  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ .ٖٔ
 هذه البرامج(كل برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب )فً حال وجود مقرر عام فً عدة

 اللؽة العربٌة واللؽة العربٌة وآدابها ابرنامج

 اللؽة العربٌةأقسام أعضاء  . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .ٗٔ
 

 ولاألالمستوى  . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ .٘ٔ
 

 ال ٌوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:ٙ .ٙٔ
 

 ال ٌوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .1ٔ
 

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .8ٔ
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٔ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٓٗ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 

 :علٌقاتت
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 :األهداف - ب

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 اٌمشاءح اٌقذُذخ اٌّؼجشحأْ َجُذ اٌطبٌت لىاػذ 

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

 القراءة ليتم إقراره على الطبلب.تأليف كتاب متخصص بالتدريب على مهارة 
 لتقدًن التدريبات اظتطلوبة إلكًتونيا . لكًتوين بإتاحة النظام للطالبختصيص نسبة للتعلم اال

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  . أ

 توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: .ٙ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 )مدخل نظري(

 الداللة اللغوية واالصطبلحية ظتفهوم القراءة  -1
 أمهية مهارة القراءة. -2
 أىداف مهارة القراءة. -3

1 2 

 القراءة الصحيحة اظتعربة: -أوال         
 تدريب الطبلب على ما ورد يف القراءة النموذجية، ومن مثاختيار نص ػتدد لعرضو وقراءتو، 

 ومتابعة قراءة الطبلب وتصحيحها للوصول إذل قراءة منوذجية. 
 مؤشرات أداء اظتعيار: 

 القراءة اطتالية من األخطاء . -1
 .ربط الصوت بالرمز اظتكتوب -2
 .القراءة يف وحدات فكرية -3

1 2 

 أعراف القراءة اآلتية:الًتكيز على مع   اختيار نص ػتدد لعرضو وقراءتو

)التقسيم ، واالتصال واالنفصال، والتعميم والتخصيص، والسؤال واصتواب، والتعبَتات 

1 2 
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 األدائية (
 :ثانيا: أنواع القراءة

ووظائفها وأىدافها مع أمثلة تطبيقية لكل نوع: )الصامتة، اصتهرية  أنواع القراءة
 الفاحصة ، البصرية ، العابرة ، النقدية، التحليلية، السريعة ...إخل (  .

 مؤشرات معيارية: 
 التمييز بُت أنواع القراءة اظتختلفة. -1
 ربط نوع القراءة وفق النص اظتعطى، ووفق اظتوقف -2
 النصوص.السرعة مع الفهم يف قراءة  -3
 اختيار نوع القراءة وفق اعتدف. -4

3 6 

 مهارات الفهم القرائي:   
 أسئلة  ما  قبل   القراءة -
 القراءة  التمهيدية -
 اطتطوات اطتمس للقراءة الـمركزة -
 أسئلة ما بعد القراءة -

 دقائق شرح الواجب ( . 5دقيقة تطبيق عملي،  80دقيقة لشرح العملية ،  15)  

1 2 

 -الرسوم واصتداول –ستس   اسـًتاتيجيات   للًتكيز   وزيادة   الفهم: )األسئلة  -
 التسميع(   -التلخيص -تدوين اظتلحوظات

 عرض عملي لبعض أمناط القراءة 
 دقيقة ( . 15توزيع غتموعة النصوص على الطلبة لقراءهتا ، ) 

 اليت قد حتول دون فهم جيدمناقشة فهم الطالب ظتا قرأه وحتديد مستوياهتم والعقبات 

1 2 

 التدريب على سرعة القراءة مع الفهم
 عرض نصوص ال تتجاوز العشرة أسطر وػتاولة قراءهتا بسرعات متدرجة . -1
 تدريب الطبلب على القراءة السريعة من خبلل النصوص اظتختارة . -2
عرض نص قصَتة ومطالبة الطبلب بقراءتو سرا يف مدة ال تتجاوز اطتمس  -3

 مث السؤال عن : دقائق ،
 أفكار النص العامة. -1
 اضتقائق الواردة يف النص. -2
 اآلراء الواردة يف النص ) وذلك بعد التفريق بُت اضتقيقة والرأي( -3

1 2 

 حتويل نص مكتوب إذل تساؤالت .
للنص ، مث قراءتان جهريتان ، واستنباط أكرب عدد ؽتكن من األسئلة ، وقيام الصامتة قراءة ال

 باإلجابة عن األسئلة اظتطروحة .طلبة آخرين 
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 ثالثا: مصادر اظتعرفة يف النصوص
 تدريب الطالب على معرفة منطلقات النص 

، (والثقافيةالنصوص على أساس تعدد خلفياهتا االجتماعية  حتدد)  ةػتدد وصاختيار نص
 القراءات، والتفريق بُت القراءات اظتتعددة عن اظتوضوع الواحدومن مث تدريب الطبلب على 

ص  اظتعلومات من مصادر استخبل، وآلية اظترجعية البحثية أو الدراسية العامة والقراءات 
 اظتعرفة .

2 4 

 ااختيار  نصوص  ػتددة تتضمن معلومات مرجعية مباشرة وأخرى غَت مباشرة   لعرضه
ومن مث تدريب الطبلب على دتييز اظتعلومات اظترجعية اظتباشرة وغَت اظتباشرة ، اوقراءهت

 .واسًتجاعها واستدراك ما فات الكاتب من مصادر 
 مؤشرات معيارية: 

 .وصف اظتعارف الواردة يف النصوص -1
 استخرج أىم اظتصادر اليت اعتمد عليها صاحب النص مع مناقشة مصداقيتها. -2
 لومات النص.أسلوب الكاتب يف تقدًن مع -3
 خلفية الكاتب وتوجهاتو -4
 مراجعة أفكار الكاتب وفق مصادره ومراجعو. -5
 التدليل على اظتصادر النقلية وغَت النقلية يف النص. -6
 اقًتاح ما قد يفوت الكاتب من مصادر ومراجع . -7

 

2 4 

 28 14 رلمبع األسا يع ووحدات االتصال الدراسي

 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  .1

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

 ً  الساعات المإداة فعلٌا
2×33=22 - - - - 22 

 الساعات المعتمدة
2×33=22 - - - - 22 

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  .8
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 ساعة واحدة أسبوعٌا

 

 ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  .9
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - تعلم المقرر  أن تتسق مخرجاتبدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول   

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 3

 أعراف القراءة الطالب أن يعرف 1-1

 
o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .األثؾبس انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ 

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o .يغًٕػبد انُمبػ انظغٛشح 

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد انزؾشٚشٚخ

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  .رهخٛض انًبدح انؼهًٛخ 

o .إػبدح إنمبء انًبدح انؼهًٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o رهخٛض انًؼهٕيبد 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.
 

 أنواع القراءة الطالب أن يعرف 1-2

أنواع القراءة واختيار النوع  الطالب أن يعرف 3-1
 اظتناسب

 أىم اظتصادر الطالب أن يعرف 4-1

 خلفية الكاتب الطالب أن يعرف 5-1

 ةاالدراكٌالمهارات  2

 النصوص قراءة سليمة الطالب أن يقرأ 2-1

o  ٔاالعزمظبءانجؾش.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o ٙاعزشارٛغٛخ انزؼهى انزجبدن. 

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o .االخزجبساد انزشخٛظٛخ 

o .االخزجبساد انؼالعٛخ 

 بُت أنواع القراءة الطالب أن يفرق 2-2

 أفكار الكاتب الطالب أن يناقش 3-2

 العبلقة بُت األفكار الطالب أن يدرك 4-2

 صياغة النص . الطالب أن ينقد 5-2
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 ؤولٌةستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

 أن يبدي الطالب اىتماما بتطوير قدراتو يف القراءة 3-1
o ششان انطالة فٙ انًُبلشبد إ

 انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم إلَغبص

 انٕاعجبد.

o  ٗركهٛف انطالة ثبإلششاف ػه

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

 انغًبػٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت أصُبء

 ػًم انًغًٕػخ.

o الة يالؽظخ رفبػم انط

أصُبء انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

 ثبنًٓبو فٙ انٕلذ انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.

 أن تتعزز لدى الطالب مهارة التعاون مع اآلخرين 3-2

يستطيع الطالب إؾتاز بعض ما يكلف بو  ضمن  أن 3-3
 الفريق .

األخبلقية يف إؾتاز ما أن يظهر الطالب التزاما بالقيم  3-4
 وتقدديو . يسند إليو

 مهارات االتصال ومهارات تقنية اظتعلومات واظتهارات العددية 4

أن يتواصل الطالب مع اآلخرين بطريقة القراءة  4-1
 انًؾبػشاد انظفٛخ. o اظتعربةالفاعلة

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة ثزهخٛض انًبدح

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o  ركهٛف انطالة ثؼًم رمبسٚش

ػٍ يٕػٕػبد َؾٕٚخ كزبثٛخ 

 ٔطشفٛخ.

o  أداء انٕاعجبد انًُضنٛخ

 ثبعزخذاو انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o اء انطالة يٍ رمٕٚى أد

 خالل األداء ٔانؼشع.

o .رمٕٚى انزمبسٚش انكزبثٛخ 

o رؼهٛمبد انطهجخ ػهٗ  رمٕٚى

 انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ َظبو  رمٕٚى

 انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 انجالن ثٕسد.

o حًظٕساالػًبل ان رمٕٚى 

ػهٗ انجالن  )انفٛذٕٚ(

 ثٕسد.

األساسية  أن يعرب الطالب بأسلوبو عن اظتعلومات  4-2
 للنص اظتقروء

ظتعرفة   تقنية اضتديثةيع الطالب توظيف الأن يستط 4-3
 أساليب القراءة اظتختلفة .

 حركية-اظتهارات النفس 5

 شعرا ونثرا قراءة النصوص أن جييد الطالب 5-1
o - .ؽم انًشكالد 

o - .َٙٔانزؼهى انزؼب 

o - .انخشائؾ انزُْٛخ 

o - .نؼت األدٔاس 

o -   ٍرمٕٚى انطالة ي

 خالل ؽهمبد انًُبلشخ. 

o -  رمٕٚى االخزجبساد

 االنكزشَٔٛخ.

o - رمٕٚى أَشطخ انًُزذٚبد  

 التعبَتات األدائيةالطالب أن جييد  5-2

 أن يستطيع الطالب حتديد العنوان اظتناسب . 

 

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  .ٓٔ
تابة ك، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) من الطالبمهام التقوٌم المطلوبة  م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، مقال

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

 % 15 ؽتتدة عرض شفوي ) مشاركة (  ٔ
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 %15 األسبوع السادس  اختبار أعمال السنة  ٕ

خريطة اظتدى والتتابع للمهارات القرائية اظتختلفة من خبلل التكليفات اآلتية   ٖ
حتليل  -ضوابط األداء والنطق   –))االلتزام بالقواعد اللغوية يف القراءة 

دييز بُت األفكار  –لتمييز بُت األساليب اظتختلفة يف اظتقروء  -مضمون اظتقروء 
على النص من حيث الدقة العلمية اضتكم   -الرئيسة والفرعية يف اظتقروء 

يقًتح عناوين بديلة للمقروء  –يرسم خارطة معرفية للمقروء  –وصحة الدليل 
اختيار نص يتوافق مع اظتقروء   -يوضح رأيو يف القيم اليت يتضمنها اظتقروء -

يعلل  –اختيار نص خيتلف مع اظتقروء يف الفكرة الرئيسة  –يف الفكرة الرئيسة 
 كرة النص أو رفضو (  سبب تأييده لف

 %20 ؽتتدة

 %50 هناية الفصل الدراسي  االختبار النهائي  ٗ

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب وإل - ت

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 ًالتعرٌف بأهمٌة الساعات المكتبٌة ودورها التكمٌل . 

 وضع حلول عالجٌة أو تطوٌرٌة لمهارتً االستماع والقراءة 

 ٌختار أستاذ المادة ٌومٌن على األقل باالتفاق مع الطالب 

  المكتبٌة عن ساعتٌن وٌراعى فٌها عدد ساعات الجدول التدرٌسًال تقل الساعات 

 مصادر التعلّم . و

 :. الكتب المقررة المطلوبةٔ

انزٙ رؼبنظ يٓبسح انمشاءح ثؼبيخ،  انٕاسدح فٙ انًٕاد انًشعؼٛخ أدَبِ، ٔانكزت انًبدح رطجٛمٛخ، ًٔٚكٍ االعزفبدح يٍ انكزت

 .ٔيٓبساد رذسٚظ انهغخ انؼشثٛخ، ٔانًٕالغ اإلنكزشَٔٛخ

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةوالكتب ) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة .ٕ

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

 ىـ1434 الناشر الدورل العزيز النصارأ.دصاحل بن عبد ْتوث وتطبيقات يف تعليم القراءة وتعلمها 

 ىـ 1431 مكتبة اظتتنيب كمال زعًت علي  د القراءة واحملادثة يف ضوء منهج تكاملي .
 ىـ1430 ورلدار النشر ال د. نادي حسن شحاتة القراءة والكتابة والقواعد . –لغتنا العربية 
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 ىـ1430 دار الفكر العريب أزتد طعيمةد. رشدي  اظتهارات اللغوية مستوياهتا تدريسها وصعوباهتا.
 ىـ1424 أندلسدار ا د. ػتمد صاحل الشنطي اظتهارات اللغوية

 ىـ1433 مركز موسوعة جدة غتموعة مؤلفُت واقع القراءة اضترة يف اظتملكة العربية السعودية
 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد. ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al ادلصلطفى مكتبة

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 /http://www.almeshkat.net/books مشكاة اإلسالمةمكت

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah السعبدية لوغة العر يةاجلمعية العومية 

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws العر يةصبت 

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

http://pdfbo منتديات الكتب ادلصبرةks.net/vb/login.php 
 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتتعلٌمٌة أخرى مثل البرمجمواد . أي ٗ

 .(ص ممغنط، )قرالموسوعة الشاملة -

 (.ص ممغنط)قر ،الموسوعة النحوٌة -

 الشعرٌة ، )قرص ممغنط(.الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  . ي

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  .ٖ
 مناسبة ألعداد الطبلبقاعة تدرٌسٌة                  

 

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو اآللً )أدوات عرض البٌانات. مصادر الحاسب ٕ

 نترنتاإل –جهاز عرض بور بوٌنت 

 طٕد يكجش

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ث

 

 التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس:ستراتٌجٌات الحصول على  -3

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:وستراتٌجٌات أخرى لتق -2

 اٌزاتٍ. تمىٌَُا 

 ًاٌقف اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخ. 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 

 إجراءات تطوٌر التدرٌس: -1

  وومغ أداح ٌمُبط اٌتفبػً داخً ثقىسح دوسَخ ِشاجؼخ آساء اٌطالة واٌضِالء واٌشؤعبء ،

 لبػخ اٌذسط.

 .وسػ ػًّ ودوساد تذسَجُخ ٌتُّٕخ ِهبساد أػنبء هُئخ اٌتذسَظ 

 .االجتّبػبد اٌذوسَخ ألػنبء اٌمغُ ٌتجبدي اٌخجشاد 

 .تىفُش اٌىعبئً اٌتؼٍُُّخ إٌّبعجخ ٌٍتخقـ 

 اظتعرفية:اسًتاتيجيات التعلم اظتستخدمة يف تطوير اظتهارات 
 أعٍىة دساعخ ............1.

 ِجّىػبد إٌمبػ اٌقغُشح.2.

 اٌضَبساد اٌُّذأُخ.3.

 دنىس إٌذواد ودٍمبد إٌمبػ.4.
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 أعٍىة إٌّبظشح.5.

 تذًٍُ وتفغُش اٌّبدح اٌؼٍُّخ.6.

 اٌجذج اٌؼٍٍّ ِٓ ِقبدس اٌّؼٍىِبد.7.

 اٌمشاءح إٌبلذح.8.

مهارات العبلقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على  اظتستخدمة يف تطويرالتعليم  اسًتاتيجيات
 حتمل اظتسئولية:

 .ئؽشان اٌطالة فٍ إٌّبلؾبد اٌجّبػُخ 

 .تىىَٓ فشَك ػًّ إلٔجبص اٌىاججبد 

 .تىٍُف اٌطالة ثبإلؽشاف ػًٍ إٌّبؽو غُش اٌقفُخ 

 .ػمذ إٌّبظشاد اٌجّبػُخ 

االتصال، وتقنية اظتعلومات، واظتهارات مهارات اسًتاتيجيات التعليم اظتستخدمة يف تطوير 
 :اضتسابية )العددية(

 .اٌّذبمشاد اٌقفُخ 

 .اٌتذسَجبد اٌؼٍُّخ 

 .تىٍُف اٌطالة ثتٍخُـ اٌّبدح وػشمهب ػجش أجهضح اٌؼشك 

 .تىٍُف اٌطالة ثاجشاء اٌجذىث ثبعتخذاَ اٌتمُٕخ اٌذذَخخ 

  ٔذىَخ وٌغىَختىٍُف اٌطالة ثؼًّ تمبسَش وتبثُخ ػٓ ِىمىػبد. 

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة  -3

بواسطة مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةا لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من 

 الواجبات مع طاقم تدرٌس من مؤسسة أخرى(:

 .ِشاجؼخ اٌتقذُخ وتذلُك أوساق اإلجبثبد ِٓ ػنى هُئخ تذسَظ آخش 

  اٌتقذُخ ِٓ ػنى خبسجٍ ػٕذ اٌذبجخ.فذـ 

 َّىٓ اعتخذاَ وادذا أو أوخش ِٓ األعبٌُت اِتُخ:

  ٌجٕخ خبفخ ِٓ اٌمغُ.ػُٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ ثىاعطخ  وِشاجؼختذلُك  

 اٌتجبدي ثقىسح دوسَخً ٌتقذُخ االختجبساد ِغ هبلُ تذسَظ ِٓ ِإعغخ أخشي. 

 ٌِالء اٌزَٓ َذسعىْ ٔفظ اٌّمشسثُٓ اٌضتذلُك اٌّؾبسوخ واٌتجبدي فٍ اٌتقذُخ وا. 

 

 صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:5. 

 .ٌِشاجؼخ تىفُف اٌّمشس وِفشداته ثؾىً دوس 

 دىي تىصَغ اٌّىمىػبد  اٌّمشس راته هُئخ اٌتذسَظ ِّٓ َمىَ ثتذسَظ اعتطالع آساء
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 .وغُشهبوهشق اٌتمىَُ اٌّتجؼخ 

 .تذذَج ِقبدس اٌتؼٍُ اٌّشتجطخ ثبٌّمشس 

  ُٓفٍ اٌٍغخ وػٍىِهباالعتفبدح ِٓ آساء اٌّختق . 

 شساد أخشي راد اٌقٍخ ِخً: اٌتؼشف ػًٍ ِذي اعتفبدح اٌطالة ِٓ هزا اٌّمشس فٍ ِم

، وتقُُّ وتطىَش اٌذسوط، واٌتذسَت  ِهبساد اٌذذَج واإلٌمبء وِهبساد االعتّبع

 .فٍ ألغبَ اٌتشثُخ اٌُّذأٍ

 .  االهالع ػًٍ األثذبث فٍ ِجبي اٌتخقـ 

 .اعتخذاَ ٔتبئج تمىَُ اٌطالة فٍ تطىَش اٌّمشس 

 .اٌّمبسٔخ ثّمشساد ِّبحٍخ فٍ جبِؼبد أخشي 

 .ُاٌّشاجؼخ اٌذوسَخ ٌٍّمشس ِٓ لجً اٌمغ 

 .األعبتزح اٌضائشوْ ٌّذبمشاد أعتبر اٌّمشس 

 .ئػذاد تمبسَش ِٓ األعتبر 

 َُئج ِٓ لجً سئُظ اٌمغُ.إٌتب تمى 

 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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الدراسًالمستوى    

 الثانً
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 السعودٌةالمملكة العربٌة 

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 (3النحو )توصٌف مقرر 

 عرب3201
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

 

   هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ  :تارٌخ التقرٌر      ز جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌ :        . اسم المإسسة التعلٌمٌةٔ

  

التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم كلٌة  :القسم /. الكلٌةٕ

وقسم اللؽة العربٌة  اللؽة العربٌةقسم  :القسم، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر.     باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و - أ

 عرب ٖٕٓٔ              رمز المقرر الدراسً:   (ٔ) النحو  الدراسً:. اسم ورمز المقرر ٔ .9ٔ

 (ٓ+ٓ+ٗ) أربع ساعات . عدد الساعات المعتمدة: ٕ .ٕٓ

   :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ .ٕٔ
 هذه البرامج(كل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 اللؽة العربٌة واللؽة العربٌة وآدابها برنامجا

 لجنة النحو والصرؾ: . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسًٗ .ٕٕ
 

 الثانً. السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ .ٖٕ
 

 عرب(ٕٕٓٔ) مدخل إلى النحو  (:. المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدتٙ .ٕٗ

 

 ال توجد  (:هذا المقرر )إن وجدتالمتزامنة مع . المتطلبات 1 .ٕ٘
 

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .ٕٙ

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٖٓ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٕٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات
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 :األهداف - ب

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 ق  الطالب القواعد النحوٌة تحدثا وكتابةأن ٌطب

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(. 

   محاولة تؤلٌؾ كتاب وفق المإشرات لٌكون مرجعا للطالب.

اإللكترونً بإتاحة الفرصة لتقدٌم العروض التقدٌمٌة )نظام البوربوٌنت( و) نظام تخصٌص نسبة للتعلم 

 الببلك بورد(.

 االستفادة من مستجدات البحوث فً خدمة المقرر.

 تطبٌق استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة.

 مراجعة المقرر بشكل دوري.

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  - ج

  توصٌؾ عام للمقرر:

 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 مكونات الكبلم

 أقسام الكبلم -ٔ

 .تحلٌل نص إلى مكوناته )أقسام الكبلم( -ٔ
 بعضها ببعض.حدود الكلمة والفصل بٌن الكلمات المتصل  -ٕ
 التمٌٌز بٌن حروؾ المعانً وحروؾ المبانً. -ٖ
 التفرٌق بٌن الضمابر والحروؾ. -ٗ
 التطبٌق على المسابل الخبلفٌة فً بعض الكلمات. -٘

 ساعتان األول

 تركٌب الجملة

 .التفرٌق بٌن المفرد والمركب بجمٌع أنواعه -ٔ

 .التفرٌق بٌن الجملة وشبهها وتقسم الجملة إلى اسمٌة وفعلٌة -ٕ

 ساعتان األول
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 العناصر اإلسنادٌة وؼٌر اإلسنادٌة فً الجملة. -ٖ

معرفة ركنً الجملة متصلٌن ومفترقٌن بالتقدٌم والتؤخٌر والفصل بٌنهما  -ٗ

 .من خبلل تطبٌق فكرة اإلسناد

 .نظام الجملة الصؽرى والكبرى،وأركانهما  -ٔ

 العبلقة بٌن الجمل. -ٕ

 .عناصر الجملةالوظٌفة النحوٌة التً تإدٌها  -ٖ

 .ما ٌحذؾ وٌقدر فً الجملة وتقدٌر الجملة كاملة -ٗ

 .التطبٌق العملً من خبلل النصوص للعناصر التً ٌمكن حذفها وتقدٌرها -٘

 ساعتان الثانً

 .التقدٌم والتؤخٌر فً الجملة وترتٌب الجملة على أصلها -ٔ

 نعتا.استعمال الجملة وشبهها فً موقع المفردات خبرا، حاال،  -ٕ

 تحوٌل الجملة  وشبهها إلى مفردات. -ٖ

 الجمل التً لها محل من اإلعراب. -ٗ

 ساعتان الثانً 

 .الجمل التً ال محل لها من اإلعراب -ٔ

 .أشباه الجمل ومتعلقاتها -ٕ

 .التطبٌق العملً على ذلك -ٖ

 ساعتان الثالث 

 .الموصوالت الحرفٌة واالسمٌة -ٔ

الموصوالت الحرفٌة وما بعدها واستعمالها )مبتدأ أو المصدر المنسبك من  -ٕ

 .خبرا، أوفاعبل ، أو مفعوال ،أو مضافا أوسادا مسد المفعولٌن

 .تحوٌل المصادر الصرٌحة إلى مإولة -ٖ

 .تحوٌل المصادر المإولة إلى صرٌحة -ٗ

 .األلفاظ التً لها حق الصدارة وما ٌبنى على ذلك -٘

 ساعتان الثالث

 الرابطة مثل : لوال ، لوما ، لما، كلما.األدوات  -ٔ
 جواب الشرط وجواب القسم. -ٕ
 اقتران جواب الشرط بالفاء. -ٖ
 اجتماع الشرط والقسم واالستؽناء بجواب أحدهما عن جواب اآلخر. -ٗ

 الرابع

 

 ساعتان

 فكرة العامل   

 الوظٌفة النحوٌة والمعنوٌة التً تإدٌها المفردة. -ٔ
 ربط كل معمول بعامله. -ٕ
 الداخلة على الجملة االسمٌة من أفعال أو حروؾ.العوامل  -ٖ
 الفرق بٌن األفعال: البلزم، والمتعدي لواحد، أو الثنٌن، أو لثبلثة. -ٗ

 ساعتان الرابع

التطبٌق العملى على األفعال البلزمة والمتعدٌة، والرجوع إلى المعاجم  -ٔ
 لمعرفة ما أشكل منها.

 ساعتان الخامس 
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 أشهر األفعال التً تستعمل متعدٌة والزمة.  -ٕ
مٌٌز بٌن ما ٌتعدى لمفعولٌن أصلهما المبتدأ والخبر وما ٌتعدى إلى الت -ٖ

 مفعولٌن لٌس أصلهما المبتدأ والخبر.
تؽٌٌر البلزم لٌتعدى إلى واحد، وما ٌتعدى لواحد لٌتعدى لمفعولٌن، وما  -ٗ

 ٌتعدى الثنٌن لٌتعدى لثبلثة، وأسباب التعدٌة.

  الخامس  اختبار فصلً 

 على نزع الخافض.النصب  -ٔ
 مواطن حذؾ حرؾ الجر قٌاسا.  -ٕ

 التضمٌن فً التعدٌة أو اللزوم.  -ٖ

 عبلقة العامل بمعمولٌن من نوع واحد؛ لفهم فكرة االشتؽال . -ٗ

 ساعتان السادس 

األدوات التً تقع  بعدها األفعال فقط، والتً تقع بعدها األسماء فقط، والتً  -ٔ

 بالنصب أو الرفع فً باب االشتؽال.تباشر النوعٌن، وعبلقة ذلك 

 اجتماع عاملٌن على معمول واحد، وتفسٌر باب التنازع. -ٔ
 األدوات التً ٌنصب المضارع بعدها. -ٕ
التمٌٌز بٌن )أْن (المصدرٌة الناصبة، والمفسرة والمخففة، والزابدة وضبط  -ٖ

 الفعل ما بعدها.

 ساعتان السادس

 مواضع إضمار )أْن( وجوبا وجوازا. -ٔ
 )إذْن( النصب. شروط عمل -ٕ
 التمٌٌز بٌن حتى العاملة وؼٌر العاملة، وإعراب ما بعدها فً الحالتٌن. -ٖ
 أدوات جزم المضارع إجماال التً تجزم فعبل واحدا والتً تجزم فعلٌن.  -ٗ

 ساعتان  السابع

التمٌٌز بٌن )لم ( و)لما( النافٌتٌن، وبٌن )ال( الناهٌة والنافٌة فً المعنى  -ٔ
 والعمل.

 ظ التً تتبع ما قبلها فً إعرابها، والعامل فٌها.أنواع األلفا -ٕ
 .أثره فٌما ٌضاؾ إلٌه و ،االسم المضاؾ -ٖ -ٖ

 ساعتان السابع 

 األسماء العاملة عمل الفعل إجماال. -ٔ

 أقسام أسماء األفعال من حٌث نوع الفعل الذي تدل علٌه،وأشهر ألفاظها. -ٕ

 عمل أسماء األفعال فٌما بعدها. -ٖ

 والمنقول من أسماء األفعال.المرتجل  -ٗ

 السماعً من أسماء األفعال والقٌاسً. -ٗ

 ساعتان الثامن

 التفرٌق فً المعنى بٌن المنون من  أسماء األفعال وؼٌر المنون . -ٔ

 .تحوٌل جمل فٌها أفعال صرٌحة إلى جمل فٌها  فٌها أسماء أفعال -ٕ

 المصدر، واسم المصدر، والمصدر المٌمً. -ٖ

 إلعمال ما سبق وتعٌٌن المعموالت بدقة.التمثٌل  -ٗ

 ساعتان الثامن

، وأكثرها استعماال، وأقلها، الصور الثبلث الستعمال المصدر فً اللؽة -ٔ

 .، وأضعفهاوأقٌسها
 ساعتان التاسع
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تحلٌل النصوص وتحكٌم المعنى، لمعرفة طرٌقة إضافة المصدر لما بعده،  -ٕ

 وما ٌتبع ذلك من تؽٌٌر فً اإلعراب.

 ذي أضٌؾ إلٌه المصدر، لفظا ومحبل.إعراب االسم ال -ٖ

إتباع المضاؾ إلٌه فً كلتا الحالتٌن بتابع؛ لمعرفة أثر ذلك فً اللفظ  -ٗ

 .والمعنى

تؽٌٌر النص من إضافته إلى الفاعل إلى إضافته إلى المفعول به، مع  -ٔ

 مراعاة التابع فٌهما.

 واالسم المشتق.التفرٌق بٌن اسم الذات )االسم الجامد(  -ٕ

 .األسماء المشتقة -ٖ

 .تحوٌل جمل فٌها أفعال إلى أسماء مشتقة،والعكس -ٗ

 ساعتان التاسع

استعمال اسم الفاعل بصوره المختلفة: المشتق والمعتل والثبلثً  -ٔ

 والرباعً.. واستعماله مفردا ومثنى وجمعا بنوعٌه.

 .ب)ال(، أو مجردا منهاالتفرٌق فً اإلعمال بٌن اسم الفاعل إذا كان  -ٕ

 شروط إعمال اسم الفاعل، عمل فعله إذا خبل من )أل(. -ٖ

التفرٌق فً اإلعمال بٌن اسم فاعل بمعنى الحال واالستقبال، وآخر بمعنى  -ٗ

 الماضً.

 ساعتان العاشر

  العاشر اختبار فصلً

 ما ٌجوز فً معمول اسم الفاعل . -ٔ

الفاعل منصوبا إلى الوجه اآلخر، تحوٌل جمل ورد فٌها ما بعد اسم  -ٔ
 والعكس.

 ما ٌجوز فً تابع معمول اسم الفاعل من إعراب. -ٖ -ٕ
 أوزان صٌػ المبالؽة .  -ٗ -ٖ
 بعض األوزان ؼٌر القٌاسٌة . -٘ -ٗ
 العبلقة بٌن صٌػ المبالؽة واسم الفاعل. -ٙ -٘
 شروط إعمال صٌػ المبالؽة .  -1 -ٙ

الحادي 

 عشر

 

 

 ساعتان

 

 

 

 

 المختلفة من المضعؾ والمعتل. والرباعً...إلخصور اسم المفعول   -ٔ
 أثر اسم المفعول فٌما بعده والعبلقة بٌنه وبٌن الفعل المبنً للمجهول. -ٔ
تحوٌل أفعال متعددة )فً صور مختلفة:  صحٌحة، مضعفة، معتلة( إلً  -ٕ

 صٌػ اسم المفعول.
 شروط إعمال اسم المفعول، مقارنة باسم الفاعل. -ٗ

الحادي 

 عشر 

 ساعتان

 معنى الصفة المشبهة وطرٌقة صوؼها، مع األمثلة. -ٖ
 الفرق بٌن الصفة المشبهة واسم الفاعل. -ٗ
عبلقة الصفة المشبهة بالفعل المضارع، وإعراب المرفوع بعدها  -٘

 والمنصوب.
 شروط إعمال الصفة المشبهة، مقارنة مع اسم الفاعل.  -ٙ

 ساعتان عشر الثانً
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 الكبلم.صور االسم الواقع بعد الصفة المشبهة فً  -ٔ
 تطبٌق هذه األوجه فً مثال واحد.. -ٕ
 بعض الصور الممتنعة للصفة المشبهة. -ٖ
 صور اسم التفضٌل المختلفة، خصوصا المضعؾ والمعتل. -ٗ
 الحالة التً ٌرفع فٌها اسم التفضٌل االسم الظاهر. -٘
ضبط ما ٌجا بعد اسم التفضٌل بالشكل على األوجه المحتملة فٌه،  -ٙ

 وإعرابه.

 ساعتان الثانً عشر

 

 تطبٌقات على ما سبقت دراسته

 

 

 الثالث عشر

 

 ساعتان

 

 تطبٌقات على ما سبقت دراسته

 

 

 الرابع عشر

 

 ساعتان

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
3×33=52 - - - - 52 

 52 - - - - 52=33×3 الساعات المعتمدة

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -ٖ
 ثبلث ساعات أسبوعٌا

 

 ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٗ
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم كل مجالٌتضمن مخرجات تعلم من 

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

 م
ا لإلطار الوطنً  مخرجات التعلم وفقا

 لمؤهالتل
 طرق القٌاس  تدرٌس المقرر استراتٌجٌات
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 المعرفة 1

 انزؼهى انًجبشش. o أن ٌعرؾ الطالب أقسام الكبلم ٔ-ٔ

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o انفشدٚخ  األثؾبس

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد انزؾشٚشٚخ

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  .رهخٛض انًبدح انؼهًٛخ 

o ح إنمبء انًبدح انؼهًٛخ.إػبد 

o .يغًٕػبد انُمبػ انظغٛشح 

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد ٔػشػٓب

 ػجش أعٓضح انؼشع.

 أن ٌعرؾ مفهوم تركٌب الجملة  1-2

أن ٌعرؾ  فكرة العامل وأنواع    ٖ-1

 العومل المختلفة وعملها

 در اكٌةاإلالمهارات  2

أقسام الكبلم على نص أن ٌطبق  2-1

 قرانً

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o .االخزجبساد انزشخٛظٛخ 

o .االخزجبساد انؼالعٛخ 

أن ٌطبق قواعد  تركٌب الجملة   2-2

 ونظامها على حدٌث نبوي

أن ٌفرق بٌن العامل والمعمول  ٖ-ٕ

 الجملوأنواع 

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

أن تكون لدٌه القدرة على  3-1

 ممارسة العمل الجماعً
o ششان انطالة فٙ إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ انًُبشؾ 

 غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

 انغًبػٛخ.

o  أداء انطبنت أصُبء ػًم رمٕٚى

 انًغًٕػخ.

o الة أصُبء يالؽظخ رفبػم انط

 ٘.انًُبلشخ ٔانؾٕاس انهغٕ

o  ٙيشالجخ انزضاو انطبنت ثبنًٓبو ف

 انٕلذ انًؾذد.

o  ٛخ افزشاػٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

 ٔيالؽظخ ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.

أن ٌبدي اهتماما بتطوٌر قدراته فً   3-2

 النحو

مهارة العمل أن تتعزز لدي الطالب   3-3

 بروح الفرٌق

أن ٌظهر التزاما بالقٌم الخلقٌة فً إنجاز  4-3

 ما ٌسند إلٌه

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 انًؾبػشاد انظفٛخ. o أن ٌتواصل مع اآلخرٌن بطرٌقة فعالة 4-1

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة ثزهخٛض

ػجش  انًبدح ٔػشػٓب

 أعٓضح انؼشع.

o  أداء انٕاعجبد انًُضنٛخ ثبعزخذاو

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء انطالة يٍ خالل

 األداء ٔانؼشع.

o .رمٕٚى انزمبسٚش انكزبثٛخ 

أن ٌعبر باسلوب سلٌم خال من  األخطاء  4-2

 النحوٌة

أن تنمو لدٌه مهارة االتصال الشفهً  3-4
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ركهٛف انطالة ثإعشاء  o والخطً بشكل فعال

انجؾٕس ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o  ركهٛف انطالة ثؼًم

ػٍ رمبسٚش كزبثٛخ 

 .انًُٓظيٕػٕػبد 

o جخ ػهٗ رؼهٛمبد انطه رمٕٚى

 انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ َظبو  رمٕٚى

 انجالن ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد ػهٗ انجالن

 ثٕسد.

o حًظٕساالػًبل ان رمٕٚى 

 ػهٗ انجالن ثٕسد. )انفٛذٕٚ(

   4-

4 

ان ٌستخدم تقنٌة االتصاالت وٌوظفها 

 فً تطوٌر مهاراته فً النحو

     4-

5      
أن ٌستخدم االسالٌب الحسابٌة 

 واإلحصابٌة فٌما ٌتطلب ذلك

 حركٌة -مهارات النفسال 5

   ال ٌنطبق   5-1

  

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -٘
، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، تابة مقالك

نسبته من  األسبوع المحدد له
 التقوٌم النهائً

 %ٓٔ ممتد  مشاركة  ٔ

 %ٓٔ ممتد ملؾ إنجاز ٕ

 %ٖٓ األسبوع السادس اختبار أعمال السنة ٖ

 %ٓ٘ نهاٌة الفصل الدراسً االختبار النهابً ٗ

 :همدعماألكادٌمً للطالب و رشادإلا - د

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
   ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.اقدمذكر ا) طالب

 عبػتبْ أعجىػُب ورٌه ٌـ: 

 اعتفغبساد اٌطبٌت فُّب َخـ ِىمىػبد اٌّمشس.اإلجبثخ ػٓ (. 1

 ِؼشفخ ِفشداد اٌّمشس وِهبساته. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ. )2

  .اٌجىأت اٌتطجُمُخ اٌتٍ َتٕبوٌهب اٌّمشسفٍ   (. ِغبػذح اٌطبٌت3

 .اٌّفهىِبد(. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ تقذُخ ثؼل 4

 مصادر التعلّم -هـ

 :الكتب المقررة المطلوبة .ٔ
، وٌمكن اإلفادة من الكتب الواردة فً هتحقق أهدافتشمل مفردات المقرر وال ٌوجد كتاب واحد وإنما مجموعة من الكتب 

 .قابمة المواد المرجعٌة األساسٌة

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة
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تاب ك  ابن عقيل على ألفية ابن مالك شرح
 منحة اصتليل حملمد ػتيي الدين عبد اضتمي

 ىـ1419 القاىرة مكتبة دار الًتاث يابن عقيل اعتمداين اظتصر 

 ىـ 1431 اظتكتبة العصرية ـ بَتوت ابن ىشام األنصاري مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب

 بدون منشورات اظتكتبة العصرية األنصاريابن ىشام  أوضح اظتسالك على ألفية ابن مالك.

 بدون صردار اظتعارف ـ  عباس حسن النحو الوايف

 ىـ1435 مكتبة اظتتنيب يند. ػتمود الدر النحو العريب

 ىـ1414 اظتكتبة العصرية ـ بَتوت الشيخ أيب الربكات األنباري اإلنصاف يف مسائل اطتبلف

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح 
 مبضمون التوضيح يف النحو

الشيح خالد األزىري حتقيق 
 ػتمد باسل عيون السود

 م2000 بَتوت-دار الكتب العلمية

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد .ٕ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

/http://www.almeshkat.net/books مكتبة مشكاة اإلسالم.php 

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net منتديات الكتب ادلصبرة

 

 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمجأي  .ٖ

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 .(ص ممغنط، )قرالموسوعة الشاملة

 (.ص ممغنط)قر ،الموسوعة النحوٌة

 ممغنط(.قرص )الشعرٌة ، الموسوعة 

 

 :المطلوبةالمرافق  - و

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  .ٔ
 قاعة تدرٌسٌة مناسبة ألعداد المستفٌدٌن     

 

 :وؼٌرها( والبرمجٌات اللوحات الذكٌةو مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌانات .ٕ
 جهاز عرض بوربوٌنت. -ٔ
 إنترنت. -ٕ
 مكبر صوت. -ٖ
 سبورة ذكٌة. -ٗ

 

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 التوجد   

 

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ج

 

 الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس:استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة من  -ٔ

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق -ٕ

 اٌزاتٍ. تمىٌَُا 
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 اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف. 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 دورات تدرٌبٌة فً طرابق تدرٌس التخصص.
 تحلٌل المشكبلت الواردة فً نموذج تحلٌل المقرر الجدٌد.

 .ورش عمل حول المقرر

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات 

 من مإسسة أخرى(:

 تحلٌل عٌنة من اختبارت الطبلب لتحدٌد مواطن القوة لتعزٌزها ، ومواطن الضعؾ لعبلجها.

 قبل الزمبلء المراجعة للتصحٌح من

 

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

 االستفادة من تحلٌل النتابج اإلحصابٌة لتقوٌم الطبلب فً تحسٌن المقرر.
 تحدٌث مصادر التعلم ومواكبة الجدٌد فٌها .

 االستفادة من آراء المختصٌن.
 التقوٌم منقبل ربٌس القسم.

 االطبلع على البحوث فً مجال التخصص.
 

 

              

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   استكمال التوصٌف:تارٌخ 

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 (2توصٌف مقرر الصرف )توصٌف 

 عرب3102
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 توصٌف مقرر دراسًنموذج 

 

        هـ22/2/3311  :تارٌخ التقرٌر        سطام بن عبد العزٌز جامعة األمٌر :ةاسم المؤسسة التعلٌم1ٌ. 

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم باألفبلج، كلٌة العلوم  ة:الكلٌ 2.

 وقسم اللؽة العربٌة وآدابها اللؽة العربٌةقسم  :القسم، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر.      بالسلٌل

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه: - أ

 عربٕٖٓٔ     رمز المقرر الدراسً:   (ٕ) الصرؾ اسم المقرر الدراسً:1.  .21

 (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتان            عدد الساعات المعتمدة: 2. 

)فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن   :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج)البرنامج 3.  .22

 :      هذه البرامج(كل هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 وآدابها اللؽة العربٌة و اللؽة العربٌة ابرنامج  .23

 اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً: 4.  .10

 والنحو من حملة الدكتوراه اللؽة من المتخصصٌن فً اللؽة العربٌةأعضاء قسم 

          الثانً السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: 5 . .13

  ال ٌوجد المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6.  .12

 ال ٌوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع المتطلبات 7.  .11

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة: 8 .13

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٔ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

  :النسبة       التعلم اإللكترونً ب     

 %ٕٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٓٗ :النسبة √ المراسبلت ث     

 %ٖٓ :النسبة √ أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات

 

 :األهداف - ب
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 هدف المقرر الرئٌس ؟ما  1.

 تطبٌق القواعد الصرفٌة تحدثا وكتابة

 )مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المعلومات أو مراجع بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  المقرر الدراسً .  اذكر2. 

 اإلنترنت، والتغٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.             

 :خطط ٌمكن تنفٌذها لتحسٌن المقرر

 اإللمام بكل ما هو مستحدث وجدٌد فً استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم. 

 المنشورة وغٌر المنشورة فً الجامعات والمجالت والدورٌات العربٌة  مراجعة البحوث والدراسات
 .واألجنبٌة

 .االستفادة من مستجدات نتائج البحوث فً تطوٌر المقرر 

 ا فً طرائق التعلٌم والتعلملإلفادة منه تطبٌقٌا  ٌةاللغو مجال الدراساتكل جدٌد فً  تابعةم. 

 .تطبٌق استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة 

  المقرر بشكل دوري.مراجعة 

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. المطلوب هنا وصٌؾ عام بالطرٌقة نفسها ال)مبلحظة: وصٌف المقرر الدراسً ت - ج

 :توصٌف عام للمقرر
 

 الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها:1. 

عدد  قائمة الموضوعات م

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 التذكَت والتأنيث 1

 العبلمات اليت يعرف هبا اظتؤنث: اظتلفوظة، اظتلحوظة - 

 التفريق بُت األلف األصلية واليت تكون مقصورة للتأنيث -

3 2 

 التمييز بُت األلف األصلية واليت تكون مقصورة للتأنيث  - ٕ

 اظتؤنث اضتقيقي واجملازي -
3 2 

 األشتاء اظتؤنثة اليت ال مذكر عتا والعكس - ٖ

 يف اظتعٌت والعكس ةاظتؤنثة يف اللفظ واظتذكر األشتاء  -
3 2 

 حكم رتع التكسَت واسم اصتنس واسم اصتمع ورتع اصتمع من حيث التذكَت والتأنيث - ٗ
3 2 
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 الفرق بُت اسم اصتنس اصتمعي ومفرده - ٘

 الصفات اطتاصة باإلناث اليت ال حتتاج إذل عبلمة تأنيث -
3 2 

 ولاالختبار الفصلي األ ٙ

 الصفات واألوزان اليت يستوي فيها اظتذكر واظتؤنث؛ فبل تلحقها تاء التأنيث -
3 2 

 التثنية واصتمع 1

  قاعدة األصل يف باب اصتمع ىو السماع -

 بيان أن قواعد اصتمع تقريبية للعلماء، ليست حاصرة وال صارمة -

 الفرق بُت اصتمع واسم اصتمع واسم اصتنس اصتمعي -

 اظتفرد ورتع اصتمعالفرق بُت رتع  -

3 2 

  صيغ رتوع القلة، ورتوع الكثرة، والتمييز بينهما يف االستعمال  - 8

 اصتموع اليت جاءت على غَت القياس -
3 2 

   بيان أن رتع التكسَت يرد األشياء إذل أصوعتا - 9

 طريقة التثنية واصتمع القياسيتُت -
3 2 

واظتمدود على اختبلف حاالتو إذل مثٌت ورتع سادل بنوعيو:  حتويل االسم الصحيح واظتقصور واظتنقوص - ٓٔ
 اظتذكر واظتؤنث

 الفرق يف اظتمدود بُت ما مهزتو أصلية أو منقلبة عن آخر أو للتأنيث -

 ما جيب يف ساكن العُت إذا رتع رتع مؤنث ساظتا، وما جيوز يف الضرورة -

3 2 

 االختبار الفصلي الثاين ٔٔ

 التصغَت

 أوزان التصغَت  - 

 تصغَت االسم الرباعي واطتماسي صحيحا كان، أو معتبل -

 تصغَت االسم الباقي على حرفُت -

 تصغَت االسم احملذوف منو بعض حروفو، وىو على أكثر من حرفُت -

 حكم ما آخره ألف تأنيث مقصورة عند تصغَته -

3 2 
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 تصغَت اظتؤنث اطتارل من عبلمة التأنيث -

 ف علةتصغَت ما فيو حرو  - 

 الذي يصغر من اصتموع، والذي ال يصغر، وسبب ذلك - ٕٔ

 تصغَت اسم اصتمع واسم اصتنس اصتمعي -

 تصغَت اظتثٌت واصتمع السادل بنوعيو -

 تصغَت األعبلم تصغَت ترخيم -

 بعض األلفاظ اليت جاء تصغَتىا على غَت القياس -

3 2 

  النسب ٖٔ

 على اضترف الذي قبل األخَت بسبب ياء النسب أشهر التغيَتات الصرفية اليت تطرأ -

 النسب إذل االسم اظتقصور الثبلثي، مراعيا أصلو الواوي أو اليائي -

 النسب إذل اظتقصور الرباعي فما فوقو -

 النسب إذل اظتنقوص الرباعي فما فوقو -

 ( صحيح البلم ومعتلهاَفعيلالنسب إذل ما جاء على وزن ) -

 ( صحيح البلم ومعتلهاعيلفُ وزن ) النسب إذل ما جاء على -

 ( صحيح البلم ومعتلهاةُعيمفُ ة،ُُوَفعيمالنسب إذل ما جاء على وزن ) -

3 2 

 حكم النسب إذل ما دل على اصتمع: عند القدماء، وعند اجملامع اللغوية اضتديثة - ٗٔ

 ما جيوز وما ال جيوز يف النسب إذل اصتمع -

 دون مراعاة شرطواطتطأ يف كثَت ؽتا نسب إذل اصتمع  -

 النسب إذل اصتمع اظتسمى بو -

 التفريق بُت اظتصدر الصناعي واالسم اظتنسوب -

 النسب إذل األشتاء اظتركبة بطريقة صحيحة: اظتركب اإلسنادي، واظتزجي واإلضايف -

 أشهر األلفاظ اليت خالفت القياس يف النسب -

3 2 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(: 2. 
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 دروس محاضرات 

 إضافٌة
 المجموع أخرى العملً معامل

ا   22 - - - - 22=33×2 الساعات المؤداة فعلٌا

 22 - - - - 22=33×2 الساعات المعتمدة

 

  خالل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -1

ا. ثالث ساعات  أسبوعٌا

 

ا لمخرجات التعلم  -3  ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع إلطار الوطنً للمؤهالت للمقرر وفقا
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

 .نظر إلى الشرح أسفل الجدول(ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم  :أوالا  -
ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - قٌاسها تعلم المقرر المستهدفة وطرق  أن تتسق مخرجاتبدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

من  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقرر أن ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجاللتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌس
 .مجاالت التعلم

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

 انزؼهى انًجبشش. o  الصرفً التحلٌل أنماط معرفة 1-1

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد انزؾشٚشٚخ

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  .رهخٛض انًبدح انؼهًٛخ 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

 األسماء صرٌفمعرفة ت 2-1

 التذكٌر والتأنٌث قضاٌا معرفة 3-1

 ٌرالتصغ آلٌات معرفة 4-1

 النسب آلٌات معرفة 5-1

6-1 
 

7-1 
 

 المعرفٌةالمهارات  2



 

 83انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 تطبٌق القواعد الصرفٌة 1_2

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o  انؼالعٛخ.االخزجبساد 

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

 اإلفادة من القواعد الصرفٌة فً فروع اللغة األخرى 2_2

   الصوتً بالمستوىالتصرٌف  ربط 3-2

  التركٌبً بالمستوىالتصرٌف  ربط 4-2

 الداللً بالمستوىالتصرٌف  ربط 5-2

6-2  

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

 القدرة على ممارسة العمل الجماعً. 3-1
o  ٙإششان انطالة ف

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o ػمذ انًُبظشاد انهغٕٚخ 

 انغًبػٛخ.

 

o  رمٕٚى أداء انطبنت أصُبء

 انًغًٕػخ.ػًم 

o الة يالؽظخ رفبػم انط

أصُبء انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

ثبنًٓبو فٙ انٕلذ 

 انًؾذد.

o ٕٚخ ؽشػ لؼبٚب نغ

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.

 

 تحمل مسؤولٌة التعلم الذاتً والتطوٌر الشخصً. 3-2

3-3  

3-4  

3-5  

3-6  

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 االتصال الشفهً والخطً بشكل فعال. 4-1
o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

كزبثٛخ ػٍ رمبسٚش 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد انًُضنٛخ

ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ. 

o  ٍرمٕٚى أداء انطالة ي

 خالل األداء ٔانؼشع.

o .رمٕٚى انزمبسٚش انكزبثٛخ 

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 انجالن ثٕسد.

o االػًبل انفٛذٕٚٚخ  رمٕٚى

 ػهٗ انجالن ثٕسد

 استعمال تقنٌة االتصاالت والمعلومات. 4-2

 استخدام األسالٌب اإلحصائٌة فٌما ٌتطلب ذلك  4-3

 استخدام األسالٌب الحسابٌة فٌما ٌتطلب ذلك  4-4

4-5  

4-6  

 حركٌة -مهارات النفسال 5

  o  o ال ٌنطبق 5-1
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5-2  

  

 

 خالل الفصل الدراسً:مهام تقوٌم الطالب جدول 5. 

مثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م
، خطابة، تقدٌم كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعً

 شفهً، مالحظة......الخ(

 نسبته من التقوٌم النهائً األسبوع المحدد له

 %5 ممتدة عرض شفوي)مشاركة(-3 1

 %10 السادس والحادي عشر األسبوعان اختبار أعمال السنة-2 2

 %35 ممتدة وواجبات على البالك بورد تدرٌبات -1 3

 %50 نهاٌة الفصل االختبار النهائً -3 4

 :همدعماإلرشاد األكادٌمً للطالب و - د

 ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌئة التعلٌمٌةأعضاء هٌئة التدرٌس ترتٌبات إتاحة 1. 

 (.  الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع    

 ساعتان أسبوعٌا، وذلك لـــ:

 اإلجبثخ ػٓ اعتفغبساد اٌطبٌت/اٌطبٌجخ فُّب َخـ ِىمىػبد اٌّمشس.1).

 .اٌٍغىَخِغبػذح اٌطبٌت/اٌطبٌجخ فٍ ِؼشفخ هشق اٌجذج فٍ وتت 2). 

 فٍ  دالالد األٌفبظ. (. ِغبػذح اٌطبٌت3

 َخ اٌتٍ َخطئ فُهب.فٍ تقذُخ ثؼل اٌّفهىِبد اٌٍغى (. ِغبػذح اٌطبٌت4

 مصادر التعلّمهـ. 

 : الكتب المقررة المطلوبة1. 

المواد المرجعٌة  قابمة الواردة فً ، وٌمكن االستفادة من الكتبال ٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافه  

  .أدناه

 : (وغٌرها والتقارٌر المجالت العلمٌةالكتب و) قائمة بمواد مرجعٌة أساسٌة2. 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب
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 هـ3332 مكتبة الرشد إبراهٌم الشمسان دروس فً علم الصرف

 شذا العرف فً فن الصرف
أحمد الحمالوي مراجعة 

 وشرح: حجر عاصً
 م3333 بٌروت

ء المجتمع  دار أصد  أحمد كحٌل األسماءالتبٌان فً تصرٌف 
 للنشر 

 هـ3323

راسة وصفٌة   -الصرف الوافً 
 ٌة  تطبً

 م2030 عالم الكتب الحدٌث د. هادي نهر

 هـ3320 طبعة دار الحدٌث القاهرة دمحم ػجذاٌخبٌك ػنُّخ المغنً فً تصرٌف األفعال
 

 : االجتماعً وغٌرها مواقع اإلنترنت ومواقع التواصلواإللكترونٌة  المواد3. 

ا. - ا وتعلٌما  وقع اللغة العربٌة تعلما

 عجائب من العربٌة . -

 .فنون اللغة العربٌة -

    مقهى اللغة العربٌة . -

http://www.al-mostafa.com/index.htm 
 مكتبة المصطفى

http://www.alwaraq.net/index 
 موقع الوراق

http://www.aleshkat.net/boos/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم 

http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/ 

الجمعٌة العلمٌة 

للغة السعودٌة 

 العربٌة

http://www.alukah.net/ األلوكة 

http://www.iwan7.com/ اإلٌوان 

http://www.alarabiyah.ws/ صوت العربٌة 

http://www.alfaseeh.com/vb/index.php 
 شبكة الفصٌح

http//pdfbooks.netvb/login.php 
منتدٌات الكتب 

 ة؟؟؟المصور
 

  :واللوائح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمجأي 4. 

 الموسوعة الشاملة./أقراص ممغنطة  -

 الموسوعة النحوٌة./ أقراص ممغنطة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  - و

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(وغٌرها، الدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات، 1. 

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 َتُ تذذَذ اٌمبػخ إٌّبعجخ ٌٍؾؼجخ ووفمبً ٌغؼخ اٌمبػخ ٌٍطالة وػذد اٌّمبػذ ثهب.

 :وغٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌانات2. 

 اٌمبػبد ثّبَه وعّبػبد ٌتغبػذ اٌّؼٍُ ػًٍ تىفًُ فىته اًٌ جُّغ اٌطالة ثبٌمبػخ.َتُ تجهُض  .1

 َتُ تجهُض اٌمبػخ ثأجهضح اٌؼشك إٌّبعجخ فُذَى ثشوجىتىس. .2

 َتُ تجهُض اٌمبػخ ثبٌغجىسح اٌزوُخ. .3

 َتُ تىفًُ اٌغجىسح اٌزوُخ واٌجشوجىتىس ثبٌىّجُىتش. .4

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها3. 

 ال ؽبعخ نًؼذاد يخزجش.

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ز

 :استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس1. 

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

  ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ.إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق 2.

 اٌزاتٍ. تمىٌَُا 

 .اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف 

 ٍتذسَظ اٌّمشس. اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ ف 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 

 إجراءات تطوٌر التدرٌس:3. 

  اٌذسط. ، وومغ أداح ٌمُبط اٌتفبػً داخً لبػخثقىسح دوسَخ ِشاجؼخ آساء اٌطالة واٌضِالء واٌشؤعبء 

 .وسػ ػًّ ودوساد تذسَجُخ ٌتُّٕخ ِهبساد أػنبء هُئخ اٌتذسَظ 

 .االجتّبػبد اٌذوسَخ ألػنبء اٌمغُ ٌتجبدي اٌخجشاد 

 .تىفُش اٌىعبئً اٌتؼٍُُّخ إٌّبعجخ ٌٍتخقـ 

 اسًتاتيجيات التعلم اظتستخدمة يف تطوير اظتهارات اظتعرفية:
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 أعٍىة دساعخ ............1.

 اٌقغُشح.ِجّىػبد إٌمبػ 2.

 اٌضَبساد اٌُّذأُخ.3.

 دنىس إٌذواد ودٍمبد إٌمبػ.4.

 أعٍىة إٌّبظشح.5.

 تذًٍُ وتفغُش اٌّبدح اٌؼٍُّخ.6.

 اٌجذج اٌؼٍٍّ ِٓ ِقبدس اٌّؼٍىِبد.7.

 اٌمشاءح إٌبلذح.8.

 اظتسئولية:اظتستخدمة يف تطوير مهارات العبلقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على حتمل التعليم  اسًتاتيجيات
 .ئؽشان اٌطالة فٍ إٌّبلؾبد اٌجّبػُخ 

 .تىىَٓ فشَك ػًّ إلٔجبص اٌىاججبد 

 .تىٍُف اٌطالة ثبإلؽشاف ػًٍ إٌّبؽو غُش اٌقفُخ 

 .ػمذ إٌّبظشاد اٌجّبػُخ 

 :مهارات االتصال، وتقنية اظتعلومات، واظتهارات اضتسابية )العددية(اسًتاتيجيات التعليم اظتستخدمة يف تطوير 
 بمشاد اٌقفُخ.اٌّذ 

 .اٌتذسَجبد اٌؼٍُّخ 

 .تىٍُف اٌطالة ثتٍخُـ اٌّبدح وػشمهب ػجش أجهضح اٌؼشك 

 .تىٍُف اٌطالة ثاجشاء اٌجذىث ثبعتخذاَ اٌتمُٕخ اٌذذَخخ 

  ٔذىَخ وٌغىَختىٍُف اٌطالة ثؼًّ تمبسَش وتبثُخ ػٓ ِىمىػبد. 

 إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسٌن مستقلٌن، 4. 

 والتبادل بصورة دورٌةا لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس من مؤسسة أخرى(:    

 .ِشاجؼخ اٌتقذُخ وتذلُك أوساق اإلجبثبد ِٓ ػنى هُئخ تذسَظ آخش 

 .فذـ اٌتقذُخ ِٓ ػنى خبسجٍ ػٕذ اٌذبجخ 

 َّىٓ اعتخذاَ وادذا أو أوخش ِٓ األعبٌُت اِتُخ:

  ٌجٕخ خبفخ ِٓ اٌمغُ.ػُٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ ثىاعطخ  وِشاجؼختذلُك  

 اٌتجبدي ثقىسح دوسَخً ٌتقذُخ االختجبساد ِغ هبلُ تذسَظ ِٓ ِإعغخ أخشي. 

 ٌاٌضِالء اٌزَٓ َذسعىْ ٔفظ اٌّمشس ثُٓتذلُك اٌّؾبسوخ واٌتجبدي فٍ اٌتقذُخ وا. 

 

 صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:5. 

 .ٌِشاجؼخ تىفُف اٌّمشس وِفشداته ثؾىً دوس 
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 دىي تىصَغ اٌّىمىػبد وهشق اٌتمىَُ اٌّتجؼخ  اٌّمشس راته هُئخ اٌتذسَظ ِّٓ َمىَ ثتذسَظ اعتطالع آساء

 .وغُشهب

 .تذذَج ِقبدس اٌتؼٍُ اٌّشتجطخ ثبٌّمشس 

  ٍاٌذساعبد اٌٍغىَخاالعتفبدح ِٓ آساء اٌّختقُٓ ف . 

  :ًِهبساد اٌمشاءح اٌتؼشف ػًٍ ِذي اعتفبدح اٌطالة ِٓ هزا اٌّمشس فٍ ِمشساد أخشي راد اٌقٍخ ِخ

 ، وتقُُّ وتطىَش اٌذسوط، واٌتذسَت اٌُّذأٍ. االعتّبع وِهبساد اٌذذَج واإلٌمبء وِهبساد

 .  االهالع ػًٍ األثذبث فٍ ِجبي اٌتخقـ 

 .اعتخذاَ ٔتبئج تمىَُ اٌطالة فٍ تطىَش اٌّمشس 

 .اٌّمبسٔخ ثّمشساد ِّبحٍخ فٍ جبِؼبد أخشي 

 .ُاٌّشاجؼخ اٌذوسَخ ٌٍّمشس ِٓ لجً اٌمغ 

 .األعبتزح اٌضائشوْ ٌّذبمشاد أعتبر اٌّمشس 

 ذاد تمبسَش ِٓ األعتبر.ئػ 

 َُإٌتبئج ِٓ لجً سئُظ اٌمغُ. تمى 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 

 

 

 السعودٌةالمملكة العربٌة 

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 (3علم المعانً )توصٌف مقرر 

 عرب3303
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

     هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :تارٌخ التقرٌر   سطام بن عبد العزٌزاألمٌر جامعة  :. اسم المإسسة التعلٌمٌةٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

وقسم اللؽة العربٌة  اللؽة العربٌةقسم  :القسم، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر.باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و - أ

 عربٔٓٗٔ  : رمز المقرر الدراسً     ( ٔ) المعانًعلم  المقرر الدراسً:  . اسمٔ .ٖ٘

 (ٓ+ٓ+ٕ)   ساعتان       . عدد الساعات المعتمدة: ٕ .ٖٙ

   :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ .1ٖ
 البرامج(هذه كل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 واللؽة العربٌة   وآدابها اللؽة العربٌةبرنامجا 

 والنقد الببلؼةاألدب وأعضاء لجنة . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .8ٖ
 

 المستوى الثانً . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ .9ٖ
 

 وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إنٙ .ٓٗ
 

  هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .ٔٗ
 

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .ٕٗ
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %8ٓ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٓٔ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٓٔ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

  :النسبة  المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات
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 :األهداف - ب

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 المتباٌنةمعرفة  مفهوم الببلؼة و علم المعانً  وأسسه  ودوره فً إنتاج المعنى فً النصوص 

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

 )نظام البوربوٌنت( العروض التقدٌمٌةلتقدٌم  للتعلم اإللكترونً بإتاحة الفرصة خصٌص نسبةت

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: وصٌف المقرر الدراسً ت -ج

 توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 

 مفهوم الببلؼة ونشؤتها وعبلقتها بعلوم العربٌة   -ٔ
 الفصاحة والببلؼة وشروط كل منهماالتفرٌق بٌن 

ٔ ٕ 

 ٕ ٔ عبلقة الببلؼة بالنقد األدبً بوصفها أداة ربٌسة فً تحلٌل النصوص

 عبلقة الببلؼة باإلعجاز

 أثر الببلؼة فً إظهار اإلعجاز القرآنً  -ٔ
 أثر الببلؼة فً إظهار اإلعجاز النبوي  -ٕ

 البدٌع(-البٌان-التمٌٌز بٌن علوم الببلؼة )المعانً

ٕ ٗ 

 علم المعانً:

 مفهومه -ٔ
 أهمٌته -ٕ
 عبلقته بالنحو  -ٖ

ٔ ٕ 

 أقسام الكبلم:

 تقسٌم الكبلم إلى خبر وإنشاء -ٔ
 مفهوم الخبر  -ٕ
 أضربه  -ٖ
 طرق إلقابه إلى المتكلم  -ٗ
 خروج الخبر عن مقتضى الظاهر -٘

ٔ ٕ 
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 اإلنشاء:

 مفهومه  -ٔ
 ؼٌر طلبً(–أنواعه) طلبً   -ٕ
 اإلنشاء الطلبً وأنواعه    -ٖ
 مفهوم األمر وصوره -ٗ

ٔ ٕ 

 وصوره.النهً  مفهوم   -٘
 تحلٌل نصوص فً أسالٌب األمر والنهً  -ٙ

ٔ ٕ 

 االستفهام:

 مفهوم االستفهام -ٔ
 صور االستفهام -ٕ
 أدوات االستفهام وأؼراضه -ٖ
 االستفهام الحقٌقً والمجازي -ٗ
 عن أسالٌب االستفهام.تحلٌل نصوص  -٘
 

ٔ ٕ 

 التمنً

 مفهوم التمنً  -ٔ

 أدواته . -ٕ

 صوره  -ٖ

ٔ ٕ 

 الترجً والتمنً

 التفرقة بٌن الترجً والتمنً   . -ٔ
 تحلٌل نصوص تتضمن أسالٌب التمنً والترجً . -ٕ

ٔ ٕ 

 النداء:      

 مفهوم النداء . -ٔ

 أدواته -ٕ

 أؼراضه -ٖ

 توظٌؾ النداء فً النصوص -ٗ

ٔ ٕ 

 إلنشاء ؼٌر الطلبً:ا

 طرق اإلنشاء ؼٌر الطلبً . 

 اإلسناد:

 :أحوال المسند إلٌه

 ذكر المسند إلٌه -ٔ
 حذفه -ٕ
 خصابصه -ٖ
 .الؽرض من حذفه وذكره -ٗ

ٔ ٕ 

 أحوال المسند:  

 ذكر المسند. -ٔ

 حذفه -ٕ

 خصوصٌة ذلك فً النص. -ٖ

ٕ ٗ 
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 أسرار ذكر المسند إلٌه والمسند وحذفهما فً بناء المعنى فً النص -ٗ

 نصوص تطبٌقٌة  . -٘

 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
2×33=22 - - - - 22 

 22 - - - - 22=33×2 الساعات المعتمدة

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -ٖ
 

 ت أسبوعًٌااساع ٖ

 

 ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٗ
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

ٔ-ٔ  

معرفة الببلؼة مفهومها نشؤتها علومها 

 أثرها فً القرآن والسنة

 

o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  االخزجبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

 علم المعانً مفهومه عبلقته بالنحومعرفة  1-2

الخبر مفهومه وأضربه وطرٌقة معرفة  ٖ-1
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 إلقابه

 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o يغًٕػبد انُمبػ 

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

 معرفة  األسلوب اإلنشابً وأنواعه   

 معرفه أسلوب األمر وصوره 

 أسلوب النهً وصورهمعرفة  

 معرفة أسلوب  االستفهام أنواعه 

 معرفة  التمنً وادواته وصوره 

 معرفة  النداء وأدواته وصوره 

معرفة  أحوال المسند إلٌه والؽرض من  

 ذكره وحذفه 

معرفة  أحوال المسند والؽرض من ذكره  

 وحذفه

 المعرفٌةالمهارات  2

 على  نصوص من القرآن.تطبٌق ما تعلمه  2-1

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o  اخزجبساد

 انًضأعخ.

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o  االخزجبساد

 انؼالعٛخ.

 تطبٌق ما تعلمه على  نصوص من السنة. 2-2

 تطبٌق ما تعلمه على  نصوص من التراث. ٖ-ٕ

 ؤولٌة ستحمل المالشخصٌة والعالقات مهارات  3

 القدرة على ممارسة العمل الجماعً . 3-1

o ششان انطالة فٙ إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

 انغًبػٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت

أصُبء ػًم 

 انًغًٕػخ.

o  رفبػم يالؽظخ

الة أصُبء انط

انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو

انطبنت ثبنًٓبو فٙ 

 انٕلذ انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

ؽشٚمخ انطبنت 

 يؼٓب.

تحمل مسإولٌة التعلم الذاتً والتطوٌر  3-2

 الشخصً

 

 

 

 

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4
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 االتصال الشفهً والخطً بشكل فعال. 4-1

o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد أدثٛخ

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء انطالة

يٍ خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ 

 ن ثٕسدانجال

 استعمال تقنٌة االتصاالت والمعلومات. 4-2

استخدام األسالٌب اإلحصائٌة فٌما ٌتطلب   

 ذلك

استخدام األسالٌب الحسابٌة فٌما ٌتطلب   

 ذلك

 حركٌة -مهارات النفسال 5

   ال ٌنطبق 5-1

5-2  

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -٘
تابة ك، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) المطلوبة من الطالبمهام التقوٌم  م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، مقال

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

 %ٕٓ ممتد بحث -عرض شفوي)مشاركة( أوراق عمل  ٔ

 %٘ٔ السادس  ٔاختبار أعمال السنة- ٕ

 %٘ٔ الحادي عشر  ٕاختبار أعمال السنة- ٖ

 %ٓ٘ نهاٌة الفصل االختبار النهابً ٗ

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل - د

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 ساعتان أسبوعٌا وذلك لــ: 

 اإلجابة عن االستفسارات فٌما ٌخص موضوعات المقرر. -ٔ

 المساعدة  فً التطبٌق على النصوص.  -ٕ

 مساعدة  الحاالت المتفوقة  فً تنمٌة مهارتها  -1
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  فً التؽلب على المشكبلت مساعدة الحاالت المتعثرة -3

 مصادر التعلّم -هـ

 :. الكتب المقررة المطلوبةٔ

الواردة فً قابمة المواد المرجعٌة  ، وٌمكن االستفادة من الكتبال ٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافه

 .أدناه

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌة) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة. ٕ 

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

 99ٔٔ مكتبة الخانجً عبد القاهر الجرجانً أسرار الببلؼة

 99ٕٔ دار المدنً جدة لجرجانً عبد القاهر  دالبل اإلعجاز

 981ٔ دار الكتب العلمٌة السكاكً مفتاح العلوم

 الخطٌب القزوٌنً اإلٌضاح 
دار الكتاب المصري 

 هرة اللبنانً، الق
 999 

 -البٌان–علوم الببلؼة ) المعانً 
 البدٌع(

 أحمد مصطفى المراؼً
دار اآلفاق العربٌة، 

 القاهرة
ٕٖٓٓ 

معانً فً  الجنى الدانً فً علم ا
ضوء كتاب اإلٌضاح فً علوم 

 اؼة  الب

إبراهٌم الجعلً ونجبلء 
 كردي

 ٕٔٓٓ مكتبة المتنبً

 م9ٕٓٓهـ/ٖٓٗٔ العربٌةدار النهضة  عبدالعزٌز عتٌق علم المعانً
 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد. ٖ

http://www.al-mostafa.com/index.htm 
 مكتبة المصطفى

http://www.alwaraq.net/index 
 موقع الوراق

http://www.lmeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم 

http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/ 

الجمعٌة العلمٌة 

السعودٌة للغة 

 العربٌة

http://www.alukah.net/ األلوكة 

http://www.iwan7.com/ اإلٌوان 

http://www.alarabiyah.ws/ صوت العربٌة 

http://www.alfaseeh.com/vb/index.php 
 شبكة الفصٌح

htp://pdfbooks.net/vb/login.php 
منتدٌات الكتب 

 المصور

 

 

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي ٗ

 .(ص ممغنط، )قرالشاملةالموسوعة  -

 الشعرٌة ، )قرص ممغنط(.الموسوعة  -

 :المطلوبةالمرافق  - و

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٙ
 

 ألعداد المستفٌدٌن بةمناسقاعة تدرٌسٌة 

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 نترنتاإل –بوٌنت  جهاز عرض بور

 ــ شبشخ ػشع ـ شجكخ رهفضٚضَٛخ طٕد يكجش

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 التوجد ـــــــــ

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ز

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

  تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس.اعتجبٔخ 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق. ٕ

 اٌزاتٍ. تمىٌَُا 

 ًاٌٍفظٍ داخً اٌقف اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػ. 
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 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 التدرٌس  هٌبة دورات تدرٌبٌة ألعضاء

 () نموذج تحلٌل تقرٌر المقرر الجدٌد فً تقرٌر المقرر اقشة مشكبلت الفصل السابق الوارد ذكرهامن

 

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

الواجبات مع طاقم تدرٌس  مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من

 من مإسسة أخرى(:

  بلبتحلٌل نتابج االختبارات الفصلٌة والنهابٌة ومعرفة مواضع ضعؾ الط

 مومشاركاته بلبتدقٌق أعمال الط

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

 للزمن المحدد مراجعة مفردات المقرر ومدى مبلءمتها

 . المقرر ومدى مبلءمته لمستوى الطبلب مراجعة محتوى

 تسجٌل المبلحظات فً الجانبٌن أعبله .

 العمل على عبلج القصور فً أي من الجانبٌن

 

              

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  البرنامج:اسم منسق 
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 وتحلٌل النصوص مدخل إلى النقدتوصٌف مقرر 

 عرب3203
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 وذج توصٌف مقرر دراسًنم

 

  هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :خ التقرٌرتؤرٌ ز جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌة: التعلٌمٌ . اسم المإسسةٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و - أ

 عربٔٓٙٔ :رمز المقرر الدراسً مدخل إلى النقد وتحلٌل النصوص . اسم المقرر الدراسً: ٔ .ٖٗ

 (ٓ+ٓ+ٕ) عتانسا           . عدد الساعات المعتمدة: ٕ .ٗٗ

  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ .٘ٗ
 هذه البرامج(كل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 برنامجا اللؽة العربٌة واللؽة العربٌة وآدابها

 لجنة األدب والنقد. اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .ٙٗ
 

 الثانًالمستوى كادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: . السنة أو المستوى األ٘ .1ٗ
 

  . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:ٙ .8ٗ

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .9ٗ
 

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .ٓ٘
 

 ٌنطبق(:. نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما 9

 %ٓ٘ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٕٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

  :النسبة  المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 

 تعلٌقات
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 :األهداف - ب

 الربٌس ؟هدؾ المقرر ما . ٔ

 أن تتعرف عمى آليات تحميل النصوص األدبية

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

 

 المقرر بمواقع أعضاء ىيئة التدريس .ربط أنشطة  -

 عمى التطبيقات النقدية المتنوعة . تخصيص جزء تطبيقي داخل المكتبة ليتعرف الطالب

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  - ج

 توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 التً  ٌنبؽً تناولها:الموضوعات  - ح

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

  :واألديب األدب -1
  فنبنو(-وظائفو –مساتو  -)مفهبمو األدب: -
 األ عاد النفسية واالجتماعية والثقافية -خصائص أسوبب ادلبدع األديب: ) -

 (لإل داع

ٔ ٕ 

عالقتو  الفنبن وادلعارف -أصبلو ومراحل تلطبره  – أنباعو-مفهبمو)النقد: -2
 الناقد األديب(.خصائص  -األخرى

ٔ ٕ 

 ٕ ٔ خصائصها وتداخوها (-مفهبمهااألجناس األد ية ) -3    

-النص وادلتوقي-عالقتو  الوغة-خصائصو-عناصره-النص األديب:)مفهبمو -4
 النص والسياق(

ٔ ٕ 

 ٕ ٔالشكل -البنية السلطحية والبنية العميقة-) ناء النص الفين مستويات النص األديب-5
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 ادلبىن وادلعىن( -وادلضمبن

 :التحويل والنقد األديب لونصبصحتليل النص األديب-6

 التحويل السياقي) اعتماد ادلناىج اخلارجية كالتارخيي والنفسي واالجتماعي( 

 والبنيبية والسيميائية( التحويل النصي) اعتماد ادلناىج الداخوية كاألسوب ية

ٔ  

مستبيات التحويل -لونصبص)مبادئ التحويل االسوبيب التحليل األسلويب -7
 األسوبيب( منبدج تلطبيقي

ٔ ٕ 

مستبيات التحويل البنيبي( -خصائصها–لونصبص: )البنية  التحليل البنيوي -8
 منبدج تلطبيقي

ٔ ٕ 

االستهالل -احلباشي-اإلىداء-ادلقدمات-العنبان-)الغالفعتبات النص -9
 واخلتام( منبدج تلطبيقي

ٔ ٕ 

-الصبرة الشعرية- نية القصيدة-الفباتح واخلبامت-.)العنبانحتليل النص الشعري-11
 اإليقاع( منبدج تلطبيقي

ٕ ٕ 

 ٕ ٔ مقامة( منبدج تلطبيقي-رسالة-)خلطبة حتليل النص النثري -ٔٔ

-عناصر السرد-البنية السردية-السارد-:) مفهبم السردالسرديحتليل النص  -ٕٔ
 الرؤية السردية(منبدج تلطبيقي

ٕ ٕ 

 8ٕ ٗٔ مجموع األسابٌع وساعات االتصال الدراسً

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
2×33=22 - - - - 22 

 الساعات المعتمدة
2×33=22 - - - - 22 
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 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -ٖ
 

 ساعتان أسبوعٌا

 

وطرق قٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٗ
 ها:تدرٌس

 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  حظة أنه ال ٌتطلب من كل مقرر، مع مبللتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

 انًجبشش.انزؼهى  o معرفة المفاهٌم الجمالٌة والخلقٌة لؤلدب - ٔ-ٔ

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

 معرفة أسس النقد الموضوعٌة وخصابصها - 1-2

 األجناس األدبٌة.معرفة خصابص  - ٖ-1

 معرفة آلٌات تحلٌل النصوص األدبٌة - 

 التعرؾ على العتبات النصٌة - 

 التمٌٌز بٌن النصوص األدبٌة الشعرٌةوالنثرٌة - 

 المعرفٌةالمهارات  2

 معرفة خصابص النصوص الفنٌة 2-1

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o ٙاعزشارٛغٛخ انزؼهى انزجبدن. 

o  اخزجبساد

 انًضأعخ.

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o  االخزجبساد

 انؼالعٛخ.

o ٌرمٕٚى األلشا 

 معرفة العالقة بٌن المبدع والنص والمتلقً 2-2

 اكتساب طرائق جدٌدة فً النقد والتحلٌل ٖ-ٕ
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 ؤولٌةستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

 التعاون مع اآلخرٌن 3-1

o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة ثزهخٛض

انًبدح ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o  ركهٛف انطالة ثؼًم

ػٍ رمبسٚش كزبثٛخ 

يٕػٕػبد َؾٕٚخ 

 ٔطشفٛخ.

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء انطالة

األداء يٍ خالل 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

 )انفٛذٕٚ( حًظٕسان

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

 تقبل اآلراء الجدٌدة 3-2

  المعلومات والمهارات العددٌةتقنٌة مهارات االتصال ومهارات  4

 االتصال الشفهً والخطً بشكل فعال. 4-1

o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة ثزهخٛض

انًبدح ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء انطالة

يٍ خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ 

 الن ثٕسدانج

 استعمال تقنٌة االتصاالت والمعلومات. 4-2

استخدام األسالٌب اإلحصابٌة فٌما   

 ٌتطلب ذلك

استخدام األسالٌب الحسابٌة فٌما ٌتطلب   

 ذلك

 حركٌة -مهارات النفسال 5

القدرة على االستماع الجٌد للنماذج  5-1

 ؽم انًشكالد. - o المقروءة

o - .َٙٔانزؼهى انزؼب 

o - .انخشائؾ انزُْٛخ 

o - .نؼت األدٔاس 

o -   ٍرمٕٚى انطالة ي

خالل ؽهمبد 

 انًُبلشخ. 

o -  رمٕٚى االخزجبساد

 االنكزشَٔٛخ.

o -  رمٕٚى أَشطخ

 القراءة بطرٌقة تفاعلٌة مع النص 5-2
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  انًُزذٚبد
  

  

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -٘
، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، تابة مقالك

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

 %ٖٓ والحادي عشر السابع ار أعمال السنةباخت ٔ

 %ٓٔ العاشر عمل فردي ٕ

 %٘ الثانً عشر عمل جماعً:حلقة نقاش ٖ

 %٘ مستمر التقوٌم المستمر ٗ

 %ٓ٘ نهاٌة الفصل االختبار النهابً ٘

 %ٓٓٔ  المجموع ٙ

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل - د

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 وذلك لـ: أسبوعٌا ساعات ثبلث

 اإلجبثخ ػٓ اعتفغبساد اٌطبٌت فُّب َخـ ِىمىػبد اٌّمشس.(. 1

 ِؼشفخ ِفشداد اٌّمشس وِهبساته. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ. )2

  .اٌتٍ َتٕبوٌهب اٌّمشس اٌجىأت اٌتطجُمُخفٍ   (. ِغبػذح اٌطبٌت3

 .اٌّفهىِبد(. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ تقذُخ ثؼل 4

 مصادر التعلّم -هـ

  :الكتب المقررة المطلوبة .ٔ
ال يبجد كتاب واحد يشمل مفردات ادلقرر وحيقق أىدافو، وديكن االستفادة من الكتب الباردة يف قائمة ادلباد ادلرجعية 

 أدناه.

 :(وؼٌرها والتقارٌر الكتب والمجبلت العلمٌة ) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة .ٕ

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

د.عبدالقادر أ ب شريفة،  مدخل إىل حتويل النص األديب
 وحسٌن اليف قزق

 ىـ.1428م/2118 4، طدار الفكر، عمان
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مدخل إىل النقد األديب والبالغة وحتويل 
 النصبص

  ية،  ًنوتالعر دار النهضة م فرج شًن سا

طبيعتو، نظرياتو، )التذوق األديب: 
 مقبماتو،معايًنه، قياسو(

 2113  رفكالدار  شعبان عبد الباري 

البنية الصبتية يف حتويل اخللطاب الشعري
 الشعر

 1991 الدار العومية لوكتاب زلمد العمري

 سحر سويمان اخلويل،  ادلدخل إىل تذوق النص األديب 
 

211 دار البداية. 

يف تشكل اخللطاب النقدي مقار ات 
 منهجية معاصرة

 1998 األىوية لونشر  عبد القادر الر اعي

 1983 ادلؤسسة اجلامعية شكري عزيز ماضي نظرية األدب

 2116 دار الشروق إحسان عباس تاريخ النقد األديب عند العرب 

 1981 دار هنضة مصر زلمد مندور النقد والنقاد ادلعاصرون 

 2111 شركة النشر والتبزيع زلمد مفتاح النص من القراءة إىل التنظًن

 2112 مركز اإلمناء احلضاري مندر عياشي األسوب ية وحتويل اخللطاب

 1978 مكتبة اإلصلوبادلصرية صالح فضل النظرية البنائية 

 م1998ىـ/1419 النادي األديب  الرياض سعد البازعي  إحاالت القصيدة

 2115 ادلغرب –ادلركزالثقايف العريب  زلمد مفتاح   رتاتيجية التناصاخللطاب الشعري: اسويل حت

جًنار جينيت ترمجة عبد  عتبات
 احلق  وعا د

 2118 منشبرات االختالف
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 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد. ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah بدية لوغة العر يةاجلمعية العومية السع

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws  صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة
 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمثل البرمجمواد تعلٌمٌة أخرى . أي ٗ

 .(ص ممغنط، )قرالموسوعة الشاملة -

 الشعرٌة ، )قرص ممغنط(.الموسوعة  -

 :المطلوبةالمرافق  - و

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٔ
 ة محاضرات مناسبة ألعداد الطلبةلكل شعبة قاع . 

 . مكتبة خاصة بالكلٌة مجهزة بؤدوات ووسابل التعلٌم 
 

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو اآللً )أدوات عرض البٌانات. مصادر الحاسب ٕ

 ؟؟؟

 

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ز

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

  االعزجبَبد 

  اعزخذاو ؽهمبد َمبػ يغ ػذد يؾذٔد يٍ انطبنجبد 

  اخزجبساد أػًبل انغُخ 

  االخزجبساد انشفٕٚخ 

 انزذسٚجبد ٔاألَشطخ 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق. ٕ

 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

  اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف.اعتخذاَ أداح ٌمُبط 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

  ذات عالقة مبضمبن ادلقرر و طرق تدريسو.حضبر لقاءات عومية و ندوات 

  .عقد  رامج تدريبية 

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

 تبارات التحريرية االخ 

  التقبمي ادلستمر 

 إعداد حببث وعروض يف ادلقرر 

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

 لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعؾ فً هذا المقرر  لقاءات دورٌة مع الطلبة -ٔ

 عقد مقارنة بٌن هذا المقرر فً هذه الجامعة والمقرر نفسه فً جامعة أخرى  -ٕ
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 . المقرر مفردات حول آرابهم لمعرفة أخرى عاتامج فً أساتذة إلى المقرر توصٌؾ إرسال -ٖ

 .  ذاته التخصص فً التدرٌس هٌبة أعضاء آراء استطبلع -ٗ

 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

                                                                    

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 األكادٌمًالهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد 

 

 

 

 

 

 

 

 المكتبة العربٌةتوصٌف مقرر 

 عرب3201
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 ًنموذج توصٌف مقرر دراس

 

  هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :خ التقرٌرتؤرٌ ز جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌة: . اسم المإسسة التعلٌمٌٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و - أ

 عرب8ٓ1ٔ :رمز المقرر الدراسً   المكتبة العربٌة   . اسم ورمز المقرر الدراسً: ٔ .ٔ٘

 (ٓ+ٓ+ٕساعتان )                    . عدد الساعات المعتمدة: ٕ .ٕ٘

  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ .ٖ٘
 هذه البرامج(كل قابمة ب)فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد 

 برنامجا اللؽة العربٌة واللؽة العربٌة وآدابها

 اللؽة العربٌةأقسام أعضاء  . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .ٗ٘
 

 الثانً المستوى  . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ .٘٘
 

 ال ٌوجد المقرر)إن وجدت(:. المتطلبات السابقة لهذا ٙ .ٙ٘
 

 ال ٌوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .1٘
 

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .8٘
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٔ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٓٗ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات

 



 

 112انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 :األهداف - ب

 .هدؾ المقرر الربٌس ما  .ٔ

 . لئلفادة منها يف ْتوثو وطرق التعامل معها  الًتاث العريب تعريف الطالب بأىم مصادر

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

 . قدًن التدريبات اظتطلوبة إلكًتونيابت بلباللكًتوين بإتاحة النظام للطختصيص نسبة للتعلم ا
 .االستفادة من تقرير اظتقرر بعد تطبيق اطتطة فعليا يف تطوير اطتطة وحتسينها.

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  - ج

  توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

كيفية البحث يف تاريخ اظتكتبات العامة واطتاصة ـ   عن حملة-مدخل: مفهوم اظتكتبة
 .لفرق بُت اظتصدر واظترجعا -اظتكتبة

1 2 

 اظتصادر الدينية–أوال 
 الرواية-التدوينمفهوم حركة التدوين:

 تدوين القرأن الكرًن واضتديث النبوي وعلومهما
 الكّشاف(-القرآن )جامع البيان تفسَت-تدوين القرآن الكرًن-

1 2 

صحيح )-:الرواية وتدوين اضتديثوعلوم الشريعة تدوين اضتديث النبوي الشريف-
البن ) اظتغٍت ( ، وهتذيب التهذيب ( للعسقبلين) و ،(صحيح مسلمو  البخاري

 )اجملموع ( للنوويقدامة ، و

1 2 

 اظتصادر اللغوية–ثانيا 
 التدوين وعلوم اللغة:

لسان -الصحاح -أساس الببلغة-اظتعاجم: معاجم األلفاظ )معجم العُت-
 القاموس احمليط(-العرب

جواىر -اينأللفاظ الكتابية للهمذا -البن السكيت معاجم اظتعاين:كتاب األلفاظ-

1 2 
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 لقدامة بن جعفر. األلفاظ
 ة.اظتخصص البن سيد-للثعاليب فقو اللغة 

ي، إنباه الرواة على أنباه الرواة النحويُت واللغويُت للزبيدكتب الطبقات:طبقات -
 .للقفطي، بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت والنحاة للسيوطي. 

اطتصائص البن جٍت،  -سيبويو كتاب-النوادر أليب زيد: وببلغية مصادر لغوية
 أسرار الببلغة للجرجاين. –دالئل اإلعجاز للجرجاين 

1 2 

 :التدوين األديب–ثالثا 
 رواية الشعر، وصناعة دواوين القبائل والشعراء

 اجملموعات الشعرية -
 األمارل  - اضتماسات -رتهرة أشعار العرب -األصمعيات -اظتفضليات

2 4 

الشعر والشعراء -:طبقات فحول الشعراء للجمحيتراجم الشعراء واألدباء
معجم الشعراء  -اظتؤتلف واظتختلف لآلمدي -لؤلصفهاين األغاين -قتيبة البن

الذخَتة يف  -للثعاليب يتيمة الدىر -لياقوت اضتموي معجم األدباء -للمرزباين
  البن بسام الشنًتيٍت. ػتاسن أىل اصتزيرة

2 4 

العقد  - للمربد الكامل - للجاحظ البيان والتبيُتكتب الثقافة األدبية العامة: 
هناية األرب يف فنون  -أليب الفرج األصفهاين األغاين  - البن عبدربو الفريد
  .األدب

1 2 

-البن حزم نساب العربأ :رتهرةواصتغرافيا والتاريخ والًتاجم كتب األنساب-رابعا
صفة جزيرة العرب  -الوايف بالوفيات للصفدي -الكامل البن األثَت-تاريخ الطربي

معجم ما استعجم من أشتاء الببلد  -لياقوت اضتموي معجم البلدان -للهمداين
 .واظتواضع للبكري

1 2 

 -البن الندًن  الفهرست - عيون األخبار البن قتيبة الكتب اظتوسوعية: -خامسا
 صبح األعشى -يف فنون األدب للنويري هناية األرب -للفارايب إحصاء العلوم

 كشف الظنون للحاجي خليفة.  -للبغدادي خزانة األدب-للقلقشندي

1 2 

  :ةديثاظتراجع اضت -سادسا
 دوائر اظتعارف. -
 اظتنجد. -اظتعجم الوسيطاظتعاجم اضتديثة:  -
 اجملموعات: رتهرة خطب العرب، ألزتد زكي. -

1 2 
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 ـظهر اإلسبلم( -ضحى اإلسبلم -فجر اإلسبلمأزتد أمُت ) السبلسل: مثل كتب -
 .(معجم اظتؤلفُت لعمر رضا كحالة -كتب الًتاجم : )األعبلم طتَت الدين الزركلي -
 كتب اظتصطلح: )مصطلحات اللغة واألدب جملدي وىبة( . -
 كتب التأريخ العريب: كتب شوقي ضيف وعمر فروخ وأضراهبما. -

 2 1 (تصنيفها وتوثيقها علميا الكتب اإللكًتونية: ) -سابعا         

 28 14 غتموع األسابيع ووحدات االتصال الدراسي

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
2×33=22 - - - - 22 

 22 - - - - 22=33×2 الساعات المعتمدة

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -ٖ
 

 أسبوعٌا  ثالث ساعات 

 

 ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٗ
 (الوطنً للمإهبلتاإلطار الخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

االخزجبساد  o انزؼهى انًجبشش. oفئة بوصفها الطالب اظتصادر اظترجعية  يتعرف 1-1
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 انًُبلشخ انفؼبنخ. o  متميزة من فئات أوعية اظتعلومات

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

 انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

طبيعة الًتاث العريب وأمهيتو وقيمتو تفهم  1-2
 التعامل معو .كبلت ومش

التقوًن الفردي وما يتميز بو  التعرف على منهج 3-1
 ىذا اظتنهج يف غتال الًتاث العريب .

 المعرفٌةالمهارات  2

ن ادلصادر ادللطوب ة ادلعوبمة م يستخرج اللطالبأن  2-1
  سهبلة ويسر 

 

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

 

 

o  اخزجبساد

 انًضأعخ.

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o  االخزجبساد

 انؼالعٛخ.

مكان ادلعوبمة ادللطوب ة من ادلصدر  حيدد اللطالبأن  2-2
 احملدد  سهبلة ويسر

 مهارة اللطالب يف استخدام مفردات ىذه الفئة 3-2

مهارة اللطالب يف ر ط ادلشكالت البحثية البسيلطة أو  4-2
ادلركبة اليت تتلطوب خلطبات عديدة ولوحصبل عوى 

 ادلعوبمات  ادلفردات ادلدروسة .

5-2  

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

البحثٌة فً أن ٌبدي الطالب اهتماما بتطوٌر قدراته  3-1

ششان انطالة فٙ إ o استخراج المعلومة 

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 غٛش انظفٛخ. انًُبشؾ

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

 انغًبػٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت

أصُبء ػًم 

 انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انط

انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو

انطبنت ثبنًٓبو فٙ 

 انٕلذ انًؾذد.

 مهارة التعاون مع اآلخرٌن أن تتعزز لدى الطالب 3-2

أن ٌستطٌع الطالب إنجاز بعض ما ٌكلؾ به  ضمن  3-3

 الفرٌق .

أن ٌظهر الطالب التزاما بالقٌم األخبلقٌة فً إنجاز ما  3-4

 ٌسند إلٌها وتقدٌمه .
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o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

ؽشٚمخ انطبنت 

 يؼٓب.
  مهارات االتصال ومهارات تقنية اظتعلومات واظتهارات العددية 4

 أن يتباصل اللطالب مع اآلخرين  لطريقة فاعوة  4-1

o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء انطالة

يٍ خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ 

 انجالن ثٕسد

أن يعرب اللطالب  أسوب و عن ادلعوبمات األساسية   4-2
 لونص ادلقروء

أن يستلطيع اللطالب تبظيف التقنية احلديثة لتلطبير  4-3
 القرائية  مهاراتو 

 حركية -اظتهارات النفس 5

   ال ٌنطبق 5-1

5-2    

  

 

 الفصل الدراسً:خبلل الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -٘
تابة ك، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، مقال

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

من خالل التكويفات اآلتية  القرائية يف الًتاث خريطة اظتدى والتتابع للمهارات  ٔ
 –يرسم خارطة معرفية لومقروء  –توخيص ادلقروء   –))حتويل مضمبن ادلقروء 

  -يبضح رأيو يف القيم اليت يتضمنها ادلقروء -حتري األلفاظ ادلستخدمة يف ادلقروء  
اختيار نص خيتوف مع ادلقروء يف  –اختيار نص يتبافق مع ادلقروء يف الفكرة الرئيسة 

 يعول سبب تأييده لفكرة النص أو رفضو (   –الفكرة الرئيسة 

 %ٕٓ ممتدة 

 %٘ٔ السادس  ) حاسوبً ( ٔاختبار تحصٌلً  ٕ

 %٘ٔ العاشر  ) حاسوبً ( ٕاختبار تحصٌلً  ٖ



 

 117انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 %ٓ٘ نهاٌة الفصل الدراسً  اختبار نهابً  ٗ

٘    

ٙ    

 :همدعمللطالب ورشاد األكادٌمً اإل - د

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 ًالتعرٌف بأهمٌة الساعات المكتبٌة ودورها التكمٌل . 

  لتنمٌة المهارات القرائٌة وضع حلول عالجٌة أو تطوٌرٌة 

 ٌختار أستاذ المادة ٌومٌن على األقل باالتفاق مع الطالب 

 ًال تقل الساعات المكتبٌة عن ساعتٌن وٌراعى فٌها عدد ساعات الجدول التدرٌس 

 

 

 مصادر التعلّم -هـ

 

 :. الكتب المقررة المطلوبةٔ

مفردات ادلقرر  شكل كامل، وديكن اإلفادة من الكتب الباردة يف ادلباد ادلرجعية األساسية يف تغلطية ال يبجد كتاب واحد يشمل 
 .مفردات ادلقرر

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة. ٕ 

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

 1991 جامعة دمشق، دمشق لودكتبر زلمد رضبان الداية ادلكتبة العر ية ومنهج البحث
 1993 مكتبة دار الفتح، دمشق  وسيأرلد اللطرلودكتبر نظرة تارخيية يف حركة التأليف عند العرب

 1999 دار الفكر العريب، القاىرة لطاىر أمحد ادلكالد.   بمصادر األديف دراسة 

 1977 دار غريب، القاىرة  عز الدين إمساعيل  ادلصادر األد ية والوغبية يف الرتاث العريب 

دار ادلعرفة اجلامعية،  .د. السعيد البرقي يف مصادر الرتاث العريب
 1998 اإلسكندرية

 1991 مكتبة دار الشرق،  ًنوت د. عمر الدقاق مصادر الرتاث العريب

 -حوبمنشبرات جامعة  زلمبد فاخبري مصادر الرتاث والبحث يف ادلكتبة العر ية
 م1998ىـ/1419 حوب
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 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد. ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة
 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي ٗ

 .(ممغنط ص)قر الموسوعة الشاملة -

 )قرص ممغنط(. الشعرٌة الموسوعة  -

 :المطلوبةالمرافق  - و

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٔ
  معمل صوتً – مناسبةقاعة تدرٌسٌة                  

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 نترنتاإل –جهاز عرض بور بوٌنت 

 طٕد يكجش

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: )حددهامصادر أخرى -ٖ

 

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ز

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

  االعزجبَبد 

  ٍانطالةاعزخذاو ؽهمبد َمبػ يغ ػذد يؾذٔد ي . 

  أػًبل انغُخ .اخزجبساد 

 . االخزجبساد انشفٕٚخ 

 انزذسٚجبد ٔاألَشطخ. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق. ٕ

 اٌزاتٍ. تمىٌَُا 

 اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف. 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

  فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس.دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 دورات تدرٌبٌة ألعضاء التدرٌس 

 ) نموذج تحلٌل تقرٌر المقرر الجدٌد ( فً تقرٌر المقرر اقشة مشكبلت الفصل السابق الوارد ذكرهامن

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

 .بمعرفة مواضع ضعؾ الطبلنهابٌة وحلٌل نتابج االختبارات الفصلٌة والت

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

  تحدٌث مصادر التعلم للمقرر فً ضوء ما ٌستجد. 
 واإلفادة من نتابجها فً تحسٌن المقرر وٌم الطبلبتحلٌل النتابج اإلحصابٌة لتق. 

 .  االطبلع على األْتاث يف غتال التخصص 

 ائج تقوًن الطبلب يف تطوير اظتقرر.استخدام نت 

 .اظتقارنة مبقررات ؽتاثلة يف جامعات أخرى 
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 .اظتراجعة الدورية للمقرر من قبل القسم 

 .األساتذة الزائرون حملاضرات أستاذ اظتقرر 

 .إعداد تقارير من األستاذ 

 ًن النتائج من قبل رئيس القسم.و تق 

 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   استكمال التوصٌف:تارٌخ 

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌؾ مقرر دراسً٘مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 (3عروض وموسٌقا الشعر )التوصٌف مقرر 

 عرب3303
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

  هـ1ٖٗٔ  /ٙ/ٕٙ :تارٌخ التقرٌر         جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌزم المإسسة : . اسٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر بالسلٌلباألفبلج، كلٌة العلوم 

 وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و - أ

 عرب9ٓٔٔ     :رمز المقرر ( ٔ) الشعر موسٌقاالعروض و: . اسم ورمز المقرر الدراسًٔ .9٘

 (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتان . عدد الساعات المعتمدة: ٕ .ٓٙ

 وبرنامج اللؽة اللؽة العربٌةبرنامج   :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ .ٔٙ
 العربٌة وآدابها

 هذه البرامج(كل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب

اللؽة العربٌة وقسم اللؽة قسم أعضاء . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .ٕٙ
 العربٌة وآدابها المتخصصٌن

 الثانً. السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ .ٖٙ
 

 ال ٌوجدالمهارات :  . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:ٙ .ٗٙ

 ال توجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .٘ٙ

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .ٙٙ

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٖٓ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٕٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 

 تعلٌقات

 

 :األهداف - ب

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 بٌات إلى بحورها.أن ٌجٌد الطالب الكتابة العروضٌة وٌستطٌع نسبة األ 

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ
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   .المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(. 

 

تخصٌص نسبة للتعلم اإللكترونً بإتاحة الفرصة لتقدٌم العروض التقدٌمٌة )نظام البوربوٌنت( و) نظام 

 الببلك بورد(

 درٌس الحدٌثة .تطبٌق استراتٌجٌات الت

 مراجعة المقرر بشكل دوري.

 .االستفادة من مستجدات البحوث والنشر فً هذا المجال

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  - ج

 توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 ٕ ٔ مقدمة فً علم العروض وأهمٌته وواضعه

 ٕ ٔ .والفاصلةأهم المصطلحات العروضٌة ، كالوتد 

والفرق بٌنها وبٌن  (وحروؾ الحذؾ الكتابة العروضٌة )حروؾ الزٌادة

 الكتابة اإلمبلبٌة وبٌن ما ٌعتد به فً الوزن وما ال ٌعتد.

ٔ ٕ 

 مكونات التفعٌلة الواحدة وأجزاإها

 التفعٌبلت المكونة لعامة البحور.

ٔ ٕ 

( ووصفها الزحافات والعللأهم التؽٌرات التً ٌمكن أن تصٌب كل تفعٌلة ) 

 وتسمٌة أشهرها بؤسمابها االصطبلحٌة.

ٔ ٕ 

تحوٌل كل تفعٌلة إلى التفعٌبلت التً ٌمكن أن تنتج عنها بعض الزحافات 

 والعلل.

ٔ ٕ 

وصؾ األبٌات وأجزابها بؤوصافها والتفرٌق بٌن التام  والمجزوء والمشطور 

 والمنهوك

ٔ ٕ 

الستة عشر وتفعٌبلت كل بحر واألبٌات التً نظمت للتذكٌر  البحور الشعرٌة

بها: مع أوزان البحور منؽمة تنؽٌما صوتٌا صحٌحا، وتعٌن البحر الذي ٌنتمً 

إلٌه كل بٌت وتعٌن الضرب والعروض وما ٌستعمل تاما ومجزوءا وذلك 

 بحسب التوزٌع التالً :

 )بحر الطوٌل

ٔ ٕ 
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 ٕ ٔ   المدٌد – البسٌط

 ٕ ٔ الكاملالوافر ـ 

 ٕ ٔ الرمل ـ الخفٌؾ  

 ٕ ٔ الهزج ـ المضارع ـ المقتضب 

 ٕ ٔ المجتث ـ المتدراك

 تدرٌبات على :

 الكسر الواقع فً البٌت .-ٔ 

 إصبلح البٌت المكسور بما ٌقٌم وزنه.-ٕ

أهم التؽٌرات الممكنة فً عروض البٌت وضربه وفً حشوه)التفعٌبلت -ٖ

 .الداخلٌة (

 

ٔ ٕ 

 على:التدرٌب 

 .تؽٌٌر ألفاظ  فً البٌت بؤلفاظ مبلبمة -1
 إكمال ألفاظ ناقصة فً البٌت أو جملة كاملة. -2

ٔ ٕ 

 

 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
2×33=22 - - - - 22 

 22 - - - - 22=33×2 الساعات المعتمدة

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -ٖ
 

 ساعتان أسبوعٌا

 

 ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٗ
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 
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نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم كل مجالٌتضمن مخرجات تعلم من 

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول      

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

نشؤة علم العروض  أن ٌعرؾ الطالب ٔ-ٔ

 وواضعه
o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o هخٛض انًبدح ر

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

حروؾ الزٌادة وحروؾ  أن ٌعرؾ الطالب  1-2

 النقصان

الكتابة  أن ٌعرؾ الطالب               ٖ-1

 العروضٌة

ٌعرؾ أهم التؽٌرات التً تصٌب  أن  ٗ-ٔ

 التفعٌبلت

 

ٔ-٘  

 أن ٌعرؾ الطالب أنواع البحور الشعرٌة

 المعرفٌةالمهارات  2

الكتابة العروضٌة بٌن  أن ٌمٌز الطالب 2-1

 والكتابة اإلمبلبٌة
o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o  اخزجبساد

 انًضأعخ.

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o  االخزجبساد

 انؼالعٛخ.

تقطٌع األبٌات  الطالب ستطٌعأن ٌ  2-2

 ٌةعروضال

 بحورمٌز بٌن أنواع الأن ٌ ٖ-ٕ

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

ششان انطالة فٙ إ o القدرة على ممارسة العمل الجماعً 3-1

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ٍٕٚفشٚك ػًم رك

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

o  رمٕٚى أداء انطبنت

أصُبء ػًم 

 انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انط

انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 أن ٌبدي اهتماما بتطوٌر قدراته فً العروض والشعر  3-2

 أن تتعزز لدي الطالب العمل بروح الفرٌق 3-3

 أن ٌظهر التزاما بالقٌم الخلقٌة فً إنجاز ما ٌسند إلٌه 4-3
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 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

 انغًبػٛخ.

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو

انطبنت ثبنًٓبو فٙ 

 انٕلذ انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

فزشاػٛخ ٔيالؽظخ ا

ؽشٚمخ انطبنت 

 يؼٓب.
  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 أن ٌتواصل مع اآلخرٌن بطرٌقة فعالة 4-1

o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء انطالة

يٍ خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ 

 انجالن ثٕسد

 أن ٌنظم باسلوب سلٌم من األخطاء العروضٌة 4-2

 االتصال الشفهً والخطً بشكل فعال 3-4

ان ٌستخدم تقنٌة االتصاالت وٌوظفها فً تطوٌر  4-4   

 مهاراته فً نظم الشعر ونقده

     4-5  

    

فٌما ٌتطلب استخدام االسالٌب الحسابٌة واإلحصائٌة 

 ذلك

 حركٌة -مهارات النفسال 5

   ال ٌنطبق   5-1

5-2    

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -٘
، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، تابة مقالك

نسبته من  األسبوع المحدد له
 التقوٌم النهائً

 %ٓٔ ممتد  مشاركة  ٔ

 %ٓٔ ممتد ملؾ إنجاز ٕ

 %ٖٓ األسبوع السادس اختبار أعمال السنة ٖ

 %ٓ٘ نهاٌة الفصل الدراسً االختبار النهابً ٗ
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٘    

ٙ    

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل - د

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 عبػتبْ أعجىػُب ورٌه ٌـ: 

 اإلجبثخ ػٓ اعتفغبساد اٌطبٌت فُّب َخـ ِىمىػبد اٌّمشس.(. 1

 ِؼشفخ ِفشداد اٌّمشس وِهبساته. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ. )2

  .اٌجىأت اٌتطجُمُخ اٌتٍ َتٕبوٌهب اٌّمشسفٍ   (. ِغبػذح اٌطبٌت3

 .اٌّفهىِبد(. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ تقذُخ ثؼل 4

 مصادر التعلّم -هـ

 :الكتب المقررة المطلوبة .1
 و.2112، يكزجخ انششذ ثبنشٚبع، أْذٖ عجٛم إنٗ ػهًٙ انخهٛم يظطفٗ يؾًٕد 

 وؼٌرها. والتقارٌر العلمٌة الكتب والمجبلت) بمواد مرجعٌة أساسٌةقابمة  .ٕ

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

 هـ 1411 داس اٌجؾبئش اإلعالُِخ دمحم ػٍٍ اٌهبؽٍّد.  .العروض الواضح وعلم القافٌة 

 انكبفٙ فٙ ػهى انؼشٔع ٔانمٕافٙ
 هـ1470 هنخ اٌؼشثُخداس إٌ غبٌت اٌؾبوَؼد. 

 ػهى انؼشٔع ٔانمبفٛخ
 هـ1437 داس اٌفىش اٌؼشثٍ ػجذ اٌؼضَض ػتُكد. 

 انؼشٔع ٔيٕعٛمب انشؼش
 هـ1425 ِىتجخ اٌشؽذ د. فالح أدّذ اٌذوػ

  
 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد .ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

.http://www.almeshkat.net/books/index مكتبة مشكاة اإلسالمhp 

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah السعبدية لوغة العر يةاجلمعية العومية 

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
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 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws العر يةصبت 

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

http://pdfbooks.net/vb/log منتديات الكتب ادلصبرةn.php 
 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتتعلٌمٌة أخرى مثل البرمجمواد . أي ٗ

 .(ص ممغنط، )قرالموسوعة الشاملة -

 الشعرٌة ، )قرص ممغنط(.الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  - و

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٔ
 مناسبة ألعداد الطبلبقاعة تدرٌسٌة      

 

 :وؼٌرها( والبرمجٌاتاللوحات الذكٌة و مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌانات -ٕ
 جهاز عرض بوربوٌنت

 إنترنت.
 مكبر صوت.
 سبورة ذكٌة.

 

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 التوجد   

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ز

 

 بخصوص فعالٌة التدرٌس:استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة من الطبلب  -ٔ

     االعزجبَبد 

  ٍانطالةاعزخذاو ؽهمبد َمبػ يغ ػذد يؾذٔد ي . 

http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 . اخزجبساد أػًبل انغُخ 

 . االخزجبساد انشفٕٚخ 

 انزذسٚجبد ٔاألَشطخ. 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق -ٕ

 اٌزاتٍ. تمىٌَُا

 .اٌٍفظٍ داخً اٌقفاعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً 

 اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس.

 دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس.

 هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط.

 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 ص.دورات تدرٌبٌة فً طرابق تدرٌس التخص
 .تحلٌل المشكبلت الواردة فً نموذج تحلٌل المقرر الجدٌد

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

 عٌنة من اختبارت الطبلب لتحدٌد مواطن القوة لتعزٌزها ، ومواطن الضعؾ لعبلجها.تحلٌل 

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

 االستفادة من تحلٌل النتابج اإلحصابٌة لتقوٌم الطبلب فً تحسٌن المقرر.
 الجدٌد فٌها .تحدٌث مصادر التعلم ومواكبة 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 المستوى الدراسً

 الثالث
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 لسانٌاتالتوصٌف مقرر 

 عرب2303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 132انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

         هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :خ التقرٌرتؤرٌ ز جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌة: . اسم المإسسة التعلٌمٌٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه: - أ

 عرب ٕٔٓٔ :   الدراسًرمز المقررلسانٌات       ال . اسم المقرر الدراسً: ٔ .1ٙ

  (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتان . عدد الساعات المعتمدة: ٕ .8ٙ

   :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ .9ٙ
 هذه البرامج(كل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 العربٌة واللؽة العربٌة وآدابها برنامجا اللؽة

 لؽةاللجنة علم أعضاء . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .1ٓ
 

 ثالثالمستوى ال. السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ .1ٔ
 

 ال ٌوجد (:. المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدتٙ .1ٕ

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .1ٖ
 ال توجد

 مبنى الجامعة . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .1ٗ
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٖٓ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٕٓ :النسبة      √ اإللكترونًالتعلم  ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات

 :األهداف - ب
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 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 للعربٌة.التؤسٌس المعرفً للدرس اللسانً الحدٌث ، وإبراز فابدته 

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(. 

 .االستفادة من اظتراجع األساسية يف العلم  -
  ت للحصول على اظتعلومات واألْتاث اللسانية اظتهمةخدمات شبكة اإلنًتناالستفادة من  -
تخصٌص نسبة للتعلم اإللكترونً بإتاحة الفرصة لتقدٌم العروض التقدٌمٌة )البوربوٌنت( و) نظام   -

 الببلك بورد(.
 االستفادة من مستجدات البحوث فً خدمة المقرر. -
 تطبٌق استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة. -
 المقرر بشكل دوري.مراجعة  -
 

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  - ج

  توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 العوبم احلديثة مناىج الدراسة يف مراحل تكبين

 المنهج الفٌولوجً -

ٔ ٕ 

 ٕ ٔ المنهج التارٌخً -

 ٕ ٔ المنهج المقارن -

 تطورات النهضة العلمية يف غتاالت الدراسات اللغوية : -1
 أثر التطور التقٍت يف الدراسات اللغوية . -2

ٔ ٕ 

 تطورات النهضة العلمية يف غتاالت الدراسات اللغوية : -1
 اللغوية .أثر التطور التقٍت يف الدراسات  -2

ٔ ٕ 

 تطورات النهضة العلمية يف غتاالت الدراسات اللغوية : -1
 أثر التطور التقٍت يف الدراسات اللغوية . -2

ٔ ٕ 

 ٕ ٔ اجتاىات البحث اللغوي يف الدراسات الصوتية :
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 نظرية الصوتيم) الفونيم (-1

 

 ٕ ٔ البدائل الصوتٌة )اللفون( -2

 ٕ ٔ السمات التمٌٌزٌة -1

 ٕ ٔ المقطعنظرٌة -3

 اجتاىات البحث اللغوي يف الدراسات الصرفيمية :

 مفهوم الكلمة .-

ٔ ٕ 

 ٕ ٔ اظتورفيم (  مفهوم الصرفيم)-

 ٕ ٔ البدائل الصرفيمية-

 اجتاىات البحث اللغوي يف الدراسات الًتكيبية :

 عبلقة الًتكيب بالصرف-

 مفهوم اصتملة-

 الوظيفة النحوية-

ٔ ٕ 

 8ٕ ٗٔ وغتموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسيعدد األسابيع 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(: -ٕ

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
2×33=22 - - - - 22 

 الساعات المعتمدة
2×33=22 - - - - 22 

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -ٖ
 ثبلث ساعات أسبوعٌا

 

 ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٗ
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 
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نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  على قٌاسالتً تساعد ناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 لمقرر لمخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

مناىجها و موضوعاهتا ، و مفهوم اللسانيات ،  معرفة  ٔ-ٔ
عبلقتها بالعلوم اإلنسانية و تطورىا ، و األساسية ، 

 .ا واالجتماعية والتكنولوجي

 

o .انزؼهى انًجبشش 

o  انفؼبنخ.انًُبلشخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

 

o  االخزجبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

معرفة أىم خصائص البنية اللغوية من النواحي    1-2
 والًتكيبية بعامة الصوتية والصرفية

 المهارات االدراكٌة 2

 . فهم منهج اللسانيات وأىدافها يف دراسة اللغات 2-1
 

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o  اعزشارٛغٛخ

 انًزشبثٓبد

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o .االخزجبساد انؼالعٛخ 

 . والتمييز بُت ؼتتلفهافهم اظتصطلحات األساسية  2-2

  

 . تنمية مهارات  اظتقارنة والتحليل والنقد لدى الطالب ٖ-ٕ

 

 المهارات اإلنسانٌة والعبلقات الشخصٌة 3
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 احملاضرة. تنمية مهارة النقد لدى الطبلب 4-3

 اظتناقشة.

عداد البحوث اللسانية يف  
قضية أو حول شخصية 

 .معينة

 اظتشاركة.

 التدريبات.اطتارجية

 االختبارات

 

الندوات اظتتخصصة يف 
 . اللسانيات

 . اظتطالعة اظتوجهة

 احملاضرة. تنمية مهرة التعبَت الشفوي والكتايب 2-3

 اظتناقشة.

 حل اظتشكبلت.

 التعلم الذايت.

 التعلم التعاوين

عداد البحوث اللسانية يف 
قضية أو حول شخصية 

 .معينة

 اظتشاركة.

 التدريبات.اطتارجية

 االختبارات.

الندوات اظتتخصصة يف 
 . اللسانيات

 . اظتطالعة اظتوجهة

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 .أن يتواصل مع اآلخرين بطريقة فعالة 4-1
o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ػجش ٔػشػٓب 

 أعٓضح انؼشع.

o  ركهٛف انطالة

ثإعشاء انجؾٕس 

ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء انطالة

يٍ خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد انطهجخ رمٕٚى 

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ انجالن 

 اللغويةاألخطاء أن يعرب باسلوب سليم  خال من  4-2

 أن تنمو لديو االتصال الشفهي واطتطي بشكل فعال 3-4

ان يستخدم تقنية االتصاالت ويوظفها يف تطوير  4-4   
 .مهاراتو 

     4-5  

    
أن يستخدم االساليب اضتسابية واإلحصائية فيما 

 يتطلب ذلك
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 ثٕسد
 حركٌة -مهارات النفسال 5

   ال ينطبق   5-1

  

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -٘
تابة ك، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، مقال

نسبته من  األسبوع المحدد له
 التقوٌم النهائً

ٔ   

 مشاركة صفٌة 

 %ٓٔ ممتد 

 %ٓٔ ممتد على الببلك بوردواجبات  ٕ

 %ٖٓ بعاألسبوع السا اختبار أعمال السنة ٖ

 االختبار النهابً ٗ

 

نهاٌة الفصل 
 الدراسً

٘ٓ% 

٘    

ٙ    

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل - د

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 

 عبػتبْ أعجىػُب ورٌه ٌـ: 

 اإلجبثخ ػٓ اعتفغبساد اٌطبٌت فُّب َخـ ِىمىػبد اٌّمشس.(. 1

 ِؼشفخ ِفشداد اٌّمشس وِهبساته. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ. )2

  .اٌجىأت اٌتطجُمُخ اٌتٍ َتٕبوٌهب اٌّمشسفٍ   (. ِغبػذح اٌطبٌت3

 .اٌّفهىِبد(. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ تقذُخ ثؼل 4

 

 التعلّممصادر  -هـ

 الكتب المقررة المطلوبة: 
الواردة فً قابمة المواد  ، وٌمكن االستفادة من الكتبال ٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافه

 .المرجعٌة أدناه
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 (وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة 

 إٌؾشعٕخ  اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

 أمحد قدور مبادئ الوسانيات
 م8ٕٓٓ دمشق  –دار الفكر 

األلسنية عوم الوغة احلديث ) ادلبادئ 
 واألعالم(

المإسسة الجامعٌة  ميشال زكريا
 للدراسات

 م98ٖٔ

 نايف خرما أضباء عوى الدراسات الوغبية ادلعاصرة
 دون 9ط عالم المعرفة

دار الكتاب الجدٌدة  زلمد يبنس عوي مدخل إىل الوسانيات
 بنؽازي لٌبٌا  -للنشر

 مٕٗٓٓ

 -دار النهضة العربٌة  زلمبد السعران لوقارئ العريبعوم الوغة، مقدمة
 بٌروت

 م9ٕ9ٔ

 ميوكاإفتش اجتاىات البحث الوساين

 ترجمة سعد عبد العزٌز مصلوح 

 ووفاء كامل فاٌد 
 م99ٙٔ المجلس األعلى للثقافة

 م1981 ، القاهرةعامل الكتب سلتارعمر أمحد يدراسة الصبت الوغب  

 
 . وة الوسانيات ،جامعة اجلزائررل 
 . رلوة عامل الفكر 

 

 مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد: 

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

http://www.almeshkat.n مكتبة مشكاة اإلسالمtbooks/index.php 

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة

 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx ادلكتبة الرقمية السعبدية
 

 

  واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمجأي: 

 .(ص ممغنط، )قرالموسوعة الشاملة -

 ممغنط(.قرص )الشعرٌة ، الموسوعة  -
 

 :المطلوبةالمرافق  - و

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٔ
 

 ألعداد الطبلب مناسبةقاعة تدرٌسٌة      

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌانات -ٕ
 جهاز عرض بوربوٌنت

 إنترنت.     
 مكبر صوت.
 سبورة ذكٌة.

 

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 التوجد  

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ز

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

  االعزجبَبد 

  ٍانطالةاعزخذاو ؽهمبد َمبػ يغ ػذد يؾذٔد ي . 

  انغُخ .اخزجبساد أػًبل 

 . االخزجبساد انشفٕٚخ 

 انزذسٚجبد ٔاألَشطخ. 

http://pdfbooks.net/vb/login.php
http://pdfbooks.net/vb/login.php
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 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق-ٕ
 

 اٌزاتٍ. تمىٌَُا 

 اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف. 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

  ٍِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس.دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة ف 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 
 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 دورات تدرٌبٌة فً طرابق تدرٌس التخصص. -
 تحلٌل المشكبلت الواردة فً نموذج تحلٌل المقرر الجدٌد. -
 ورش عمل حول المقرر -
من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة  إجراءات التحقق-ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

 .تحلٌل عٌنة من اختبارت الطبلب لتحدٌد مواطن القوة لتعزٌزها ، ومواطن الضعؾ لعبلجها

 قبل الزمبلء المراجعة للتصحٌح من

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

 االستفادة من تحلٌل النتابج اإلحصابٌة لتقوٌم الطبلب فً تحسٌن المقرر.
 تحدٌث مصادر التعلم ومواكبة الجدٌد فٌها .

 االستفادة من آراء المختصٌن.
 التقوٌم منقبل ربٌس القسم.

 االطبلع على البحوث فً مجال التخصص.
 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 

 

 

 العربٌة السعودٌةالمملكة 

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 (2نحو )التوصٌف مقرر 

 عرب2203
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

 

 هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ         :تارٌخ التقرٌرعة األمٌر سطام بن عبد العزٌز: جام ة. اسم المإسسة التعلٌمٌٔ

بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  كلٌة التربٌة :القسم /. الكلٌةٕ

وقسم اللؽة العربٌة  اللؽة العربٌةقسم  :القسم، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر.باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و - خ

 عرب ٕٕٗٓ :     رمز المقرر الدراسً         (ٕ)النحو المقرر الدراسً:  . اسم ٔ .1٘

 (ٓ+ٓ+ٗ) أربع ساعات       . عدد الساعات المعتمدة: ٕ .1ٙ

 اللؽة العربٌة  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ .11
 هذه البرامج(كل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 النحو والصرؾلجنة أعضاء . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .18

 الثالث المستوى. السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً:٘ .19

 عرب(ٕٕٓٔ) لنحوامدخل إلى  . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:ٙ .8ٓ

 توجد الهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .8ٔ

 مبنى الجامعة. موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .8ٕ
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٖٓ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٕٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     
 :تعلٌقات

 

 

 :األهداف - د

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 أن ٌطبق  الطالب القواعد النحوٌة تحدثا وكتابة. 

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ
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 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(. 

   محاولة تصمٌم كتاب وفق المإشرات لٌكون مرجعا للطالب.

قدٌمٌة )نظام البوربوٌنت( و) نظام تخصٌص نسبة للتعلم اإللكترونً بإتاحة الفرصة لتقدٌم العروض الت

 الببلك بورد(

 االستفادة من مستجدات البحوث فً خدمة المقرر.

 تطبٌق استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة.

 مراجعة المقرر بشكل دوري.

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  - ح

  توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: - ذ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 المعرب والمبنً

 التفرٌق بٌن البناء واإلعراب. -ٔ
 المبنٌات فً كبلم العرب، من جمٌع أنواع الكلمة مع التمثٌل. -ٕ
 كلماته إلى معرب ومبنً. تحلٌل نص وتصنٌؾ -ٖ

 ساعتان األول

 التمٌٌز بٌن ألقاب اإلعراب وألقاب البناء. -ٔ
التفرٌق فً طرٌقة اإلعراب بٌن المعرب والمبنً، وبٌن اإلعراب اللفظً  -ٕ

 والمحلً.
 إتباع المعرب بآخر مبنً، والعكس؛ لبٌان أثر اإلعراب والبناء. -ٖ

 ساعتان األول

الممكنة فٌه، وأشهر العوامل المإثرة حاالت المضارع، وأنواع اإلعراب  -ٔ
 فٌه.

 حاالت بناء الفعل المضارع، مع تحدٌد حركة البناء. -ٕ
التمٌٌز بٌن نون التوكٌد المباشرة وؼٌر المباشرة، وأثر ذلك فً البناء  -ٖ

 واإلعراب.

 ساعتان الثانً

 أنواع اإلعراب ، مع أبوابها. -ٔ
 تعداد األسماء الستة . -ٕ
 شروط إعراب األسماء الستة . -ٖ
التمثٌل لؤلسماء الستة المنطبقة علٌها الشروط مرفوعة فً كل أبواب  -ٗ

المرفوعات ، منصوبة فٌما ٌمكن من أبواب المنصوبات ، ومجرورة فً 
أبواب المجرورات ،وإتباعها أو اإلتباع بها أسماء تخالفها فً طرٌقة 

 إعرابها.
والموازنة اللؽات الثبلث الواردة فً األسماء الستة المستوفٌة الشروط ،  -٘

 بٌنها فً التفضٌل فً االستعمال 

 ساعتان الثانً 
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 طرٌقة إعراب األسماء الستة على طرٌقة القصر. -ٙ
 

حقٌقة المثنى، وعبلمة إعرابه ، مع التمثٌل له فً جمٌع أنواع اإلعراب  -ٔ

)رفعا ،ونصبا، وجرا( فً جمٌع األبواب المشهورة، وإتباعه أو اإلتباع به 

  طرٌقة إعرابه.أسماء تخالفه فً 

 حكم حذؾ نون المثنى عند اإلضافة. -ٙ
 إعراب ما بعد المثنى إن حذفت نونه، وإن لم تحذؾ. -1
 إضافة ما بعد المثنى ، وال سٌما إلى ٌاء المتكلم ، مع اإلعراب.  -8
 

 ساعتان الثالث 

 األلفاظ الملحقة بالمثنى.  -ٙ
 متى تلحق )كبل( و)كلتا( بالمثنى وتعربان إعرابه؟  -1
 وكلتا إذا أضٌفتا إلى ضمٌر ، وإلى اسم ظاهر. إعراب كبل -8
 ما ٌجوز فً االستعمال من مراعاة لفظ كل من )كبل( و)كلتا( أو معناهما. -9

 ما سمً بالمثنى وطرٌقة إعرابه . -ٓٔ
 

 ساعتان الثالث

 حقٌقة جمع المذكر السالم ، والفرق بٌنه وبٌن جمع التكسٌر . -ٔ
وتعلٌل عدم كون هذه األسماء   أشهر األلفاظ الملحقة بجمع المذكر السالم ، -ٕ

 جموع مذكر سالمة، بل ملحقة بها.
عبلمات إعراب جمع المذكر السالم ، والتمثٌل له فً جمٌع أنواع اإلعراب  -ٖ

)رفعا ،و نصبا ،وجرا( فً جمٌع األبواب المشهورة، وإتباعه أو اإلتباع به 
 أسماء تخالفه فً طرٌقة إعرابه .

 ى بجمع المذكر السالم ، واألرجح منها.األوجه الجابزة فً العلم المسم -ٗ
إضافة جمع المذكر السالم والملحق به إلى الضمابر ، وبخاصة إلى ٌاء  -٘

 المتكلم ، وإعرابه.
 

 الرابع

 

 ساعتان

 حقٌقة جمع المإنث السالم -ٔ
عبلمات إعراب جمع المإنث السالم، والتمثٌل له فً جمٌع أنواع اإلعراب  -ٕ

)رفعا ، و نصبا ، وجرا( فً جمٌع األبواب المشهورة ، وإتباعه أو اإلتباع 
 به أسماء تخالفه فً طرٌقة إعرابه 

 التفرٌق بٌن جمع المإنث السالم ، وبٌن ما كانت األلؾ والتاء فٌه أصلٌة -ٖ
 لسالم .الملحق بجمع المإنث ا -ٗ
 أرجح اللؽات فً المسمى به. -٘

 ساعتان الرابع

 التعرٌؾ باالسم المتمكن األمكن وؼٌر األمكن. -ٔ
 العلل التى تمنع األسماء والصفات من الصرؾ. -ٕ
عبلمات إعراب الممنوع من الصرؾ ، ظاهرة أو مقدرة ، والتمثٌل لها  -ٖ

 فً جمٌع أنواع اإلعراب ) رفعا ، ونصبا ، وجرا( فً جمٌع األبواب
 المشهورة ، وإتباعه أو اإلتباع به أسماء تخالفه فً طرٌقة اإلعراب

 ساعتان الخامس 

  الخامس  اختبار فصلً

 ساعتان السادس تحدٌد الموضعٌن اللذٌن ٌعود فٌهما الممنوع من الصرؾ إلى األصل فٌجر  -ٔ
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 بالكسرة.

ضبط آخر الممنوع من الصرؾ بالحركة اإلعرابٌة وهو مضاؾ إلى االسم  -ٕ

 الضمٌر وؼٌر مضاؾ ، ومعرؾ ب)أل( وؼٌر معرؾ بها .الظاهر أو 

 ما ٌمنع من الصرؾ لعلة تقوم مقام علتٌن . -ٖ

التفرٌق فً الحكم بمنع الصرؾ بٌن ألؾ التؤنٌث المقصورة الزابدة ، أو  -٘
 األلؾ األصلٌة. 

التفرٌق فً الحكم بمنع الصرؾ بٌن ألؾ التؤنٌث الممدودة الزابدة وما  -ٙ
 ٌشبهها من الحروؾ األصلٌة .

 سبب عدم المنع فً أسماء مختومة باأللؾ الممدودة أو المقصورة. -1
 

 ساعتان السادس

العلل السبع التً تكون مع العلمٌة لمنع االسم من الصرؾ على سبٌل  -1
 اإلجمال.

العلل الثبلث التً تكون مع الوصفٌة لمنع االسم من الصرؾ على سبٌل  -8
 اإلجمال.

األعبلم واألوصاؾ وما لٌس واحدا  منهما ، وأثر ذلك فً  التفرٌق بٌن -9
 المنع من الصرؾ على سبٌل اإلجمال .

 

 ساعتان  السابع

 حقٌقة المركب المزجً وضبط جزأٌه ، األول والثانً . -٘
حقٌقٌة التؤنٌث اللفظً والمعنوي، وأحوال العلم المإنث الثبلثً من حٌث  -ٙ

 الصرؾ وعدمه.
عجمٌة والعربٌة، وبٌان األعبلم األعجمٌة التمٌٌز بٌن األعبلم األ -1

 المصروفة لخفتها.
 

 ساعتان السابع 

 أهم أوجه العدل فً األلفاظ مع العلمٌة ومع الوصفٌة. -ٔ

 التمٌٌز بٌن األلؾ والنون األصلٌتٌن أوالزابدتٌن فً األعبلم واألوصاؾ. -ٕ

 سبب عدم المنع فً أعبلم أو أوصاؾ مختومة باأللؾ والنون . -ٖ

 ساعتان الثامن

 تعداد ما سمع من أسماء العدد المبنٌة على)فعال ومفعل(.  -٘
 األمور التً قد ٌعرض فٌها الصرؾ لؽٌر المنصرؾ . -ٙ
 حكم صرؾ الممنوع وحكم منع المصروؾ فً الضرورة. -1

 ساعتان الثامن

حقٌقة األفعال الخمسة ، والتمثٌل لها بؤمثلة متعددة من األفعال، وال سٌما  -ٔ
 تؽٌرات صرفٌة .ماحدث فٌه 

 عبلمات إعراب األفعال الخمسة. -ٕ
التمٌٌز بٌن األفعال الخمسة وما ٌشبهها من األسماء واألفعال الماضٌة  -ٖ

 وأفعال األمر.
 

 ساعتان التاسع

 التفرٌق بٌن واو الجماعة والواو األصلٌة فً األفعال. -ٔ

التمثٌل لؤلفعال الخمسة ، مرفوعة فً أول الجملة وفً وسطها وفً آخرها،  -ٕ

 ساعتان التاسع
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 ومنصوبة ، ومجزومة.

 عبلمات الرفع مع نون الوقاٌة. -ٖ

 

 حاالت إعراب المضارع معتل اآلخر . -ٗ
استعمال المضارع معتل اآلخر مختوما باأللؾ ، أو بالواو ،أو بالٌاء،  -٘

 وضبط ما قبلها .
 الموازنة بٌن األفعال معتلة اآلخر مرفوعة ، أو منصوبة ، أو مجزومة  -ٙ

 ساعتان العاشر

  العاشر اختبار فصلً

 ما تظهر عبلمة إعرابه وما تقدر. -٘
أسباب عدم ظهور عبلمة اإلعراب فً المختوم باأللؾ، وفً المختوم  -ٙ

 بالواو والٌاء )تقدر الضمة والكسرة( وفً المشؽول بحركة حكاٌة.
 موانع اإلعراب الظاهر بٌن النقل والتعذر . -1
 حقٌقة المبنً والمقدر إعرابه. -8

 

الحادي 

 عشر

 

 

 ساعتان

 

 

 

 

ما ٌعرب إعرابا محلٌا أو ٌقدر إعرابه وتظهر عبلمته فً توابعه، كاألسماء  -٘
المبنٌة، والجمل وأشباهها، المصادر المإولة، واألسماء المقصورة 

 والمنقوصة فً بعض أحوالها .
 

الحادي 

 عشر 

 ساعتان

إتباع المعرب بمبنً، والعكس، وما إعرابه ظاهرا بما إعرابه مقدرا،  -ٔ

 والعكس ، ومراعاة ذلك فً الضبط واإلعراب .

 ساعتان عشر الثانً

التفرٌق بٌن حرؾ الجر األصلً والزابد والشبٌه بالزابد فً العمل فً اللفظ  -ٔ
 واإلتباع.والمحل ، وأثر ذلك فً الضبط واإلعراب 

 

 ساعتان الثانً عشر

 ساعتان الثالث عشر تدرٌبات تطبٌقٌة

 ساعتان الثالث عشر تدرٌبات تطبٌقٌة

 ساعتان الرابع عشر تدرٌبات تطبٌقٌة

 ساعتان الرابع عشر تدرٌبات تطبٌقٌة

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  - ر

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
3×33=52 - - - - 52 

 الساعات المعتمدة
3×33=52 - - - - 52 



 

 147انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  - ز
 عٌاثبلث ساعات أسبو

 

 ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  - س
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلم وتعلٌم متكاملةلتشكل معاً عملٌة تع هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

 المختلفة.أن ٌعرؾ أبواب اإلعراب  ٔ-ٔ
o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

 األسماء الستة.مفهوم  أن ٌعرؾ  1-2

أن ٌعرؾ المثنى وجمع المذكر السالم وجمع   ٖ-1

 المإنث السالم.

 أن ٌعرؾ أحكام  الممنوع من الصرؾ  ٗ-ٔ

 أن ٌعرؾ قواعد األفعال الخمسة ٘-ٔ

 أن ٌعرؾ اإلعراب الظاهر والمقدر والمحلً ٙ-ٔ

 أن ٌفرق بٌن حرؾ الجر األصلً والزابد 1-ٔ

 المهارات االدراكٌة 2

قواعد أبواب اإلعرب وحروؾ الجر  أن ٌطبق 2-1

  .انجؾش ٔاالعزمظبء o قرانًعلى نص  واإلضافة

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o  اخزجبساد

 انًضأعخ.

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o  االخزجبساد

 انؼالعٛخ.

حدٌث على  أن ٌطبق قواعد األسماء الستة 2-2

 نبوي
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 الشخصٌة وتحمل المسإولٌةمهارات العبلقات  3

حمل مسإولٌة التعلم تمن  أن ٌظهر قدرا  3-1

 الذاتً

o ششان انطالة فٙ إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

 انغًبػٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت

أصُبء ػًم 

 انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انط

انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو

انطبنت ثبنًٓبو فٙ 

 انٕلذ انًؾذد.

o  نغٕٚخ ؽشػ لؼبٚب

ٛخ افزشاػٛخ ٔأدث

ٔيالؽظخ ؽشٚمخ 

 انطبنت يؼٓب.

 أن تكون لدٌه القدرة على تطوٌر الذات 3-2

 أن تكون لدٌه القدرة العمل الجماعً 3-3

 التزاما بالقٌم الخلقٌة فً إنجاز ما ٌسند إلٌهأن ٌظهر  4-3

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 أن ٌتواصل مع اآلخرٌن بطرٌقة فعالة 4-1

o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء انطالة

يٍ خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد  رمٕٚى

انطهجخ ػهٗ 

 انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد  رمٕٚى

بو انجالن ػهٗ َظ

 ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ 

 انجالن ثٕسد

 األخطاء النحوٌة خال من أن ٌعبر باسلوب سلٌم 4-2

 االتصال الشفهً والخطً بشكل فعالأن تنمو لدٌه مهارة  3-4

 ان ٌستخدم تقنٌة االتصاالت وٌوظفها فً تطوٌر مهاراته 4-4   

 فً النحو

     4-5 

     

م االسالٌب الحسابٌة واإلحصائٌة فٌما ٌتطلب أن ٌستخد

 ذلك

 حركٌة -مهارات النفسال 5

   ال ٌنطبق   5-1

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  - ش
نسبته من  األسبوع المحدد له، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م
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 التقوٌم النهائً مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، تابة مقالك

 %ٓٔ ممتد  مشاركة صفٌة  ٔ

 %ٓٔ ممتد ملؾ إنجاز ٕ

ٖ  

 اختبار أعمال السنة

 %ٖٓ األسبوع السادس

 %ٓ٘ نهاٌة الفصل الدراسً االختبار النهابً ٗ

٘    

ٙ    

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل - ص

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 عبػتبْ أعجىػُب ورٌه ٌـ: 

 َخـ ِىمىػبد اٌّمشس.اإلجبثخ ػٓ اعتفغبساد اٌطبٌت فُّب (. 1

 ِؼشفخ ِفشداد اٌّمشس وِهبساته. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ. )2

  .اٌجىأت اٌتطجُمُخ اٌتٍ َتٕبوٌهب اٌّمشسفٍ   (. ِغبػذح اٌطبٌت3

 .اٌّفهىِبد(. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ تقذُخ ثؼل 4

 مصادر التعلّم -3

 الكتب المقررة المطلوبة: 
الواردة فً قابمة المواد  ، وٌمكن االستفادة من الكتبوٌحقق أهدافهال ٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر 

 .المرجعٌة أدناه
 

 (وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة: 
 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

ك شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مال

الدٌن كتاب منحة الجلٌل لدمحم محًٌ 

 عبد الحمٌد

ابن عقٌل الهمدانً 

 المصري
 - مكتبة دار التراث

 القاهرة
 هـ9ٔٗٔ

 هـ ٖٔٗٔ المكتبة العصرٌة ـ بٌروت ابن هشام األنصاري عن كتب األعارٌبب مؽنً اللبٌ

 ابن هشام األنصاري أوضح المسالك على ألفٌة ابن مالك.
منشورات المكتبة 

 العصرٌة
 بدون
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 بدون دار المعارؾ ـ مصر حسنعباس  النحو الوافً

 هـٖ٘ٗٔ مكتبة المتنبً د. محمود الدرٌنً النحو العربً

الشٌخ أبً البركات  ً مسابل الخبلؾفاإلنصاؾ 
 األنباري

 هـٗٔٗٔ المكتبة العصرٌة ـ بٌروت

شرح التصرٌح على التوضٌح أو 

 التصرٌح بمضمون التوضٌح فً النحو

الشٌح خالد األزهري 
عٌون  تحقٌق دمحم باسل

 السود
 مٕٓٓٓ بٌروت-دار الكتب العلمٌة

 

 مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد: 

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

http://www.almeshka مكتبة مشكاة اإلسالم.net/books/index.php 

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/ b/login.php منتديات الكتب ادلصبرة

 

 

 

  واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمجأي: 

 (ممغنطص ، )قرالموسوعة الشاملة. 

 (.ص ممغنط)قر ،الموسوعة النحوٌة 

  الشعرٌة ، )قرص ممغنط(.الموسوعة 

 

 

 :المطلوبةالمرافق -و

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٖ
 

 مناسبة ألعداد المستفٌدٌنقاعة تدرٌسٌة      

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌانات -ٗ
 جهاز عرض بوربوٌنت 
 إنترنت. 
 مكبر صوت. 
 سبورة ذكٌة. 

 

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 التوجد  

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ض

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق -٘
 

 اٌزاتٍ. تمىٌَُا 

 اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف. 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 دورات تدرٌبٌة فً طرابق تدرٌس التخصص. 
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 تحلٌل المشكبلت الواردة فً نموذج تحلٌل المقرر الجدٌد. 
 ورش عمل حول المقرر 

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً 

 من مإسسة أخرى(:

 تحلٌل عٌنة من اختبارت الطبلب لتحدٌد مواطن القوة لتعزٌزها ، ومواطن الضعؾ لعبلجها.

 المراجعة للتصحٌح منقبل الزمبلء

 لتطوٌرها:صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط -٘

 االستفادة من تحلٌل النتابج اإلحصابٌة لتقوٌم الطبلب فً تحسٌن المقرر. 
 تحدٌث مصادر التعلم ومواكبة الجدٌد فٌها . 
 االستفادة من آراء المختصٌن. 
 التقوٌم منقبل ربٌس القسم. 
 االطبلع على البحوث فً مجال التخصص. 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   التوصٌف:تارٌخ استكمال 
   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:

    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
 

 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً
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 (2علم المعانً )توصٌف مقرر 

 عرب2302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

 

     هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :تارٌخ التقرٌر :  جامعة سطام بن عبد العزٌز . اسم المإسسة التعلٌمٌةٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

وقسم اللؽة العربٌة  اللؽة العربٌةقسم  :القسماآلداب بوادي الدواسر.، كلٌة باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و - ط

 عربٕٕٓٗ : رمز المقرر الدراسً( ٕ)المعانً علم المقرر الدراسً:  . اسمٔ .8ٖ

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: ٕ .8ٗ

 اللؽة العربٌة  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ .8٘
 هذه البرامجكل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 أعضاء لجنة الببلؼة . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .8ٙ
 

 المستوى الثالث . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ .81
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  . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:ٙ .88

  هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .89

 اللؽة العربٌةقاعات قسم . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .9ٓ

 دراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(. نمط ال9

 %ٖٓ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٕٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 :تعلٌقات

 

 

 :األهداف - ظ

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 معرفة  مفهوم الببلؼة و علم المعانً  وأسسه  ودوره فً إنتاج المعنى فً النصوص المتباٌنة

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

 

 )نظام البوربوٌنت( لتقدٌم العروض التقدٌمٌة للتعلم اإللكترونً بإتاحة الفرصة خصٌص نسبةت

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  - خ

 توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 التعرٌؾ والتنكٌر 
 الفرق بٌن التعرٌؾ والتنكٌر

التعرٌؾ باسم  -التعرٌؾ باالسم الموصول -التعرٌؾ باإلضمار 
 اإلشارة

ٔ ٕ 
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 التعرٌؾ باإلضافة -التعرٌؾ باأللؾ والبلم -

 األؼراض الببلؼٌة من تعرٌؾ المسند إلٌه والمسند وتنكٌرهما

ٔ ٕ 

 أثر تعرٌؾ المسند والمسند إلٌه  أو تنكٌره فً متعلقات الفعل 

 للكشؾ عن داللة التعرٌؾ والتكٌر تحلٌل نصوص شعرٌة أو نثرٌة

 ٔ  ٕ 

 الخروج على مقتضى الظاهر
 مفهومه 

 تجاهل العارؾ 
 مفهومه والؽرض منه 

 االلتفات  مفهومه وأؼراضه

ٔ ٕ 

 األسلوب الحكٌم مفهومه والؽرض منه
 تحلٌل نصوص للخروج على مقتضى الظاهر

ٔ ٕ 

 القصر
 تعرٌفه وببلؼته

 طرقه 
 والحقٌقة : حقٌقً وإضافً والتفرٌق بٌنهما.تقسٌمه باعتبار الواقع 

 
 قصر موصوؾ على صفةتقسٌمه باعتبار حال المقصور :

 قصر صفة على موصوؾ  والتفرٌق بٌنهما.
 

تقسٌمه باعتبار حال المخاطب: قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعٌٌن والتفرٌق 
 بٌنها.

 

ٔ ٕ 

 
كتابة تحلٌل  نصوص لصور مختلفة من القصر، والتدرٌب على 

 نصوص تضمن القصر

ٔ  ٕ  

 الفصل والوصل
 مفهومه

 مواضع الوصل
 الفرق بٌن حضور الواو والفاء وؼٌابهما فً النص

 عطؾ جملة على جملة ومواضعه
  

 :مواضع الفصل والتفرٌق بٌنها
شبه كمال  -شبه كمال االتصال -كمال االنقطاع -كمال االتصال

 التوسط بٌن الكمالٌن -االنقطاع

ٕ ٗ 

 

 اإلٌجاز
 مفهومه

 أقسامه: إٌجاز حذؾ وإٌجازقصر والتمٌٌز بٌنهما

ٔ ٕ 
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 التحلٌل من خبلل النصوص 

 اإلطناب  
 مفهومه

 الفرق بٌنه وبٌن الحشو والتطوٌل

 أقسامه وأؼراضه 

 تحلٌل  نصوص مختلفة 

ٔ ٕ 

 االحتراس/ التكمٌل مفهومه وؼرضه 
 

 التفرٌق بٌن االحتراس والتتمٌم
 وؼرضهالتذٌٌل مفهومه 

 اإلٌؽال مفهومه وؼرضه

ٔ ٕ 

 المساواة مفهومها 

 تحلٌل شواهد من القرآن والسنة   

ٔ ٕ 

 المجاز 

 تعرٌفه والفرق بٌنه وبٌن الحقٌقة

 شروطه

 عبلقات المجاز العقلً

 شواهد أدبٌة للمجاز المقبول وؼٌر المقبول

ٔ ٕ 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  - ع

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
2×33=22 - - - - 22 

 الساعات المعتمدة
2×33=22 - - - - 22 

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  - غ
 

 ساعتان أسبوعًٌا

 

 ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  - ؾ
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 
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نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

معرفة التعرٌؾ والتنكٌر وأثرهما الداللً    ٔ-ٔ

 فً النص

o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o  انًُضنٛخ.انزًشُٚبد 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

o  االخزجبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

تضى الظاهر قمعرفة الخروج على م 1-2

 وأسالٌبه

 القصر وأنواعه وطرقه وببلؼته معرفة  ٖ-1

 معرفة الفصل والوصل وأحوالهما وببلؼتهما 

 معرفة اإلٌجازوأنواعه وببلؼته 

 اإلطناب وأنواعه وببلؼتهمعرفه   

 معرفة المجاز العقلً وشروطه 

 المعرفٌةالمهارات  2

 . مذسح ػهٗ انُمذ انًٕػٕػٙان 2-1
o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o  اعزشارٛغٛخ

 انًزشبثٓبد

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o  اخزجبساد

 انًضأعخ.

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o  االخزجبساد

 انؼالعٛخ.

 .فٓى االخزٛبساد انجالغٛخانمذسح ػهٗ   2-2

 رطجٛك يب رؼهًّ فٙ َظٕص يمشٔءح ٖ-ٕ

 َمذ انزشاكٛت يٍ انُبؽٛخ انجالغٛخ انمذسح ػهٗ  

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

ششان انطالة فٙ إ o القدرة على ممارسة العمل الجماعً . 3-1

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ػًم ركٍٕٚ فشٚك

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت

أصُبء ػًم 

 انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انط

انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

تحمل مسإولٌة التعلم الذاتً والتطوٌر  3-2

 الشخصً
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o  ػمذ انًُبظشاد

 ٛخ انغًبػٛخ.األدث

o  يشالجخ انزضاو

انطبنت ثبنًٓبو فٙ 

 انٕلذ انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

ٛخ ٔيالؽظخ افزشاػ

ؽشٚمخ انطبنت 

 يؼٓب.
  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 االتصال  الشفهً والخطً بشكل فعال 4-1

o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

o  ركهٛف انطالة

ثإعشاء انجؾٕس 

ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء انطالة

يٍ خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 انًُزذٚبد. ػهٗ

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ 

 انجالن ثٕسد

 استعمال تقنٌة االتصاالت والمعلومات 4-2

 حركٌة -مهارات النفسال 5

   ال ٌنطبق 5-1

5-2    

  

 

 الدراسً:خبلل الفصل الطبلب  مهام تقوٌمجدول  - ق
خطابة، ، تابة مقالك، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(تقدٌم شفهً، 

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من التقوٌم 
 النهائً

ٔ   

 بحث -واجبات ببلك بورد -أوراق عمل -عرض شفوي)مشاركة(-

 %ٕٓ ممتد

ٕ  

 ٔاختبار أعمال السنة-

 %٘ٔ السادس 

الحادي  ٕاختبار أعمال السنة- ٖ
 عشر

ٔ٘% 



 

 159انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

  

نهاٌة  االختبار النهابً ٗ
 الفصل

٘ٓ% 

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل - ك

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل اقدمذكر ا) طالب

 أسبوع(.  

 ساعتان أسبوعٌا وذلك لــــ: 

 .ستفسارات فٌما ٌخص موضوعات المقرراالاإلجابة عن  -

 المساعدة  فً التطبٌق على النصوص. -

 امساعدة  الحاالت المتفوقة  فً تنمٌة مهارته -

 مساعدة الحاالت المتعثرة فً التؽلب على المشكبلت.  -

 مصادر التعلّم -2

 :. الكتب المقررة المطلوبةٔ

الواردة فً قابمة المواد المرجعٌة  ، وٌمكن االستفادة من الكتبال ٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافه

 .أدناه

 :(وؼٌرها والتقارٌر العلمٌةالمجبلت الكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة .ٕ

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

 السكاكً مفتاح العلوم

العر اق، منشورات 
جامعة بؽداد،مطبعة دار 

 ٔالرسالة،ط

ٔ98ٕ 

 998ٔ بٌروت، دار إحٌاء العلوم  الخطٌب القزوٌنً اإلٌضاح

الرٌاض، دار الرفاعً،  بدوي طبانة معجم الببلؼة
 ٖط

ٔ988 

 981ٔ المجمع العملً العراقً أحمد مطلوب معجم المصطلحات الببلؼٌة وتطورها

 -البٌان–علوم الببلؼة ) المعانً 
 البدٌع(

بٌروت، دارالكتب  أحمد مصطفى المراؼً
 ،ٖالعلمٌة،ط

ٔ99ٖ 

دراسة تحلٌلٌة  خصابص التركٌب
 لخصابص علم المعانً

 دمحم أبو موسى
 99ٙٔ ٗالقاهرة، مكتبة وهبة،ط

 99ٗٔ ٕالقاهرة، مكتبة وهبة،ط دمحم أبو موسى دراسة ببلؼٌة دالالت التركٌب

الجنى الدانً فً علم المعانً فً ضوء 
 كتاب اإلٌضاح فً علوم الببلؼة 

إبراهٌم الجعلً ونجبلء 
 كردي

 ٕٔٓٓ مكتبة المتنبً

 م9ٕٓٓهـ/ٖٓٗٔ دار النهضة العربٌة عبدالعزٌز عتٌق علم المعانً
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 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد. ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

http://www.a مكتبة مشكاة اإلسالمmeshkat.net/books/index.hp 

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/ b/login.php منتديات الكتب ادلصبرة
 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي ٗ

 .(ص ممغنط، )قرالموسوعة الشاملة -

 الشعرٌة ، )قرص ممغنط(.الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  .1

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٙ
 

 مناسبة ألعداد الطبلب/ الطالباتقاعة تدرٌسٌة 

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 

 نترنتاإل –بوٌنت  جهاز عرض بور

 ــ شبشخ ػشع ـ شجكخ رهفضٚضَٛخ طٕد يكجش

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 

 التوجد ـــــــــ

 

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ل

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

  االعزجبَبد 

  ٍانطالةاعزخذاو ؽهمبد َمبػ يغ ػذد يؾذٔد ي . 

 . اخزجبساد أػًبل انغُخ 

  انشفٕٚخ .االخزجبساد 

 انزذسٚجبد ٔاألَشطخ. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق. ٕ

 اٌزاتٍ. تمىٌَُا 

 اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف. 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

  اٌّمشس.دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 التدرٌس  هٌبة دورات تدرٌبٌة ألعضاء

 ) نموذج تحلٌل تقرٌر المقرر الجدٌد فً تقرٌر المقرر اقشة مشكبلت الفصل السابق الوارد ذكرهامن

 

من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق -ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

 الضعؾ تحلٌل نتابج االختبارات الفصلٌة والنهابٌة ومعرفة مواضع 
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 طالبات لاالطبلب/تدقٌق أعمال 

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

 مراجعة مفردات المقرر ومدى مبلءمتها للزمن المحدد

 الطالبات . ى الطبلب/مراجعة محتوى المقرر ومدى مبلءمته لمستو

 تسجٌل المبلحظات فً الجانبٌن أعبله .

 القصور فً أي من الجانبٌنالعمل على عبلج 

 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 

 

  

 المملكة العربٌة السعودٌة

 للتقوٌم واالعتماد األكادٌمًالهٌئة الوطنٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 (3الشعر العربً القدٌم )توصٌف مقرر 

 عرب2503
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 موذج توصٌف مقرر دراسًن

 

       هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :خ التقرٌرتؤرٌ ز جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌة: . اسم المإسسة التعلٌمٌٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 .وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و - م

 عرب ٕٔٓ٘    : اظتقرر الدراسي رمز     ( 1الشعر العريب القدًن ). اسم ورمز المقرر الدراسً: ٔ .9ٔ

  (0+0+2) ساعتان     . عدد الساعات المعتمدة: ٕ .9ٕ

 والوغة العر ية وآداهبا الوغة العر ية :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ

 جلنة األدب والنقد. اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .9ٖ

 ثالثادلستبى ال. السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ .9ٗ

 ال يبجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:ٙ .9٘

 ال يبجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .9ٙ

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .91
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٙ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٕٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٓٔ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٓٔ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات

 

 

 

 

 :األهداف - ن
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 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 ،األمبي ،صدر اإلسالم  ،جلاىوي التعرف عوى األغراض التقويدية واجلديدة يف شعر العصبر : ا -
 .طرأ عوى  عض األغراض لتلطبر الذيوا ، واستنتاج اخلصائص ادلعنبية والوفظية

 .والتعرف عوى  أ رز الشعراء ،ردراسة االجتاىات األد ية يف شعر ىذه العصب  -

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

  الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث 

 عوى االستفادة من التقنيات احلديثة يف البحث عن ادلعوبمات.   اللطالبتشجيع  -
واالستفادة من ادلعوبمات  ةلكرتونياإل مقعهاتذة ادلقرر من خالل مب اأساللطالب عوى التباصل مع  تشجيع -

 الباردة فيو.
 التبسع يف استخدام زلاضرات العروض  التقدديية  لومقرر.  -
 يف البحث عن ادلصادر وكتا ة أوراق العمل . نفسو عوى اللطالبتنمية اعتماد  -
 . البتناسب وادلستبى التحصيوي لولطالتنبيع يف أساليب التدريس مبا ي -

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  -ٕ

 توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: - ه

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

قضية  -مجع الشعر وتدوينو-مدخل نظري يشمل: )الشعر  بصفو جنسا أد يا -1
  .القدمي واحلديث( -االنتحال

ٔ ٕ 

 ٕ ٔ كتب الرتاجم(-، وادلدونات األد يةادلختارات الشعرية)ادلصادر األد ية: -2

ودوافع ، الرثاء(-اذلجاء  -الفخر  -البصف –) ادلدح  :الشعر اجلاىوي أغراض-3
 غرضي اذلجاء والفخر يف ىذا العصر . ب  م  ـن

 

ٔ ٕ 

 ٕ ٔ و نيتها الفن ية.مبضبعاهتا  :ادلعوقات-3
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 درسة األوسية( وخصائصها.م  )ال   ر  ع  مدرسة عبيد الش  -4
ٔ ٕ 

األسباب االجتماعية  واصلطالحا، ةً غ  ل   وكةع  الشعراء الصعاليك: مفهبم الص  -5
 وأ رز شعرائهم. ،مبضبعات شعرىمو  ،واالقتصادية لظهبر الصعاليك

ٔ ٕ 

مبقف اإلسالم من الشعر من خالل مبقف القرآن الكرمي والرسبل صوى هللا عويو -6
 وأثر ذلك عوى ازدىار الشعر وتلطبر مبضبعاتو واجتاىاتو. ،وسوم

ٔ ٕ 

وأثر اإلسالم يف ، وأ رز الشعراء ادلخضرمٌن، )اخلضرمة( لغة واصلطالحاً  مفهبم-7
 شعرىم.

ٔ ٕ 

 ٕ ٔ خصائصو.،ة: مبضبعاتوالمي  شعر الفتبح اإلس  -8

   االجنبيةالثقافة -األسباق-حزاب السياسيةادلؤثرات اجلديدة يف الشعر:األ-9

 :فنبن الشعر وأغراضو التقويدية واجلديدة يف العصر األمبي-11

 وأ رز شعرائو : األخلطل. ،التجديد يف ادلبضبعات التقويدية: ادلدح

ٕ ٗ 

والغزل  ،الغزل العذري،وخصائصو الفنية ،والعبامل ادلؤثرة ،الغزل: اجتاىاتو-11
 الصريح، وأ رز شعرائو.

ٔ ٕ 

 ٕ ٔ العبامل ادلؤثرة، وخصائصها وأسباب نشبئها.النقائض، -12

 ٕ ٔ الشعر السياسي.-13

 رلمبع األسا يع 
ٔٗ ٕ8 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  - و

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
2×33=22 - - - - 22 

 الساعات المعتمدة
2×33=22 - - - - 22 
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 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  - ي
 أسبوعٌا ساعات ٖ

 

 

 ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  - أ أ
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم كل مجالٌتضمن مخرجات تعلم من 

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

مبضبعات الشعر العريب  اللطالبعرف يتأن  ٔ-ٔ
القدمي منذ نشأتو وإىل هناية العصر األمبي 

. 

o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

التعرف عوى  فنبن الشعر وأغراضو  1-2
التعرف عوى التقويدية  يف العصر اجلاىوي 

 أ رز الشعراء اجلاىويٌن

التعرف عوى  فنبن الشعر وأغراضو  ٖ-1
التقويدية  واجلديدة يف عصري صدر 

اإلسالم واألمبي . أثر اإلسالم يف شعر 
  ادلخضرمٌن  واألمبيٌن.

 المعرفٌةالمهارات  2

القدرة عوى النقد ادلبضبعي . القدرة عوى  2-1
الشعرية يف العصبر حتويل وفهم النماذج 

ستنتاج نباحي التجديد يف ا. ادلختوفة

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o .االخزجبساد انؼالعٛخ 
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 ادلبضبعات التقويدية .

  

استنتاج نباحي التجديد يف ادلبضبعات  2-2
التقويدية  ، واخلصائص الفنية لبعض 

 األغراض الشعرية .

الر ط  ٌن األحداث اليت تباكب العصر  ٖ-ٕ
 وأثرىا يف اجتاه الشعر..

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

تنمية مهارة ادلناقشة والشرح والتحويل أمام  3-1
 اآلخرين

 تنمية مهارة قراءة النصبص الشعرية أمام
 اآلخرين .

o ششان انطالة فٙ إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ انًُبشؾ 

 غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

 انغًبػٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت

 أصُبء ػًم انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انًُبلشخ انط

 ٘.ٔانؾٕاس انهغٕ

o او انطبنت يشالجخ انزض

ثبنًٓبو فٙ انٕلذ 

 انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.

تنمية مهارة التعامل مع مصادر ادلعوبمات  3-2
 ادلتنبعة واالستفادة منها .

 ادلشاركة يف حتديد مباعيد االختبارات .

  العددٌةتقنٌة المعلومات والمهارات مهارات االتصال ومهارات  4

 االتصال الشفهً والخطً بشكل فعال. 4-1
o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة ثزهخٛض

انًبدح ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

 

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  ٍرمٕٚى أداء انطالة ي

خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 انجالن ثٕسد.

 استعمال تقنٌة االتصاالت والمعلومات. 4-2

استخدام األسالٌب اإلحصابٌة فٌما   

 ٌتطلب ذلك

استخدام األسالٌب الحسابٌة فٌما ٌتطلب   

 ذلك
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o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ انجالن 

 ثٕسد
 حركٌة -مهارات النفسال 5

 اللطالقة يف التعبًن والشرح . - 5-1
 

o - .ؽم انًشكالد 

o -  انزؼبَٔٙ.انزؼهى 

o - .انخشائؾ انزُْٛخ 

o - .نؼت األدٔاس 

o -   ٍرمٕٚى انطالة ي

خالل ؽهمبد 

 انًُبلشخ. 

o -  رمٕٚى االخزجبساد

 االنكزشَٔٛخ.

o -  رمٕٚى أَشطخ

  انًُزذٚبد

 .ادلهارة يف إلقاء النصبص الشعرية - 5-2
ضبط مستبى الصبت ونربتو عند إلقاء 

 .النص األديب 

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  - ب ب
تابة ك، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، مقال

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

 %30 ضتادي عشرا -السابع اختبار حتريري  ٔ
 %5 ؽتتد النشاط واظتشاركة ٕ
 %10 ؽتتد على اليبلك بورد وواجبات أوراق عمل ٖ
 %5 ؽتتد اختبار شفوي ٗ
 %50 هناية الفصل حان النهائيتاالم ٘

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل - ت ت

الخاص لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض اقدمذكر ا) لكل طالب

 فً كل أسبوع(.  

 ا .محتقيق التباصل مع اللطالب/اللطالبة  عد انتهاء احملاضرة وتقدمي اإلرشاد والدعم ذل -
دتكٌن اللطالب/اللطالبة من التباصل عرب ادلبقع االلكرتوين ألستاذ ادلقرر واإلجا ة عوى استفسارات  -

 الب/اللطالبة .اللط
 التباصل عرب الربيد االلكرتوين عوى مبقع اجلامعة ووسائط االتصال احلديثة . -
 ال تقل ىذه الساعات عن ساعتٌن أسببعيا ، ويراعى فيها اجلدول الدراسي. -
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 مصادر التعلّم .3

 :الكتب المقررة المطلوبة .ٔ
ه، وٌمكن اإلفادة من الكتب الواردة تحقق أهدافتشمل مفردات المقرر وال ٌوجد كتاب واحد وإنما مجموعة من الكتب 

 .فً قابمة المواد المرجعٌة األساسٌة

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة .ٕ

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

تارٌخ األدب العربً ) العصر 
 ( /اإلسبلمًالجاهلً

 1ٕٓٓ .، القاهرةدار المعارؾ  د . شوقً ضٌؾ 

 م98ٔٔ دار العلم للمبلٌٌن، بٌروت عمر فروخ )الجزء االول( تؤرٌخ األدب العربً

الطبعة ، مإسسة الرسالة ى الجبوري د. ٌح الشعر الجاهلً ) خصابصه وفنونه (
 التاسعة  

 مٕٔٓٓه / ٕٕٗٔ

 م9ٙٗٔهـ /8ٖٖٔ بؽداد   مكتبة النهضة  د. ٌحٌى الجبوري  شعر المخضرمٌن وأثر اإلسبلم فٌه

الشعراء الصعالٌك فً العصر -
 الجاهلً 

 م999ٔ دار الفكر العربً، القاهرة د. ٌوسؾ خلٌؾ 

 91ٖٔ ، القاهرةدار المعارؾ د. شوقً ضٌؾ  التطور والتجدٌد فً العصر األموي  

 9٘ٗٔ المصرٌةمكتبة النهضة  أحمد الشابب تارٌخ  النقابض فً الشعر العربً

الشعر الجاهلً منهج فً دراسته 
 وتقوٌمه

 دمحم النوٌهً
الدار القومٌة للطباعة 

 والنشر
 

الهجاء والهجاإون فً الجاهلٌة 
 واإلسبلم   

 9ٖ8ٔ مكتبة اآلداب ندمحم دمحم حسٌ
 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد. ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

http://ww مكتبة مشكاة اإلسالم.almeshkat.ne/ooks/index.php 

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah السعبدية لوغة العر يةاجلمعية العومية 

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws العر يةصبت 

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/ b/login.php منتديات الكتب ادلصبرة

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 ادلبسبعة الشاموة  -
 ادلبسبعة العادلية . -
 ادلكتبة الرقمية السعبدية . -
 وغًنىا من ادلباقع ذات الصبغة العومية . -

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي ٗ

 .(ص ممغنط، )قرالموسوعة الشاملة -

 الشعرٌة ، )قرص ممغنط(.الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  .5

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -1

 .الطبلب ن تتناسب الطاقة االستيعابية للقاعات مع أعداد أ     

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 بكة .، واظتراجع العلمية ، وخطوط الش ضتاسب اآلرلأجهزة اتزويد اظتكتبة بعدد إضايف من 

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ث ث

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ
 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

  ُاٌتطىَشَخ.إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبته 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 

  جبد/اٌطبٌالةاٌطإٌظش فٍ تظٍّبد. 
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 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق. ٕ

 التشاور مع أعضاء ىيئة التدريس شلن يدرسبن ادلستبى نفسو . -
 وادلقرر نفسو يف جامعات أخرى .عقد مقارنة  ٌن ادلقرر  -
 . نظم اجلامعات األخرى يف التلطبيراالستفادة من  -
 التقبمي الذايت. -
 استخدام أداة لقياس التفاعل الوفظي داخل الصف. -
 حوقات النقاش  ٌن اللطالب يف مبضبع من مبضبعات ادلقرر. -
 .يف الدرسطرح األسئوة عوى اللطالب لوتحقق من اكتساب ادلعارف وادلهارات ادلتضمنة  -

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 عقد ورشات عمل ألساتذة ادلقرر والتباصل مع اجلامعات األخرى لتبادل اخلربات .-

 .طرائق كل منهم وصعب ات التدريس مناقشات  ٌن أعضاء ىيئة التدريس دلعرفة  -

الطلبة بواسطة  إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال-ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

 تدقيق ومراجعة االختبارات التحريرية  من قبل جلان الرصد. -

 األسئوة الشفبية . -

 تصحيح أوراق العمل ومناقشة اللطالب/اللطالبة فيها . -

 

  جراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:صؾ إ-٘

 تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء  ٌن أعضاء ىيئة التدريس . -

 عقد لقاءات منظمة يف  داية كل فصل دلناقشة مشكالت الفصل ادلاضي . -

 اذلادفة إىل تلطبير األداء .تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عوى حضبر ادلؤدترات  -

 وادلراجعة لوخلطط الدراسية من قبل أعضاء القسم . تقبميال -
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  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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, 

 مقرر دراسً: توصٌف 5مرفق رقم 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 (3نصوص األدبٌة )التوصٌف مقرر 

 عرب2103
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

  هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :خ التقرٌرتؤرٌ ز جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌة: . اسم المإسسة التعلٌمٌٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /الكلٌة. ٕ

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و - ج ج

 عرب1ٕٓٔ    :رمز المقرر الدراسً( ٔالنصوص األدبٌة )   المقرر الدراسً:  اسم . ٔ. ٔ

  (0+0+2) ساعتان   عدد الساعات المعتمدة: . ٕ. ٕ

برنامج اللؽة العربٌة وبرنامج اللؽة  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج)البرنامج  .ٖ

 العربٌة وآدابها

 لجنة األدب والنقد. اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .98
 

 المستوى الثالث. السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ .99
 

  . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:ٙ .ٓٓٔ

 .عرب(ٔٓٙٔ) مدخل إلى النقد وتحلٌل النصوص        

 

 ال يبجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .ٔٓٔ

 

  . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة:8 .ٕٓٔ
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٙ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٕٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٓٔ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٓٔ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات
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 :األهداف - ح ح

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

تطبيق اظتنهج اظتناسب على ، وإظهار رتالياتو من خبلل تطبيق اكتساب آليات حتليل بنية النص األديب
 ة.النصوص اظتختار 

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

 للطالبات لتقدًن التدريبات اظتطلوبة إلكًتونيا .ختصيص نسبة للتعلم االلكًتوين بإتاحة النظام  -

 االستفادة من تقرير اظتقرر بعد تطبيق اطتطة فعليا يف تطوير اطتطة وحتسينها.-

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  -ٖ

 توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: - خ خ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 ٕ ٔ .يف ضبء ادلناىج األد يةوعناصرىا ىيكل القصيدة  -1

 : الرمبز والدالالت.وصف الفرس والصيد المرئ القيس-2
ٔ ٕ 

 جدلية احلياة وادلبت: قراءة يف معوقة طرفة  ن العبد.-3
ٔ ٕ 

 معوقة زىًن  ن أيب سومىاحلكمة يف -4
ٔ ٕ 

 البناء الفين  يف شعر الصعاليك-5
ٔ ٕ 

 ٕ ٔ صراع القيم اجلاىوية واإلسالمية يف شعر حسان  ن ثا ت-6

 مجاليات السرد يف قصيدة كعب  ن مالك.-7
ٔ ٕ 
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 وحلطيئةعناصر القص  الشعري يف قصيدة )وطاوي ثالث( ل-8
ٔ ٕ 

 ٕ ٔ مظاىر التجديد يف األغراض التقويدية )منبذج تلطبيقي( -9

 . ) احملتبى والبناء(نقائض جرير والفرزدق من -11
ٔ ٕ 

 ٕ ٔ .) منبذج تلطبيقي(الشعر السياسي  خصائص-11

 ٕ ٔ الغزل العفيف يف شعر مجيل  ثينة-12

 ٕ ٔ  نية قصيدة ادلدح يف الشعر األمبي)منبذج تلطبيقي( -13

 ٕ ٔ اللطبيعة يف شعر ذي الرمة.-14

 8ٕ ٗٔ المجموع

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  - د د

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
2×33=22 - - - - 22 

 الساعات المعتمدة
2×33=22 - - - - 22 

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  - ذ ذ

 أسبوعٌا ساعات ٖ

 

 

وطرق قٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  - ر ر
 ها:تدرٌس

 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  على قٌاسالتً تساعد ناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال
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 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

خصائص االدب يف ىذا العصر  معرفة ٔ-ٔ
  ومدى تصبيره حلياة العرب .

o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 ًٛخ.انؼه

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

 ادلنهج ادلناسب لونصبص ادلختارة  تلطبيق 1-2
 عوى اخلصائص الفنية . البقبف ٖ-1
 مباطن اجلمال والغرض من النص. إظهار 

 المعرفٌةالمهارات  2

السمات أن تفهم مناسبة  النصبص وتر ط  2-1
  .انجؾش ٔاالعزمظبء o االد ية  األحداث الكربى.

o  اعزشارٛغٛخ

 انًزشبثٓبد

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o  اخزجبساد

 انًضأعخ.

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o  االخزجبساد

 انؼالعٛخ.

 أن تنقد صياغة النص وتتذوقو. 2-2

 اللطبيوة وادلقلطعات .أن دتيز  ٌن النصبص  ٖ-ٕ

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

بدي اللطالب اىتماما  تلطبير قدراهتا يأن - 3-1
 يف احلفظ والشرح والتحويل .

 

o ششان انطالة فٙ إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت

أصُبء ػًم 

 انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انط

انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ
 أن تتعزز لدى اللطالب مهارة التعاون مع 3-2
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انًُبظشاد ػمذ  o اآلخرين

 ٛخ انغًبػٛخ.األدث

o  يشالجخ انزضاو

انطبنت ثبنًٓبو فٙ 

 انٕلذ انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

ؽشٚمخ انطبنت 

 يؼٓب.

ستلطيع اللطالب إصلاز  عض ما يكوف يأن  
  و  ضمن الفريق .

ظهر اللطالب التزاما  القيم األخالقية يأن  
 يف إصلاز ما يسند إليها وتقدديو .

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

لطالب مع اآلخرين  لطريقة تباصل اليأن - 4-1
 انًؾبػشاد انظفٛخ. o ةفاعو

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة

ثإعشاء انجؾٕس 

ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o ة رمٕٚى أداء انطال

يٍ خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ 

 انجالن ثٕسد

عرب اللطالب  أسوب و عن ادلعوبمات يأن  4-2
 األساسية   

نرتنت احلاسب واإل اللطالب يبظفأن  
 التحويل. دلعرفة  أساليب 

 حركٌة -مهارات النفسال 5

   ال ٌنطبق 5-1

5-2     

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:مهام تقوٌم الطبلب جدول  - ز ز
كتابة ، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(، خطابة، تقدٌم شفهً، مقال

نسبته من  األسبوع المحدد له
 التقوٌم النهائً

 %11 شلتدة مناقشات شفبية) مشاركة ( ٔ

 %31 األسببع السادس تبار أعمال السنةاخ ٕ
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 %11 األسببع احلادي عشر أنشلطة وتكاليف ٖ

 %51 هناية الفصل الدراسي االختبار النهائي ٗ

٘    

ٙ    

 :همدعمللطالب واإلرشاد األكادٌمً  - س س

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 عبػتبْ أعجىػُب ورٌه ٌـ: 

 اٌطبٌت فُّب َخـ ِىمىػبد اٌّمشس.اإلجبثخ ػٓ اعتفغبساد (. 1

 ِؼشفخ ِفشداد اٌّمشس وِهبساته. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ. )2

  .اٌجىأت اٌتطجُمُخ اٌتٍ َتٕبوٌهب اٌّمشسفٍ   (. ِغبػذح اٌطبٌت3

 .اٌّفهىِبد(. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ تقذُخ ثؼل 4

 فٍ تزوق إٌقىؿ وفهّهب ؤمذهب  . ِغبػذح اٌطبٌت(. 5

 وِشاجؼخ أػّبٌه فٍ ِجبي تذًٍُ إٌقىؿ اٌطىٍَخ ودفظهب. ِغبػذح اٌطبٌت(. 6

 مصادر التعلّم .2

 وبة: الكتب المقررة المطل .ٔ

ال ٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافه، وٌمكن االستفادة من الكتب الواردة فً قابمة  .ٕ

 .المواد المرجعٌة أدناه

 :(وؼٌرها والتقارٌر العلمٌةالمجبلت الكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة .ٖ

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

دواوين الشعراء ومصادر شعرىم يف 
 ويةغالكتب األدبية والل

______ 
________ _______ 

 2002 مكتبة لبنان، بَتوت ميبلهبسام بركة و مبادئ التحليل الشعري

 2000 دار الفكر، عمانأبو شريفة، د. عبدالقادر  مدخل إذل حتليل النص األديب
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 حسُت اليف قزق

 د. عدنان خالد عبدهللا د التطبيقي التحليليقالن
ت دائرة الثقافة إصدار

 واإلعبلم، الشارقة
2007 

الدار القومية للطباعة والنشر،  لنويهيػتمد  ىلي منهج يف دراستو وتقوديوالشعر اجل
 1980 القاىرة

 1947 اب، القاىرةدمكتبة اآل ػتمد ػتمد حسُت اصتاىلية واإلسبلماعتجاء واعتجاؤون  يف 

 1999 دار الفكر العريب، القاىرة د. يوسف خليف  الشعراء الصعاليك يف العصر اصتاىلي 

 1997 مؤسسة الرسالة، بَتوت د. حيِت اصتبوري  شعر اظتخضرمُت وأثر اإلسبلم فيو
 1993 دار اظتعارف، القاىرة د. شوقي ضيف  التطور والتجديد يف العصر األموي 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد. ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 .phphttp://www.alfaseeh.com/vb/index شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/ b/login.php منتديات الكتب ادلصبرة
 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي ٗ

 .(ص ممغنط، )قرالموسوعة الشاملة -

 الشعرٌة ، )قرص مدمج(الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  .1
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http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
  :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -8

 مناسبة ألعداد ادلستفيدينقاعة تدريسية 

 

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 اإلنرتنت –جهاز عرض  بر  بينت 

 مكرب صبت
 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - و

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

  ُاٌتطىَشَخ.إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبته 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 
 ًّاألثذبث وأوساق اٌؼ 

 جبد/اٌطبٌالةإٌظش فٍ تظٍّبد اٌط. 
 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق -ٕ

 التشاور مع أعضاء ىيئة التدريس شلن يدرسبن ادلستبى نفسو . -
 مقارنة  ٌن ادلقرر وادلقرر نفسو يف جامعات أخرى .عقد  -
 . االستفادة من نظم اجلامعات األخرى يف التلطبير -
 التقبمي الذايت. -
 استخدام أداة لقياس التفاعل الوفظي داخل الصف. -
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 حوقات النقاش  ٌن اللطالب يف مبضبع من مبضبعات ادلقرر. -
 .وادلهارات ادلتضمنة يف الدرسطرح األسئوة عوى اللطالب لوتحقق من اكتساب ادلعارف  -

 إجراءات تطوٌر التدرٌس:-ٖ
 دورات تدريبية ألعضاء التدريس  

 مناقشة مشكالت الفصل السا ق البارد ذكرىا يف تقرير ادلقرر ) منبذج حتويل تقرير ادلقرر اجلديد (

الطلبة بواسطة إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال -ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

  من مإسسة أخرى(:
 حتويل نتائج االختبارات الفصوية والنهائية ومعرفة مباضع الضعف لديهم.

 والتخطٌط لتطوٌرها:صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً -٘

 مراجعة تبصيف ادلقرر  شكل دوري يف ضبء حتويل تقرير ادلقرر 
 خلطة تلطبير ادلراجعة 

 حتديث مصادر التعوم لومقرر يف ضبء ما يستجد 

 واإلفادة من نتائجها يف حتسٌن ادلقرر البلنتائج اإلحصائية لتقبمي اللطحتويل ا

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   استكمال التوصٌف:تارٌخ 

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2) الشعر عروض وموسٌقاالتوصٌف 

 عرب2302
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

  هـ1ٖٗٔ  /ٙ/ ٕٙتارٌخ التقرٌر:         جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز. اسم المإسسة : ٔ

 قسما اللؽة العربٌة واللؽة العربٌة وآدابها بكلٌات الجامعةالقسم:  /. الكلٌةٕ

 

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و - ش ش

 عرب 9ٕٕٓ: الدراسًرمز المقرر  (ٕ) العروض وموسٌقا الشعر: المقرر الدراسً. اسم ٔ .ٖٓٔ

  (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتان . عدد الساعات المعتمدة: ٕ .ٗٓٔ

   :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ .٘ٓٔ
 هذه البرامج(كل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 واللؽة العربٌة وآدابها اللؽة العربٌةبرنامجا 

 العروض والقوافًلجنة أعضاء . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .ٙٓٔ
 

 ثالثال . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً:٘ .1ٓٔ

 ال ٌوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:ٙ .8ٓٔ

 ال توجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .9ٓٔ

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .ٓٔٔ

 نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(: .ٕ
 

 %ٖٓ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٕٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 :تعلٌقات

 

 

 :األهداف - ص ص

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما  .ٕ
 أن ٌعرؾ الطالب القافٌة وعٌوبها وٌستطٌع تحدٌد أنواعها.
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)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

   .المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(. 

 

البوربوٌنت( و) نظام نظام خصٌص نسبة للتعلم اإللكترونً بإتاحة الفرصة لتقدٌم العروض التقدٌمٌة )ت

 د(الببلك بور

 تطبٌق استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة .

 مراجعة المقرر بشكل دوري.

 االستفادة من مستجدات البحوث والنشر فً هذا المجال.

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  -ٗ

 توصٌؾ عام للمقرر:

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: .ٖ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 ٕ ٔ راجعة البحور الشعرٌة م

 ٕ ٔ القافٌةمفهوم 

 ٕ ٔ التفرٌق بٌن حروؾ القافٌة الستة وحركاتها

 ٕ ٔ روٌهاتصنٌؾ القصابد بحسب حروؾ 

 أهم عٌوب القافٌة وسبب كونها عٌبا

 إبراز نماذج شعرٌة لعٌوب القافٌة

ٔ ٕ 

 ٕ ٔ إصبلح العٌب الواقع فً القافٌة )مع التدرٌب على ذلك( 

 ٕ ٔ أهم الضرورات الشعرٌة التً أجازها العلماء للشاعر

 ٕ ٔ التفرٌق بٌن الحسن منها والقبٌح

 ٕ ٔ التدرٌب على ذلكأصول الحكم بالحسن والقبٌح مع 

 ٕ ٔ أهم مبلمح التؽٌٌر التً خرجت عن نظام الوزن والقافٌة

 ٕ ٔ ما كان فً الشعر هذه األٌام من مبلمح مخالفته نظام الشعر العربً .

 ٕ ٔ أنواع التجدٌد فً نظام الوزن والقافٌة ، والرأي العلمً فٌه  
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 ٕ ٔ التفعٌبلت والقوافً .نظام الشعر الحر )شعر التفعٌلة ( وطرٌقته فً 

التفرٌق بٌن الشعر الحر وبٌن قصٌدة النثر وبٌنهما وبٌن الشعر الموزون 

 والمقفى والتدرٌب على ذلك من خبلل بعض النصوص المختارة

ٔ ٕ 

 تدرٌبات على :

 تصنٌؾ القصابد بحسب الروي.-ٔ

 نماذج شعرٌة على عٌوب القافٌة-ٕ

 التدرٌب على:

 .أهم الضرورات الشعرٌة  -
 مظاهر التؽٌٌر التً خرجت على نظام الوزن والقافٌة قدٌما وحدٌثا.

ٔ ٕ 

 8ٕ ٗٔ مجموع الساعات واألسابٌع

 

 مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  .3
  

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
2×33=22 - - - - 22 

 22 - - - - 22=33×2 الساعات المعتمدة

 

  خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم 
 ساعتان أسبوعٌا

 

  ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم 
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةع مخرجات التعلم المومالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا
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 المعرفة 1

 ٌعرؾ الطالب مفهوم القافٌة وأهم عٌوبهاأن  ٔ-ٔ

o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o  انُشؾ.انزؼهى 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانشفٓٛخ.

o  انًُبلشبد

 انظفٛخ. 

o  انٕاعجبد

 انًُضنٛخ. 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد

 انُمبػ انظغٛشح.

o انًُبظشاد 

 .انهغٕٚخ

o  انًشبسٚغ

 انؼهًٛخ.

o  رهخٛض

انًؼهٕيبد 

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

 ٌعرؾ الطالب حروؾ القافٌة الستة؟؟؟أن  1-2

فً ٌعرؾ الطالب أهم ما ٌجوز للشاعر أن  ٖ-1

 .الضرورة

ٌعرؾ الطالب أهم مبلمح التؽٌٌر التً  أن  ٗ-ٔ

 .خرجت على نظام الوزن والقافٌة

 دراكٌةالمهارات اإل 2

أن ٌمٌز الطالب بٌن حروؾ القاقٌة الستة  2-1

 وحروفها

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o  اخزجبساد

 انًضأعخ.

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o  االخزجبساد

 انؼالعٛخ.

ٌصنؾ الطالب القصابد بحسب حروؾ أن  2-2

 روٌها..

أن ٌمٌز الطالب بٌن الحسن والقبٌح من  ٖ-ٕ

 ضرورات 

أن ٌفهم الطالب العبلقة بٌن الشعر الحر  ٗ-ٕ

 ؟؟؟وقصٌدة النثر.

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

ششان انطالة فٙ إ o القدرة على ممارسة العمل الجماعً 3-1

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o  رمٕٚى أداء

انطبنت أصُبء 

 ػًم انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انط

انًُبلشخ 

 ٘.ٔانؾٕاس انهغٕ

 أن ٌبدي اهتماما بتطوٌر قدراته فً علم القافٌة  3-2

 العمل بروح الفرٌق مهارة الطالب أن تتعزز لدى 3-3

 إنجاز ما ٌسند إلٌه أن ٌظهر التزاما بالقٌم الخلقٌة فً 4-3
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o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

 انغًبػٛخ.

o  يشالجخ انزضاو

انطبنت ثبنًٓبو 

فٙ انٕلذ 

 انًؾذد.

o  ؽشػ لؼبٚب

ٛخ افزشاػٛخ أدث

ٔيالؽظخ ؽشٚمخ 

 انطبنت يؼٓب.
  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 أن ٌتواصل مع اآلخرٌن بطرٌقة فعالة 4-1

o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انؾذٚضخ.انزمُٛخ 

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ 

ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء

انطالة يٍ 

خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد  رمٕٚى

انطهجخ ػهٗ 

 انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد  رمٕٚى

ػهٗ َظبو انجالن 

 ثٕسد.

o خزجبساد رمذٚى اال

ػهٗ انجالن 

 ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ 

 انجالن ثٕسد

 أن ٌنظم باسلوب سلٌم من عٌوب القافٌة 4-2

االتصال الشفهً والخطً فً مجال أن تنمو لدٌه مهارة  3-4

 الشعر بشكل فعال

ان ٌستخدم تقنٌة االتصاالت وٌوظفها فً تطوٌر مهاراته  4-4   

 ؟؟؟ونقده.فً علم القافٌة 

     4-5  

    

 سالٌب الحسابٌة واإلحصائٌة فٌما ٌتطلب ذلكاستخدام األ

 حركٌة -مهارات النفسال 5

 من العٌوب ٌاأن ٌنظم شعرا خال   5-1
o - .ؽم انًشكالد 

o - .َٙٔانزؼهى انزؼب 

o - .انخشائؾ انزُْٛخ 

o - .نؼت األدٔاس 

o -   رمٕٚى انطالة

يٍ خالل ؽهمبد 

 انًُبلشخ. 

o -  رمٕٚى أَشطخ

  انًُزذٚبد

5-2  

  

 

  خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول 
، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، تابة مقالك

نسبته من  األسبوع المحدد له
 التقوٌم النهائً
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 %ٓٔ ممتد  مشاركة ٔ

 %ٓٔ ممتد ملؾ إنجاز ٕ

 %ٖٓ األسبوع السادس اختبار أعمال السنة ٖ

 %ٓ٘ نهاٌة الفصل الدراسً  االختبار النهابً ٗ

 %ٓٓٔ المجموع 

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل - ض ض

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

  عبػتبْ أعجىػُب ورٌه ٌـ: 

 اإلجبثخ ػٓ اعتفغبساد اٌطبٌت فُّب َخـ ِىمىػبد اٌّمشس.(. 1

 ِؼشفخ ِفشداد اٌّمشس وِهبساته. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ. )2

  .اٌتطجُمُخ اٌتٍ َتٕبوٌهب اٌّمشساٌجىأت فٍ   (. ِغبػذح اٌطبٌت3

 .اٌّفهىِبد(. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ تقذُخ ثؼل 4

 مصادر التعلّم - ي

 الكتب المقررة المطلوبة: 
 و.2112، يكزجخ انششذ ثبنشٚبع، أْذٖ عجٛم إنٗ ػهًٙ انخهٛم يظطفٗ يؾًٕد

 (وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة. 

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اٌىتبةاعُ 

 هـ1425 ِىتجخ اٌشؽذ د. صبلح أحمد الدوش العروض وموسٌقا الشعر 

 هـ 1411 داس اٌجؾبئش اإلعالُِخ دمحم ػٍٍ اٌهبؽٍّد.  .العروض الواضح وعلم القافٌة 

 انكبفٙ فٙ ػهى انؼشٔع ٔانمٕافٙ
 هـ1437 داس إٌؾش اٌذوٌٍ غبٌت اٌؾبوَؼد. 

 انؼشٔع ٔانمبفٛخػهى 
 هـ1437 داس اٌفىش اٌؼشثٍ ػجذ اٌؼضَض ػتُكد. 

 

 

 مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد: 

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
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http://ww مكتبة مشكاة اإلسالم.aleshkat.net/books/index.php 

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/ b/login.php منتديات الكتب ادلصبرة

 

 المكتبة الشاملة -ٔ
 المكتبة الرقمٌة السعودٌة. - أ أ

 

 

 :واللوابح المهنٌة والمعاٌٌراألسطوانات المدمجة، و ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي ٗ

 .(ص ممغنط، )قرالموسوعة الشاملة -

 الشعرٌة ، )قرص ممغنط(.الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  - ب ب

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٖ
 مناسبة ألعداد المستفٌدٌن قاعة تدرٌسٌة      

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌانات -ٗ
 جهاز عرض بوربوٌنت -
 إنترنت. -
 مكبر صوت. -
 سبورة ذكٌة. -
 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 التوجد   

http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ط ط

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

     االعزجبَبد 

  ٍانطالةاعزخذاو ؽهمبد َمبػ يغ ػذد يؾذٔد ي . 

 . اخزجبساد أػًبل انغُخ 

 . االخزجبساد انشفٕٚخ 

 انزذسٚجبد ٔاألَشطخ. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق -ٕ

 يدرسبن ادلستبى نفسو .التشاور مع أعضاء ىيئة التدريس شلن  -
 عقد مقارنة  ٌن ادلقرر وادلقرر نفسو يف جامعات أخرى . -
 . االستفادة من نظم اجلامعات األخرى يف التلطبير -
 التقبمي الذايت. -
 استخدام أداة لقياس التفاعل الوفظي داخل الصف. -
 حوقات النقاش  ٌن اللطالب يف مبضبع من مبضبعات ادلقرر. -
 .لوتحقق من اكتساب ادلعارف وادلهارات ادلتضمنة يف الدرسطرح األسئوة عوى اللطالب  -

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 دورات تدرٌبٌة فً طرابق تدرٌس التخصص.
 تحلٌل المشكبلت الواردة فً نموذج تحلٌل المقرر الجدٌد.

بواسطة إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة -ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

 تحلٌل عٌنة من اختبارت الطبلب لتحدٌد مواطن القوة لتعزٌزها ، ومواطن الضعؾ لعبلجها.

 

 الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر -٘

 الستفادة من تحلٌل النتابج اإلحصابٌة لتقوٌم الطبلب فً تحسٌن المقرر.ا
 تحدٌث مصادر التعلم ومواكبة الجدٌد فٌها .
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  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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                : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 دراسًالمقرر التوصٌف 
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

 

  هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :خ التقرٌرتؤرٌ ز األمٌر سطام بن عبدالعزٌجامعة ة: . اسم المإسسة التعلٌمٌٔ

              

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و . ت

 نفس ٖٕٓٔ :     رمز المقرر الدراسً      مناهج البحث العلمً . اسم ورمز المقرر الدراسً: ٔ .1ٔ

 (ٓ+ٓ+ٕساعتان )    . عدد الساعات المعتمدة: ٕ .8ٔ

  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ .9ٔ
 هذه البرامج(كل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 برنامجا اللؽة العربٌة واللؽة العربٌة وآدابها .ٕٓ

 اللؽة العربٌةأقسام أعضاء  . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .ٕٔ
 

 ثالثالمستوى ال . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ .ٕٕ

 ال ٌوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:ٙ .ٖٕ
 

 

 ال ٌوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .ٕٗ
 

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .ٕ٘
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٔ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٓٗ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     
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 :تعلٌقات

 

 :األهداف . ث

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 يتقن اللطالب مهارة البحث الوغبي مبا خيدم تكبينو ادلعريف وادلهاري.أن 

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

 اإلفادة من تقنية ادلعوبمات يف تلطبير مهارات البحث ومدركاتو.
 .إلكرتونيا بحثدلمارسة  عض تدريبات ال ةلولطالبلولطالب/ نسبة لوتعوم االلكرتوين  إتاحة النظام صيص خت

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  . ب

  توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: - د

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 2 1 مفهبم البحث وأمهيتومدخل: 

 2 1 . أىداف البحث وخصائصو  

 2 1 خصائص الباحث وصفاتو.

 2 1 وضع العنبان ادلناسب...( -أوال: كتا ة أوراق العمل )اختيار ادلبضبع ادلناسب 

 2 1 مناىج البحث مبا يناسب ورقة العمل

 2 1 أصبل كتا ة أوراق العمل

 2 1 خادتة( –عرض  – ناء ورقة العمل )مقدمة 

 2 1 وضع العنبان ادلناسب...( -ثانيا : كتا ة البحث )اختيار ادلبضبع ادلناسب
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 4 2 مناىج البحث الوغبي واألديب

 2 1 إعداد البحث ومجع ادلادة العومية 

 2 1 فهارس ادلكتبات وتصنيفاهتا.

 2 1 أصبل الكتا ة العومية لبحبث الوغة العر ية.

 2 1 . التبثيق وادلراجعات 

 28 14 رلمبع األسا يع ووحدات االتصال الدراسي

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -3

دروس  محاضرات 

 إضافٌة
 المجموع أخرى العملً معامل

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
2×33=22 - - - - 22 

 الساعات المعتمدة
2×33=22 - - - - 22 

 

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  - ذ
 

 ساعة واحدة أسبوعٌا

 

 ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  - ر
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  على قٌاسالتً تساعد ناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 لمقرر لمخرجات التعلم جدول 
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ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

 انزؼهى انًجبشش. o أن يعرف  اللطالب مهارات البحث العومي 1-1

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  انًؾبػشاد

 انظفٛخ. 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

o  االخزجبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o يغًٕػبد انُمبػ 

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

 أن يعرف اللطالب أ رز مناىج البحث العومي  1-2

 أىم أصبل كتا ة البحث العومي دد اللطالب أن يع 3-1

 المعرفٌةالمهارات  2

 أن يلطبق اللطالب قباعد الكتا ة العومية يف أوراق 2-1
 العمل.

o  انجؾش

  .ٔاالعزمظبء

o  اعزشارٛغٛخ

 انًزشبثٓبد

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o .االخزجبساد انؼالعٛخ 

 أن يلطبق اللطالب قباعد الكتا ة العومية يف البحث. 2-2

أن يتمكن اللطالب من حبث قضية أو مشكوة  3-2
لوبصبل إىل استنتاجات مستخدما مصادر متنبعة 

 صحيحة

أن يبٌن اللطالب جبانب اخلول يف رلال معٌن مستعمال  4-2
 أسوبب البحث يف إثبات افرتاضاتو أو نفيها

 أن يناقش اللطالب أفكار الباحثٌن مبديا رأيو اخلاص 5-2

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

 تلطبير قدراتو العومية أن يبدي اللطالب اىتماما  3-1
 .والبحثية

o ششان انطالة فٙ إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

o  رمٕٚى أداء انطبنت

 أصُبء ػًم انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انًُبلشخ انط

 ٘.س انهغٕٔانؾٕا

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

 .أن تتعزز لدى اللطالب مهارة التعاون مع اآلخرين 3-2

أن يستلطيع اللطالب إصلاز  عض ما يكوف  و  ضمن  3-3
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انًُبشؾ غٛش  .الفريق 

 انظفٛخ.

o  ػمذ انًُبظشاد

 ٛخ انغًبػٛخ.األدث

ثبنًٓبو فٙ انٕلذ 

 انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.

األخالقية يف إصلاز ما أن يظهر اللطالب التزاما  القيم  3-4
 يسند إليها وتقدديو .

  مهارات االتصال ومهارات تقنية اظتعلومات واظتهارات العددية 4

 أن يتباصل اللطالب مع اآلخرين  لطريقة فاعوة  4-1
o  انًؾبػشاد

 انظفٛخ.

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

o  ركهٛف انطالة

ثإعشاء انجؾٕس 

ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o  ركهٛف انطالة

ؼًم رمبسٚش كزبثٛخ ث

ػٍ يٕػٕػبد 

 .نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  ٍرمٕٚى أداء انطالة ي

خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ انجالن 

 ثٕسد

 أن يعرب اللطالب  أسوب و عن ادلعوبمات األساسية    4-2

احلديثة لتلطبير  أن يستلطيع اللطالب تبظيف التقنية 4-3
 ث بحمهاراتو يف ال

األساليب اإلحصائية واحلسا ية أن يستعمل اللطالب  4-4
 .عند احلاجة إليها

 حركية -اظتهارات النفس 5

 أن يبحث اللطالب حبثا عوميا مناسبا دلستباه. 5-1

o - .ؽم انًشكالد 

o - .َٙٔانزؼهى انزؼب 

o - .انخشائؾ انزُْٛخ 

o - .نؼت األدٔاس 

o -   ٍرمٕٚى انطالة ي

خالل ؽهمبد 

 انًُبلشخ. 

o -  رمٕٚى االخزجبساد

 االنكزشَٔٛخ.

o -  رمٕٚى أَشطخ

  انًُزذٚبد

أن يفهم اللطالب ما يعرض أمامو من البحبث أو أوراق  5-2
 العمل اليت يقدمها زمالؤه

أن يعيد اللطالب إنتاج موحبظاتو يف شكل مشكالت  3-5
 حبثية.

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  - ز
تابة ك، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) الطالبمهام التقوٌم المطلوبة من  م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، مقال

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

  %٘ٔ ممتدة عرض شفوي ) مشاركة (  ٔ

 %٘ٔ األسبوع السادس  اختبار أعمال السنة  ٕ
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 %ٕٓ ممتدة نجاز(ملؾ اإل ) اختبارات قصٌرة ٖ

نهاٌة الفصل  االختبار النهابً  ٗ

 الدراسً 

٘ٓ% 

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل - س

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 . التعرٌؾ بؤهمٌة الساعات المكتبٌة ودورها التكمٌلً •

 .ات البحثطوٌرٌة لمهاروضع حلول عبلجٌة أو ت •

 .ٌختار أستاذ المادة ٌومٌن على األقل باالتفاق مع الطبلب •

 المكتبٌة عن ساعتٌن وٌراعى فٌها عدد ساعات الجدول التدرٌسًال تقل الساعات  •

 

 مصادر التعلّم . أ أ

 :الكتب المقررة المطلوبة .ٔ
 

 .2114انجؾش األدثٙ، د. شٕلٙ ػٛف، داس انًؼبسف، انمبْشح، 

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة. ٕ 

 سنة النشر الناشراسم  اسم المإلؾ اسم الكتاب

 د. علً جواد الطاهر . منهج البحث األدبً 
دار الفكر العربً، 

 القاهرة
ٔ999 

 989ٔ دار الشروق، جدة د.عبد الوهاب أبو سلٌمان. كتابة البحث العلمً صٌاؼة جدٌدة 

البحث العلمً أسسه مناهجه أسالٌبه 
 إجراءاته 

 د.ربحً مصطفى علٌان
مكتبة الفبلح، 

 القاهرة
ٕٓٓ1 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد. ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
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 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة
 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي ٗ

 الموسوعة الشعرٌة -

 الموسوعة النحوٌة. -

 المكتبة الشاملة. -

 

 

 :المطلوبةالمرافق  . ب ب

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  - ش
 قاعة تدرٌسٌة مناسبة ألعداد الطلبة                 

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 نترنتاإل –جهاز عرض بور بوٌنت 

 طٕد يكجش

 

 بها(:كرها، أو أرفق قابمة فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق . س

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 
 ًّاألثذبث وأوساق اٌؼ. 

 جبد/اٌطبٌالةإٌظش فٍ تظٍّبد اٌط. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق. ٕ

 التقوٌم الذاتً المستمر 

 متابعة األداء 

 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 دورات تدرٌبٌة ألعضاء التدرٌس 

 ) نموذج تحلٌل تقرٌر المقرر الجدٌد ( فً تقرٌر المقرر الفصل السابق الوارد ذكرهااقشة مشكبلت من

 

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

 مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس

 من مإسسة أخرى(:

 .نهابٌة ومعرفة مواضع ضعؾ الطبلب والطالباتحلٌل نتابج االختبارات الفصلٌة والت

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

  تحدٌث مصادر التعلم للمقرر فً ضوء ما ٌستجد. 
  الطالبات واإلفادة من نتابجها فً تحسٌن المقررتحلٌل النتابج اإلحصابٌة لتقوٌم. 
 .  االطبلع على األبحاث فً مجال التخصص 
 .استخدام نتابج تقوٌم الطبلب فً تطوٌر المقرر 
 .المقارنة بمقررات مماثلة فً جامعات أخرى 
 .المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل القسم 
 .إعداد تقارٌر من األستاذ 
 القسم. تقوٌم النتابج من قبل ربٌس 

 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:



 

 215انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 المستوى الدراسً

 الرابع
  



 

 217انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمًالهٌئة 

 

 

 

 

 

 

 

 البحث اللغوي عند العرب توصٌف مقرر

 عرب2302
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

        هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     خ التقرٌر:تؤرٌ ز جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌ. اسم المإسسة التعلٌمٌة: ٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  القسم: /. الكلٌةٕ

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و - أ

 عربٕٕٓٔ       :رمز المقرر الدراسًبحث اللؽوي عند العرب ال المقرر الدراسً:  . اسم ٔ .ٔٔٔ

  (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتان . عدد الساعات المعتمدة: ٕ .ٕٔٔ

 واللؽة العربٌة وآدابها اللؽة العربٌة  :. البرنامج )أو البرامج( الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسًٖ .ٖٔٔ
 هذه البرامج(كل هذا بدالً من إعداد قابمة ب)فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن 

 لؽةاللجنة أعضاء . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .ٗٔٔ
 

 رابعالمستوى ال. السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ .٘ٔٔ
 

 ال ٌوجد(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدتٙ .ٙٔٔ
 

 المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: . المتطلبات 1 .1ٔٔ
 ال توجد

  . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .8ٔٔ
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٖٓ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٕٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 

 تعلٌقات:

 

 :األهداف -ب
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 . ما هدؾ المقرر الربٌس ؟ٔ

 المختلفة . يف مستوياهتااللغوية عند العرب لتعرف إذل غتاالت الدراسة ا        

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  اذكر بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن -ٕ

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(. 

تشجيع الطبلب على اظتناقشة أثناء احملاضرة ، وإبداء الرأي حىت لو كان ؼتالفاً للمعلومات اظتتداولة.   .1
 وبيان اضتجج والرباىُت اليت تعتمد عليها .

عدم االكتفاء بالكتاب اظتقرر يف عرض مفردات اظتقرر ، واالطبلع على البحوث واظتقاالت اظتعززة للمقرر  .2
 ة العنكبوتية . عن طريق اظتكتبة والشبك

 تشجيع االطبلع على  مراجع عرضت صتزئيات من اظتقرر للتأصيل لؤلفكار اظتطروحة  .   .3
 

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  - ج

 

  توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 

 تناولها:الموضوعات التً  ٌنبؽً  -ٕ

 

 

 قائمة الموضوعات

 

عدد 

 األسابٌع

 

ساعات 

 التدرٌس 

متطلبات  –متطلبات النص القرآين  –السياق اضتضاري لنشأة البحث اللغوي عند العرب 
 فرضية التأثَت اطتارجي –اظتسلمُت اصتدد 

2 3 

 –تقوًن وصف العلماء العرب ألصوات العربية 

 –وصف ؼتارج األصوات 

 الصوتيمّيةاطتصائص 

2 3 

 –اجتاىات البحث يف بنية الكلمة 

 –اصتذر واالشتقاق 

2 3 
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 –الصحة واالعتبلل 

 اظتيزان الصريف

 –األسس اظتنهجية للبحث النحوي عند العرب 

 –األسس الوصفية 

 األسس التفسَتية

2 3 

والتضاد  الًتادف –طبيعة الداللة اللغوية والعبلقات الداللية  –اجتاىات البحث يف اظتعٌت 
اظتنظورات  –الدالالت الًتكيبية : الًتكيب اطتربي واالنشائي والشرطي  –واظتشًتك اللفظي 

 التداولية

2 3 

 –األعمال اظتعجمية وطرائق البحث فيها 

 –اجتاىات الًتتيب كيفية االستخدام 

 اظتعجمات االصطبلحية

2 3 

 3 2 ىم يف أمم الحقةتأثر العرب يف ْتثهم اللغوي بعلوم األمم السابقة وتأثَت 

 

 عدد األسابيع وغتموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي

33 22 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -1

دروس  محاضرات 

 إضافٌة
 المجموع أخرى العملً معامل

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
2×33=22 - - - - 22 

 المعتمدةالساعات 
2×33=22 - - - - 22 

 

 ؟إضافٌة )خاصة( ٌقوم بها الطالب خبلل األسبوعساعات تعلم   -3
 ثالث ساعات أسبوعٌا
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 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لئلطار الوطنً للمإهبلت واتساقها مع طرق قٌاسها وطرق تدرٌسها: -٘
 اإلطار الوطنً للمإهبلت()ٌحدد الجدول التالً مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة فً 

: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم للمقرر تكون قابلة للقٌاس حسب المطلوب فً مجاالت التعلم المناسبة )انظر إلى الشرح أوالا  -
 أسفل الجدول(.

ا  -  : ضع استراتٌجٌات التدرٌس التً تناسب و تتسق مع طرق القٌاس ومع مخرجات التعلم المؤمولة.ثانٌا
ا  - ق القٌاس المناسبة التً تساعد على قٌاس وتقوٌم مخرجات التعلم بدقة، وٌجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر : ضع طرثالثا

أن  المستهدفة وطرق قٌاسها واستراتٌجٌات تدرٌسها لتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقرر
 التعلم.ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت 

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول      

ا لإلطار الوطنً للمؤهالت م  طرق القٌاس استراتٌجٌات تدرٌس المقرر مخرجات التعلم وفقا

 المعرفة 3

ووظائفها  تعريف الطالب بظاىرة اللغة وخصائصها 3-3
 ومستوياهتا  وغتاالهتا

o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

التعريف باظتقصود بالبحث اللغوي وتاريخ الدرس   3-2
 اللغوي القدًن والنشأة .

بالعرب إذل صناعة اظتعجم بيان الدواعي اليت حدت  3-1
. 

توضيح بعض اظتصطلحات النحوية اظترتبطة باضتياة  3-3
واالمتناع  واليت تتحكم يف الًتكيب كالوجوب

 واإلمكان .

ارتباط بعض الظواىر الصرفية باجملتمع وكيفية التعبَت  3-5
 عنها .

بيان ارتباط البحث اللغوي عند العرب بعلوم أخرى  3-2
. 

عرض بعض اآلراء اظتتعلقة بتأثر البحث اللغوي عند  3-1
 العرب بفكر األمم األخرى .

 دراكٌةالمهارات اإل 2

 اخزجبساد انًضأعخ. o  .انجؾش ٔاالعزمظبء o القدرة على التفكَت اظتنطقي السليم . 2-3
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القدرة على إعداد ْتوث لغوية يف غتاالت البحث  2-2
 ؟؟؟اللغوي .

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o .االخزجبساد انؼالعٛخ 

علماء العربية الذين هنضوا جهود على وقوف ال 2-1
 بالبحث اللغوي قددياً.

القدرة على تتبع األصول اللغوية ومعرفة ظواىرىا  2-3
 ومدى تطورىا .

العربية ومدى التواصل القدرة على الربط بُت العلوم  2-5
 بينها

 المهارات اإلنسانٌة والعالقات الشخصٌة 3

وصف ظتهارات العبلقات الشخصية مع اآلخرين ،  4-3
 والقدرة على حتمل اظتسؤولية .

o ششان انطالة فٙ إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انظفٛخ.انًُبشؾ غٛش 

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

 انغًبػٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت

أصُبء ػًم 

 انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انط

انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

ثبنًٓبو فٙ انٕلذ 

 انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.

رتاعية ، مع احًتام إشراك الطبلب يف مناقشات   
 رأي اآلخر .

تشجيع الطبلب على طرح أسئلة تتعلق بالظواىر  
 اللغوية .

 عاون إذكاء روح الت 

إكساب الطبلب مهارة االلتزام األديب إزاء الواجبات  
 اصتماعية .

  مهارات االتصال ومهارات تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌة 4

 انًؾبػشاد انظفٛخ. o الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.تنمية قدرة  4-1

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء انطالة

يٍ خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع اإلنًتنت  4-2

تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل  3-4
 اظتتعددة .

ٌوظفها فً تطوٌر ان ٌستخدم تقنٌة االتصاالت و 4-4   

 مهاراته اللغوٌة

م االسالٌب الحسابٌة واإلحصائٌة فٌما ٌتطلب ستخدأن ٌ  4-5     
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رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ  ذلك    

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ انجالن 

 ثٕسد

 استخدام اضتاسوب يف البحث ٙ-ٗ

 حركٌة -المهارات النفس 5

قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية  تنمٌة  5-1
  القدرة على الكتابة الصحيحة. –الفصحى 

o - .ؽم انًشكالد 

o - .َٙٔانزؼهى انزؼب 

o - .انخشائؾ انزُْٛخ 

o -  األدٔاس.نؼت 

o -   ٍرمٕٚى انطالة ي

خالل ؽهمبد 

 انًُبلشخ. 

o -  رمٕٚى االخزجبساد

 االنكزشَٔٛخ.

o -  رمٕٚى أَشطخ

  انًُزذٚبد

تنمية قدرة الطالب على التعبَت عن نفسو باللغة  
التعبَت بلغة اصتسد عن موضوع  –العربية الفصحى 

 معُت .

  

 

 

 

 

 

 

 الطبلب خبلل الفصل الدراسً: مهام تقوٌمجدول  -ٙ
تابة ، كاختبار، مشروع جماعً)مثال: مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب  م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، مقال، 

نسبته من  األسبوع المحدد له
 التقوٌم النهائً

 %ٓٔ ممتد  مشاركة صفٌة  ٔ

 %ٓٔ ممتد واجبات  ٕ

 %ٖٓ بعاألسبوع السا اختبار أعمال السنة ٖ

نهاٌة الفصل  االختبار النهابً ٗ
 الدراسً

٘ٓ% 

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل - د

ترتٌبات إتاحة أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة التعلٌمٌةلبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً الخاص لكل  -ٔ
 التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.طالب )اذكر مقدار الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة 

 عبػتبْ أعجىػُب ورٌه ٌـ: 
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 اإلجبثخ ػٓ اعتفغبساد اٌطبٌت فُّب َخـ ِىمىػبد اٌّمشس.(. 1

 ِؼشفخ ِفشداد اٌّمشس وِهبساته. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ. )2

  .اٌجىأت اٌتطجُمُخ اٌتٍ َتٕبوٌهب اٌّمشسفٍ   (. ِغبػذح اٌطبٌت3

 .اٌّفهىِبد(. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ تقذُخ ثؼل 4

 مصادر التعلّم -هـ

 الكتب المقررة المطلوبة:-3
  م.ٖٕٓٓعالم الكتب ، ، أحمد مختار عمر : البحث اللؽوي عند العرب

 

 المجبلت العلمٌة والتقارٌر وؼٌرها(الكتب وقابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة ) -ٕ

 إٌؾشعٕخ  اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

 ؟؟؟ المسدي ، وآخرون رٌة عند العربعالنظرٌة اللؽوٌة الش
 

 م98ٙٔ الدار العربٌة للكتاب عبد السبلم المسدي لعربٌةار اللسانً فً الحضارة ٌفكالت

ؼرب  دار ا عبد القادر المهٌري نظرات فً التراث اللؽوي عند العرب
 االسبلمً

 م99ٖٔ

التراث اللؽوي العربً ) ترجمة دمحم 

 حسن عبد العزٌز وكمال شاهٌن ( .

دار السبلم للطباعة  ، وكولوؼلًجٌوم ، ووهاسب
 والنشر والتوزٌع

 م8ٕٓٓ
 

 المواد اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرها: -ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /com7http://www.iwan. اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 المكتبة الشاملة .ٔ
 المكتبة الرقمٌة السعودٌة .ٕ

 وتعليماً.موقع اللغة العربية تعلماً  .1

 عجائب من العربية. .3

 فنون اللغة العربية. .5

 مقهى اللغة العربية. .2

 موقع ويكيبديا . .1

 

 

 مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمجٌات واألسطوانات المدمجة، والمعاٌٌر واللوابح المهنٌة:أي  .8

 .(ص ممغنط، )قرالموسوعة الشاملة

 ممغنط(.قرص )الشعرٌة ، الموسوعة 

 

 :المطلوبةالمرافق  - و

بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  من المرافق بما فً ذلك حجم القاعات الدراسٌة والمختبرات )أي عدد 
 المقاعد داخل القاعات الدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة، وؼٌرها(:

 المبانً )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها(: -ٔ
 

 تدرٌسٌة مناسبة.قاعة 
 معمل حاسب مزود بإنترنت . 

 

 

 مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌانات واللوحات الذكٌة والبرمجٌات وؼٌرها(: -ٕ
 جهاز عرض بوربوٌنت 
 إنترنت. 
 مكبر صوت. 
 سبورة ذكٌة. 

 

 مصادر أخرى )حددها: مثل الحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة، فاذكرها، أو أرفق قابمة بها(:-ٖ

 أشرطة تعليمية . .1
 أجهزة فيديو وتلفاز لعرض اظتواد التعليمية . .2
 أجهزة أوفر ىيد بروجكتَت) العارض الرأسي ( . .3
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 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق -ز           

 

 س: من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌ استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

  ٌٍّمشس.اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 
 ًّاألثذبث وأوساق اٌؼ 

 جبد/اٌطبٌالةإٌظش فٍ تظٍّبد اٌط. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق -ٗ

 التشاور مع أعضاء ىيئة التدريس شلن يدرسبن ادلستبى نفسو . -
 عقد مقارنة  ٌن ادلقرر وادلقرر نفسو يف جامعات أخرى . -
 . االستفادة من نظم اجلامعات األخرى يف التلطبير -
 التقبمي الذايت. -
 استخدام أداة لقياس التفاعل الوفظي داخل الصف. -
 ات ادلقرر.حوقات النقاش  ٌن اللطالب يف مبضبع من مبضبع -
 .طرح األسئوة عوى اللطالب لوتحقق من اكتساب ادلعارف وادلهارات ادلتضمنة يف الدرس -

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 دورات تدرٌبٌة فً طرابق تدرٌس التخصص. -
 تحلٌل المشكبلت الواردة فً نموذج تحلٌل المقرر الجدٌد. -
 ورش عمل حول المقرر -

الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة  إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز-ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

 إجاباتضع عينة من األسئلة تتم فيها مقارنة التنسيق داخل القسم فيما بُت أساتذة اظتقرر الواحد يشمل و      
 الطبلب ،وكذلك مع بعض األقسام اظتناظرة.
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 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

 االستفادة من تحلٌل النتابج اإلحصابٌة لتقوٌم الطبلب فً تحسٌن المقرر. -
 تحدٌث مصادر التعلم ومواكبة الجدٌد فٌها . -
 اء المختصٌن.االستفادة من آر -
 التقوٌم من قبل ربٌس القسم. -
 االطبلع على البحوث فً مجال التخصص. -

 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 (1النحو )توصٌف مقرر 

 عرب2205
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

       هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ   :تارٌخ التقرٌر      امعة األمٌر سطام بن عبد العزٌزج  :. اسم المإسسة التعلٌمٌةٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

وقسم اللؽة العربٌة  اللؽة العربٌةقسم  :القسم، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر.     باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و .أ 

 عرب ٕٕ٘ٓ  رمز المقرر الدراسً:        (ٖالنحو) . اسم المقرر الدراسً: ٔ .9ٔٔ

   (ٓ+ٓ+ٗ) أربع ساعات . عدد الساعات المعتمدة: ٕ .ٕٓٔ

  واللؽة العربٌة وآدابها اللؽة العربٌة  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ .ٕٔٔ
 هذه البرامج(كل هذا بدالً من إعداد قابمة ب)فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن 

 النحو والصرؾلجنة أعضاء    . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً:ٗ .ٕٕٔ
 

 الرابع. السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ .ٖٕٔ
 

  ب(عرٕٕٓٔ) مدخل إلى النحو (:. المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدتٙ .ٕٗٔ
 

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .ٕ٘ٔ
 ال توجد

 

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .ٕٙٔ
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٖٓ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٕٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات
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 :األهداف .ب 

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 أن ٌطبق  الطالب القواعد النحوٌة تحدثا وكتابة. 

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(. 

   محاولة تصمٌم كتاب وفق المإشرات لٌكون مرجعا للطالب.

إللكترونً بإتاحة الفرصة لتقدٌم العروض التقدٌمٌة )نظام البوربوٌنت( و) نظام تخصٌص نسبة للتعلم ا

 .الببلك بورد(

 .االستفادة من مستجدات البحوث فً خدمة المقرر

 .تطبٌق استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة

 .مراجعة المقرر بشكل دوري

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  - ج

  توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -٘

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 النكرة والمعرفة.

 أنواع المعارؾ الستة المشهورة.  -ٔ
استعمال النكرة الوظابؾ النحوٌة واألبواب التً ٌمكن أن ٌحتاج فٌها إلى  -ٕ

 والمعرفة.
حقٌقة الضمٌر وتقسٌماته المختلفة من حٌث البروز واالستتار ، واالتصال  -ٖ

 واالنفصال، والرفع والنصب والجر.
 التفرٌق بٌن الضمٌر المستتر والمحذوؾ. -ٗ

 ساعتان األول

التفرٌق بٌن تاء التؤنٌث الساكنة وتاء الفاعل ، وما ٌبنى على هذا التفرٌق  -ٔ
 واإلسناد. فً اإلعراب

 التفرٌق بٌن األلؾ والواو والٌاء المتصبلت باألسماء واألفعال . -ٕ
التمثٌل على الضمابر كلها.فً جمٌع مواقع اإلعراب: مبتدأ وخبرا وفاعبل،  -ٖ

 ونابب فاعل....إلخ
 التفرٌق بٌن الكاؾ التً تكون ضمٌرا والتً تكون حرؾ خطاب. -ٗ

 ساعتان األول

 وامتناع أحدهما، وجواز األمرٌن.قاعدة اتصال الضمٌر وانفصاله  -ٔ
 حقٌقة نون الوقاٌة وسبب تسمٌتها. -ٕ
 مواضع وجوب نون الوقاٌة، وجوازها، وامتناعها. -ٖ

 ساعتان الثانً
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حقٌقة ضمٌر الشؤن، والؽرض الببلؼً الستعماله، والفرق بٌنه وبٌن ؼٌره  -ٗ
 من الضمابر.

بٌنه وبٌن حقٌقة ضمٌر الفصل ، والؽرض الببلؼً من استعماله، والفرق  -ٔ
 ؼٌره من الضمابر.

 الحكم اإلعرابً لضمٌر الفصل . -ٕ
 عود الضمٌر ، والقاعدة فٌه -ٖ
 أشهر المواضع التً ٌعود فٌها الضمٌر على متؤخر. -ٗ

 

 ساعتان الثانً 

 أنواع العلم من حٌث اللفظ والداللة. -ٔ
 العلم الجنسً والشخصً والتمثٌل لهما من الواقع. -ٕ
 المركب مع األمثلة.تقسٌم العلم بحسب اللفظ وأنواع  -ٖ
 العلم المنقول والمرتجل ، والتمثٌل ألبرز األسماء المرتجلة . -ٗ

 

 ساعتان الثالث 

 اسم ، ولقب ، وكنٌة . إلىتقسٌم العلم  -ٔ
 

 ساعتان الثالث

 حقٌقة المركب اإلسنادي،وإعرابه. -ٔ

 حقٌقة المركب اإلضافً، وإعرابه. -9
 حقٌقة المركب المزجً ،وإعرابه.  -ٖ -ٓٔ

 

 الرابع

 

 ساعتان

 توابع األعبلم المركبة . -ٔ

 ترتٌب االسم والكنٌة واللقب إذا اجتمعت ، أو اجتمع اثنان منها. -ٕ
 إعراب األعبلم المجتمعة  -ٖ
 األعبلم بالؽلبة مما كان أصله معرفا بـ)أل( ، أو باإلضافة. -ٗ
 

 ساعتان الرابع

 حقٌقة اسم اإلشارة ، وأنواعه بحسب المشار إلٌه، مع األمثلة. -ٔ
 استعمال اسم اإلشارة فً المواقع اإلعرابٌة المختلفة. -ٕ
 إعراب االسم المعرؾ ب)أل( الواقع بعد أسماء اإلشارة. -ٖ
تمٌٌز اسم اإلشارة عما ٌتصل به من أوله أو من آخره ، ومراعاة ذلك عند  -ٗ

 اإلعراب واالستعمال

 ساعتان الخامس 

  الخامس  اختبار فصلً 

 والمخاطب بؤسلوب اإلشارة ، مع األمثلة.التمٌٌز بٌن المشارإلٌه  -1
ما تلحقه )ها( التنبٌه  والم البعد ، وكاؾ الخطاب وما ٌجتمع منها وما ال  -8

 ٌجتمع.
 أسماء اإلشارة للمكان  . -9

 إعراب )هنا( حٌث وردت ، والجمع بٌن كونها اسم إشارة وظرفا-ٗ

 ساعتان السادس 

 اإلعرابٌة المختلفة.األسماء الموصولة واستعمالها فً المواقع  -1
 التمٌٌز بٌن االسم الموصول والموصول الحرفً .. -8
 تقسٌم االسم الموصول إلى خاص ومشترك. -9

 ساعتان السادس
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 إعراب األسماء الموصولة عامة ، ما كان منها مبنٌا وما كان معربا -ٓٔ

 )من( و)ما( واستعمالهما فً األسالٌب المختلفة. -ٔ
 إعرابها ومواضع بنابها،الصور الممكنة لـ)أي( ومواضع  -ٕ
 صلة الموصول وشروط العابد . -ٖ
 حكم حذؾ العابد والتمثٌل له. -ٗ
 

 ساعتان  السابع

 أحكام جملة الصلة وشروطها وصور العابد فٌها. -ٔ
 التمٌٌز بٌن أي التً تعرؾ االسم والزابدة التً ال تعرفه.  -ٕ
 تقسٌم )أل( المعرفة .   -ٖ
 تقسٌم )أل( العهدٌة.  -ٗ
 

 ساعتان السابع 

 تقسٌم )أل( الجنسٌة . -ٔ

 المواضع التً تومن فٌها )أل( زابدة. -ٕ

 التفرٌق بٌن )أل( الزابدة البلزمة والعارضة . -ٖ

 )أل( المتصلة باألعبلم واألسماء الموصولة . -ٗ

 هم المواضع التً تكون فٌها زابدة ؼٌر الزمة.أ -٘
 

 ساعتان الثامن

 حكم النكرة إذا أضٌفت إلى نكرة. -ٔ
 الموؼلة فً اإلبهام ال تكتسب التعرٌؾ وإن أضٌفت إلى معرفة.األلفاظ  -ٕ
 الحكم على األوصاؾ المشتقة إن كانت تكتسب التعرٌؾ ، أو ال تكتسبه.  -ٖ
 تصنٌؾ اإلضافة بحسب لفظها ومعناها. -ٗ
 

 ساعتان الثامن

اإلضافة المعنوٌة المحضة واإلضافة اللفظٌة ؼٌر المحضة ، وتحوٌل كل  -ٔ

 نوع منهما لآلخر.

 مواضع مجًء المضاؾ بـ)أل(، والتمثٌل لها ، وتفسٌر سبب ذلك -ٕ

 . المعنى المراد من حرؾ الجر المعنوٌة -ٖ

 األسماء التً ال تضاؾ ، وتوجٌه ذلك. -ٗ

األسماء التً ٌجب أن تضاؾ إلى المفرد ، واألشٌاء التً ٌجب أن تضاؾ  -٘

 إلى الجملة.

 

 ساعتان التاسع

 المرفوعات

 المرفوعات إجماال ،و والتفرٌق بٌنها  -ٔ
 عبلمات الرفع الفرعٌة. -ٕ

 

 ساعتان التاسع
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 تعرٌؾ المبتدأ. -ٔ

 تمٌٌز المبتدأ من الخبر وإن تؽٌر مكانهما. -ٕ

 تمٌٌز المبتدأ الذي ٌكون وصفا مستؽنٌا بمرفوعه عن الخبر. -ٖ

 المبتدأ المجرور بحرؾ جر زابد أو شبٌه بالزابد. -ٖ
 مصدرا مإوالالمبتدأ إذا كان  -ٗ

 ساعتان العاشر

  العاشر اختبار فصلً

التمثٌل بجمل اسمٌة تتنوع فٌها صور المبتدأ بٌن ) اسم صرٌح، ضمٌر،  -ٔ
مصدر صرٌح، مصدر مإول، معرب أو مبنً ، مصروؾ أو ؼٌر 

 مصروؾ...وؼٌرذلك(
تحلٌل عدد من الجمل االسمٌة لتمٌٌز الجمل التً تشمل أكثر من مبتدأ ،  -ٕ

 وتحدٌد المبتدأ ، والجملة الكبرى والصؽرى. 
 بعض حاالت االبتداء بالنكرة إذا كانت مفٌدة ، والتمثٌل لها بجمل. -ٖ
 

الحادي 

 عشر

 

 

 ساعتان

 

 

 

 

 حقٌقة الخبر.  -ٔ

 الخبر.التمٌٌز بٌن الخبر والمرفوع الذي سد مسد  -ٕ

 الخبر فً صوره المختلفة )مفرد، جملة ، شبه جملة -ٖ

 تحوٌل كل نوع من األخبار إلى نوع آخر مع الحفاظ على المعنى. -ٗ

 شروط الجملة الواقعة خبرا . -٘
 

الحادي 

 عشر 

 ساعتان

 حاالت ترتٌب المبتدأ مع الخبر.  -ٔ

 تقدم الخبر على المبتدأ . -ٕ

التقدٌم أو التؤخٌر والموازنة بٌن التقدٌم أو عناصر الجملة االسمٌة مع  -ٖ

 التؤخٌر الواجبٌن والجابزٌن.

 التمثٌل بجمل صحٌحة مفٌدة توافق حاالت تقدٌم المبتدأ وتؤخٌره. -ٗ

 ساعتان عشر الثانً

 أهم مواضع حذؾ المبتدأ أو الخبر وجوبا .. -ٓٔ
التمثٌل بجمل صحٌحة مفٌدة حذؾ فٌها المبتدأ أوالخبر جوازا  -ٔٔ

 أووجوبا.
 العناصر المحذوفة من الجملة حذؾ واجبا ، والمحذوفة حذؾ جابزا  . -ٕٔ
 حكم تعدد الخبر للمبتدأ الواحد. -ٖٔ
 

 ساعتان الثانً عشر

 ساعتان الثالث عشر تدرٌبات تطبٌقٌة 

 ساعتان الثالث عشر تدرٌبات تطبٌقٌة 



 

 224انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 ساعتان الرابع عشر تدرٌبات تطبٌقٌة 

 ساعتان عشرالرابع  تدرٌبات تطبٌقٌة 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
ٗ×ٔٗ=٘ٙ - - - - ٘ٙ 

 ٙ٘ - - - - ٙ٘=ٗٔ×ٗ الساعات المعتمدة

 

 األسبوع؟خبلل ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -1
 ثبلث ساعات أسبوعٌا

 

 ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -8
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر دقة، وٌجب بمخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول         

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

 انزؼهى انًجبشش. o ؾ الضمٌر والعلمرأن ٌع ٔ-ٔ

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o  االخزجبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

أن ٌعرؾ أحكام االسم الموصول.واسم  1-2

 اإلشارة

 م المبتدأ والخبر.مفهو أن ٌعرؾ  ٖ-1
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o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o ٚغ انؼهًٛخ.انًشبس 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.
 اإلدراكٌةالمهارات  2

أن ٌطبق  قواعد باب النكرة والمعرؾ على  2-1

 نص قرآنً
o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o  اعزشارٛغٛخ

 انًزشبثٓبد

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o .االخزجبساد انؼالعٛخ 

 حدٌث نبويعلى  أن ٌطبق قواعد العلم  2-2

 أن ٌطبق  قواعد الموصول بؤنواعه  ٖ-ٕ

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

 القدرة على ممارسة العملأن تكون لدٌه  3-1

 الجماعً
o ششان انطالة فٙ إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o  ػمذ انًُبظشاد

 ٛخ انغًبػٛخ.األدث

o  رمٕٚى أداء انطبنت

أصُبء ػًم 

 انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انط

انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o انطبنت  يشالجخ انزضاو

ثبنًٓبو فٙ انٕلذ 

 انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.

 أن ٌبدي اهتماما بتطوٌر قدراته فً النحو  3-2

 أن تتعزز لدي الطالب  مهارة العمل بروح الفرٌق 3-3

 أن ٌظهر التزاما بالقٌم الخلقٌة فً إنجاز ما ٌسند إلٌه 4-3

 

 

  

  

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 أن ٌتواصل مع اآلخرٌن بطرٌقة فعالة 4-1

o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

o  ركهٛف انطالة

ثإعشاء انجؾٕس 

ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء انطالة

يٍ خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

 األخطاء النحوٌة خال من أن ٌعبر باسلوب سلٌم 4-2

 االتصال الشفهً والخطً بشكل فعالأن تنمو لدٌه  3-4

ان ٌستخدم تقنٌة االتصاالت وٌوظفها فً تطوٌر مهاراته  4-4   

 فً النحو

     4-5  

    

واإلحصائٌة فٌما ٌتطلب م االسالٌب الحسابٌة ستخدأن ٌ

 ذلك
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انفٛذٕٚٚخ ػهٗ انجالن 

 ثٕسد
 حركٌة -مهارات النفسال 5

   ال ٌنطبق   5-1

  

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -9

، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م
 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، تابة مقالك

 األسبوع المحدد له
من نسبته 

 التقوٌم النهائً

 %ٓٔ ممتد  مشاركة صفٌة  ٔ

 %ٓٔ ممتد ملؾ إنجاز ٕ

 %ٖٓ األسبوع السادس اختبار أعمال السنة ٖ

 %ٓ٘ نهاٌة الفصل الدراسً االختبار النهابً ٗ

٘    

ٙ    

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل- ظ ظ

ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  

 عبػتبْ أعجىػُب ورٌه ٌـ: 

 اإلجبثخ ػٓ اعتفغبساد اٌطبٌت فُّب َخـ ِىمىػبد اٌّمشس.(. 1

 ِؼشفخ ِفشداد اٌّمشس وِهبساته. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ. )2

  .اٌجىأت اٌتطجُمُخ اٌتٍ َتٕبوٌهب اٌّمشسفٍ   (. ِغبػذح اٌطبٌت3

 اٌّفهىِبد(. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ تقذُخ ثؼل 4

 مصادر التعلّم - ت ت

 :الكتب المقررة المطلوبة -ٓٔ
الواردة فً قابمة  ، وٌمكن االستفادة من الكتبال ٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافه

 .المواد المرجعٌة أدناه

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌة) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة -ٔٔ

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

 شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك

تاب منحة الجلٌل لدمحم محًٌ الدٌن ك

ابن عقٌل الهمدانً 

 هـ1412 داس اٌتشاحـ اٌمبهشحِىتجخ  المصري
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 عبد الحمٌد

 هـ 1431 اٌّىتجخ اٌؼقشَخ ـ ثُشود اثٓ هؾبَ األٔقبسٌ مؽنً اللبٌب عن كتب األعارٌب

 اثٓ هؾبَ األٔقبسٌ أوضح المسالك على ألفٌة ابن مالك.
ِٕؾىساد اٌّىتجخ 

 اٌؼقشَخ
 ثذوْ

 ثذوْ ّؼبسف ـ ِقشداس اٌ ػجبط دغٓ النحو الوافً

 هـ1435 ِىتجخ اٌّتٕجٍ اٌذسٍَٕد. ِذّىد  النحو العربً

اٌؾُخ أثٍ اٌجشوبد  اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ

 األٔجبسٌ
 هـ1414 اٌّىتجخ اٌؼقشَخ ـ ثُشود

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح 
 مبضمون التوضيح يف النحو

الشيح خالد األزىري حتقيق 
 م2000 بَتوت-دار الكتب العلمية ػتمد باسل عيون السود

 
 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد -ٕٔ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 /:www.almeshkat.net/bookshttp/ مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net الكتب ادلصبرةمنتديات 

 

 المكتبة الشاملة -
 المكتبة الرقمٌة السعودٌة. -
 

 

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمجأي  -ٖٔ

 .(ص ممغنط)قر الموسوعة الشاملة -

 ممغنط(.قرص ) الشعرٌة الموسوعة  -
 ممغنط(.قرص ) النحوٌة الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  - ث ث

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٗٔ
 

 مناسبة.قاعة تدرٌسٌة      

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌانات -٘ٔ
 جهاز عرض بوربوٌنت

 إنترنت.
 مكبر صوت.
 سبورة ذكٌة.

 أرفق قابمة بها(: كرها، أوفاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 التوجد   

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ع ع

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

    .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 
 ًّاألثذبث وأوساق اٌؼ. 

 جبد/اٌطبٌالةإٌظش فٍ تظٍّبد اٌط. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق -٘
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 التشاور مع أعضاء ىيئة التدريس شلن يدرسبن ادلستبى نفسو . -
 جامعات أخرى .عقد مقارنة  ٌن ادلقرر وادلقرر نفسو يف  -
 . االستفادة من نظم اجلامعات األخرى يف التلطبير -
 التقبمي الذايت. -
 استخدام أداة لقياس التفاعل الوفظي داخل الصف. -
 حوقات النقاش  ٌن اللطالب يف مبضبع من مبضبعات ادلقرر. -
 .طرح األسئوة عوى اللطالب لوتحقق من اكتساب ادلعارف وادلهارات ادلتضمنة يف الدرس -

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 دورات تدرٌبٌة فً طرابق تدرٌس التخصص. -
 تحلٌل المشكبلت الواردة فً نموذج تحلٌل المقرر الجدٌد. -
 ورش عمل حول المقرر -

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة 

 من مإسسة أخرى(:

 تحلٌل عٌنة من اختبارت الطبلب لتحدٌد مواطن القوة لتعزٌزها ، ومواطن الضعؾ لعبلجها.

 قبل الزمبلء المراجعة للتصحٌح من

 والتخطٌط لتطوٌرها:صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً -٘

 االستفادة من تحلٌل النتابج اإلحصابٌة لتقوٌم الطبلب فً تحسٌن المقرر. 
 تحدٌث مصادر التعلم ومواكبة الجدٌد فٌها . 
 االستفادة من آراء المختصٌن. 
 التقوٌم منقبل ربٌس القسم. 
 االطبلع على البحوث فً مجال التخصص. 

 

 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 

 علم البٌان توصٌف مقرر 

 عرب 2301
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

       هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :تارٌخ التقرٌر :  جامعة سطام بن عبد العزٌز . اسم المإسسة التعلٌمٌةٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

وقسم اللؽة العربٌة  اللؽة العربٌةقسم  :القسم، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر.باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و - أ

 عربٖٕٓٗ    : رمز المقرر الدراسً           علم البٌان اسم المقرر الدراسً:  -ٔ

 (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتان . عدد الساعات المعتمدة:ٕ .1ٕٔ

وبرنامج اللؽة  برنامج اللؽة العربٌة :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ .8ٕٔ
 العربٌة وآدابها

 هذه البرامج(كل برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب)فً حال وجود مقرر عام فً عدة 

 أعضاء لجنة الببلؼة. اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .9ٕٔ
 

 الرابع. السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ .ٖٓٔ
 

 ال توجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:ٙ .ٖٔٔ
 

 ال توجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .ٕٖٔ
 

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .ٖٖٔ
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٕٓ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٖٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٕٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات
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 :األهداف - ب

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما  .ٔ
 وحدوده وثمرته.البٌان علم الطالب /الطالبة مفهوم ٌدرك أن  -

 الطالبة مباحث علم البٌان.عرؾ الطالب / ٌأن  -

 عرؾ الطالب / الطالبة على مباحث علم البٌان.ٌتأن  -

 وتفرق بٌنهم. المرسل والكناٌة فهم الطالب / الطالبة التشبٌهات واالستعارات والمجازٌأن  -

 على استنباط االلوان البٌانٌة والتطبٌق . ٌن الطالبة قادرو صبح الطالبٌأن  -

 لعبلقة بٌن علم البٌان وعلمً المعانً والبدٌع.درك الطالب / الطالبة اٌأن  -

 أن ٌدرك الطالب / الطالبة وظٌفة علم البٌان فً استعمال المفردات. -

 أن ٌستشؾ الطالب/ الطالبة أثر علم البٌان فً وضوح وجمال الفكرة .  -

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

نًًبسعخ ثؼغ رذسٚجبد ػهى نهطبنجبد نهطالة/ى االنكزشَٔٙ ثإربؽخ انُظبو ٛرخظٛض َغجخ نهزؼه -

  انؼُكجٕرٛخ.انجٛبٌ فٙ يُزذٚبد انجالغخ  فٙ انشجكخ 

 

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  - ج

 توصٌؾ عام للمقرر

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 مدخل إلى علم البٌان: 
 البٌان وحدوده وثمرتهمفهوم علم 

 مباحث علم البٌان
 عبلقته بعلمً المعانً والبدٌع -

ٔ ٕ 

 مفهوم التشبٌه .
 . ه وأطرافهأركانه وأدوات -
 أنواع التشبٌه : -
 تشبٌه التمثٌل ..الخ –التشبٌه الضمنً  -
  اؼراض التشبٌه الببلؼٌة. -

ٖ ٙ 

 ه فً نصوص ببلؼٌة وتحلٌلهاٌصور التشب -ٔ
 صور التشبٌه التً ٌكون المشبه به متضمنا حكاٌة  -
تحلٌل صور مختلفة ومتعددة للتشٌبه من القرآن الكرٌم  -

 واألحادٌث الشرٌفة والشعر كان المشبه فٌها واحدا.

ٔ ٕ 
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األبعاد النفسٌة فً عقد المماثلة بٌن المشبه والمشبه به  -
 التً تجاوز أوجه الشبه الحسٌة والعقلٌة.

 اللؽوي ونوعاه:مفهوم المجاز  -ٕ
 العبلقة فً االستعارة -
عبلقة التشبٌه باالستعارة ، التفرٌق بٌن صور التشبٌه المإكد  -

 واالستعارة والجامع بٌنهما.
 أنواع االستعارة والتمٌٌز بٌنها. -
 إطبلق المشبه به على المشبه.الخطوات الخٌالٌة التً تسبق  -
 كٌفٌة إجراء االستعارة. -

ٖ ٙ 

 المجاز المرسل: 
 مفهومه، والفرق بٌنه وبٌن االستعارة. -
 عبلقات المجاز المرسل  -
 قرابن المجاز المرسل -
 .نماذج على عبلقات المجاز المرسل -
 الموازنة بٌن المجاز المفرد والمجاز المركب. -

ٕ ٗ 

 الكناٌة : -ٖ
 مفهوم الكناٌة -
 الفرق بٌن الكناٌة والمجاز. -
 تصنٌؾ الكناٌة من حٌث نوع المكنى عنه. -
الكناٌة من حٌث القرب والبعد بٌن المعنٌٌن ،المكنى عنه تصنٌؾ  -

 والمكنى به.
 مفهوم التعرٌض -
 الفرق بن التعرٌض والكناٌة.  -
سٌاقات التعرٌض المتنوعة والفرق بٌن التعبٌر عنه فً هذا الباب  -

 ،التعبٌر عنه بوسابل علم المعانً فً باب القصر.
سباب هذه مواضع أفضلٌة التصرٌح  على الكناٌة والعكس وأ -

 األفضلٌة:
 االسرار الببلؼٌة للكناٌة. -
 خصابص الكناٌة فً عدد من النصوص البلٌؽة. -
 تحلٌل صور لكناٌات متعددة ومتنوعة حول معنى واحد -

التمٌٌز بٌن األثر الجمالً للكناٌة واألثر الجمالً فً االستعارة  -
 .وخصوصٌة التوظٌؾ لكل منهما

ٕ ٗ 

واالستعارة والمجاز والكناٌة فً نصوص صور متعددة للتشبٌه  لتحلٌ
 بلٌؽة

ٕ ٗ 

 8ٕ ٗٔ مجموع األسابٌع وساعات االتصال الدراسً

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 
2×33=22 - - - - 22 
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 ً  فعلٌا

 الساعات المعتمدة
2×33=22 - - - - 22 

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -ٖ
 ثبلث ساعات أسبوعٌا

 

 ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٗ
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم كل مجالٌتضمن مخرجات تعلم من 

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

أن ٌتعرؾ الطالب / الطالبة على  ٔ-ٔ

 مباحث علم البٌان.

o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

بالمصطلحات الطالب / الطالبة أن ٌلم  1-2

الحدٌثة التً لها عبلقة بعلم البٌان نحو : 

التشخٌص )التصوٌر، التجسٌم، 

 وؼٌرها(.

إدراك الطالب /الطالبة مفهوم العلم   - ٖ-1

 وحدوده وثمرته.

2 - 

أن ٌستشؾ الطالب/ الطالبة أثر علم  2-1

 .البٌان فً وضوح وجمال الفكرة
o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اخزجبساد

 انًضأعخ.
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أن ٌستنبط االسرار الببلؼٌة الكامنة  2-2

وراء استخدام مباحث علم البٌان 

 المختلفة.

o ٙاعزشارٛغٛخ انزؼهى انزجبدن. o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o  االخزجبساد

 انؼالعٛخ.
أن ٌدرك الطالب / الطالبة وظٌفة علم  ٖ-ٕ

 البٌان فً استعمال المفردات.

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

قادر على   أن ٌصبح الطالب /الطالبة 3-1

 التطبٌق البٌانً فً المحٌط االجتماعً .

o ششان انطالة فٙ إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم إلَغبص

 انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة ثبإلششاف

ػهٗ انًُبشؾ غٛش 

 انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

 انغًبػٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت

أصُبء ػًم 

 انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

ء الة أصُبانط

انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو

انطبنت ثبنًٓبو فٙ 

 انٕلذ انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

ؽشٚمخ انطبنت 

 يؼٓب.

أن ٌصبح قادرا على صٌاؼة الصور  - 3-2

 .البٌانٌة صٌاؼة صحٌحة

أن ٌتمكن من تحوٌل بعض الصور  - -

 ؟؟؟البٌانٌة إلى صور أخرى

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 االتصال الشفهً والخطً بشكل فعال. 4-1

o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة ثزهخٛض

انًبدح ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

كزبثٛخ ػٍ رمبسٚش 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء انطالة

يٍ خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

o ػًبل اال رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ 

 انجالن ثٕسد

 استعمال تقنٌة االتصاالت والمعلومات. 4-2

استخدام األسالٌب اإلحصابٌة فٌما   

 ٌتطلب ذلك

استخدام األسالٌب الحسابٌة فٌما ٌتطلب   

 ذلك

 حركٌة -مهارات النفسال 5

   ال تنطبق 5-1
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5-2    

  

 

 الدراسً:خبلل الفصل الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -٘
، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، تابة مقالك

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

  %٘ٔ ممتدة عرض شفوي ) مشاركة (  ٔ

 %ٕٓ األسبوع السادس  اختبار أعمال السنة  ٕ

 %٘ٔ ممتدة نجاز(ملؾ اإل ) قصٌرةاختبارات  ٖ

نهاٌة الفصل  االختبار النهابً  ٗ

 الدراسً 

٘ٓ% 

 %ٓٓٔ لمجموعا 

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل - د

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل اقدمذكر ا) طالب

 أسبوع(. 

 تخصٌص ساعات مناسبة لئلرشاد األكادٌمً -

 التعرٌؾ بؤهمٌة الساعات المكتبٌة ودورها التكمٌلً  . -

ٔػغ ؽهٕل ػالعٛخ أٔ رطٕٚشٚخ نًغبػذح انطبنت/انطبنجخ فٙ انمذسح ػهٗ االعزٛؼبة  -

  ٔانزؾهٛم ٔاالعزُجبؽ ٔانزطجٛك.ٔانززٔق 

  ٚخزبس أعزبر انًبدح ٕٚيٍٛ ػهٗ األلم ثبالرفبق يغ انطالة  -

  ٗ فٛٓب ػذد عبػبد انغذٔل انزذسٚظال رمم انغبػبد انًكزجٛخ ػٍ عبػزٍٛ ٔٚشاػ -

 مصادر التعلّم -هـ

 :الكتب المقررة المطلوبة .ٔ
د.ٕٚطف انظًٛهٙ، انًكزجخ انؼظشٚخ، طٛذا، ثٛشٔد، ، رؾمٛك ؽًذ انٓبشًٙانغٛذ أنهذكزٕس  ، عٕاْش انجالغخ

 و.2111

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة .ٕ

 

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

  ثٛشٔد-داس يكزجخ انٓالل نإليبو أثٕ انًؼبنٙ عالل  اإلٚؼبػ فٙ ػهٕو انجالغخ 
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 انذٍٚ انمضُٔٚٙ

 أعشاس انجالغخ فٙ ػهى انجٛبٌ

ػجذ انمبْش انغشعبَٙ 

رؾمٛك ػجذ انؾًٛذ 

 ُْذأ٘

 داس انًكزجخ انؼهًٛخ

 نجُبٌ -ثٛشٔد 
2111 

ثغٛخ اإلٚؼبػ نزهخٛض انًفزبػ فٙ ػهٕو 

 انجالغخ
 ْـ1421 انمبْشح ػجذ انًزؼبل انظؼٛذ٘

 ػجذانؼضٚض ػزٛك ػهى انجٛبٌ
 -داس انُٓؼخ انؼشثٛخ 

 ثٛشٔد
 ْـ1415

 أؽًذ انًشاغٙ ػهٕو انجالغخ انجٛبٌ انًؼبَٙ انجذٚغ
دار اآلفاق العربٌة، 

 القاهرة
ٕٖٓٓ 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد .ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 nethttp://www.almeshkat. مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/ b/login.php منتديات الكتب ادلصبرة
 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي ٗ

 .(ممؽنط ص)قر الموسوعة الشاملة -

 )قرص ممؽنط(. الشعرٌة الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  - و

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٔ
 قاعات تدرٌسٌة مجهزة بوسابل التقنٌة الحدٌثة من سبورات ذكٌة وشبكة انترنت . -

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 طالب/ طالبة. ٕ٘اال ٌزٌد عدد الطبلب دخل القاعة عن  -

 

 :وؼٌرها( والبرمجٌاتاللوحات الذكٌة و مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌانات -ٕ
 ٌة بالكلٌة .نلكتروتوفٌر مكتبة إ -
 توفٌر حواسٌب داخل المكتبة بعدد الطبلب. -
  -اإلنترنت –جهاز عرض بوربوٌنت  -
 مكبر صوت -

 

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 .بعدد الطبلبأجهزة حاسب فً المكتبة االلكترونٌة 

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ز

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

  اٌؾفىَخ .االختجبساد 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 
 ًّاألثذبث وأوساق اٌؼ. 

 جبد/اٌطبٌالةإٌظش فٍ تظٍّبد اٌط. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق. ٕ

 التشاور مع أعضاء ىيئة التدريس شلن يدرسبن ادلستبى نفسو . -
 أخرى .عقد مقارنة  ٌن ادلقرر وادلقرر نفسو يف جامعات  -
 . االستفادة من نظم اجلامعات األخرى يف التلطبير -
 التقبمي الذايت. -
 استخدام أداة لقياس التفاعل الوفظي داخل الصف. -
 حوقات النقاش  ٌن اللطالب يف مبضبع من مبضبعات ادلقرر. -
 .طرح األسئوة عوى اللطالب لوتحقق من اكتساب ادلعارف وادلهارات ادلتضمنة يف الدرس -
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 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

  –دورات تدرٌبٌة ألعضاء التدرٌس   

نموذج تحلٌل تقرٌر المقرر )  فً تقرٌر المقرر اقشة مشكبلت الفصل السابق الوارد ذكرهامن -
 (الجدٌد

 

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل 

 من مإسسة أخرى(:

  نهابٌة ومعرفة مواضع ضعؾ الطبلب والطالباتتحلٌل نتابج االختبارات الفصلٌة وال -   
  

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

 .مصادر التعلم للمقرر فً ضوء ما ٌستجدتحدٌث  -

 .واإلفادة من نتابجها فً تحسٌن المقرر لنتابج اإلحصابٌة لتقوٌم الطبلبتحلٌل ا -

 التشاور بٌن من ٌدرسون المقرر نفسه. -

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت

 

 

 

 (5) مرفق رقم 

                       

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً
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 (2الشعر العربً القدٌم )توصٌف مقرر 

 عرب2502
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

  هـ1ٖٗٔ      :تارٌخ التقرٌر        سطام بن عبد العزٌز جامعة األمٌر :ةالتعلٌمٌاسم المؤسسة 1. 

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم باألفبلج، كلٌة العلوم  ة:الكلٌ 2.

 اللؽة العربٌة /اللؽة العربٌة وآدابهاقسم        :القسم       .، كلٌة اآلداب بوادي الدواسربالسلٌل

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه: .أ 

 عربٕٕٓ٘     :رمز المقرر الدراسً    (ٕ) الشعر العربً القدٌم  اسم المقرر الدراسً:1.  .313

   (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتان       عدد الساعات المعتمدة: 2. 

)فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن   :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج)البرنامج 3.  .315

 اللؽة العربٌة وبكالورٌوس اللؽة العربٌة وآادابهابكالورٌوس :      هذه البرامج(كل هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً: 4.  .312

 األدب العربًمن المتخصصٌن فً  اللؽة العربٌة أعضاء قسم 

          الرابعالمستوى  السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: 5 . .311

    المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6.  .312

   هذا المقرر )إن وجدت(:المتزامنة مع المتطلبات 7.  .313

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة: 8 .330

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٔ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

  :النسبة       التعلم اإللكترونً ب     

 %ٕٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٓٗ :النسبة √ المراسبلت ث     

 %ٖٓ :النسبة √ أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات

 

 :األهداف .ب 
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 هدف المقرر الرئٌس ؟ما  1.

واستنتاج الخصائص ، ور: العباسي واألندلسي والوسيطعصالالتعرف عمى األغراض التقميدية والجديدة في شعر  -
 .األغراض التطور الذي طرأ عمى بعضو  ،المعنوية والمفظية

 . والتعرف عمى  أبرز الشعراء، راالتجاىات األدبية في شعر ىذه العصو  دراسة -

 )مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المعلومات أو مراجع بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  المقرر الدراسً .  اذكر2. 

 اإلنترنت، والتغٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.             

 :خطط ٌمكن تنفٌذها لتحسٌن المقرر

 اإللمام بكل ما هو مستحدث وجدٌد فً استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم. 

  واألجنبٌةمراجعة البحوث والدراسات المنشورة وغٌر المنشورة فً الجامعات والمجالت والدورٌات العربٌة. 

 .االستفادة من مستجدات نتائج البحوث فً تطوٌر المقرر 

 ا فً طرائق التعلٌم والتعلملإلفادة منه تطبٌقٌا  مجال اللغة العربٌةكل جدٌد فً  تابعةم. 

 .تطبٌق استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة 

 .مراجعة المقرر بشكل دوري 

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. عام بالطرٌقة نفسها الالمطلوب هنا وصٌؾ )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  - ج

 :توصٌف عام للمقرر
 

 الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها:1. 

عدد  قائمة الموضوعات م

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 أوال :  الشعر العباسً:  1

 .المشهد السٌاسً و االجتماعً والثقافً 

3 2 

 (.ٌةخصابص الفنّ الالعوامل المإثرة فٌه و)واالتجاه المجدداالتجاه المحافظ  2
3 2 

  -الؽزل)ٌد: داألؼراض الشعرٌة فً العصر العباسً وما فٌها من تقلٌد وتج 3

   الرثاء(—الهجاء -الفخر-المدٌح-وصؾ الطبٌعة -الزهد والحكمة
3 2 

 .(أبو تمام -أبو  نواس -مسلم بن الولٌد-)بشار بن بردمذهب الصنعة:  5
3 2 

 : البحتريالطبعمذهب  6
3 2 

 التفرد البٌانً: المتنبً وأبو العبلء المعري 1
3 2 
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 الشعر األندلسً:  -ثانٌا 9

 -الرثاء -الفخر -: )المدٌحمبلمح االحتذاء والتجدٌد فً األؼراض الشعرٌة-ٔ

 ( وأبرز الشعراء، ونماذج من شعرهم.الؽزل

3 2 

وصؾ  -األؼراض الشعرٌة: )الؽربة والحنٌن مبلمح االحتذاء والتجدٌد فً-ٕ 10

شعر األسرة( وأبرز الشعراء، ونماذج  -المراسبلت -رثاء األوطان -الطبٌعة

 من شعرهم.

3 2 

 -ا الفنٌة واألدبٌةقٌمته -بناإها الفنً -نشؤتها -الموشحات األندلسٌة: مفهومها 11

 .أبرز شعرابها
3 2 

 إطاره الزمنً وظروفه وأحواله .: فً عصر الممالٌكالشعر  -ثالثا 13

 موضوعاته وخصابصه وأشهر أعبلمه           

3 2 

14             

 : إطاره الزمنً وظروفه وأحواله .عصر الفاطمًالفً الشعر  -رابعا

 -موضوعاته وخصابصه وأشهر أعبلمه           

3 2 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(: 2.

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

ا   22 - - - - 22=33×2 الساعات المؤداة فعلٌا

 22 - - - - 22=33×2 الساعات المعتمدة

 

 

  خالل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -1

ا.  ساعتان أسبوعٌا

 

ا لمخرجات التعلم  -3  ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع إلطار الوطنً للمؤهالت للمقرر وفقا
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

 .نظر إلى الشرح أسفل الجدول(ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم  :أوالا  -
ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - قٌاسها تعلم المقرر المستهدفة وطرق  أن تتسق مخرجاتبدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

من  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقرر أن ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجاللتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌس
 .مجاالت التعلم
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 للمقرر مخرجات التعلم جدول  

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

 انزؼهى انًجبشش. o . العباسي والبسيطالتعرف عوى مبضبعات الشعر  1-1

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o ٛخ.دثانًُبظشاد األ 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد انزؾشٚشٚخ

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  .رهخٛض انًبدح انؼهًٛخ 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o ٛخ.انًُبظشاد األدث 

o  انؼهًٛخ.انًشبسٚغ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

منذ نشأتو وإىل فنبن الشعر وأغراضو التقويدية   التعرف عوى - 2-1
 . البسيطهناية العصر 

 نباحي التجديد يف ادلبضبعات التقويدية . االطالع عوى 3-1

 . العباسيٌنالتعرف عوى أ رز الشعراء  4-1

 .الشعر يف العصر العباسيمعرفة اجتاىات  5-1

 .يف العصبر البسيلطةء معرفة جبانب التجديد واالحتذا  6-1

7-1  

 المعرفٌةالمهارات  2

 انمذسح ػهٗ انُمذ انًٕػٕػٙ . 1_2

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 انزجبدنٙ.

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o االخزجبساد انؼالعٛخ 

انمذسح ػهٗ رؾهٛم ٔفٓى انًُبرط انشؼشٚخ فٙ انؼظٕس   2_2

 انًخزهفخ 

، َٕاؽٙ انزغذٚذ فٙ انًٕػٕػبد انزمهٛذٚخ  اعزُزبط 3-2

 انخظبئض انفُٛخ نجؼغ األغشاع انشؼشٚخ .ٔ

كت انؼظش ٔأصشْب فٙ انشثؾ ثٍٛ األؽذاس انزٙ رٕا  4-2

 ارغبِ انشؼش.

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

أن ٌبدي الطالب اهتماما بتطوٌر قدراته فً المناقشة  3-1

 والتحلٌل

o  ٙإششان انطالة ف

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o  ػمذ انًُبظشاد األدثٛخ

 انغًبػٛخ.

o  انطبنت أصُبء رمٕٚى أداء

 ػًم انًغًٕػخ.

o الة يالؽظخ رفبػم انط

أصُبء انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

ثبنًٓبو فٙ انٕلذ 

 انًؾذد.

o  ؽشػ لؼبٚب أدثٛخ

 أن تتعزز لدى الطالب مهارة التعاون مع اآلخرٌن 3-2

إنجاز بعض ما ٌكلؾ به  ضمن  أن ٌستطٌع الطالب 3-3

 الفرٌق .

أن ٌظهر الطالب التزاما بالقٌم األخبلقٌة فً إنجاز ما  3-4
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افزشاػٛخ ٔنغٕٚخ  ٌسند إلٌها وتقدٌمه . 

ٔيالؽظخ ؽشٚمخ 

 انطبنت يؼٓب.

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 ٓأن ٌتواصل الطالب مع اآلخرٌن بطرٌقة فاعلة  4-1
o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  انؼًهٛخ.انزذسٚجبد 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد انًُضنٛخ

ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ. 

o  ٍرمٕٚى أداء انطالة ي

 خالل األداء ٔانؼشع.

o ٕٚى انزمبسٚش انكزبثٛخ.رم 

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 انجالن ثٕسد.

o االػًبل انفٛذٕٚٚخ  رمٕٚى

 ػهٗ انجالن ثٕسد

   لمفردات المقرر.أن ٌعبر الطالب بؤسلوبه عن فهمه  4-2

أن ٌستطٌع الطالب توظٌؾ الحاسب واالنترنت  4-3

 لمعرفة  أسالٌب النصوص والقصابد الرقمٌة 

ٌة فً مظانها التقلٌدٌة البحث عن المادة العلم 4-4

 ، وتنظٌمهاوالشابكة

4-5 
 

4-6  

 حركٌة -مهارات النفسال 5

   ال ٌنطبق 5-1

  

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -٘
اختبار، مشروع مثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، تابة مقالك، جماعً

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

 %ٖٓ احلادي عشر -السا ع  اختبار حتريري  ٔ

 %٘ شلتد النشاط وادلشاركة ٕ

 %ٓٔ شلتد عوى البالك  برد وواجبات أوراق عمل ٖ

 %٘ ممتد شفبياختبار  ٗ

 %ٓ٘ هناية الفصل امتحان هناية الفصل ٘

 :همدعماإلرشاد األكادٌمً للطالب و - د

 ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌئة التعلٌمٌةأعضاء هٌئة التدرٌس ترتٌبات إتاحة 1. 

 (.  ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوعالوقت الذي ٌتوقع أن     

 اإلجبثخ ػٓ اعتفغبساد اٌطبٌت/اٌطبٌجخ فُّب َخـ ِىمىػبد اٌّمشس.1).
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 تذًٍُ إٌقىؿ.ِغبػذح اٌطبٌت/اٌطبٌجخ فٍ ِؼشفخ هشق 2). 

 .واإلَذبءاد اٌؾؼشَخ (. ِغبػذح اٌطبٌت/اٌطبٌجخ فٍ  دالالد األٌفبظ3

 .اٌّفهىِبد(. ِغبػذح اٌطبٌت/اٌطبٌجخ فٍ تقذُخ ثؼل 4

 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة1. 

الواردة فً قابمة المواد المرجعٌة  ، وٌمكن االستفادة من الكتبال ٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافه

  .أدناه

 : (وغٌرها والتقارٌر المجالت العلمٌةالكتب و) قائمة بمواد مرجعٌة أساسٌة2. 

 سنة النشر اسم الناشر اسم اظتؤلف اسم الكتاب
   -------------  دواوين الشعراء واجملموعات األدبية

 2001 دار اظتعارف، القاىرة  شوقي ضيف تاريخ األدب العريب، العصر العباسي األول
 1994 دار اظتعارف، القاىرة ضيفشوقي  .تاريخ األدب العريب، العصر العباسي الثاين

 1988 دار العلوم العربية، بَتوت ػتمد مصطفى ىدارة  اجتاىات الشعر العريب يف القرن الثاين اعتجري
 2000 دار قباء، القاىرة عبده بدوي دراسات يف النص الشعري العباسي. 

تاريخ الشعر العريب حىت أواخر القرن الثالث 
 1970 دار الفكر العريب، القاىرة البهبييتؾتيب ػتمد  اعتجري.

 م2002 دار اآلفاق العربية، القاىرة عبد العزيز عتيق يف األندلس العريباألدب 
 م2009 دار العلم للمبليُت، بَتوت بكري شيخ أمُت كي والعثماينلمطالعات يف األدب اظتمو 
 ىـ1390 داراظتعارف، القاىرة ػتمد زغلول سبلم ( 2و1األدب يف العصر اظتملوكي )

 م2006 دار العلم للمبليُت، بَتوت عمر فروخ تأريخ األدب العريب
 غتلة العرب. -
 غتلة اظتورد. -
 غتلة فصول. -
 .غتلة عادل الكتب -

  :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرهاواإللكترونٌة  المواد3. 

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
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 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

/http://www.almeshkat.net مكتبة مشكاة اإلسالمooks/index.php 

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah السعبدية لوغة العر يةاجلمعية العومية 

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws العر يةصبت 

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

  http://pdfbook.net منتديات الكتب ادلصبرة

 

 

  :واللوائح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتالبرمجمواد تعلٌمٌة أخرى مثل أي 4. 

 .(ص ممغنط، )قرالموسوعة الشاملة -

 الشعرٌة ، )قرص ممغنط(.الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  - و

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وغٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتال

 َتُ تذذَذ اٌمبػخ إٌّبعجخ ٌٍؾؼجخ ووفمبً ٌغؼخ اٌمبػخ ٌٍطالة وػذد اٌّمبػذ ثهب.

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات، 1. 

 لبػبد دساعُخ ِجهضح ثبٌذبعت.

 :وغٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتمصادر 2. 

 وعّبػبد ٌتغبػذ اٌّؼٍُ ػًٍ تىفًُ فىته اًٌ جُّغ اٌطالة ثبٌمبػخ. َتُ تجهُض اٌمبػبد ثّىجش

 َتُ تجهُض اٌمبػخ ثأجهضح اٌؼشك إٌّبعجخ فُذَى ثشوجىتىس.

 َتُ تجهُض اٌمبػخ ثبٌغجىسح اٌزوُخ.

 اٌغجىسح اٌزوُخ واٌجشوجىتىس ثبٌىّجُىتش.َتُ تىفًُ 

http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها3. 

 ال ؽبعخ نًؼذاد يخزجش.

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - غ غ

 :التدرٌساستراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة 1. 

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 
 ًّاألثذبث وأوساق اٌؼ. 

 جبد/اٌطبٌالةإٌظش فٍ تظٍّبد اٌط. 

 التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:ٌم عملٌة واستراتٌجٌات أخرى لتق 2.

 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

 ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف اعتخذاَ أداح. 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

  اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط.هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد 

 

 إجراءات تطوٌر التدرٌس:3. 

  وومغ أداح ٌمُبط اٌتفبػً داخً لبػخ اٌذسط.ثقىسح دوسَخ ِشاجؼخ آساء اٌطالة واٌضِالء واٌشؤعبء ، 

 .وسػ ػًّ ودوساد تذسَجُخ ٌتُّٕخ ِهبساد أػنبء هُئخ اٌتذسَظ 

 .االجتّبػبد اٌذوسَخ ألػنبء اٌمغُ ٌتجبدي اٌخجشاد 

  اٌىعبئً اٌتؼٍُُّخ إٌّبعجخ ٌٍتخقـ.تىفُش 

 اسًتاتيجيات التعلم اظتستخدمة يف تطوير اظتهارات اظتعرفية:
 أدذ ِىمىػبد اٌّمشس.أعٍىة دساعخ 1.

 ِجّىػبد إٌمبػ اٌقغُشح.2.

 اٌضَبساد اٌُّذأُخ.3.

 دنىس إٌذواد ودٍمبد إٌمبػ.4.

 أعٍىة إٌّبظشح.5.



 

 249انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 تذًٍُ وتفغُش اٌّبدح اٌؼٍُّخ.6.

 اٌجذج اٌؼٍٍّ ِٓ ِقبدس اٌّؼٍىِبد.7.

 اٌمشاءح إٌبلذح.8.

 اظتستخدمة يف تطوير مهارات العبلقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على حتمل اظتسئولية:التعليم  اسًتاتيجيات
 .ئؽشان اٌطالة فٍ إٌّبلؾبد اٌجّبػُخ 

 .تىىَٓ فشَك ػًّ إلٔجبص اٌىاججبد 

 غُش اٌقفُخ. تىٍُف اٌطالة ثبإلؽشاف ػًٍ إٌّبؽو 

 .ػمذ إٌّبظشاد اٌجّبػُخ 

 :مهارات االتصال، وتقنية اظتعلومات، واظتهارات اضتسابية )العددية(اسًتاتيجيات التعليم اظتستخدمة يف تطوير 
 .اٌّذبمشاد اٌقفُخ 

 .اٌتذسَجبد اٌؼٍُّخ 

 .تىٍُف اٌطالة ثتٍخُـ اٌّبدح وػشمهب ػجش أجهضح اٌؼشك 

  ثبعتخذاَ اٌتمُٕخ اٌذذَخخ.تىٍُف اٌطالة ثاجشاء اٌجذىث 

 خًّ تمبسَش وتبثُخ ػٓ ِىمىػبد ٌغىَتىٍُف اٌطالة ثؼ. 

 إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسٌن مستقلٌن، 4. 

 تدرٌس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دورٌةا لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم     

 .ِشاجؼخ اٌتقذُخ وتذلُك أوساق اإلجبثبد ِٓ ػنى هُئخ تذسَظ آخش 

 .فذـ اٌتقذُخ ِٓ ػنى خبسجٍ ػٕذ اٌذبجخ 

 َّىٓ اعتخذاَ وادذا أو أوخش ِٓ األعبٌُت اِتُخ:

  ٌجٕخ خبفخ ِٓ اٌمغُ.ػُٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ ثىاعطخ  وِشاجؼختذلُك  

 االختجبساد ِغ هبلُ تذسَظ ِٓ ِإعغخ أخشي اٌتجبدي ثقىسح دوسَخً ٌتقذُخ. 

 ٌثُٓ اٌضِالء اٌزَٓ َذسعىْ ٔفظ اٌّمشستذلُك اٌّؾبسوخ واٌتجبدي فٍ اٌتقذُخ وا. 

 

 صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:5. 

 .ٌِشاجؼخ تىفُف اٌّمشس وِفشداته ثؾىً دوس 

 دىي تىصَغ اٌّىمىػبد وهشق اٌتمىَُ اٌّتجؼخ  اٌّمشس راته هُئخ اٌتذسَظ ِّٓ َمىَ ثتذسَظ اعتطالع آساء

 .وغُشهب

 .تذذَج ِقبدس اٌتؼٍُ اٌّشتجطخ ثبٌّمشس 

  ٍاألدة اٌؼشثٍاالعتفبدح ِٓ آساء اٌّختقُٓ ف . 

  :ًاٌتأسَخ األدثٍ، إٌمذ، اٌتؼشف ػًٍ ِذي اعتفبدح اٌطالة ِٓ هزا اٌّمشس فٍ ِمشساد أخشي راد اٌقٍخ ِخ

 .اٌٍغبُٔبد، اٌجالغخ
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 .  االهالع ػًٍ األثذبث فٍ ِجبي اٌتخقـ 

 .اعتخذاَ ٔتبئج تمىَُ اٌطالة فٍ تطىَش اٌّمشس 

 .اٌّمبسٔخ ثّمشساد ِّبحٍخ فٍ جبِؼبد أخشي 

 .ُاٌّشاجؼخ اٌذوسَخ ٌٍّمشس ِٓ لجً اٌمغ 

 .ئػذاد تمبسَش ِٓ األعتبر 

 إٌتبئج ِٓ لجً سئُظ اٌمغُ.تمى َُ 

 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 (5) مرفق رقم 

                       
 

 

  

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 األكادٌمًالهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد 

 

 

 

 

 (2النصوص األدبٌة )توصٌف مقرر 

 عرب2102
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

 هـ22/2/3311      :تارٌخ التقرٌر        سطام بن عبد العزٌز جامعة األمٌر :ةاسم المؤسسة التعلٌم1ٌ. 

بنً تمٌم، كلٌة العلوم باألفبلج، كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة  ة:الكلٌ 2.

 اللؽة العربٌة /اللؽة العربٌة وآدابهاقسم  :القسم       .، كلٌة اآلداب بوادي الدواسركلٌة العلوم بالسلٌل

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه: .أ 

 عرب1ٕٕٓ      رمز المقرر الدراسً:    (ٕ) األدبٌة  النصوص المقرر الدراسً: اسم 1.  .333

  (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتانعدد الساعات المعتمدة: 2. 

)فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن   :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج)البرنامج 3.  .332

 اللؽة العربٌة وبكالورٌوس اللؽة العربٌة وآادابها رنامجاب:      هذه البرامج(كل هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً: 4.  .331

 األدب العربًمن المتخصصٌن فً  اللؽة العربٌة أعضاء قسم 

           الرابعالمستوى  السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: 5 . .333

  عرب(ٔٓٙٔ) النصوصمدخل إلى النقد وتحلٌل  المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6.  .335

   هذا المقرر )إن وجدت(:المتزامنة مع المتطلبات 7.  .332

 مبنى الجامعة. موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة: 8 .331

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٙ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

  :النسبة       اإللكترونً التعلم ب     

 %ٕٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

  :النسبة  المراسبلت ث     

 %ٕٓ :النسبة √ أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات

 

 :األهداف .ب 
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 هدف المقرر الرئٌس ؟ما  1.

تنمية تمثل قضاٌا موضوعٌة وشكلٌة ووقوؾ الطالب/ الطالبة على نصوص من الشعر العباسً واألندلسً   (ٔ
 0التذوق والتمييز لمنصوص األدبية، والتدرب عمى تحميميا

 تطبٌق المنهج المناسب على النصوص المختارة . (ٕ

 التي تمثل موضوعات مختمفة.تطبٌق آلٌات تحلٌل النصوص  (ٖ

 (إظهار مواطن الجمال والؽرض من النص والقٌم الفنٌة .ٖ

 والتحميل والتقويم.(القدرة عمى النقد ٤

 )مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المعلومات أو مراجع بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  المقرر الدراسً .  اذكر2. 

 اإلنترنت، والتغٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.             

 :خطط ٌمكن تنفٌذها لتحسٌن المقرر

 اإللمام بكل ما هو مستحدث وجدٌد فً استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم. 

 مراجعة البحوث والدراسات المنشورة وؼٌر المنشورة فً الجامعات والمجبلت والدورٌات العربٌة واألجنبٌة. 

 .االستفادة من مستجدات نتابج البحوث فً تطوٌر المقرر 

 ا فً طرابق التعلٌم والتعلممنه تطبٌقًٌ لئلفادة  مجال اللؽة العربٌةكل جدٌد فً  تابعةم. 

 .تطبٌق استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة 

 .مراجعة المقرر بشكل دوري 

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. المطلوب هنا وصٌؾ عام بالطرٌقة نفسها ال)مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  - ج

 :توصٌف عام للمقرر
 

 تناولها:الموضوعات التً  ٌنبغً 1. 

عدد  قائمة الموضوعات م

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 2 1 )منبذج تلطبيقي( البديع عند مسوم وأيب دتام 1

 2 1 البباعث النفسية يف شعر  شار  ن  رد  )منبذج تلطبيقي( 2

 2 1 تداخل القصصي والشعري عند أيب نباس )منبذج تلطبيقي( 3
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 2 1 . ركة ادلتبكلالبحرتي وعمبد الشعر: قصيدتو يف وصف  4

 2 1 االنزياح الداليل يف شعر ادلتنيب)منبذج تلطبيقي( 5

 2 1 ا ن الرومي وظاىرة االستقصاء: صبا من شاب مفرقو تصايب. 6

 2 1 .: أراك عصي الدمعفراس أيبمن روميات  7

 2 1 احلكمة يف شعر أيب العتاىية)منبذج تلطبيقي( 8

 2 1 )منبذج تلطبيقي( التناص يف شعر أيب العالء ادلعري 9

 يف وصف جتر ة العمى أليب ادلخشي األندلسي 10

 قراءة يف صدق التجر ة الشعرية
1 2 

 2 1 ا ن زيدون وأثر احلياة األندلسية: النبنية، إين ذكرتك  الزىراء مشتاقا 11

 2 1 يف وصف اللطبيعة ال ن خفاجة األندلسي  12

 2 1 تلطبيقي( نية ادلبشحة األندلسية )منبذج  13

 2 1 تفاعل البىن يف نبنية أيب البقاء الرندي  14

15 
 28 14 المجموع

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

ا   22 - - - - 22=33×2 الساعات المؤداة فعلٌا

 22 - - - - 22=33×2 الساعات المعتمدة

 

 

 ساعتان أسبوعٌاا. خالل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -1 
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ا لمخرجات التعلم  -3  ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع إلطار الوطنً للمؤهالت للمقرر وفقا
 (الوطنً للمإهبلتاإلطار الخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

 .نظر إلى الشرح أسفل الجدول(ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم  :أوالا  -
ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - قٌاسها أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

من  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقرر أن ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجاللتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌس
 .مجاالت التعلم

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

معرفة نماذج من عٌون الشعر العربً فً العصرٌن  1-1

 العباسً واألندلسً.

 

 

o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o ٛخ.دثانًُبظشاد األ 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد انزؾشٚشٚخ

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  .رهخٛض انًبدح انؼهًٛخ 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o ٛخ.انًُبظشاد األدث 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

دراسة السمات الفنٌة للشعر فً العصر العباسً  2-1

 واألندلسً .

 

 

 تنمٌة روح النقد والتحلٌل للنصوص. 3-1

4-1  

5-1  

6-1  

7-1  

 ٌةدراكاإلالمهارات  2

النص األدبً وٌنقد صٌاؼة النص الطالب أن ٌتذوق  1_2

 األدبً
o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o االخزجبساد انؼالعٛخ 

أسرار الجمال فً النص الشعري  الوقوؾ على 2_2

 والنثري

 تكوٌن ملكة التذوق االدبً لفهم النص 3-2
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أن ٌحدد الطالب الظواهر الشعرٌة واالتجاهات من  4-2

 خبلل النصوص.

 أن ٌجٌد تطبٌق المناهج المناسبة 5-2

6-2  

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

اهتماما بتطوٌر قدراته  تبدي الطالبة /أن ٌبدي الطالب 3-1

 فً المناقشة والتحلٌل

o  ٙإششان انطالة ف

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

 انغًبػٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت أصُبء

 ػًم انًغًٕػخ.

o  انطالة يالؽظخ رفبػم

أصُبء انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 انفمٓٙ.

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

ثبنًٓبو فٙ انٕلذ 

 انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب

مهارة التعاون مع  /الطالبةأن تتعزز لدى الطالب 3-2

 اآلخرٌن

إنجاز بعض ما ٌكلؾ به   / الطالبةأن ٌستطٌع الطالب 3-3

 ضمن الفرٌق .

التزاما بالقٌم األخبلقٌة فً  و الطالبة أن ٌظهر الطالب 3-4

 .  فً موعده المحدد ا وتقدٌمهمإنجاز ما ٌسند إلٌه

3-5  

3-6  

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

اآلخرٌن بطرٌقة /الطالبة مع أن ٌتواصل الطالب 4-1

 انًؾبػشاد انظفٛخ. o مناسبة.

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد انًُضنٛخ

ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ. 

o  ٍرمٕٚى أداء انطالة ي

 خالل األداء ٔانؼشع.

o .رمٕٚى انزمبسٚش انكزبثٛخ 

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 انجالن ثٕسد.

o االػًبل انفٛذٕٚٚخ  رمٕٚى

 ػهٗ انجالن ثٕسد

 أن ٌعبر الطالب بؤسلوبه عن فهمه للنصوص األدبٌة   4-2

أن ٌستطٌع الطالب توظٌؾ الحاسب واالنترنت  4-3

 لمعرفة  أسالٌب النصوص والقصابد الرقمٌة 

4-4  

4-5 
 

4-6  

 حركٌة -مهارات النفسال 5

 –) المقال  وتحلٌلها النصوصٌجٌد الطالب قراءة أن  5-1

 المسرحٌة..( -القصة القصٌرة  –الرواٌة 
o - .ؽم انًشكالد 

o - .َٙٔانزؼهى انزؼب 

o - .انخشائؾ انزُْٛخ 

o - .نؼت األدٔاس  

o -  ٍرمٕٚى انطالة ي

 خالل ؽهمبد انًُبلشخ. 

o -  رمٕٚى االخزجبساد

  2-5 االنكزشَٔٛخ.



 

 257انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 o  o -  رمٕٚى أَشطخ

 انًُزذٚبد.

o  
  

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  تقوٌممهام جدول  .ٔ
، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، تابة مقالك

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

 احلادي عشر -السا ع ختبار حتريري ا ٔ
ٖٓ% 

 شلتد لنشاط وادلشاركة ٕ
٘% 

 شلتد عوى البالك  برد وواجبات أوراق عمل ٖ
ٔٓ% 

 %٘ ممتد شفبياختبار  ٗ

 %ٓ٘ هناية الفصل االمتحان النهائي ٘

 

 :همدعماإلرشاد األكادٌمً للطالب و - د

 ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌئة التعلٌمٌةأعضاء هٌئة التدرٌس ترتٌبات إتاحة 1. 

 (.  الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع    

 اإلعبثخ ػٍ اعزفغبساد انطبنت/انطبنجخ فًٛب ٚخض يٕػٕػبد انًمشس.1).

 يغبػذح انطبنت/انطبنجخ فٙ يؼشفخ ؽشق رؾهٛم انُظٕص.2). 

 شٚخ.(. يغبػذح انطبنت/انطبنجخ فٙ  دالالد األنفبظ ٔاإلٚؾبءاد انشؼ3

 .(. يغبػذح انطبنت/انطبنجخ فٙ رظؾٛؼ ثؼغ انًفٕٓيبد4

 مصادر التعلّمهـ. 

 : :الكتب المقررة المطلوبة1. 

ه، وٌمكن اإلفادة من الكتب الواردة فً تحقق أهدافتشمل مفردات المقرر وال ٌوجد كتاب واحد وإنما مجموعة من الكتب 

 .قابمة المواد المرجعٌة األساسٌة

 : (وغٌرها والتقارٌر المجالت العلمٌة) بمواد مرجعٌة أساسٌةقائمة 2. 

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة
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 ــــــــــــــــ دواوين الشعراء ومصادر شعرىم يف الكتب الًتاثية .
  

 2000 دار قباء، القاىرة عبده بدوي دراسات يف النص الشعري العباسي
 2002 مكتبة لبنان، بَتوت بسام بركة وزميبله مبادئ التحليل الشعري

 مدخل إذل حتليل النص األديب
د. عبدالقادر أبو شريفة، 

 2000 دار الفكر، عمان حسُت اليف قزق

 د. عدنان خالد عبدهللا النقد التطبيقي التحليلي
إصدارات دائرة الثقافة 

 2007 واإلعبلم، الشارقة

 1989 دار الثقافة،  اظتغرب مفتاح ػتمد يف سيمياء الشعر العريب القدًن
 2011 عادل الكتب العريب إبراىيم مصطفى الدىون التناص يف شعر أيب العبلء اظتعري

 

  :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرهاواإللكترونٌة  المواد3. 

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 /ndex.php http://www.almeshkat.net/books مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

  http://pdfbooks.net/ b/login.php منتديات الكتب ادلصبرة

 

 

  :واللوائح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمثل البرمجمواد تعلٌمٌة أخرى أي 4. 

 .(ص ممغنط، )قرالموسوعة الشاملة -

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 الشعرٌة ، )قرص ممغنط(.الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  - و

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وغٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتال

 َتُ تذذَذ اٌمبػخ إٌّبعجخ ٌٍؾؼجخ ووفمبً ٌغؼخ اٌمبػخ ٌٍطالة وػذد اٌّمبػذ ثهب.

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات، 1. 

 لبػبد دساعُخ ِجهضح ثبٌذبعت.

 :وغٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌانات2. 

 وعّبػبد ٌتغبػذ اٌّؼٍُ ػًٍ تىفًُ فىته اًٌ جُّغ اٌطالة ثبٌمبػخ. َتُ تجهُض اٌمبػبد ثّىجش

 َتُ تجهُض اٌمبػخ ثأجهضح اٌؼشك إٌّبعجخ فُذَى ثشوجىتىس.

 َتُ تجهُض اٌمبػخ ثبٌغجىسح اٌزوُخ.

 تىفًُ اٌغجىسح اٌزوُخ واٌجشوجىتىس ثبٌىّجُىتش.َتُ 

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها3. 

 ال ؽبعخ نًؼذاد يخزجش.

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ز

 :فعالٌة التدرٌساستراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص 1. 

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق 2.

 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

 ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف اعتخذاَ أداح. 

  اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس.اعتطالع آساء اٌضِالء 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 

 إجراءات تطوٌر التدرٌس:3. 
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  اٌتفبػً داخً لبػخ اٌذسط.، وومغ أداح ٌمُبط ثقىسح دوسَخ ِشاجؼخ آساء اٌطالة واٌضِالء واٌشؤعبء 

 .وسػ ػًّ ودوساد تذسَجُخ ٌتُّٕخ ِهبساد أػنبء هُئخ اٌتذسَظ 

 .االجتّبػبد اٌذوسَخ ألػنبء اٌمغُ ٌتجبدي اٌخجشاد 

 .تىفُش اٌىعبئً اٌتؼٍُُّخ إٌّبعجخ ٌٍتخقـ 

 اسًتاتيجيات التعلم اظتستخدمة يف تطوير اظتهارات اظتعرفية:
 أعٍىة دساعخ ............1.

 ِجّىػبد إٌمبػ اٌقغُشح.2.

 اٌضَبساد اٌُّذأُخ.3.

 دنىس إٌذواد ودٍمبد إٌمبػ.4.

 أعٍىة إٌّبظشح.5.

 تذًٍُ وتفغُش اٌّبدح اٌؼٍُّخ.6.

 اٌجذج اٌؼٍٍّ ِٓ ِقبدس اٌّؼٍىِبد.7.

 اٌمشاءح إٌبلذح.8.

 والقدرة على حتمل اظتسئولية:اظتستخدمة يف تطوير مهارات العبلقات الشخصية مع اآلخرين، التعليم  اسًتاتيجيات
 .ئؽشان اٌطالة فٍ إٌّبلؾبد اٌجّبػُخ 

 .تىىَٓ فشَك ػًّ إلٔجبص اٌىاججبد 

 .تىٍُف اٌطالة ثبإلؽشاف ػًٍ إٌّبؽو غُش اٌقفُخ 

 .ػمذ إٌّبظشاد اٌجّبػُخ 

 :اضتسابية )العددية(مهارات االتصال، وتقنية اظتعلومات، واظتهارات اسًتاتيجيات التعليم اظتستخدمة يف تطوير 
 .اٌّذبمشاد اٌقفُخ 

 .اٌتذسَجبد اٌؼٍُّخ 

 .تىٍُف اٌطالة ثتٍخُـ اٌّبدح وػشمهب ػجش أجهضح اٌؼشك 

 .تىٍُف اٌطالة ثاجشاء اٌجذىث ثبعتخذاَ اٌتمُٕخ اٌذذَخخ 

 َخؼًّ تمبسَش وتبثُخ ػٓ ِىمىػبد ٌغىتىٍُف اٌطالة ث. 

 إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسٌن مستقلٌن، 4. 

 والتبادل بصورة دورٌةا لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس من مؤسسة أخرى(:    

 .ِشاجؼخ اٌتقذُخ وتذلُك أوساق اإلجبثبد ِٓ ػنى هُئخ تذسَظ آخش 

 .فذـ اٌتقذُخ ِٓ ػنى خبسجٍ ػٕذ اٌذبجخ 

 َّىٓ اعتخذاَ وادذا أو أوخش ِٓ األعبٌُت اِتُخ:

  ٌجٕخ خبفخ ِٓ اٌمغُ.ػُٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ ثىاعطخ  وِشاجؼختذلُك  
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 اٌتجبدي ثقىسح دوسَخً ٌتقذُخ االختجبساد ِغ هبلُ تذسَظ ِٓ ِإعغخ أخشي. 

 ٌاٌضِالء اٌزَٓ َذسعىْ ٔفظ اٌّمشس ثُٓتذلُك اٌّؾبسوخ واٌتجبدي فٍ اٌتقذُخ وا. 

 

 صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:5. 

 .ٌِشاجؼخ تىفُف اٌّمشس وِفشداته ثؾىً دوس 

 دىي تىصَغ اٌّىمىػبد وهشق اٌتمىَُ اٌّتجؼخ اٌّمشس راته هُئخ اٌتذسَظ ِّٓ َمىَ ثتذسَظ اعتطالع آساء 

 .وغُشهب

 .تذذَج ِقبدس اٌتؼٍُ اٌّشتجطخ ثبٌّمشس 

  ٍاألدة اٌؼشثٍاالعتفبدح ِٓ آساء اٌّختقُٓ ف . 

  :ًاٌّذخً ئًٌ إٌمذ اٌتؼشف ػًٍ ِذي اعتفبدح اٌطالة ِٓ هزا اٌّمشس فٍ ِمشساد أخشي راد اٌقٍخ ِخ

 .وتذًٍُ إٌقىؿ، اٌٍغبُٔبد، اٌجالغخ

 .  االهالع ػًٍ األثذبث فٍ ِجبي اٌتخقـ 

 .اعتخذاَ ٔتبئج تمىَُ اٌطالة فٍ تطىَش اٌّمشس 

 .اٌّمبسٔخ ثّمشساد ِّبحٍخ فٍ جبِؼبد أخشي 

 .ُاٌّشاجؼخ اٌذوسَخ ٌٍّمشس ِٓ لجً اٌمغ 

 .ئػذاد تمبسَش ِٓ األعتبر 

 إٌتبئج ِٓ لجً سئُظ اٌمغُ.تمى َُ 

 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 الدراسً المستوى

 الخامس
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 لمملكة العربٌة السعودٌةا

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 المعاجمعلم توصٌف مقرر 

 عرب1301
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

 هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :خ التقرٌرتؤرٌ ز جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌة: . اسم المإسسة التعلٌمٌٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 .وآدابها

 

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و - أ

 عرب ٖٖٓٔ  :رمز المقرر الدراسً     علم المعاجم رر الدراسً: . اسم المقٔ .8ٗٔ

  (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتان . عدد الساعات المعتمدة: ٕ .9ٗٔ

 واللؽة العربٌة وآدابها اللؽة العربٌة  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ .ٓ٘ٔ
 هذه البرامج(كل قابمة ب )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد

 

 لؽةاللجنة أعضاء . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .ٔ٘ٔ

 المستوى الخامس. السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ .ٕ٘ٔ

  :(. المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدتٙ .ٖ٘ٔ

 ال توجد    هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .ٗ٘ٔ

  . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .٘٘ٔ
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٖٓ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٕٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات

 

 

 :األهداف-ب

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ
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 التعرٌؾ بجهود العلماء فً مجال تدوٌن العربٌة وصناعة المعجم وتطوره وإتقان البحث فٌه .

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(. 

 تطوير اظتقرر وحتسينو من خبلل تقرير اظتقرر بعد تطبيق اطتطة فعليا .
 

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  - ج

  توصٌؾ عام للمقرر:
 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 التعريف بالمقرر وأىميتو وأىدافو
 وتطورىا عند العرب المعجميةتاريخ الدراسة 

ٔ ٕ 

 )المعجم(،ُمفيوموُومبدأُاستعمالوُوُأغراضو:
 المغة وحفظيا. ، وجيود العمماء في تتبعمفيوم المعجم 

ٔ ٕ 

 ووظائف المعجم طبيعة العمل المعجمي وميماتو
 عمل المعجمي واألعمال الموسوعية.التمييز بين ال

ٔ ٕ 

ُفيُزيادةُقدرتوُالمغوية:المعجمُالذىنيُلدىُالطالب،ُوأثرهُ
 ـ كيفية زيادة حصيمة الطالب المغوية.١
 ـ أسماء األشياء و التعبير عنيا بألفاظ عربية أصمية.٢
 ـ كيفية امتالك معجم من المترادف، والمتباين، و المتضاد.٣
 ـ األسماء الخاصة والجزئية لبعض الحقول الكمية المتصمة بالحياة.٤ 

ٔ ٕ 

 العربية،ُبحسبُموضوعاتياُومناىجياُوترتيبيا:تصنيفُالمعجماتُفيُ
ـ  المدارس المعجمية في العربية، وأسس بنائيا، من لفظية وموضوعية، ١

والفرق بينيا، وأىم معاجميا في العصور المختمفة. ) المعجمات المغوية العامة، 
 ، المعجمات الثنائية(

ٔ ٕ 

 ٕ ُٔوجيود العمماء في مجال التصنيف بحسب الموضوع الموضوعية اجمالمع
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 ٕ ُٔمبادئيا وأىم معاجميا )كتاب العين لمخميل بن أحمد( مدرسة التقميبات الصوتية

 مبادئيا وأىم معاجميا مدرسة التقميبات الصوتية
 تيذيب المغة ... ( –) البارع ألبي عمي القالي 

ٔ ٕ 

مقاييس المغة  –وأىم معاجميا )جميرة المغة البن دريد  المدرسة األلفبائية
ُومجمل المغة البن فارس المغوي ...(

ٔ ٕ 

 مبادئيا واىم معاجميا القافيةترتيب مدرسة 
 لسان العرب ...( –) تاج المغة وصحاح العربية 

ٔ ٕ 

 جيود العمماء والمجامع المغوية  في المعجم الحديث
   الوجيز...( –) المعجم الكبير  

ٔ ٕ 

 ٕ ُٔبعض عيوب المعاجم، وما وّجو ليا من نقد.

ُمياراتُالبحثُفيُالمعجم:
 ـ كيفية رد األلفاظ إلى أصوليا.١

 ـ كيفية تعيين جذور المادة المغوية عمى وجو الدقة.٢

 ـ كيفية الوصول إلى مواقع الكممات داخل المعجمات.٣

ٔ ٕ 

 والتعامل معيا بطريقة صحيحة.ـ المحددات الداللية لأللفاظ. ٤

 ـ داللة الرموز المستعممة في المعجمات العربية، ومدلوالتيا.٥

ـ طبيعة مايدّون في المعجم، ومايترك لممطرد واالستعمال الذي يعرف من ٦

 عموم العربية األخرى.

ُـ كيفية تعيين المراد من بين المعاني المعجمية المتعددة.٧

ٔ ٕ 

 

 ساعات االتصال يف الفصل الدراسي عدد األسابيع وغتموع

ٔٗ ٕ8 
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 مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(: -2

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
2×33=22 - - - - 22 

 22 - - - - 22=33×2 الساعات المعتمدة

 

 ؟خبلل األسبوعٌقوم بها الطالب  )خاصة(إضافٌة ساعات تعلم  -1
 ثبلث ساعات أسبوعٌا

 

 ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٗ
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  على قٌاسالتً تساعد ناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 لمقرر لمخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 3

 انزؼشٚف ثغٕٓد انؼهًبء فٙ ٔ-ٔ

 رذٍٔٚ انؼشثٛخ

o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o يغًٕػبد انُمبػ 

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

 انزؼشٚف ثكٛفٛخ طُبػخ انًؼغى  ٕ-ٔ

ْى انزؼشٚف ثبنًذاسط انًؼغًٛخ ٔأ  ٖ-ٔ

 يؼبعًٓب.
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 دراكٌةالمهارات اإل 2

القدرة على تصنيف اظتعاجم العربية ْتسب  ٔ-ٕ
 .موضوعاهتا ومناىجها وترتيبها 

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o .االخزجبساد انؼالعٛخ 

القدرة على البحث يف اظتعاجم والكشف عن  ٕ-ٕ
 معاين اظتفردات .

َمذ انًؼبعى انؼشثٛخ ٔيؼشفخ انمذسح ػهٗ   ٖ-ٕ

 .ػٕٛثٓب

 المهارات اإلنسانٌة والعبلقات الشخصٌة 1

الوقوف على قيمة العمل اظتعجمي وجهود  ٔ-ٖ
 العلماءيف تتبع اللغة وحفظها .

  ؟؟؟

   بحث يف معاجم اللغة رة الاتنمية مه ٕ-ٖ

   لقدرة على ممارسة العمل الجماعً ٖ-ٖ

أن ٌظهر التزاما بالقٌم الخلقٌة فً  ٗ-ٖ

 إنجاز ما ٌسند إلٌه

  

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  3

القدرة على البحث فً المعاجم  ٔ-ٗ

اإللكترونٌة فً المواقع الموسوعٌة 

 والرقمٌة . 
o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة ثزهخٛض

انًبدح ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

ثبعزخذاو انزمُٛخ انجؾٕس 

 انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء انطالة

يٍ خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 ن ثٕسد.َظبو انجال

o  رمذٚى االخزجبساد

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ انجالن 

 ثٕسد

استخدام وسائل التقنٌة وتوظٌفها فً  ٕ-ٗ   

 تطوٌر مهاراته فً المعاجم .

استخدام االسالٌب الحسابٌة واإلحصائٌة   ٖ-ٗ    

 فٌما ٌتطلب ذلك 

 حركٌة-مهارات النفسال 5
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٘-ٔ  o  o  

٘-ٕ    

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -٘
، تابة مقالك، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، 

األسبوع المحدد 
 له

نسبته من 
 التقوٌم النهائً

 %ٓٔ ممتد  مشاركة صفٌة  ٔ

ٕ 
 %ٓٔ ممتد  على الببلك بورد واجباتأوراق عمل و

ٖ 
 اختبار أعمال السنة

األسبوع 
 السابع

ٖٓ% 

ٗ 
 االختبار النهابً

نهاٌة الفصل 
 الدراسً

٘ٓ% 

 %ٓٓٔ المجموع 

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل - د

 

ذكر ا) طالبالخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدم

 عبػتبْ أعجىػُب ورٌه ٌـ: 

 اإلجبثخ ػٓ اعتفغبساد اٌطبٌت فُّب َخـ ِىمىػبد اٌّمشس.(. 1

 ِؼشفخ ِفشداد اٌّمشس وِهبساته. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ. )2

  .اٌجىأت اٌتطجُمُخ اٌتٍ َتٕبوٌهب اٌّمشسفٍ   (. ِغبػذح اٌطبٌت3

 .اٌّفهىِبد(. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ تقذُخ ثؼل 4

 ِغبػذح اٌطبٌت فٍ تزوق إٌقىؿ وفهّهب ؤمذهب  .(. 5

 ِغبػذح اٌطبٌت وِشاجؼخ أػّبٌه فٍ ِجبي تذًٍُ إٌقىؿ اٌطىٍَخ ودفظهب.(. 6

 مصادر التعلّم -هـ    

 :الكتب المقررة المطلوبة -3
الواردة فً قابمة المواد  ، وٌمكن االستفادة من الكتبٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافهال 
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 .المرجعٌة أدناه

 (وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة -ٕ

 سنة النشر اسم الناشر اسم اظتؤلف اسم الكتاب
 ىـ1427 دار النشر الدورل ػتمد ازتد زتاد وآخرون د. اظتعجم العريب وعلم الداللة 

 ىـ1427 مكتبة الرشد د. أزتد علي ػتمود ربيع اظتدخل إذل علم اظتعاجم والداللة 

 م2007 مكتبة اظتتنيب  د. عثمان ػتمد اضتاوي  يف علم اظتعاجم 

 م1988 دار مصر للطباعة والنشر د. حسُت نصار اظتعجم العريب نشأتو وتطوره

دار النهضة العربية للطباعة  د. حلمي خليل  دراسات يف اللغة واظتعاجم 
 م1998 والنشر

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد -ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة

 

 المكتبة الشاملة -
 المكتبة الرقمٌة السعودٌة -

 موقع اللغة العربية تعلماً وتعليماً. -

 عجائب من العربية. -

 فنون اللغة العربية. -

 مقهى اللغة العربية. -

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 . موقع ويكيبديا -

 

 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمجأي  -ٗ

 .(ص ممغنط، )قرالموسوعة الشاملة -

 الشعرٌة ، )قرص ممغنط(.الموسوعة  -
 

 :المطلوبةالمرافق  - و

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٔ

 تدرٌسٌة مناسبة.قاعة  -
 معمل حاسب مزود بإنترنت  -
 مكتبة أو قاعة عرض تشمل معاجم اللؽة . -

 

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌانات -ٕ
 جهاز عرض بوربوٌنت

 إنترنت.
 مكبر صوت.
 سبورة ذكٌة.

 

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 أجهزة أوفر ىيد بروجكتَت) العارض الرأسي ( .

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ز

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

    .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

  اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ.إٌمبػ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 
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 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 
 ًّاألثذبث وأوساق اٌؼ. 

 جبد/اٌطبٌالةإٌظش فٍ تظٍّبد اٌط. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق-ٕ
 

 التقبمي الذايت. -
 استخدام أداة لقياس التفاعل الوفظي داخل الصف. -
 حوقات النقاش  ٌن اللطالب يف مبضبع من مبضبعات ادلقرر. -
 .طرح األسئوة عوى اللطالب لوتحقق من اكتساب ادلعارف وادلهارات ادلتضمنة يف الدرس -
 التشاور مع أعضاء ىيئة التدريس شلن يدرسبن ادلستبى نفسو . -
 قرر نفسو يف جامعات أخرى .عقد مقارنة  ٌن ادلقرر وادل -
 . االستفادة من نظم اجلامعات األخرى يف التلطبير -

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 دورات تدرٌبٌة فً طرابق تدرٌس التخصص. -
 تحلٌل المشكبلت الواردة فً نموذج تحلٌل المقرر الجدٌد. -
 ورش عمل حول المقرر -

تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: -ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

 تحلٌل عٌنة من اختبارت الطبلب لتحدٌد مواطن القوة لتعزٌزها ، ومواطن الضعؾ لعبلجها.

 الزمبلءقبل  المراجعة للتصحٌح من

  

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

 االستفادة من تحلٌل النتابج اإلحصابٌة لتقوٌم الطبلب فً تحسٌن المقرر. -
 تحدٌث مصادر التعلم ومواكبة الجدٌد فٌها . -
 االستفادة من آراء المختصٌن. -
 سم.التقوٌم من قبل ربٌس الق -
 االطبلع على البحوث فً مجال التخصص. -
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  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً الهٌئة

 

 

 

 

 

 

 

 (3النحو )توصٌف مقرر 

 عرب1202
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

     هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ    :تارٌخ التقرٌر :     جامعة األمٌر سطام بن عبد العزٌز     . اسم المإسسة التعلٌمٌةٔ

  

التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة  :القسم /. الكلٌةٕ

وقسم اللؽة  اللؽة العربٌةقسم  :القسم، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر.      باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

  العربٌة وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و -1

 عرب ٕٖٙٓ :رمز المقرر الدراسً      (ٗالنحو) . اسم المقرر الدراسً: ٔ .ٙ٘ٔ

 (ٓ+ٓ+ٗ) أربع ساعات . عدد الساعات المعتمدة: ٕ .1٘ٔ

 واللؽة العربٌة وآدابها اللؽة العربٌة  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ .8٘ٔ
 هذه البرامج(كل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 أعضاء النحو والصرؾ. اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .9٘ٔ
 

 الخامس . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً:٘ .ٓٙٔ
 

 عرب(ٕٕٓٔمدخل إلى النحو ) . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:ٙ .ٔٙٔ

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .ٕٙٔ
 ال توجد

 

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .ٖٙٔ
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٖٓ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٕٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     
 

 :تعلٌقات
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 :األهداف -3

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 أن ٌطبق  الطالب القواعد النحوٌة تحدثا وكتابة.

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(. 

   محاولة تصمٌم كتاب وفق المإشرات لٌكون مرجعا للطالب.

التقدٌمٌة )نظام البوربوٌنت( و) نظام تخصٌص نسبة للتعلم اإللكترونً بإتاحة الفرصة لتقدٌم العروض 

 .الببلك بورد(

 .االستفادة من مستجدات البحوث فً خدمة المقرر

 .تطبٌق استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة

 .مراجعة المقرر بشكل دوري

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  -٘

  توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 النواسخ إجماال. -ٔ
 التمٌٌز بٌن النواسخ فً العمل. -ٕ

 ساعتان األول

 جملتها.التمٌٌز بٌن كون النواسخ أفعاال أو حروفا بعملها ونظام  -ٔ
 تعداد األفعال الناسخة وطبٌعة عملها . -ٕ
 األفعال التً تعمل دون شرط والتً تعمل بشرط . -ٖ

 ساعتان األول

 ما ٌعمل من مشتقات هذه األفعال وما ال ٌعمل.  -ٔ
 استعمال جملة النسخ مستفٌدا من حاالت التقدٌم والتؤخٌر . -ٕ
 النقص والتمام فً األفعال الناسخة، مع التمثٌل. -ٖ

 ساعتان الثانً

 مواضع زٌادة )كان(. -ٗ
 مواضع حذؾ )كان(. -٘
 تقدٌر العنصر المحذوؾ فً جملة منسوخة بها حذؾ. -ٙ
 أحوال حذؾ النون من )ٌكن( وشروط ذلك. -1
 

 ساعتان الثانً 

 زٌادة الباء فً خبر )كان( و)لٌس(. -ٔ -8
 حصر الحروؾ المشبهة بـ)لٌس(. -ٗ

 ساعتان الثالث 
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 .شروط عمل )ما( الحجازٌة -٘

 بٌن )ما( الحجازٌة و)ما( التمٌمٌة.التمٌٌز  -ٔ
 شروط عمل )الت(، وحكم اسمها وخبرها من حٌث الحذؾ والذكر. -ٕ -9

مواضع زٌادة )باء( الجر فً خبر هذه األحرؾ ، مراعاة ما ٌجوز عند  -ٖ

 العطؾ على الخبر.

 ساعتان الثالث

 معرفة المشهورمن أفعال المقاربة ، وأفعال الرجاء ، وأفعال الشروع. -9
 التفرٌق بٌن هذه األفعال وبٌن )كان ( وأخواتها. -ٓٔ
 العبلقة بٌن هذه األفعال بؤنواعها الثبلثة ، و)كان( الناقصة . -ٔٔ
التفرٌق بٌن هذه األفعال فً حكم اقتران فعل جملة الخبر بـ)أن(  -ٕٔ

 المصدرٌة.

 الرابع

 

 ساعتان

 .الموازنة بٌن )إن( وأخواتها ، و)كان( وأخواتها اتفاقا واختبلفا  -ٔ

 أخوات )إن( مع شرح معانٌها . -ٙ
صحٌحة .استخدام هذه الحروؾ الناسخة استخداما سلٌما فً جمل مفٌدة  -1

وفً أحوال متنوعة ، واسمها صرٌح أو مضمر، مفرد أو مثنى، أو جمع، 
 وخبرها مفرد أو مثنى أو جمع أو جملة أو شبهه ....إلخ

 

 ساعتان الرابع

اتصلت بهن )ما( الزابدة من ناحٌة اإلعمال بٌان حال الحروؾ الناسخة إذا  -ٔ

 واإللؽاء.

التفرٌق فً الداللة واالستعمال بٌن )ما( الزابدة الحرفٌة الكافة و)ما(  -ٙ

 الموصولٌة التً ال تمنع العمل.

 حاالت التقدٌم والتؤخٌر فً الجملة المنسوخة بـ)إن ( وأخواتها. -1

 ساعتان الخامس 

  الخامس  اختبار فصلً 

 . لهمزة )إن( الفتح والكسرمواطن   -ٔ
تصوٌب نصوص بها أخطاء فً استخدام )إن( بكسر الهمزة ، و)أن(  -ٕ

 بفتحها مع التعلٌل.

 و)لٌت( و)لعل( و)كؤن(. أحكام العطؾ على اسم)إن( و)أن( و)لكن( -ٖ

 ساعتان السادس 

 

 المواضع الخاصة بتخفٌؾ )إن(، واألحكام المبنٌة على ذلك -٘
 )أن(.أحكام تخفٌؾ نون  -ٙ
 صٌاؼة جمل استخدمت فٌها )إن( المشددة ، باستخدامها مخففة  -ٖ

التفرٌق بٌن )إن( المخففة وشبٌهتها لفظا )إن( النافٌة فً المعنى واإلعراب  -ٗ

 ودخول البلم الفارؼة.

 ساعتان السادس

التفربق بٌن )أن( المخففة وشبٌهتها لفظا )أْن( المصدرٌة فً المعنى  -ٙ
 واإلعراب.

 .تخفٌؾ )كؤن( ، )لكن( كثرة وقلة ، وإعراب ما بعدهماحكم  -٘
 وظٌفة الم االبتداء فً الجملة ، وأهم مواضع ورودها. -ٙ
 البلم المزحلقة ، وتحلٌل وتعلٌل ما حدث لها. -1

 ساعتان  السابع
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 )الم( االبتداء والتمثٌل لها . -8
 

للوحدة ، و)ال( التفرٌق بٌن معنى )ال( النافٌة  -معنى )ال( النافٌة للجنس .  -ٔ

 .النافٌة للجنس

 شروط عمل )ال( النافٌة للجنس وما ٌبنى على ذلك. -ٕ

الربط بٌن عمل )ال( النافٌة للجنس وعمل )إن( وأخواتها وشرح عبلقة  -ٖ

 .الجمٌع بالمبتدأ والخبر

تحوٌل جملة منسوخة بـ)لٌس( إلى جملة منسوخة بـ)ال( النافٌة للوحدة  و  -9
 ، بطرٌقة صحٌحة ، مع توضٌح الفرق الداللً. بـ)ال( النافٌة للجنس

 األوجه اإلعرابٌة السم )ال( النافٌة للجنس. -٘

 ساعتان السابع 

 حكم ذكر خبر )ال( النافٌة للجنس أو حذفه  . -ٔ

 إعراب كلمة التوحٌد إعرابا كامبل ، وٌعرؾ بعض ما قٌل فٌها -ٕ

 األحكام الخاصة بتكرار )ال(. -ٖ

 .توابعها ، مع التمٌٌز بٌن المعرب والمبنًاألوجه الجابزة فً  -1
 إعراب عدد من األسالٌب المشتهرة التً تدخل فً هذا الباب مثل -8

البؤس(،)ال ضٌر(، )البد(، )الأبالك(، )ال جرم(، )الرٌب فٌه(، )ال (

 سٌما(.
 

 ساعتان الثامن

 ظن وأخواتها

أفعال التحوٌل( وتعداد أشهر  –تقسٌم )ظن( وأخواتها ، إلى )أفعال القلوب  -ٕ
 األفعال فً كبل القسمٌن .

بٌان عمل هذه األفعال والتفرٌق بٌنها وبٌن الناسخٌن السابقٌن )كان(  -ٖ
 و)إن(.

 التفرٌق بٌن أفعال القلوب وأفعال الجوارح وإعراب ما بعدهما. -ٗ
 

 ساعتان الثامن

 .)ظن( وأخواتها والتؽٌرات المبنٌة على دخولها على جملة اسمٌة -ٔ
 ما ٌؽنً عن المفعولٌن والتمثٌل له. -ٕ
التمثٌل للمفعول الثانً من أفعال القلوب على صور عدٌدة ، )مفرد، جملة،  -ٖ

 شبه جملة(.
 .حذؾ المفعولٌن أو أحدهما اختصارا أو اقتصارا -ٗ

 ساعتان التاسع

 معنى اإللؽاء والتعلٌق فً أفعال القلوب ، والموازنة بٌنهما. -ٔ

 تعلٌقها.أهم المعلقات وسبب  -ٕ
 العطؾ على معمولً الفعل المعلق والفعل الملؽى. -ٖ
حقٌقة )أعلم( و)أرى( ومعناهما، وعبلقتهما بؤفعال القلوب، وبالنواسخ ،  -ٗ

 .وبالمبتدأ والخبر وما ٌوافقهما من أفعال

 ساعتان التاسع

 الفاعل

 تعرٌؾ الفاعل فً اللؽة )المعنى( وفً الصناعة )اإلعراب(. -ٔٔ

 ساعتان العاشر
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 والببلؼً واإلعرابً بٌن نحو)قام زٌد( و)زٌد قام(..التفرٌق الداللً  -ٕٔ
أحوال الفاعل)اسم صرٌح أو مصدر مإول أو ضمٌر بارز أو  -ٖٔ

 مستتر(. 
التمثٌل للفاعل فً حاالت إعرابٌة مختلفة )مبنً، معرب، مرفوع  -ٗٔ

 بعبلمة ظاهرة، أو مقدرة ،أصلٌة أو فرعٌة (
 

  العاشر اختبار فصلً 

 بعوامل مختلفة ، وعدم االقتصار على الفعل.. رفع الفاعل -ٗ
 تحوٌل المصدر المإول إلى فاعل صرٌح والعكس.  -٘

 الحاالت التً ٌؤتً فٌها الفاعل مجرورا فً لفظه مرفوعا فً محله. -ٙ
 .مواضع حذؾ العامل فً الفاعل جوازا ووجوبا -1
 األحكام الخاصة بتؤنٌث العامل مع الفاعل المإنث وجوبا وجوازا. -8

الحادي 

 عشر

 

 

 ساعتان

 

 

 

 

تحوٌل جمل ٌجب فٌها تؤنٌث العامل إلى أخرى ٌجوز فٌه التؤنٌث أو ٌمتنع  -ٔ
 ، والعكس أٌضا مع شرح السبب فً الحالٌن. 

 حكم تؤنٌث الفعل أو تذكٌره قبل الجمع بؤنواعه واسم الجمع. -ٕ
 النظام األصلً لجملة الفاعل. -ٖ
 مواضع تقدٌم المفعول على الفاعل جوازا أو وجوبا.  -ٗ
 .مواضع تقدٌم المفعول على العامل فً الفاعل جوازا أو وجوبا -٘

الحادي 

 عشر 

 ساعتان

 نابب الفاعل

صٌاؼة الفعل المبنً للمجهول من الفعل الماضً والمضارع على جمٌع  -ٔ
 صورهما: صحٌحا معتبل، مضعفا ، ثبلثٌا .رباعٌا.

 صور نابب الفاعل )اسم ظاهر، ضمٌر مثنى،أو جمع ، اسم من األسماء -ٕ
 الستة ، وؼٌر ذلك ..إلخ

 عبلمات الرفع مع التمثٌل فً نابب الفاعل. -ٖ
تحوٌل جملة من فعل وفاعل ومفعول إلى جملة فعلٌة بها نابب فاعل  -ٗ

 والعكس.
تحوٌل الفعل الناصب لمفعولٌن إلى فعل مبنً للمجهول مع تؽٌٌر فً  -٘

 الجملة وإعرابها .

 ساعتان عشر الثانً

الفعل المبنً للمجهول ناببا عن فاعل فٌرفع وما التفرٌق بٌن ما ٌقع بعد  -ٔ
 ٌقع ؼٌر نابب فٌنصب.

 أشهر األفعال التً وردت مبلزمة للبناء للمجهول وإعراب ما بعدها. -ٕ
 األشٌاء التً تنوب عن الفاعل. -ٖ
 أولى األشٌاء بالنٌابة عن الفاعل وأولى المفاعٌل إذا تعددت.  -ٗ
 ا ٌشترط فٌهماإنابة المصدر والجار والمجرور عن الفاعل وم -٘

 ساعتان الثانً عشر

 ساعتان الثالث عشر تدرٌبات تطبٌقٌة

 ساعتان الثالث عشر تدرٌبات تطبٌقٌة

 ساعتان عشر ابعالر تدرٌبات تطبٌقٌة
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 ساعتان عشر ابعالر تدرٌبات تطبٌقٌة

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -5

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
ٗ×ٔٗ=٘ٙ - - - - ٘ٙ 

 ٙ٘ - - - - ٙ٘=ٗٔ×ٗ الساعات المعتمدة

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -ٙ
 ثبلث ساعات أسبوعٌا

 

 ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -1
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلم وتعلٌم متكاملةلتشكل معاً عملٌة تع هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

 انزؼهى انًجبشش. o المنسوخة .أن ٌعرؾ الجملة االسمٌة  ٔ-ٔ

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o  االخزجبساد

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانشفٓٛخ.

o  انًُبلشبد

 انظفٛخ. 

o  انٕاعجبد

 انًُضنٛخ. 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

 أحكام النسخ .مفهوم  أن ٌعرؾ  1-2

 أن ٌعرؾ أحوال الفاعل وناببه.  ٖ-1
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o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد 

 .انهغٕٚخ

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض

انًؼهٕيبد 

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.
 اإلدراكٌة  2

المحاضرة والمناقشة وحل  وص قرآنٌةعلى نص أن ٌطبق قواعد النواسخ 2-1

 المشكبلت والتعلم الذاتً

 .المشاركة

 ة.خارجٌات التدرٌبال

 االختبارات.

 حدٌث نبويعلى  أن ٌطبق قواعد باب الفاعل  2-2

 وناببهأحكام الفاعل بٌن  أن ٌفرق ٖ-ٕ

 ٌة وتحمل المسإولٌةصهارات العبلقات الشخم  3

 أن ٌتحمل مسإولٌة التعلم الذاتً 3-1

o ششان انطالة فٙ إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث 

 انغًبػٛخ.ٔانهغٕٚخ 

o  انطبنت رمٕٚى أداء

أصُبء ػًم 

 انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انط

انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو

انطبنت ثبنًٓبو 

 فٙ انٕلذ انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ 

ٔيالؽظخ ؽشٚمخ 

 انطبنت يؼٓب.

 أن ٌعمل بروح الفرٌق. 3-2

مهارة العمل بروح أن تتعزز لدي الطالب  3-3

 الفرٌق

أن ٌظهر التزاما بالقٌم الخلقٌة فً إنجاز ما ٌسند  4-3

 إلٌه

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 انًؾبػشاد انظفٛخ. o أن ٌتواصل مع اآلخرٌن بطرٌقة فعالة 4-1

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  انطالة ثإعشاء ركهٛف

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء انطالة

يٍ خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد  رمٕٚى

انطهجخ ػهٗ 

 انًُزذٚبد.

أن ٌعبر باسلوب سلٌم  خال من  األخطاء  4-2

 النحوٌة

أن تنمو لدٌه االتصال الشفهً والخطً بشكل  3-4

 فعال

تطوٌر ان ٌستخدم تقنٌة االتصاالت وٌوظفها فً  4-4   

 مهاراته فً النحو

أن ٌستخدم االسالٌب الحسابٌة واإلحصابٌة فٌما   4-5     
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انٕاعجبد  رمٕٚى o .يٕػٕػبد نغٕٚخ ٌتطلب ذلك    

ػهٗ َظبو انجالن 

 ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ 

 انجالن ثٕسد
 حركٌة -مهارات النفسال 5

   ال ٌنطبق   5-1

 

 

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -8
، مقالتابة ك، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، 

األسبوع المحدد 
 له

نسبته من 
 التقوٌم النهائً

 %ٓٔ ممتد  مشاركة صفٌة  ٔ

 %ٓٔ ممتد ملؾ إنجاز ٕ

األسبوع  اختبار أعمال السنة ٖ
 السادس

ٖٓ% 

نهاٌة الفصل  االختبار النهابً ٗ
 الدراسً

٘ٓ% 

٘    

ٙ    

 :همدعمورشاد األكادٌمً للطالب اإل -٘

ذكر ا) الخاص لكل طالبلبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدم

 

 جدول الساعات اإلرشادٌة لؤلعضاء

 مصادر التعلّم - ج ج

 :المقررة المطلوبةالكتب  -9
الواردة فً قابمة المواد  ، وٌمكن االستفادة من الكتبال ٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافه   

 .المرجعٌة أدناه

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة -ٓٔ
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 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

ك ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالشرح 

كتاب منحة الجلٌل لدمحم محًٌ الدٌن 

 عبد الحمٌد

ابن عقٌل الهمدانً 

 هـ9ٔٗٔ مكتبة دار التراثـ القاهرة المصري

 هـ ٖٔٗٔ المكتبة العصرٌة ـ بٌروت ابن هشام األنصاري مؽنً اللبٌب عن كتب األعارٌب

 األنصاريابن هشام  أوضح المسالك على ألفٌة ابن مالك.
منشورات المكتبة 

 العصرٌة
 بدون

 بدون دار المعارؾ ـ مصر عباس حسن النحو الوافً

 هـٖ٘ٗٔ مكتبة المتنبً د. محمود الدرٌنً النحو العربً

الشٌخ أبً البركات  اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ
 األنباري

 هـٗٔٗٔ المكتبة العصرٌة ـ بٌروت

شرح التصرٌح على التوضٌح أو 

 بمضمون التوضٌح فً النحوالتصرٌح 

الشٌح خالد األزهري 
تحقٌق دمحم باسل عٌون 

 السود
 مٕٓٓٓ بٌروت-دار الكتب العلمٌة

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد -ٔٔ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة

 

 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتالبرمجمواد تعلٌمٌة أخرى مثل أي  -ٕٔ

 .(ص ممغنط، )قرالموسوعة الشاملة -

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 (.ص ممغنط)قر ،الموسوعة النحوٌة -
 الشعرٌة ، )قرص ممغنط(.الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  - ح ح

)أي عدد  ة والمختبراتٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  - س
 مناسبة ألعداد المستفٌدٌنقاعة تدرٌسٌة      

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌانات - ش

 جهاز عرض بوربوٌنت -
 إنترنت. -
 مكبر صوت. -
 سبورة ذكٌة. -

 

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 التوجد   

  

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق -2

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس الراجعةاستراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة -ٔ

   .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 
 ًّاألثذبث وأوساق اٌؼ 

 جبد/اٌطبٌالةإٌظش فٍ تظٍّبد اٌط. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق -ٕ
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 َُ اٌزاتٍ.ٌتمىا -

 .ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف اعتخذاَ أداح -

 اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس. -

 دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس. -

 ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط.هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك  -

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 دورات تدرٌبٌة فً طرابق تدرٌس التخصص. 
 تحلٌل المشكبلت الواردة فً نموذج تحلٌل المقرر الجدٌد. 
 ورش عمل حول المقرر 

 

 

 

أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من -ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

 تحلٌل عٌنة من اختبارت الطبلب لتحدٌد مواطن القوة لتعزٌزها ، ومواطن الضعؾ لعبلجها.

 قبل الزمبلء المراجعة للتصحٌح من

  

 التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:صؾ إجراءات ٘

 الستفادة من تحلٌل النتابج اإلحصابٌة لتقوٌم الطبلب فً تحسٌن المقرر.ا 
 تحدٌث مصادر التعلم ومواكبة الجدٌد فٌها . 
 االستفادة من آراء المختصٌن. 
 قبل ربٌس القسم. التقوٌم من 
 ً مجال التخصص.االطبلع على البحوث ف 

 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 واالعتماد األكادٌمًالهٌئة الوطنٌة للتقوٌم 

 

 

 

 

 

 

 

 (1الصرف )توصٌف مقرر

 عرب1103
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 موذج توصٌف مقرر دراسًن

 هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ      :تارٌخ التقرٌرامعة األمٌر سطام بن عبد العزٌزجٌة:  . اسم المإسسة التعلٌمٔ

بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

وقسم اللؽة العربٌة  اللؽة العربٌةقسم  :القسم، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر.باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و -1

 عربٖٖٖٓ   : رمز المقرر الدراسً       (ٖالصرؾ ). اسم المقرر الدراسً: ٔ .ٗٙٔ

  (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: ٕ .٘ٙٔ

 واللؽة العربٌة وآدابها اللؽة العربٌة :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ .ٙٙٔ
 هذه البرامج(كل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 أعضاء لجنة النحو والصرؾ . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .1ٙٔ
 

 خامسالمستوى ال. السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ .8ٙٔ
 

          . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:ٙ .9ٙٔ
 

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .1ٓٔ
 

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .1ٔٔ

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٗ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٖٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

  :النسبة  المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات

 

 :األهداف -2

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 تطبٌق القواعد الصرفٌة تحدثا وكتابة
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)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

 )نظام البوربوٌنت( تخصٌص نسبة للتعلم االلكترونً بإتاحة الفرصة لتقدٌم العروض التقدٌمٌة

 

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  -ٖ

 توصٌؾ عام للمقرر:
 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٖٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 :أنواع األفعال وتقسيمها

 طبيعة األفعال وأقسامها من حيث الزمن  -

 األفعال من حيث الصيغة واظتصطلحات اظتستعملة فيهاأقسام  -

صياغة األفعال بعضها من بعض، أو من اظتصادر، واإلجراءات والتغيَتات الصرفية اظتًتتبة على  -
 ذلك

 ٕ األول

 أبواب الفعل باعتبار ماضيو مع مضارعو إرتاال   -

 أشهر األفعال اظتستعملة على ىذه األبواب -

 ٕ الثانً

 الصحيح واظتعتل من األفعال   -

 نوع حرف العلة وموضعو يف الكلمة، واظتيزان الصريف للكلمة اظتعتلة  -

 الفعل اظتتصرف والفعل اصتامد -

  األفعال اليت تلزم صورة اظتاضي، واليت تلتزم صورة األمر -

 ٕ الثالث

 والصحيح واظتعتلكيفية البناء للمجهول للفعل اجملرد واظتزيد، واظتضي، واظتضارع،   -

 اللغات الواردة عن العرب يف بناء الفعل اظتاضي اظتعتل العُت -

 أشهر األفعال اليت تبلزم صورة اظتبٍت للمجهول -

 ٕ الرابع
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 توكيد األفعال بالنون

 ما ديكن توكيده بالنون وما ال ديكن توكيده -

 سبب عدم توكيد بعض األفعال -

 بو نون التوكيد اتصاال مباشراضبط آخر الفعل الصحيح حُت تتصل  -

 ٕ الخامس

  الخامس االختبار الفصلي األول

 ما حيدث من تغيَت يف آخر الفعل اظتعتل أو اظتتصل بالضمائر حُت يؤكد  -

 الضمائر البارزة وغَت البارزة اليت حتول بُت الفعل ونون التوكيد -

 ٕ السادس

 إسناد األفعال إذل الضمائر 

 تتصل باألفعالالضمائر اليت  -

 األفعال اليت تتأثر بإسناد الضمائر إليها -

 التغيَتات اليت حتدث للفعل الصحيح عند إسناده للضمائر  -

 التغيَتات اليت حتدث للفعل اظتعتل عند إسناده للضمائر -

 ٕ السابع

  الضمائر إذل إسنادىا عند حيذف ال وما األفعال من حيذف ما -

 آخر الفعل اظتسند إذل الضمائر على اختبلفهاالضبط بالشكل الصحيح  -

استعمال الفعل ّتميع حاالتو)اظتاضي، األمر، الصحيح، اظتعتل( مع رتيع أحوال اظتسند إليو:  -
 )اظتفرد، اظتثٌت بنوعيو، اصتمع بنوعيو(

 ٕ الثامن

 اإلعبلل واإلبدال

 اظتصطلحات اللغوية الشائعة يف باب اإلبدال واإلعبلل والفرق بينهما - 

 الفرق بُت اإلبدال الشائع الضروري وغَته -

 تقسيم اإلعبلل إذل أنواعو الثبلثة -

 ٕ التاسع

 تفسَت اظتواضع اليت تقلب فيها حروف العلة إذل حروف علة أخرى  -

 اعتمزة والعكس إذل العلة حروف فيها تقلب اليت اظتواضع تفسَت -

 ٕ العاشر

  العاشر االختبار الفصلي الثاين

 ٕالحادي  أشهر الكلمات اليت خالفت القاعدة، وىي فصيحة يف االستعمال، والوجو القياسي فيها -
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 التطبيق على كلمات وقع فيها من إعبلل، وشرح سببو -

دل تستحقو، وأعلت التطبيق على أخطاء وقعت يف كلمات استحقت نوعا من اإلعبلل ودل تعل أو  -
 أو أعلت إذل حرف غَت صحيح، وتصويب ذلك كلو

 عشر

 الربط بُت أحكام اإلبدال واإلعبلل وأحكام الوزن الصريف -

 العلة البارزة اظتتكررة يف كل نوع من أنواع اإلعبلل، وتفسَتىا مبا يوافق طبيعة اللغة -

 ٕ الثانً عشر

 واستعمالو يف كلمات ورد فيهااظتراد باإلعبلل بالنقل 

 علة نقل اضتركة من حرف إذل آخر -

 أىم اظتواضع اليت حتذف فيها حروف العلة واعتمزة من الكلمة، وسبب حذفها -

 بعض صور اضتذف غَت القياسي -

 الربط بُت ىذا وما سبق يف اظتيزان الصريف من حيث وزن الكلمة اليت وقع فيها حذف -

 ٕ الثالث عشر

 التغيَت الصويت واإلبدال يف صيغة االفتعال -

 اضتروف اظتسببة ىذا النوع من اإلبدال -

 ما جيوز فيو وجو وما جيوز فيو أكثر من ذلك

 ٕ الرابع عشر

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -33

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
ٕ×ٔٗ=ٕ8 - - - - ٕ8 

 8ٕ - - - - 8ٕ=ٗٔ×ٕ الساعات المعتمدة

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -٘ٔ
 

 ساعتان أسبوعٌا     

 

وطرق قٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٙٔ
 ها:تدرٌس

 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 
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نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقرر، مع لتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

 للؽة الصرفً التحلٌل أنماط معرفة ٔ-ٔ

 وهو المقرر مفردات ضمن العربٌة

 بالمستوى وربطه ،األفعال تصرٌؾ

 والداللً والتركٌبً  الصوتً

 التثنٌة والجمع معرفة

o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o  انؼهًٛخ.انًشبسٚغ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

 الفعل وإسناده للضمابر قضاٌا معرفة 1-2

 اإلعبلل واإلبدال آلٌات معرفة ٖ-1

 المعرفٌةالمهارات  2

 تمٌٌز العلل الصرفٌة  2-1

 o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o  اخزجبساد

 انًضأعخ.

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o  االخزجبساد

 انؼالعٛخ.

 تطبٌق ما تعلمه فً اإلعبلل واإلبدال 2-2

 ؟؟؟ ٖ-ٕ

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

 مناقشات فً الطبلب جمٌع إشراك 3-1

 . اآلخر الرأي واحترام ، علمٌة جماعٌة
o ششان انطالة فٙ إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ انًُبشؾ 

 غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

o  رمٕٚى أداء انطبنت

أصُبء ػًم 

 انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انط

انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو

 تتعلق أسبلة طرح على الطالب تشجٌع 3-2

 عامة بصفة العربٌة اللؽة بقواعد

 بعضهم مع التعاون على الطبلب تشجٌع 

 . البعض
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 العلمً التفكٌر مهارةالطالب  إكساب 

 العلمٌة المناقشة على والقدرة ، المنطقً

 .الموضوعٌة البناءة

انطبنت ثبنًٓبو فٙ  انغًبػٛخ.

 انٕلذ انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

ؽشٚمخ انطبنت 

 يؼٓب.

 التحلٌل على القدرةالطالب  إكساب 

 . الصرفً

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 االتصال الشفهً والخطً بشكل فعال. 4-1

o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة ثزهخٛض

انًبدح ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء انطالة

يٍ خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ 

 انجالن ثٕسد

 استعمال تقنٌة االتصاالت والمعلومات. 4-2

استخدام األسالٌب اإلحصابٌة فٌما ٌتطلب   

 ذلك

استخدام األسالٌب الحسابٌة فٌما ٌتطلب   

 ؟؟؟ذلك

 حركٌة -النفس مهاراتال 5

   ال ٌنطبق 5-1

5-2  

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -1ٔ
اختبار، مشروع مثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، تابة مقالك، جماعً

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

 %٘ ممتدة شفوي)مشاركة(عرض -ٔ ٔ

األسبوعان السادس  اختبار أعمال السنة-ٕ ٕ

 والحادي عشر

ٖٓ% 

 %٘ٔ ممتدة تدرٌبات -ٖ ٖ

 %ٓ٘ نهاٌة الفصل االختبار النهابً -ٗ ٗ
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٘    

ٙ    

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل -9

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل اقدمذكر ا) طالب

 أسبوع(.  

 فٌما ٌخص موضوعات المقرر اإلجابة عن استفسارات الطبلب

 فً التحلٌل الصرفً. مساعدة الطالب

 الشابعة فً تصوٌب األخطاء مساعدة الطالب

 مصادر التعلّم - خ خ

 :. الكتب المقررة المطلوبةٔ

الواردة فً قابمة المواد المرجعٌة  ، وٌمكن االستفادة من الكتبال ٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافه

 .أدناه

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة. ٕ 

 سنة النشر اسم الناشر المؤلفاسم  اسم الكتاب

 دروس فً علم الصرؾ
أبو أوس إبراهٌم 

 هـ8ٔٗٔ مكتبة الرشد الشمسان

 شذا العرؾ فً فن الصرؾ
أحمد الحمبلوي مراجعة 

 وشرح: حجر عاصً
 م999ٔ بٌروت

 التبٌان فً تصرٌؾ األسماء

 

 هـٕٗٗٔ دار أصداء المجتمع للنشر   أحمد كحٌل

دراسة وصفٌة  -الصرؾ الوافً 
 تطبٌقٌة 

 مٕٓٔٓ عالم الكتب الحدٌث د. هادي نهر

 هـٕٓٗٔ طبعة دار الحدٌث القاهرة دمحم عبدالخالق عضٌمة المؽنً فً تصرٌؾ األفعال

  

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد. ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
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 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah السعبدية لوغة العر يةاجلمعية العومية 

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws يةصبت العر 

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة
 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتأخرى مثل البرمجمواد تعلٌمٌة . أي ٗ

 .(ص ممغنط، )قرالموسوعة الشاملة -

 (.ص ممغنط)قر ،الموسوعة النحوٌة -

 الشعرٌة ، )قرص ممغنط(.الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  - و

والمختبرات )أي عدد ة ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
  :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٕ
 

 لعدد الطبلب مناسبةقاعة تدرٌسٌة 
 

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 اإلنترنت –جهاز عرض بور بوٌنت 

 يكجش طٕد ــ شبشخ ػشع ـ شجكخ رهفضَٕٚٛخ

 

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 ـــــــــ ال توجد

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ز

 

http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 
 ًّاألثذبث وأوساق اٌؼ 

 ٍجبد/اٌطبٌالةتظٍّبد اٌط إٌظش ف. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق. ٕ

 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

 ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف اعتخذاَ أداح. 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 

 دورات تدرٌبٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس 

 ) نموذج تحلٌل تقرٌر المقرر الجدٌد ( مناقشة مشكبلت الفصل السابق الوارد ذكرها فً تقرٌر المقرر

ٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق من معاٌ-ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

  نهابٌة ومعرفة مواضع ضعؾ الطلبةتحلٌل نتابج االختبارات الفصلٌة وال

 ومشاركاتهمتدقٌق أعمال الطلبة 

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

 مراجعة مفردات المقرر ومدى مبلءمتها للزمن المحدد

 . بلبمراجعة محتوى المقرر ومدى مبلءمته لمستوى الط

 تسجٌل المبلحظات فً الجانبٌن أعبله .

 ي من الجانبٌن .العمل على عبلج القصور فً أ
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  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 واالعتماد األكادٌمًالهٌئة الوطنٌة للتقوٌم 

 

 

 

 

 

 

 

 علم البدٌعتوصٌف مقرر 

 عرب1303
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

     هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :تارٌخ التقرٌر   جامعة سطام بن عبد العزٌز: . اسم المإسسة التعلٌمٌةٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

وقسم اللؽة العربٌة  اللؽة العربٌةقسم  :القسم، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر.باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و -30

 عربٖٗٓٗ    رمز المقرر الدراسً:     علم البدٌع . اسم المقرر الدراسً: ٔ .1ٕٔ

  (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: ٕ .1ٖٔ

   :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ .1ٗٔ
 هذه البرامج(كل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 العربٌة واللؽة العربٌة وآدابهااللؽة 

 لجنة الببلؼة والنقد. اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .1٘ٔ
 

 خامسالمستوى ال . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ .1ٙٔ
 

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:ٙ .11ٔ
 

  هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .18ٔ
 

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .19ٔ
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٙ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٕٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٕٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

  :النسبة  المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     
  

  :تعلٌقات
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 :األهداف -33

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 .أن يتذوق الطالب بالغة التعبير باستخدام المحسنات البديعية 

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

 

 ظام البوربوٌنت(.)ن تخصٌص نسبة للتعلم االلكترونً بإتاحة الفرصة لتقدٌم العروض التقدٌمٌة

 عقد حمقات عممية ) سيمنار( لمناقشة مقترحات التطوير لممقرر. -

 .ربط أنشطة المقرر بمواقع أعضاء ىيئة التدريس بالشبكة العنكبوتية - 

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  -ٗ

 توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -8ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 نوعاه ومفهوم  علم البدٌع  

 األسباب التً أدت إلى شٌوع استخدام البدٌع فً بعض العصور األدبٌة ،

 منهمااالستعمال الببلؼً للبدٌع ، واالستعمال ؼٌر الببلؼً، ونماذج لكل 

ٔ ٕ 

 المحسنات البدٌعٌة المعنوٌة ، وأنواعها واستعماالتها:

 الطباق  والمقابلة وتقسٌماتهما ومقاصدهما  -

ٔ ٕ 

 المشاكلة -
 اإلرصاد -

ٔ ٕ 

 االستطراد -

 التبدٌل والعكس -

ٔ ٕ 

 ٕ ٔ التورٌة -

 ٕ ٔ اللؾ والنشر -
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 التجرٌد -

 ٕ ٔ المبالؽة -

 حسن التعلٌل -
 التفرٌع -

ٔ ٕ 

 ٕ ٔ ٌشبه الذم وعكسهتؤكٌد المدح بما 

  
 مراعاة النظٌر) التناسب(

ٔ ٕ 

 :المحسنات البدٌعٌة اللفظٌة ، وأنواعها ، واستعماالتها 
 السجع -

ٔ ٕ 

 الجناس -
 رد األعجاز على الصدور -

ٔ ٕ 

 ٗ ٕ تطبٌق المحسنات اللفظٌة على نصوص مختلفة 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -33

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
2×33=22 - - - - 22 

 22 - - - - 22=33×2 الساعات المعتمدة

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -ٕٓ

 ت أسبوعًٌااساع ٖ

 

وطرق قٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٕٔ
 ها:تدرٌس

 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - تعلم المقرر  أن تتسق مخرجاتبدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال
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 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

ٔ-ٔ  

معرفة المفاىيم والطبيعة الفنية لعدٍد من  
 األلوان البديعية الميمة

 

o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد انزؾشٚشٚخ

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  .رهخٛض انًبدح انؼهًٛخ 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

الفروق الدقيقة بين األلوان  معرفة  1-2
البديعية ، ومدى تأثير ذلك عمى 

  توظيفيا في السياقات المناسبة ليا .

 ؟؟؟ ٖ-1

 المعرفٌةالمهارات  2

2-1  

تطبيق ما تعممو الطالب في نصوص  
 مختارة

 o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o .االخزجبساد انؼالعٛخ 

استخراج المحسنات المعنوية في   2-2
  . نصوص مختارة

استخراج المحسنات المفظية في   ٖ-ٕ
 نصوص مختارة

 ؤولٌة ستحمل المالشخصٌة والعالقات مهارات  3

ششان انطالة فٙ إ o القدرة على ممارسة العمل الجماعً . 3-1

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

o  رمٕٚى أداء انطبنت أصُبء

 ػًم انًغًٕػخ.

o  الة رفبػم انطيالؽظخ

أصُبء انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

ثبنًٓبو فٙ انٕلذ 

 انًؾذد.

تحمل مسإولٌة التعلم الذاتً والتطوٌر  3-2

 الشخصً
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ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب  o انغًبػٛخ.

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.
  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 االتصال الشفهً والخطً بشكل فعال. 4-1
o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد انًُضنٛخ

ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ. 

o  ٍرمٕٚى أداء انطالة ي

 خالل األداء ٔانؼشع.

o .رمٕٚى انزمبسٚش انكزبثٛخ 

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 انجالن ثٕسد.

o االػًبل انفٛذٕٚٚخ  رمٕٚى

 ن ثٕسدػهٗ انجال

 استعمال تقنٌة االتصاالت والمعلومات. 4-2

استخدام األسالٌب اإلحصابٌة فٌما   

 ٌتطلب ذلك

استخدام األسالٌب الحسابٌة فٌما ٌتطلب   

 ذلك

 حركٌة -مهارات النفسال 5

   ال ٌنطبق 5-1

5-2     

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -ٕٕ
خطابة، ، تابة مقالك، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) المطلوبة من الطالبمهام التقوٌم  م

 مالحظة......الخ(تقدٌم شفهً، 

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من التقوٌم 
 النهائً

 %ٕٓ ممتد بحث  -عرض شفوي)مشاركة( أوراق عمل  ٔ

 %٘ٔ السادس  ٔاختبار أعمال السنة ٕ

الحادي  اختبار أعمال السنة- ٖ
 عشر

ٔ٘% 

نهاٌة  االختبار النهابً ٗ
 الفصل

٘ٓ% 

٘    

ٙ    

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل -ٕٔ

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
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 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 .فٌما ٌخص موضوعات المقرر اإلجابة عن استفسارات الطالب -

 فً التطبٌق على النصوص. مساعدة الطالب -

 تنمٌة مهارته فً  الطالب المتفوق مساعدة  -

 . مساعدة المتعثرٌن فً التؽلب على مشكبلتهم -

 مصادر التعلّم - س

 :. الكتب المقررة المطلوبةٔ

الواردة فً قابمة المواد المرجعٌة  ، وٌمكن االستفادة من الكتبال ٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافه

 .أدناه

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة .ٔ

 

 عٕخ إٌؾش إٌبؽشاعُ  اعُ اٌّإٌف عُ اٌىتبةا  

 2118 يكزجخ انفالػ، انمبْشح د. انجغَٕٛٙ فٕٛد علم البدٌع 

 د. أحمد موسى الصبػ البدٌعً فً اللؽة العربٌة
داس انكزبة انؼشثٙ، 

 انمبْشح
1969 

 ابن أبً االصبع بدٌع القرآن
يكزجخ َٓؼخ يظش، 

 انمبْشح
1157 

 الخطٌب القزوٌنً اإلٌضاح
داس انكزبة انًظش٘ 

 انهجُبَٙ، انمبْشح
1999 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد. ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة
 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي ٗ

 .(ص ممغنط، )قرالموسوعة الشاملة -

 الشعرٌة ، )قرص ممغنط(.الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  - ش

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٖ
 ألعداد الطبلب مناسبةقاعة تدرٌسٌة 

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 نترنتاإل –بوٌنت  جهاز عرض بور

 َٛخٕــ شبشخ ػشع ـ شجكخ رهفضٚ طٕد يكجش

 

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 التوجد ـــــــــ

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق -31

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

  اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ.إٌمبػ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 
 ًّاألثذبث وأوساق اٌؼ 

 جبد/اٌطبٌالةإٌظش فٍ تظٍّبد اٌط. 
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 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق. ٕ

 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

 ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف اعتخذاَ أداح. 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

  

  الدورات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بشكل دوري .عقد 
 . عقد لقاءات منتظمة بين أساتذة المقرر 
 . تبادل الخبرات مع أساتذة من خارج الجامعة في جامعات أخرى 
 . تنظيم ورش عمل 

 

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس  مدرسٌن

 من مإسسة أخرى(:

  بلبتحلٌل نتابج االختبارات الفصلٌة والنهابٌة ومعرفة مواضع ضعؾ الط

 الطبلب ومشاركاتهم.تدقٌق أعمال 

 الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر -٘

 مراجعة مفردات المقرر ومدى مبلءمتها للزمن المحدد

 . قرر ومدى مبلءمته لمستوى الطبلبمراجعة محتوى الم

 تسجٌل المبلحظات فً الجانبٌن أعبله .

 العمل على عبلج القصور فً أي من الجانبٌن

 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   التوصٌف:تارٌخ استكمال 
   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
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    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 النثر العربً القدٌمتوصٌف مقرر 

 عرب1501
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

 هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :خ التقرٌرتؤرٌ ز جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌة: . اسم المإسسة التعلٌمٌٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 .وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و -33

 عربٖٖٓ٘     رمز المقرر الدراسً:   النثر العربً القدٌم    المقرر الدراسً:  . اسمٔ .8ٓٔ
 (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتان . عدد الساعات المعتمدة: ٕ .8ٔٔ

  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ .8ٕٔ
 هذه البرامج(كل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 وبرنامج اللؽة العربٌة وآدابها برنامج اللؽة العربٌة

  . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .8ٖٔ
 أعضاء قسم اللؽة العربٌة تخصص األدب          

 خامسالمستوى ال . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ .8ٗٔ
 التوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:ٙ .8٘ٔ
 ال توجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .8ٙٔ

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .81ٔ

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٙ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٕٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٓٔ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

  :النسبة  المراسبلت ث     

 %ٓٔ :النسبة √ أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات

 

 

 :األهداف -35

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما  .ٔ
برز أوالوقوؾ على أنواعها ووتتبعها ٌهدؾ المقرر إلى معرفة الطالب ألسالٌب النثر وتطورها 

لتكوٌن القدرة على التذوق الفنً بداعهم فٌه إالسمات الفنٌة لها والتعرؾ على أعبلم النثر و

 .للنصوص النثرٌة
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)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

 بحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤل

 .ونً فً تدرٌس المقررلكترتطبٌق التعلم اإل

  .بحاث  الجدٌدة فً مجال الدراسةمتابعة التؽٌرات لؤل 

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  -٘

 توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٖٕ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 مدخل:

 مفهوم النثر وتطوره بدءا من العصر الجاهلً إلى العصر العباسً.

ٔ ٕ 

 :األجناس النثرٌة الشفاهٌة

 سجع الكّهان -ٔ

 األمثال -ٕ

ٔ ٕ 

 ٕ ٔ االجتماعٌة(.  -الدٌنٌة -الخطابة ) السٌاسٌة -ٖ

 ٕ ٔ المنافرة والوصٌة والمفاخرة.  -ٗ

 األجناس النثرٌة الكتابٌة: 

 الرسابل الدٌوانٌة، والرسابل اإلخوانٌة. -ٔ

ٔ ٕ 

الرسابل األدبٌة:خصابصها، أعبلمها مثل: رسالة )التربٌع والتدوٌر(  -ٕ

للجاحظ، والرسالتان )الجدٌة والهزلٌة( البن زٌدون، ورسالة )التوابع 

 والزوابع( البن شهٌد. 

ٔ ٕ 

 األجناس السردٌة: 

 قصص العشاق النثرٌة(. –واألمثال قصص الحكم   -الخبر: )قصص األٌام-ٔ

ٔ ٕ 

 ٕ ٔ الرحبلت: ) مثل رحلة ابن فضبلن، ورحلة ابن جبٌر، ورحلة ابن بطوطة(.-ٕ

 ٕ ٔ السٌر والتراجم وأبرز مإلفٌها .-ٖ

 ٕ ٔالقصص على ألسنة الحٌوانات: )مثل كلٌلة ودمنة، والنمر والثعلب لسهل بن -ٗ
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 هارون، وسلوان المطاع البن ظفر الصقلً(. 

 ٗ ٕ المقامات: نشؤتها وتطورها وأعبلمها .-٘

 ٗ ٕ أبرز السمات الفنٌة فً كتابات كبار الناثرٌن القدماء.-ٙ

 8ٕ ٗٔ مجموع األسابٌع 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -23

 دروس محاضرات 

 إضافٌة
 المجموع أخرى العملً معامل

المإداة الساعات 

 ً  فعلٌا
2×33=22 - - - - 22 

 22 - - - - 22=33×2 الساعات المعتمدة

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -ٕ٘
 ساعة واحدة

 

وطرق قٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٕٙ
 ها:تدرٌس

 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

 أن ٌعرؾ الطالب مفهوم النثر وتطوره  ٔ-ٔ

أن ٌعرؾ الطالب  األجناس النثرٌة 

 (-الترسلٌة   –السردٌة  –)الخطابٌة 

o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

o  االخزجبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح  أن ٌتعرؾ على أنواع الخطابة  1-2
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تطورها  –أن ٌعرؾ   المقامات)كتا بها 

 خصابصها(–

 أن ٌتعرؾ على أنواع الرسابل النثرٌة 

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

أن ٌعرؾ أبرز اعبلم النثر  العربً  ٖ-1

 القدٌم

أن ٌعرؾ ابرز  السمات  الفنٌة فً النثر 

 القدٌم 

 ٌةاإلدراكالمهارات  2

 أن ٌتذوق جمالٌات النصوص النثرٌة  2-1

 أن ٌفرق بٌن االجناس النثرٌة 

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o  اخزجبساد

 انًضأعخ.

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o  االخزجبساد

 انؼالعٛخ.

أن ٌتبٌن تطورات النثر والتؤثٌرات  2-2

 المختلفة 

أن ٌتتبع نشؤة األجناس النثرٌة  وتطورها   ٖ-ٕ

 فً األعصر القدٌمة 

 أن ٌدرك الفرق بٌن الفنون النثرٌة 

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

أن ٌبدي الطالب اهتماما بتطوٌر قدراته  3-1

 فً الخطابة والكتابة وااللقاء

أن تتعزز لدى الطالب مهارة التعاون مع 

 اآلخرٌن

 

o ششان انطالة فٙ إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ انًُبشؾ 

 غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

 انغًبػٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت

أصُبء ػًم 

 انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انط

انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو

ثبنًٓبو فٙ انطبنت 

 انٕلذ انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

ؽشٚمخ انطبنت 

 يؼٓب.

أن ٌظهر الطالب التزاما بالقٌم األخبلقٌة  3-2

 فً إنجاز ما ٌسند إلٌها وتقدٌمه .

أن ٌستطٌع الطالب إنجاز بعض ما ٌكلؾ  

 به  ضمن الفرٌق .

  والمهارات العددٌةتقنٌة المعلومات مهارات االتصال ومهارات  4

أن ٌتواصل الطالب مع اآلخرٌن بطرٌقة  4-1

 خطابٌة ممٌزة.؟؟؟
o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة ثزهخٛض

انًبدح ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء انطالة

يٍ خالل األداء 

أن ٌعبر الطالب بؤسلوبه عن فهمه  4-2

  للنصوص األدبٌة 
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أن ٌستطٌع الطالب توظٌؾ الحاسب  

لمعرفة  أسالٌب النصوص ترنت واالن

 النثرٌة

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ 

 انجالن ثٕسد
 حركٌة -مهارات النفسال 5

 ٌكتسب الطالب الطبلقة الخطابٌةأن  5-1

o - .ؽم انًشكالد 

o -  انزؼبَٔٙ.انزؼهى 

o - .انخشائؾ انزُْٛخ 

o - .نؼت األدٔاس 

o -   ٍرمٕٚى انطالة ي

خالل ؽهمبد 

 انًُبلشخ. 

o -  رمٕٚى االخزجبساد

 االنكزشَٔٛخ.

o -  رمٕٚى أَشطخ

  انًُزذٚبد

أن ٌكتسب الطالب الطبلقة فً كتابة  5-2

 الرسابل

  

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  .ٔ

، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) المطلوبة من الطالبمهام التقوٌم  م
 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، تابة مقالك

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

 احلادي عشر-السا ع ختبار حتريري ا ٔ
ٖٓ% 

 شلتد النشاط وادلشاركة ٕ
٘% 

 شلتد وواجبات أوراق عمل ٖ
ٔٓ% 

 شفبياختبار  ٗ
 %٘ ممتد

 هناية الفصل النهابًمتحان اال ٘
٘ٓ% 

 

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل -ٙٔ

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 ساعات أسبوعٌة ٖ

 مصادر التعلّم - ص
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 :. الكتب المقررة المطلوبةٔ

 .م999ٔ، دار المعارؾ، القاهرة، الفن ومذاهبه فً النثر العربً، د.شوقً ضٌؾ

 :(وؼٌرها والتقارٌر العلمٌةالمجبلت الكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة .ٕ
 

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

المصادر التراثٌة التً تحوي المادة 
 النثرٌة للمقرر

   

 98٘ٔ دار الحداثة، بٌروت أحمد زكً صفوت جمهرة خطب العرب

 الجاحظ البٌان والتبٌٌن
دار الكتب العلمٌة، 

 بٌروت
ٔ98٘ 

 ٕٔٓٓ مكتبة العبٌكان، الرٌاض ربهابن عبد  العقد الفرٌد

 أنٌس المقدسً تطور األسالٌب النثرٌة
 –دار العلم للمبلٌٌن 

 بٌروت
ٔ998 

النثر العربً القدٌم من الشفاهٌة إلى 
 الكتابٌة:  فنونه، مدارسه، أعبلمه

 ٕٕٓٓ الكوٌت –دار العروبة  دمحم رجب النجار

النثر الفنً فً العصر العباسً: 
 وتطورهاتجاهاته 

   دمحم عبدالؽنً الشٌخ

السرد العربً القدٌم، االنواع 
 والوظابؾ والبنٌات

 8ٕٓٓ الدار العربٌة للعلوم إبراهٌم صحراوي

 

  

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد .ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 شبكة فرسان للثقافة 

 العربٌةالموسوعة 

 منصة عربٌة للتعلٌم المفتوح ونشر المعرفة–رواق 

 المكتبة الرقمٌة 

 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي ٗ

 .(ص ممغنط، )قرالموسوعة الشاملة -

 الشعرٌة ، )قرص ممغنط(.الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  - ض

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٗ
 قاعة مناسبة ألعداد الدارسٌن/ الدارسات مجهزة بوسابل عرض حدٌثة 

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 االستعانة بالمكتبة الرقمٌة 

 بها(:كرها، أو أرفق قابمة فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق -31

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 
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 ًّاألثذبث وأوساق اٌؼ 

 جبد/اٌطبٌالةإٌظش فٍ تظٍّبد اٌط. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق. ٕ

  اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

 .اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 دورات تدرٌبٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس

 ل تقرٌر المقرر الجدٌد(مناقشة مشكبلت الفصل السابق الوارد ذكرها فً تقرٌر المقرر )نموذج تحلٌ

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

  معرفة مواضع ضعؾ الطبلبوالنهابٌة لتحلٌل نتانج االختبارات الفصلٌة 

 

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

 تحدٌث مصادر التعلم للمقرر فً ضوء ما ٌستجد.

 تحلٌل النتابج اإلحصابٌة لتقوٌم الطبلب/الطالبات واإلفادة من نتابجها فً تحسٌن المقرر.

 

 

 

  التوقٌع:    أستاذ المقرر: اسم
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 النقد العربً القدٌمتوصٌف مقرر 

 عرب1202
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

  هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :خ التقرٌرتؤرٌ ز جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌة: . اسم المإسسة التعلٌمٌٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

  وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و -32

    عربٕٖٓٙ : رمز المقرر الدراسً   القدٌم     ًالنقد العرب  المقرر الدراسً:. اسم ورمز ٔ

 (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتانعدد الساعات المعتمدة:  -ٕ

  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ

 هذه البرامج(كل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب
 ابها.العربٌة وآدبرنامجا اللؽة العربٌة واللؽة 

 لجنة األدب والنقد  اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً:  -ٗ

 

 الخامس :السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً:  -٘
 

 عرب(ٔٓٙٔالنصوص ) مدخل إلى النقد وتحلٌل المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(: -ٙ

 

 ال ٌوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 -٘
 

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 -ٙ
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓ٘ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٕٓ :النسبة      √ اإللكترونًالتعلم  ب     

 %ٓٔ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

  :النسبة  المراسبلت ث     

 %ٓٔ :النسبة √ أخرى هـ     

 

  :تعلٌقات
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 :األهداف -33

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 واإللمام بالقضايا النقدية القديمة  همعرفة نشأة النقد العربي القديم وتطور 

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

  .حمقات نقاش مع الطالب -

  .عقد حمقات بحث لتطبيق العممية النقدية عمى أرض الواقع-

 .استخدام خرائط المنيج –

 .التكميفات البحثية -

 

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  -ٙ

 توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 تناولها:الموضوعات التً  ٌنبؽً  -1ٕ

عدد  تقائمة الموضوعا

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

نشؤة النقد وتطوره:النقد فً العصر الجاهلً وفً صدر اإلسبلم والعصر 

 األموي

2 4 

 2 1 انُمذ فٙ انؼظش انؼجبعٙ.

 2 1 النقد فً األندلس والمؽرب العربًا

 النقد المنهجً :

  ابن سبلم وطبقات فحول الشعراء

1 2 

 2 1 وكتابه الشعر والشعراءابن قتٌبة 

 2 1 أبوالقاسم اآلمدي وكتابه:الموازنة بٌن أبً تمام والبحتري
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 2 1 قدامة بن جعفر وكتابه نقد الشعر

  1 القاضً الجرجانً وكتابه:الوساطة بٌن المتنبً وخصومه

  1 ابن رشٌق القٌروانً وكتابه العمدة فً محاسن الشعر

 األدبً :قضاٌا النقد 

 قضٌة المذهب البدٌعً وعمود الشعر

1 2 

 2 1 ٔانهفع ٔانًؼُٗ القدٌم والجدٌد

 2 1 السرقات الشعرٌة

 2 1 التلقً فً النقد العربً القدٌم 

 28 14 مجموع األسابٌع وساعات االتصال 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -22

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
2×33=22 - - - - 22 

 22 - - - - 22=33×2 الساعات المعتمدة

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -9ٕ
 أسبوعٌا ساعات ثبلث

 

وطرق قٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٖٓ
 ها:تدرٌس

 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 
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ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

انزؼشف ػهٗ ثذاٚبد انُمذ األدثٙ ٔيشاؽم   ٔ-ٔ

 ٔرطٕسِ.
o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

o  االخزجبساد

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد 

 .انهغٕٚخ

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض

انًؼهٕيبد 

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

 انزؼشف ػهٗ أثشص أػالو انُمذ األدثٙ. 1-2

 انزؼشف ػهٗ  يظبدس انزشاس انُمذٚخ . ٖ-1

 ٌةاإلدراكالمهارات  2

 أٌ ٚجذ٘ انطبنت يٕلفب رغبِ لؼٛخ َمذٚخ  2-1

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o  اعزشارٛغٛخ

 انًزشبثٓبد

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

 

o  اخزجبساد

 انًضأعخ.

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o  االخزجبساد

 انؼالعٛخ.

o ٌرمٕٚى االلشا 

أٌ ٚجذ٘ انطبنت سأّٚ فٙ ثؼغ انمؼبٚب  انُمذٚخ  2-2

 انمذًٚخ 

أٌ ٚغزُزظ انطبنت أْى انمؼبٚب انُمذٚخ يٍ كزت  ٖ-ٕ

 انزشاس

 أٌ ٚزًكٍ يٍ رؾهٛم انُظٕص انُمذٚخ ٔاألدثٛخ  

 أٌ ٚغٛذ انطبنت كزبثخ انجؾٕس انُمذٚخ 

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

ششان انطالة فٙ إ o فً حل المشكبلت  بلءمهارة التعاون مع الزم 3-1

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o  ػمذ انًُبظشاد

ٔانهغٕٚخ  ٛخ األدث

o  رمٕٚى أداء انطبنت

أصُبء ػًم 

 انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انط

انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو

انطبنت ثبنًٓبو فٙ 

 مهارة الحوار والمناقشة والدفاع عن اآلراء  3-2

 مهارة  تقبل األفكار الجدٌدة  
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 انٕلذ انًؾذد. انغًبػٛخ.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ 

ٔيالؽظخ ؽشٚمخ 

 انطبنت يؼٓب.
  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 االتصال الشفهً والخطً بشكل فعال. 4-1

o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

o  ركهٛف انطالة

ثإعشاء انجؾٕس 

ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء انطالة

يٍ خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد  رمٕٚى

انطهجخ ػهٗ 

 انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد  رمٕٚى

ػهٗ َظبو انجالن 

 ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ 

 انجالن ثٕسد

 استعمال تقنٌة االتصاالت والمعلومات. 4-2

 استخدام األسالٌب اإلحصابٌة فٌما ٌتطلب ذلك  

 استخدام األسالٌب الحسابٌة فٌما ٌتطلب ذلك  

 

 

 

 

 حركٌة -مهارات النفسال 5

 أٌ ٚكزغت انطبنت يٓبسح انُمذ ٔانزؾهٛم   5-1

o -  انًشكالد.ؽم 

o - .َٙٔانزؼهى انزؼب 

o - .انخشائؾ انزُْٛخ 

o - .نؼت األدٔاس 

o -   رمٕٚى انطالة

يٍ خالل ؽهمبد 

 انًُبلشخ. 

o -  رمٕٚى

االخزجبساد 

 االنكزشَٔٛخ.

o -  رمٕٚى أَشطخ

  انًُزذٚبد

أٌ ٚغٛذ إداسح ؽٕاس ػهًٙ يُظى ٚغزُذ إنٗ أدنخ  5-2

 ٔثشاٍْٛ .

انالصيخ نهذفبع ػٍ أٌ ٚزًكٍ يٍ إٚشاد انجشاٍْٛ  

 أسائّ ٔلُبػبرّ

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -ٖٔ
اختبار، مشروع مثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، تابة مقالك، جماعً

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

 %ٖٓ والحادي عشر السابع السنةاختبار أعمال  ٔ

 %ٓٔ ممتد عمل فردي ٕ
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 %ٓٔ ممتد تقوٌم مستمر ٖ

 %ٓ٘ نهاٌة الفصل اختبار فصلً ٘

 %ٓٓٔ  موعالمج ٙ

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل -ٕٓ

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 أسبوعٌا أربع ساعات

 مصادر التعلّم - ط

 :الكتب المقررة المطلوبة .ٔ
 –الطبعة الرابعة  -دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر –الدكتور عبد العزٌز العتٌق  –تارٌخ النقد األدبً عند العرب 

 م. 98ٙٔ

 م.1ٕٓٓالدكتور السٌد احمد عمارة،  مكتبة الرشد، الرٌاض،  –دراسات فً النقد األدبً القدٌم 

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة. ٕ 

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

 --------- ----------------- ----------- ًظبدس انزٙ رُبٔنٓب انًمشس ثبنذساعخان

انًظطهؼ انُمذ٘ فٙ انزشاس األدثٙ 

 انؼشثٙ
 ْـ1432 داس انششق انؼشثٙ دمحم ػضاو

 دمحم يُذٔس  انُمذ انًُٓغٙ ػُذ انؼشة
َٓؼخ يظش نهطجبػخ 

 ٔانُشش
 و1996

 و1983 نجُبٌ-داس انضمبفخ ،ثٛشٔد د/ إؽغبٌ ػجبط ربسٚخ انُمذ األدثٙ ػُذ انؼشة

 

 المصادر:

 طبقات فحول الشعراء:ابن سبلم الجمحً، تحقٌق محمود دمحم شاكر، دار المدنً، جدة.

 الشعر والشعراء:ابن قتٌبة، تحقٌق أحمد شاكر، دار المعارؾ، الطبعة الثانٌة.

الثالث بتحقٌق عبدهللا الموازنة بٌن الطابٌٌن: اآلمدي، تحقٌق السٌد أحمد صقر، دار المعارؾ، الطبعة الرابعة.، والجزء 

 م.99ٗٔالمحارب، مكتبة الخانجً، الطبعة األولى، 

 ، تحقٌق دمحم عبد المنعم خفاجً، دارالكتب العلمٌة، بٌروت.نقد الشعر ،قدامه جعفر

 م.99ٖٔهـ/ٖٔٗٔالجرجانً، تحقٌق دمحم دمحم شاكر، دار المدنً، جدة، الطبعة الثالثة،  ردالبل اإلعجاز ،عبد القاه

الوساطة بٌن المتنبً وخصومه :القاضً الجرجانً،تحقٌق:دمحم أبو الفضل إبراهٌم وعلً البجاوي، عٌسى البابً الحلبً، 

 م.9ٙٙٔهـ/8ٖٙٔ
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العمدة فً محاسن الشعر وآدابه، البن رشٌق القٌروانً، تحقٌق: دمحم محًٌ الدٌن عبدالحمٌد، دارالجٌل، الطبعة الخامسة، 

 م.98ٔٔهـ/ٔٓٗٔ

صناعة الشعر ونقده، البن رشٌق القٌروانً، تحقٌق: د. النبوي شعبلن، مكتبة الخانجً، الطبعة العمدة فً 

 م.ٕٓٓٓهـ/ٕٓٗٔاألولى،

 :إضافٌة مراجع

 م. ٕٗٓٓهـ/ ٕ٘ٗٔلٌة، السعودٌة، ، دار الفٌصالدكتور طه إبراهٌم –تارٌخ النقد األدبً عند العرب 

 م.99ٙٔالدكتور دمحم مندور، دار نهضة مصر، القاهرة،  –النقد المنهجً عند العرب 

 م.99ٙٔأسس النقد األدبً عند العرب الدكتور أحمد بدوي،  دار نهضة مصر، القاهرة، 

 م.9ٕ٘ٔلنقد األدبً ،أحمد أمٌن، لجنة التؤلٌؾ والترجمة والنشر، القاهرة، ا

 م9ٗٙٔهـ/ٖٖٙٔاهرة، الطبعة الثالثة، أصول النقد األدبً ،أحمد الشاٌب، مكتبة النهضة المصرٌة، الق

 م.99ٙٔشعرنا القدٌم والنقد الجدٌد،د.وهب أحمد رومٌه ،عالم المعرفة ،الكوٌت، 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد .ٕ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة
 

 

 :واللوابح المهنٌة والمعاٌٌراألسطوانات المدمجة، و ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي ٗ

 .(ص ممغنط، )قرالموسوعة الشاملة -

 الشعرٌة ، )قرص ممغنط(.الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  - ظ

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات، -ٔ
 

 قاعة مناسبة ألعداد الطبلب

 

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: أخرى )حددها مصادر-ٖ

 مكتبة مجهزة

 

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق -23

 

 من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

  اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ.إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 
 ًّاألثذبث وأوساق اٌؼ. 
 جبد/اٌطبٌالةإٌظش فٍ تظٍّبد اٌط. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق. ٕ

 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

  ٌَمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف أداحاعتخذا. 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 
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 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

  رٕفٙ األدٔاد انؾذٚضخ  نزخطٛؾ يٕالف رؼهًٛٛخ يظطُؼخ رضٚذ يٍ فبػهٛخ انزذسٚظ ٔؽٕٛٚزٓب 

 . اسرٛبد انًكزجبد فٙ عبػبد يخظظخ 

 . رجبدل انخجشاد انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ إلصشاء انًمشس 

 ػمذ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

عمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أ-ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

 التقوٌم المستمر

 إعداد بحوث

 اختبارت دورٌة

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

 مقارنة بٌن المقرر والمقرر نفسه فً جامعة شبٌهةعقد 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت

 

 

 

 

 (5) مرفق رقم 

                       
 

 

 

 

 

 السعودٌةالمملكة العربٌة 
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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 (1النصوص األدبٌة )توصٌف مقرر 

 عرب1101
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

  هـ22/2/3311:تارٌخ التقرٌر        سطام بن عبد العزٌز جامعة األمٌر :ةاسم المؤسسة التعلٌم1ٌ. 

التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم باألفبلج، كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة  ة:الكلٌ 2.

 اللؽة العربٌة /اللؽة العربٌة وآدابهاقسم  :القسم       .، كلٌة اآلداب بوادي الدواسركلٌة العلوم بالسلٌل

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه: -22

 عرب1ٖٖٓ        رمز المقرر الدراسً:  (ٖ) األدبٌة  النصوص اسم المقرر الدراسً:1.  .322

 (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتانعدد الساعات المعتمدة: 2. 

)فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن   :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج)البرنامج 3.  .323

 وبكالورٌوس اللؽة العربٌة وآادابهااللؽة العربٌة بكالورٌوس :      هذه البرامج(كل هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً: 4.  .330

 األدب العربًمن المتخصصٌن فً  اللؽة العربٌة أعضاء قسم 

           الخامسالمستوى  السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: 5 . .333

 عرب(ٔٓٙٔ)  مدخل إلى النقد وتحلٌل النصوص المقرر)إن وجدت(:المتطلبات السابقة لهذا 6.  .332

   هذا المقرر )إن وجدت(:المتزامنة مع المتطلبات 7.  .331

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة: 8 .333

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٙ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٕٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٓٔ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

  :النسبة  المراسبلت ث     

 %ٓٔ :النسبة √ أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات

 

 :األهداف -21
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 هدف المقرر الرئٌس ؟ما  1.

وقوؾ الطالب/ الطالبة على نصوص نثرٌة قدٌمة تمثل أجناسا متنوعة وتظهر قضاٌا موضوعٌة وشكلٌة فً  -

دراك مواطن الجمال في النصوص األدبية، النثر العربً، وتسهم فً  تنمية التذوق والتمييز لمنصوص األدبية، وا 
 والتدرب عمى تحميل النصوص ونقدىا وتقويميا.

 )مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المعلومات أو مراجع بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  المقرر الدراسً .  اذكر2. 

 اإلنترنت، والتغٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.             

 :خطط ٌمكن تنفٌذها لتحسٌن المقرر

  وجدٌد فً استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم.اإللمام بكل ما هو مستحدث 

 .مراجعة البحوث والدراسات المنشورة وؼٌر المنشورة فً الجامعات والمجبلت والدورٌات العربٌة واألجنبٌة 

 .االستفادة من مستجدات نتابج البحوث فً تطوٌر المقرر 

 علٌم والتعلم.متابعة كل جدٌد فً مجال اللؽة العربٌة لئلفادة منه تطبٌقًٌا فً طرابق الت 

 .تطبٌق استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة 

 .مراجعة المقرر بشكل دوري 

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. المطلوب هنا وصٌؾ عام بالطرٌقة نفسها ال)مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  -1

 :توصٌف عام للمقرر
 

 الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها:1. 

عدد  قائمة الموضوعات م

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 2 3 من سجع احلكماء ) قس  ن ساعده األيادي يف سبق عكاظ(. 1

 2 3 طائفة من أمثال العرب ) مناذج لألمثال  أنباعها (. 2

 2 3 البناء الفين  لبصية ذي اإلصبع العدواين ال نو قبل مبتو. 3

 2 3 البداعخلطبة حجة –صوى هللا عوية وسوم  -من خلطا ة النيب 4

 2 3 من خلطب احلجاج أو زياد  ن أ يو )اخللطب السياسية(. 5

 2 3 من الرسائل الديبانية أليب إسحاق الصايب. 6
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 2 3 رسالة عبد احلميد الكاتب إىل أىوو. 7

 2 3 .رسالة )الرت يع والتدوير( لوجاحظمن  8

 2 3 مناذج من أيام العرب وقصصهم 9

 2 3 )الرحالة ال ن  لطبطة(مناذج من أدب رحالت  10

 2 3 مناذج من السًن والرتاجم. 11

 2 3 القصة عوى لسان احليبان )من كتاب كويوة ودمنة ال ن ادلقفع(. 12

 2 3 ادلقامة البنية والداللة )منبذج من مقامات  ديع الزمان واحلريري( . 13

 2 3 البنية السردية يف التبا ع والزوا ع ال ن شهيد األندلسي 14

 22 33 رلمبع األسا يع وساعات االتصال الدراسي 15

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(: 2.

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

ا   22 - - - - 22=33×2 الساعات المؤداة فعلٌا

 22 - - - - 22=33×2 الساعات المعتمدة

 

  خالل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم 1. 

ا.  ساعتان أسبوعٌا

 

 

ا لمخرجات التعلم  -12  ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع إلطار الوطنً للمؤهالت للمقرر وفقا
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

 .نظر إلى الشرح أسفل الجدول(ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم  :أوالا  -
ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - قٌاسها أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  على قٌاسالتً تساعد ناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

من  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقرر أن ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجاللتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌس
 .مجاالت التعلم
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 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

معرفة نماذج متنوعة للنصوص النثرٌة القدٌمة فً  1-1

الخطابة والسرد والحكم واألمثال وفً الرسابل 

 بؤنواعها.

 

 

o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o ٛخ.دثانًُبظشاد األ 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد انزؾشٚشٚخ

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  .رهخٛض انًبدح انؼهًٛخ 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o ٛخ.انًُبظشاد األدث 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

الوقوؾ على السمات الفنٌة للنثر فً العصر العباسً  2-1

 واألندلسً .

 

 

3-1  

4-1  

 المعرفٌةالمهارات  2

 أن ٌتذوق النص األدبً وٌنقد صٌاؼة النص األدبً 1_2

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o اخزجبساد انًضأعخ. 

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o االخزجبساد انؼالعٛخ 

 

 الوقوؾ على أسرار الجمال فً النص النثري 2_2

 التذوق االدبً لفهم النصتكوٌن ملكة  3-2

 .تنمٌة روح النقد والتحلٌل للنصوص 4-2

5-2  

6-2  

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

اهتماما بتطوٌر قدراته فً المناقشة  أن ٌبدي الطالب 3-1

 والتحلٌل
o  ٙإششان انطالة ف

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت أصُبء

 ػًم انًغًٕػخ.

o الة يالؽظخ رفبػم انط

أصُبء انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

ثبنًٓبو فٙ انٕلذ 

 أن تتعزز لدى الطالب مهارة التعاون مع اآلخرٌن 3-2

إنجاز بعض ما ٌكلؾ به  ضمن  أن ٌستطٌع الطالب 3-3

 الفرٌق .



 

 331انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

التزاما بالقٌم األخبلقٌة فً إنجاز ما  أن ٌظهر الطالب 3-4

 .  فً موعده المحدد ا وتقدٌمهمٌسند إلٌه

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

 انغًبػٛخ.

 

 انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 انطبنت يؼٓب.ؽشٚمخ 

 

3-5  

3-6  

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات و االتصالمهارات  4

/الطالبة مع اآلخرٌن بطرٌقة أن ٌتواصل الطالب 4-1

 انًؾبػشاد انظفٛخ. o مناسبة.

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ.

o ًم ركهٛف انطالة ثؼ

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 خ.يٕػٕػبد نغٕٚ

o  أداء انٕاعجبد انًُضنٛخ

ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ. 

o  ٍرمٕٚى أداء انطالة ي

 خالل األداء ٔانؼشع.

o .رمٕٚى انزمبسٚش انكزبثٛخ 

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 ثٕسد.انجالن 

االػًبل انفٛذٕٚٚخ  رمٕٚى

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

 أن ٌعبر الطالب بؤسلوبه عن فهمه للنصوص األدبٌة   4-2

أن ٌستطٌع الطالب توظٌؾ الحاسب واالنترنت  4-3

 لمعرفة  أسالٌب النصوص والقصابد الرقمٌة 

4-4  

4-5 
 

4-6  

 حركٌة -مهارات النفسال 5

 –ٌجٌد الطالب قراءة وتحلٌل النصوص ) المقال أن  5-1

 المسرحٌة..( -القصة القصٌرة  –الرواٌة 

o .ؽم انًشكالد 

o - .َٙٔانزؼهى انزؼب 

o - .انخشائؾ انزُْٛخ 

o - .نؼت األدٔاس 

o -  ٍرمٕٚى انطالة ي

 خالل ؽهمبد انًُبلشخ. 

o -  رمٕٚى االخزجبساد

 االنكزشَٔٛخ.

o -  رمٕٚى أَشطخ

 انًُزذٚبد.

 

 ؟؟؟ٌجٌد تطبٌق المناهج المناسبةأن  5-2

أن ٌستطٌع الطالب تحدٌد الظواهر النثرٌة  5-4

 واالتجاهات من خبلل النصوص.

5-5  

5-6  

5-7  

5-8  

  

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  .ٕ
، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، مقالتابة ك

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

 اضتادي عشر-السابع اختبار حتريري  ٔ
10% 
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 ؽتتد النشاط واظتشاركة ٕ
5% 

 ؽتتد وواجبات أوراق عمل ٖ
30% 

 شفوياختبار  ٗ
 %5 ممتد

 هناية الفصل النهائي ختباراال ٘
50% 

 

 :همدعماألكادٌمً للطالب واإلرشاد  -ٕٗ

 ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌئة التعلٌمٌةأعضاء هٌئة التدرٌس ترتٌبات إتاحة 1. 

 (.  الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع    

 اٌطبٌت/اٌطبٌجخ فُّب َخـ ِىمىػبد اٌّمشس.اإلجبثخ ػٓ اعتفغبساد 1).

 إٌقىؿ. تذًٍُِغبػذح اٌطبٌت/اٌطبٌجخ فٍ ِؼشفخ هشق 2). 

 (. ِغبػذح اٌطبٌت/اٌطبٌجخ فٍ  دالالد األٌفبظ.3

 .اٌّفهىِبد(. ِغبػذح اٌطبٌت/اٌطبٌجخ فٍ تقذُخ ثؼل 4

 مصادر التعلّمهـ. 

 : :الكتب المقررة المطلوبة1. 

الواردة فً قابمة المواد  ، وٌمكن االستفادة من الكتبٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافهال ٌوجد كتاب واحد 

 .المرجعٌة أدناه

 : (وغٌرها والتقارٌر المجالت العلمٌةالكتب و) قائمة بمواد مرجعٌة أساسٌة2. 

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

الكتب التراثٌة  التً تحوي هذه 
 النثرٌةالنصوص 

 ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

 م9٘٘ٔ دار المعارؾ، القاهرة د.شوقً ضٌؾ الفن ومذاهبه فً النثر العربً

 1985 داس انؾذاصخ، ثٛشٔد أؽًذ صكٙ طفٕد عًٓشح خطت انؼشة

 ٕٕٓٓ بٌروتمكتبة لبنان،  بسام بركة وزمٌبله مبادئ التحلٌل الشعري

 مدخل إلى تحلٌل النص األدبً
د. عبدالقادر أبو شرٌفة، 

 ٕٓٓٓ دار الفكر، عمان حسٌن الفً قزق
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 د. عدنان خالد عبدهللا النقد التطبٌقً التحلٌلً
إصدارات دابرة الثقافة 

 واإلعبلم، الشارقة
ٕٓٓ1 

-  

  :وغٌرهامواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً واإللكترونٌة  المواد3. 

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة
 

  :واللوائح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمجأي 4. 

 الموسوعة الشعرٌة )قرص مدمج(

 الموسوعة الشاملة )قرص مدمج(

 

 :المطلوبةالمرافق  -25

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وغٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتال

 َتُ تذذَذ اٌمبػخ إٌّبعجخ ٌٍؾؼجخ ووفمبً ٌغؼخ اٌمبػخ ٌٍطالة وػذد اٌّمبػذ ثهب.

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات، 1. 

 لبػبد دساعُخ ِجهضح ثبٌذبعت.

 :وغٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌانات2. 

 َتُ تجهُض اٌمبػبد ثّىجش وعّبػبد ٌتغبػذ اٌّؼٍُ ػًٍ تىفًُ فىته اًٌ جُّغ اٌطالة ثبٌمبػخ. -

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 اٌؼشك إٌّبعجخ فُذَى ثشوجىتىس.َتُ تجهُض اٌمبػخ ثأجهضح  -

 َتُ تجهُض اٌمبػخ ثبٌغجىسح اٌزوُخ. -

 َتُ تىفًُ اٌغجىسح اٌزوُخ واٌجشوجىتىس ثبٌىّجُىتش. -

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها3. 

 ال ؽبعخ نًؼذاد يخزجش.

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق -22

 :استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس1. 

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 

 أو القسم: ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذواستراتٌجٌات أخرى لتق 2.

 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

 ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف اعتخذاَ أداح. 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 

 إجراءات تطوٌر التدرٌس:3. 

  وومغ أداح ٌمُبط اٌتفبػً داخً لبػخ اٌذسط.ثقىسح دوسَخ ِشاجؼخ آساء اٌطالة واٌضِالء واٌشؤعبء ، 

 .وسػ ػًّ ودوساد تذسَجُخ ٌتُّٕخ ِهبساد أػنبء هُئخ اٌتذسَظ 

 .االجتّبػبد اٌذوسَخ ألػنبء اٌمغُ ٌتجبدي اٌخجشاد 

 خقـ.تىفُش اٌىعبئً اٌتؼٍُُّخ إٌّبعجخ ٌٍت 

 اسًتاتيجيات التعلم اظتستخدمة يف تطوير اظتهارات اظتعرفية:
 ِجّىػبد إٌمبػ اٌقغُشح.1.

 اٌضَبساد اٌُّذأُخ.2.

 دنىس إٌذواد ودٍمبد إٌمبػ.3.

 أعٍىة إٌّبظشح.4.

 تذًٍُ وتفغُش اٌّبدح اٌؼٍُّخ.5.

 اٌجذج اٌؼٍٍّ ِٓ ِقبدس اٌّؼٍىِبد.6.
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 اٌمشاءح إٌبلذح.0.

 اظتستخدمة يف تطوير مهارات العبلقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على حتمل اظتسئولية:التعليم  اسًتاتيجيات
 .ئؽشان اٌطالة فٍ إٌّبلؾبد اٌجّبػُخ 

 .تىىَٓ فشَك ػًّ إلٔجبص اٌىاججبد 

 .تىٍُف اٌطالة ثبإلؽشاف ػًٍ إٌّبؽو غُش اٌقفُخ 

 .ػمذ إٌّبظشاد اٌجّبػُخ 

 :مهارات االتصال، وتقنية اظتعلومات، واظتهارات اضتسابية )العددية(اسًتاتيجيات التعليم اظتستخدمة يف تطوير 
 .اٌّذبمشاد اٌقفُخ 

 .اٌتذسَجبد اٌؼٍُّخ 

 .تىٍُف اٌطالة ثتٍخُـ اٌّبدح وػشمهب ػجش أجهضح اٌؼشك 

 .تىٍُف اٌطالة ثاجشاء اٌجذىث ثبعتخذاَ اٌتمُٕخ اٌذذَخخ 

 َخؼًّ تمبسَش وتبثُخ ػٓ ِىمىػبد ٌغىث تىٍُف اٌطالة. 

 إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسٌن مستقلٌن، 4. 

 والتبادل بصورة دورٌةا لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس من مؤسسة أخرى(:    

  وتذلُك أوساق اإلجبثبد ِٓ ػنى هُئخ تذسَظ آخش.ِشاجؼخ اٌتقذُخ 

 .فذـ اٌتقذُخ ِٓ ػنى خبسجٍ ػٕذ اٌذبجخ 

 َّىٓ اعتخذاَ وادذا أو أوخش ِٓ األعبٌُت اِتُخ:

  ٌجٕخ خبفخ ِٓ اٌمغُ.ػُٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ ثىاعطخ  وِشاجؼختذلُك  

  أخشياٌتجبدي ثقىسح دوسَخً ٌتقذُخ االختجبساد ِغ هبلُ تذسَظ ِٓ ِإعغخ. 

 ٌثُٓ اٌضِالء اٌزَٓ َذسعىْ ٔفظ اٌّمشستذلُك اٌّؾبسوخ واٌتجبدي فٍ اٌتقذُخ وا. 

 

 صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:5. 

 .ٌِشاجؼخ تىفُف اٌّمشس وِفشداته ثؾىً دوس 

 دىي تىصَغ اٌّىمىػبد وهشق اٌتمىَُ اٌّتجؼخ  اٌّمشس راته هُئخ اٌتذسَظ ِّٓ َمىَ ثتذسَظ اعتطالع آساء

 .وغُشهب

 .تذذَج ِقبدس اٌتؼٍُ اٌّشتجطخ ثبٌّمشس 

  ٍاألدة اٌؼشثٍاالعتفبدح ِٓ آساء اٌّختقُٓ ف . 

  :ًإٌمذ، اٌتأسَخ األدثٍ، اٌتؼشف ػًٍ ِذي اعتفبدح اٌطالة ِٓ هزا اٌّمشس فٍ ِمشساد أخشي راد اٌقٍخ ِخ

 .اٌجالغخاٌٍغبُٔبد، 

 .  االهالع ػًٍ األثذبث فٍ ِجبي اٌتخقـ 

 .اعتخذاَ ٔتبئج تمىَُ اٌطالة فٍ تطىَش اٌّمشس 
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 .اٌّمبسٔخ ثّمشساد ِّبحٍخ فٍ جبِؼبد أخشي 

 .ُاٌّشاجؼخ اٌذوسَخ ٌٍّمشس ِٓ لجً اٌمغ 

 .ئػذاد تمبسَش ِٓ األعتبر 

 إٌتبئج ِٓ لجً سئُظ اٌمغُ.تمى َُ 

 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 الدراسًالمستوى 

 السادس
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 األكادٌمً الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد

 

 

 

 

 

 

 

 (5نحو )التوصٌف مقرر 
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

      ـه1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ :تارٌخ التقرٌر :     األمٌر سطام بن عبد العزٌز : جامعة     . اسم المإسسة التعلٌمٌةٔ

          

كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،   :القسم /. الكلٌةٕ

وقسم اللؽة  اللؽة العربٌةقسم  :القسم، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر.      باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 العربٌة وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و -21

 عرب1ٕٖٓ      رمز المقرر الدراسً:       (٘النحو) . اسم المقرر الدراسً: ٔ -1

 (ٓ+ٓ+ٗ) أربع ساعات . عدد الساعات المعتمدة: ٕ -8

   :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ -9
 هذه البرامج(كل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 العربٌة وآدابهابرنامجا اللؽة العربٌة واللؽة 

 أعضاء النحو والصرؾ. اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ -ٓٔ
 

 المستوى السادس . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً:٘ -ٔٔ
 

 عرب( ٕٕٓٔمدخل إلى النحو ) . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:ٙ -ٕٔ
 

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 -ٖٔ
 ال توجد

 : . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة8 -ٗٔ
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٖٓ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٕٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

  :النسبة  المراسبلت ث     

 %ٕٓ :النسبة √ أخرى هـ     
 

 :تعلٌقات
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 :األهداف -22

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 أن ٌطبق  الطالب القواعد النحوٌة تحدثا وكتابة.

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(. 

  محاولة تصمٌم كتاب وفق المإشرات لٌكون مرجعا للطالب.

لكترونً بإتاحة الفرصة لتقدٌم العروض التقدٌمٌة )نظام البوربوٌنت( و) نظام تخصٌص نسبة للتعلم اإل

 .الببلك بورد(

 .االستفادة من مستجدات البحوث فً خدمة المقرر

 .تطبٌق استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة

 .مراجعة المقرر بشكل دوري

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  -8

  توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٖٖ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 المفعول به

 تعداد المنصوبات إجماال والفرق بٌنها. -ٔ
مضمرا ، التمثٌل للمفعول به فً صور عدٌدة)صرٌحا، مإوال ، ظاهرا ،  -ٕ

 مفردا، مثنى، جمعا، متصبل بعامله أو منفصبل عنه قرٌبا أوبعٌدا(
 التمثٌل للمفعول به منصوبا بجمٌع عبلمات النصب الفرعٌة  . -ٖ
رتبة المفعول به األصلٌة  ومواضع تقدمه على الفاعل وجوبا أوجوازا  -ٗ

 ومواضع تقدمه على عامله وجوبا أوجوازا

 ساعتان األول

 األفعال البلزمة والمتعدٌة لواحد، أو اثنٌن، أو ثبلثة.التفرٌق بٌن  -ٔ
 التمٌٌز بٌن المفعولٌن ، ما أصله المبتدأ والخبر وما لٌس كذلك. -ٕ
المواضع التً ٌجب فٌها تقدٌم المفعول األول على المفعول الثانً  -ٖ

 والعكس. 
مواضع حذؾ عامله وجوبا وجوازا، واألسالٌب التً ٌكون فٌها ذلك  -ٗ

 ساعتان األول
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 إجماال.

 حقٌقة المنصوب على االختصاص وعبلقته بالمفعول به. -ٔ
 الفرق الدقٌق بٌن المنصوب على االختصاص وبٌن المفعول به المعتاد. -ٕ
الصور التً ٌمكن أن ٌرد بها المنصوب على االختصاص، مع التمثٌل لها  -ٖ

 بؤمثلة من الواقع .
 إعراب أسلوب االختصاص. -ٗ

ٔٓ-  

 ساعتان الثانً

 على التحذٌر واإلؼراء وعبلقته بالمفعولبهحقٌقة المنصوب  -ٔٔ
الفرق الدقٌق بٌن صورة المنصوب على التحذٌر واإلؼراء وصورة  -ٕٔ

 المفعول به المؤلوفة .
 صور اإلؼراء فً االستعمال مع التمثٌل. -ٖٔ
 إعراب هذٌن األسلوبٌن إعرابا مفصبل. -ٗٔ
 التفرٌق بٌن حكمهما حالً التكرار والعطؾ. -٘ٔ
ثال وما جرى مجراها ، والتزم فٌه بعض ما ورد عن العرب من أم -ٙٔ

 حذؾ عاملها.

 ساعتان الثانً 

 المفعول المطلق

 االختبلؾ المعنوي بٌن المفعول المطلق والمفعول به وسابر المفعوالت. -ٔ
 العبلقة بٌن مصطلح المصدر ومصطلح المفعول المطلق. -ٕ
 أنواع المفعول المطلق من حٌث  الداللة والمعنى.  -ٖ
 وجمعه، على اختبلؾ أنواعه .حكم تثنٌة المصدر  -ٗ

 ساعتان الثالث 

 ما ٌنوب عن المصدر فً باب المفعول المطلق. -ٔ
 مواضع حذؾ عامل المفعول المطلق وجوبا وجوازا. -ٕ
إعراب بعض الكلمات المشكلة التً ٌمكن أن تحمل على هذا الباب مثل:  -ٖ

 حقا، أٌضا، اصطبلحا، أهبل وسهبل، مرحبا.

 ساعتان الثالث

 المفعول ألجله 

التفرٌق بٌن المفعول به ، والمفعول المطلق ، والمفعول ألجله ، من  -ٗٔ
 الناحٌة الداللٌة والتركٌبٌة.  

الصور الثبلث الخاصة بالمفعول ألجله ، مع األمثلة ، وتعٌٌن أفصحها  -٘ٔ
 وأكثرها ورودا .

 شروط المفعول ألجله وحكم ما خالفها. -ٙٔ

 الرابع

 

 ساعتان

 المفعول فٌه

 التمٌٌز بٌن أسماء الزمان والمكان وظروؾ الزمان والمكان. -9
 تعٌٌن موقع المفعول فٌه فً الجملة وما ٌجوز فٌه من تقدٌم وتؤخٌر. -ٓٔ
 التفرٌق بٌن المفعول فٌه وما درس من مفاعٌل. -ٔٔ
 الظروؾ المعربة والمبنٌة . -ٕٔ
 الظروؾ المتصرفة وؼٌر المتصرفة. -ٖٔ

 ساعتان الرابع

 المراد بالمبهم والمقٌد فً أسماء الزمان والمكان.  -8
 متى تعرب األسماء المشتقة للداللة على الزمان والمكان مفعوال فٌه؟ -ٕ -1

 المشهور من األلفاظ التً تنوب فً الظرفٌة عن أسماء الزمان والمكان.  -ٖ

 شروط ما ٌنوب فً الظرفٌة عن أسماء الزمان والمكان وأحكامه. -ٗ

 ساعتان الخامس 
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 )كلما()رٌما()عند()لدى()قطُّ(إعراب  -٘

 مواضع حذؾ عامل الظرؾ وجوبا وجوازا. -ٗٔ

  الخامس  اختبارفصلً

 المفعول معه

 التفرٌق بٌن الواو فً المفعول معه وواو العطؾ.  -8
 حاالت االسم الذي ٌراد به الواو. -9

التمٌٌز بٌن جمل ٌمتنع فٌها العطؾ وتجب فٌها المعٌة. وجمل تمتنع  -ٓٔ
 فٌها المعٌة وٌجب فٌها العطؾ، وجمل ٌجوز فٌه الوجهان .

 األنماط الشابعة من استعمال المفعول معه فً العربٌة هذه األٌام. -ٔٔ

 ساعتان السادس 

 المستثنى

 حقٌقة المستثنى وأركان االستثناء. -ٔ
 أهم أدوات االستثناء على سبٌل اإلجمال.   -ٕ
استعمال أهم أدوات االستثناء فً جمل متعددة فً استثناء موجب وؼٌر   -ٖ

 موجب.
حكم ذكر المستثنى منه فً االستثناء بإال، وما ٌترتب علٌه من أحكام  -ٗ

 .إعرابٌة
 أحوال االستثناء بإال. -٘
 تحوٌل كل نوع إلى اآلخر مع مراعاة التؽٌر اإلعرابً. -ٙ

 ساعتان السادس

 واالستثناء المنقطع .االستثناء المتصل  -ٔ
 معنى إهمال )إال(. -ٕ
 األحكام الخاصة بـ)إال( المكررة. -ٖ
 .حكم تقدٌم المستثنى على المستثنى منه -ٗ
التفرٌق فً الداللة واالستعمال بٌن استعمال )ؼٌر( لبلستثناء واستعمالها  -٘

 األصلً صفة.

 ساعتان  السابع

 جمٌع حاالته.الربط بٌن إعراب )ؼٌر( و)سوى( وإعراب المستثنى فً  -ٔ
 )ؼٌر( و)سوى(إلى استثناء بـ)إال( والعكس.ـتحوٌل االستثناء ب -ٕ
 الستثناء بلٌس مع إعراب ما بعدها.حكم ا -ٖ
 استعمال لٌس فً هذا الباب واستعمالها األصلً. -ٗ
الوجهان الواردان فً )عدا( و)خبل( و)حاشا( وما ٌبنى على ذلك من  -٘

 إعرابها وإعراب ما بعدها.
 .بـ)عدا( و)خبل( و)حاشا( مع ما المصدرٌة الظرفٌةأحكام المستثنى  -ٙ

 ساعتان السابع 

 الحال

حقٌقة الحال، ووظٌفته النحوٌة فً صوره المتعددة ، ) مفرد ، جملة،  -ٔ
 شبه جملة(

أوصاؾ الحال، والتمٌٌز بٌن ما إن كانت هذه األوصاؾ الزمة أو  -ٕ
 ؼالبة.

 الفرق الداللً بٌن الحال والصفة المنصوبة. -ٖ
 الصفة إلى حال والعكس.تحوٌل  -ٗ

 ساعتان الثامن

 أنواع الحال )الموطبة، المإسسة، المإكدة(. -٘

 صور تعدد الحال وتعدد صاحبها. -ٙ

 أنواع الرابط فً الجملة الحالٌة. -1

 ساعتان الثامن
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 حكم صاحب الحال من حٌث التعرٌؾ والتنكٌر. -8

مسوؼات كون صاحب الحال نكرة والربط بٌنه وبٌن المبتدأ فً هذه  -9

 القضٌة.

 الحال مع صاحبها وعاملها.حكم ترتٌب  -ٓٔ

 التمٌٌز

 حقٌقة التمٌٌز والوظٌفة الداللٌة التً ٌإدٌها. -ٔ
 الموازنة بٌن التمٌٌز وبٌن الحال. -ٕ
 موضع اإلبهام قبل ورود التمٌٌز. -ٖ
 أنواع التمٌٌز والتمثٌل لكل نوع. -ٗ

 ساعتان التاسع

 أنواع المفردات التً تفتقر للتمٌٌز. -٘
وعبلقته بؤبواب النحو األخرى )أفعل التفضٌل ( وأسلوب  أهم مواقع التمٌٌز -ٙ

 التعجب.
 ما ٌمكن إضافته للممٌز وما ٌجوز جره ب)من( وما ال ٌجوز -1
 حاالت الرتبة بٌن التمٌٌز وعامله. -8

 ساعتان التاسع

 المجرورات

 أوجه الجر إجماال وعبلماته األصلٌة والفرعٌة. -ٔ
 والمحلى(.أنواع اإلعراب فٌه )الظاهر والمقدر  -ٕ
 أقسام حروؾ الجر الثبلثة) األصلٌة والزابدة والشبٌة بالزابدة(. -ٖ
 إعراب ما بعد هذه الثبلثة وإعراب تابعه. -ٗ

 ساعتان العاشر

 المعنى األصلً لكل حرؾ، والمعانً األخرى التً ٌمكن أن ٌإدٌها. -٘

 زٌادة )من( وشروط ذلك ، ومواضعها . -ٙ

 والقٌاسً والسماعً.زٌادة الباء والقلٌل من ذلك والكثٌر  -1

 حذؾ رب وشروط ذلك ومواضعه. -8

 إعراب مجرورها وهً محذوفة. -9

  العاشر

معانً )مذ( أو )منذ( حسب اختبلؾ استعماالتها ، واستعمالهما اسمٌن  -ٓٔ
 أو حرفٌن.

 وجه رفع ما بعدهما أو جره . -ٔٔ
 األوجه الجابزة فً االسم بعد )حتى( عن طرٌق التحلٌل النحوي. -ٕٔ

الحادي 

 عشر

 

 ساعتان

 

 

الحادي  اختبار فصلً 

 عشر 

 ساعتان

الحروؾ التً ٌشترك لفظها بٌن االسمٌة والحرفٌة والفرق بٌن  -ٖٔ
 النوعٌن من خبلل الشواهد .

مواضع زٌادة )ما(وكفها لحروؾ الجر عن العمل أو عدمه، وأثر ذلك  -ٗٔ
 فٌما بعده. 

 حكم حذؾ حرؾ الجر وحكم ما بعده. -٘ٔ
 الحذؾ القٌاسً والسماعً. -ٗ -ٙٔ

 ساعتان عشر الثانً

 المجرور باإلضافة

 طرٌقة إعراب المضاؾ واستعماله فً صور عدٌدة. -ٔ

 ساعتان الثانً عشر
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 عرض أمثلة للمضاؾ إلٌه معربا بجمٌع عبلمات اإلعراب المختلفة ومبنٌا. -ٕ

 ما ٌحذؾ من المضاؾ عند اإلضافة  -ٖ

 ضبط آخر المضاؾ إلى الجمل والحكم علٌه إعرابا وبناء. -ٗ

 حكم حذؾ المضاؾ، وحكم حذؾ المضاؾ إلٌه.  -٘

 الفصل بٌن المتضاٌفٌن . -ٙ

أحكام المضاؾ إلى ٌاء المتكلم من حٌث ضبط ٌاء المتكلم وضبط   الحرؾ  -1

 الذي قبلها من آخر المضاؾ.

 

 الثالث عشر

 

 ساعتان

 ساعتان الثالث عشر تطبٌقات 

 ساعتان الرابع عشر تطبٌقات 

 ساعتان الرابع عشر تطبٌقات 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -13

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
ٗ×ٔٗ=٘ٙ - - - - ٘ٙ 

 ٙ٘ - - - - ٙ٘=ٗٔ×ٗ الساعات المعتمدة

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -ٖ٘
 ثبلث ساعات أسبوعٌا

 

 

وطرق قٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٖٙ
 ها:تدرٌس

 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 
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ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

قسام الفعل من حٌث التعدي أ أن ٌعرؾ ٔ-ٔ

 واللزوم
o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد انزؾشٚشٚخ

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  .رهخٛض انًبدح انؼهًٛخ 

o .إػبدح إنمبء انًبدح انؼهًٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

 التحذٌر واإلؼراء.مفهوم  أن ٌعرؾ  1-2

 المفاعٌل واالستثناءأنواع  أن ٌعرؾ  ٖ-1

 اإلدراكٌة  2

 أن ٌستخرج المنصوبات من نص أدبً  2-1

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  انزؼهى اعزشارٛغٛخ

 .انزجبدنٙ

o اخزجبساد انًضأعخ. 

o .االخزجبساد انزشخٛظٛخ 

o االخزجبساد انؼالعٛخ 

 

أن ٌطبق قواعد االستثناء وأحكامه   2-2

 آٌات قرآنٌة وأحادٌث نبوٌة على 

المفاعٌل المختلفة بٌن  أن ٌفرق ٖ-ٕ

 واالستثناء.

 مهارات العبلقات الشخصٌة وتحمل المسإولٌة 3

 لدي الطالب  مهارة العمل بروح الفرٌقأن تتعزز  1-3
o ششان انطالة فٙ إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث 

 انغًبػٛخ.ٔانهغٕٚخ 

o  رمٕٚى أداء انطبنت أصُبء

 ػًم انًغًٕػخ.

o الة يالؽظخ رفبػم انط

انًُبلشخ ٔانؾٕاس أصُبء 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

 ثبنًٓبو فٙ انٕلذ انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.

أن ٌظهر التزاما بالقٌم الخلقٌة فً إنجاز ما ٌسند  2-3

 إلٌه

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 انًؾبػشاد انظفٛخ. o ٌتواصل مع اآلخرٌن بطرٌقة فعالةأن  4-1

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

o  أداء انٕاعجبد انًُضنٛخ

 ثبعزخذاو انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  ٍرمٕٚى أداء انطالة ي

 خالل األداء ٔانؼشع.

أن ٌعبر باسلوب سلٌم خال من   4-2

 األخطاء النحوٌة
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االتصال الشفهً والخطً بشكل أن تنمو لدٌه  3-4

 فعال
ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o .رمٕٚى انزمبسٚش انكزبثٛخ 

o رؼهٛمبد انطهجخ ػهٗ  رمٕٚى

 انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ َظبو  رمٕٚى

 انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 انجالن ثٕسد.

o االػًبل انفٛذٕٚٚخ  رمٕٚى

 ن ثٕسدػهٗ انجال

ان ٌستخدم تقنٌة االتصاالت وٌوظفها فً تطوٌر  4-4   

 مهاراته فً النحو

     4-5  

    

ستخدام االسالٌب الحسابٌة واإلحصائٌة فٌما أن ٌ

 ٌتطلب ذلك

 حركٌة -مهارات النفسال 5

   ال ٌنطبق   5-1

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -1ٖ
، تابة مقالك، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، 

األسبوع المحدد 
 له

نسبته من 
 التقوٌم النهائً

 %ٓٔ ممتد  مشاركة صفٌة ٔ

 %ٓٔ ممتد ؾ إنجازمل ٕ

األسبوع  اختبار أعمال السنة ٖ
 السادس

ٖٓ% 

نهاٌة الفصل  االختبار النهابً ٗ
 الدراسً

٘ٓ% 

٘    

ٙ    

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل -9ٕ

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 جدول الساعات اإلرشادٌة لؤلعضاء

 مصادر التعلّم - ع

 :الكتب المقررة المطلوبة -8ٖ
الواردة فً قابمة  ، وٌمكن االستفادة من الكتبال ٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافه

 .المواد المرجعٌة أدناه

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌة) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة -9ٖ
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 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

ك شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مال

تاب منحة الجلٌل لدمحم محًٌ الدٌن ك

 عبد الحمٌد

ابن عقٌل الهمدانً 

 هـ1412 داس اٌتشاحـ اٌمبهشحِىتجخ  المصري

 هـ 1431 اٌّىتجخ اٌؼقشَخ ـ ثُشود اثٓ هؾبَ األٔقبسٌ مؽنً اللبٌب عن كتب األعارٌب

 اثٓ هؾبَ األٔقبسٌ أوضح المسالك على ألفٌة ابن مالك.
ِٕؾىساد اٌّىتجخ 

 اٌؼقشَخ
 ثذوْ

 ثذوْ ّؼبسف ـ ِقشداس اٌ ػجبط دغٓ النحو الوافً

 هـ1435 ِىتجخ اٌّتٕجٍ اٌذسٍَٕد. ِذّىد  النحو العربً

اٌؾُخ أثٍ اٌجشوبد  اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ

 األٔجبسٌ
 هـ1414 اٌّىتجخ اٌؼقشَخ ـ ثُشود

شرح التصرٌح على التوضٌح أو 

 التصرٌح بمضمون التوضٌح فً النحو

الشٌح خالد األزهري 
تحقٌق دمحم باسل عٌون 

 السود
 مٕٓٓٓ بٌروت-دار الكتب العلمٌة

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد -ٓٗ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index  مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة

 

  - غ

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمجأي  -ٔٗ

 .(ص ممغنط، )قرالموسوعة الشاملة -32

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 الشعرٌة ، )قرص ممغنط(.الموسوعة  -31

 

 

 :المطلوبةالمرافق  - ف

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 :(وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -٘ٔ
 مناسبة ألعداد المستفٌدٌنقاعة تدرٌسٌة      

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌانات -ٙٔ
 جهاز عرض بوربوٌنت -
 إنترنت. -
 مكبر صوت. -
 سبورة ذكٌة. -
 بها(:كرها، أو أرفق قابمة فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 التوجد   

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق -10

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

    .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

  اٌؾفىَخ .االختجبساد 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 
 ًّاألثذبث وأوساق اٌؼ 

 جبد/اٌطبٌالةإٌظش فٍ تظٍّبد اٌط. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق-ٕ

 َُ اٌزاتٍ.ٌتمىا -

 اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف. -

 اٌّمشس.اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ  -
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 دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس. -

 هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط. -

 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 دورات تدرٌبٌة فً طرابق تدرٌس التخصص. 
 تحلٌل المشكبلت الواردة فً نموذج تحلٌل المقرر الجدٌد. 
 ورش عمل حول المقرر 

 

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

 القوة لتعزٌزها ، ومواطن الضعؾ لعبلجها.تحلٌل عٌنة من اختبارت الطبلب لتحدٌد مواطن 

 قبل الزمبلء المراجعة للتصحٌح من

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

 االستفادة من تحلٌل النتابج اإلحصابٌة لتقوٌم الطبلب فً تحسٌن المقرر. 
 الجدٌد فٌها .تحدٌث مصادر التعلم ومواكبة  
 االستفادة من آراء المختصٌن. 
 قبل ربٌس القسم. التقوٌم من 
 االطبلع على البحوث فً مجال التخصص. 

 

 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 (3الصرف )توصٌف مقرر 

 عرب1103
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 موذج توصٌف مقرر دراسًن

 

 هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ         :تارٌخ التقرٌر جامعة األمٌر سطام بن عبد العزٌز  :ة:. اسم المإسسة التعلٌمٌٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

وقسم اللؽة العربٌة  اللؽة العربٌةقسم  :القسم، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر.باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 :معلومات عامة عنهو التعرٌف بالمقرر الدراسً -13

 عربٖٖٗٓ        :رمز المقرر الدراسً  (ٗالصرؾ ). اسم المقرر الدراسً: ٔ -ٖ

 (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: ٕ -ٗ

  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ -٘
 هذه البرامج(كل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 واللؽة العربٌة وآدابها العربٌةاللؽة 

 أعضاء لجنة النحو والصرؾ . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ -ٙ
1-  

 سادسالمستوى ال . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ -8

          . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:ٙ -9

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 -ٓٔ
 

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 -ٔٔ
ٕٔ-  

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٙ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٕٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٓٔ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

  :النسبة  المراسبلت ث     

 %ٓٔ :النسبة √ أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات

 

 

 :األهداف -12
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 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 تطبٌق القواعد الصرفٌة تحدثا وكتابة

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

 ام البوربوٌنت()نظ تخصٌص نسبة للتعلم االلكترونً بإتاحة الفرصة لتقدٌم العروض التقدٌمٌة

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  -٘ٔ

 توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 مهزة الوصل

 والغاية منهامفهوم مهزة الوصل  -

 حقيقة مهزتا الوصل والقطع يف الصرف وطريقة رشتها يف اإلمبلء -

 األصل يف اعتمزة: أىو القطع أم الوصل؟ -

 ٕ األول

 اظتواضع السماعية العشرة عتمزة الوصل يف األشتاء -

 رد الكلمة إذل أصلها؛ ليعلم إذا كانت اعتمزة من أصلها، أم زيدت إلفادة اصتمع -

 ٕ الثانً

   تفسَت الفرق بُت مهزيت: )ابن( و)أبناء( ومهزيت:)اسم(و)أشتاء( -

 اظتواضع القياسية عتمزة الوصل -

 ٕ الثالث

 التقاء الساكنُت 

  اظتواضع اليت ديكن فيها التقاء الساكنُت مع التمثيل -

 تفسَت ظاىرة التقاء الساكنُت صوتيا -

 أحوال التقاء الساكنُت -

 ٕ الرابع

  الساكن الثاين باضتركة اظتناسبةحتريك   -

 مىت حيرك األول، ومىت حيرك الثاين من الساكنُت؟ -

 ٕ الخامس
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  الخامس االختبار الفصلي األول

   اظتوازنة بُت الوجهُت اصتائزين، وبيان الوجو األرجح -

 ربط أحكام ىذه اظتسألة بالضوابط الصوتية -

 ٕ السادس

 الوقف

 الكلمات اظتنتهية بتاء التأنيث الوقف بطريقة صحيحة على -

 التمييز يف الوقف بُت التاء األصلية، وتاء التأنيث واظتزيدة يف اصتمع السادل -

 ٕ السابع

 الوقف بطريقة صحيحة على االسم اظتنون اآلخر -

 كيفية الوقف على االسم اظتنقوص، باستمرار حذف الياء أو بردىا -

 ٕ الثامن

  اظتواضع اليت جيب فيها زياد ىاء السكت عند الوقف واليت جيوز فيها  -

 حالة الوصل بنية الوقف -

 ٕ التاسع

 ٕ العاشر بعض طرائق العرب يف الوقف: كالروم، واإلمشام، وتضعيف اآلخر، ونقل حركتو -

  العاشر االختبار الفصلي الثاين

 اإلدغام

 وربطو مبا تعلمو يف علم األصوات: مفهومو وأحكامو، وشروطو، ماإلدغا -

الحادي 

 عشر

ٕ 

 إعادة الفعل اظتدغم )اظتضعف( إذل أصلو -

 اظتضارع اظتضعف غتزوما وغَت غتزم -

 ٕ الثانً عشر

 كيفية النطق بفعل األمر اظتضعف مبا جيوز فيو من لغات -

 مراعاة ما بعدهضبط آخر الفعل اظتضعف الذي حصل فيو اإلدغام مضارعا كان، أو أمرا، مع  -

 ٕ الثالث عشر

 استعماالت الفعل مدغما وغَت مدغم إذا كان جيوز فيو الوجهان -

 األخطاء فيما استعمل مفكوكا وىو واجب اإلدغام -

 بعض األلفاظ اليت وردت عن العرب ؼتالفة للقياس -

 ٕ الرابع عشر

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2
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 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
ٕ×ٔٗ=ٕ8     ٕ8 

 8ٕ     8ٕ=ٗٔ×ٕ الساعات المعتمدة

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -ٖ

 أسبوعٌاثبلث ساعات 

 

وطرق قٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٗ
 ها:تدرٌس

 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

لهمزة  الصرفً التحلٌل أنماط معرفة ٔ-ٔ

 الوصل
o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .األثؾبس انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ 

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

 للوقؾ الصرفً التحلٌل أنماط معرفة 1-2

 الصرفً التحلٌل أنماط معرفة 3-1

 لئلدؼام والتقاء الساكنٌن

 المعرفٌةالمهارات  2
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 تمٌٌز همزة الوصل وهمزة القطع   2-1

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o  انًزشبثٓبداعزشارٛغٛخ 

o ٙاعزشارٛغٛخ انزؼهى انزجبدن. 

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o .االخزجبساد انؼالعٛخ 

تطبٌق مواضع الوقؾ على نصوص  2-2

 مختارة 

تطبٌق مواضع اإلدؼام على  ٖ-ٕ

 نصوص مختارة

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

 مناقشات فً الطبلب جمٌع إشراك 3-1

 الرأي واحترام ، علمٌة جماعٌة

 . اآلخر

o ششان انطالة فٙ إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم إلَغبص

 انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة ثبإلششاف

 ػهٗ انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث 

 انغًبػٛخ.ٔانهغٕٚخ 

o  رمٕٚى أداء انطبنت

 أصُبء ػًم انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انًُبلشخ انط

 ٘.ٔانؾٕاس انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

ثبنًٓبو فٙ انٕلذ 

 انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.

 أسبلة طرح على الطالب تشجٌع 3-2

 بصفة العربٌة اللؽة بقواعد تتعلق

 عامة

 مع التعاون على الطبلب تشجٌع 

 . البعض بعضهم

 العلمً التفكٌر مهارة الطالب إكساب 

 المناقشة على والقدرة ، المنطقً

 .الموضوعٌة البناءة العلمٌة

 التحلٌل على القدرة الطالب إكساب 

 . الصرفً

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

االتصال الشفهً والخطً بشكل  4-1

 فعال.

o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة ثزهخٛض

انًبدح ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o ؼًم رمبسٚش ركهٛف انطالة ث

كزبثٛخ ػٍ يٕػٕػبد 

 .نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  ٍرمٕٚى أداء انطالة ي

خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ انجالن 

 ثٕسد

استعمال تقنٌة االتصاالت  4-2

 والمعلومات.

استخدام األسالٌب اإلحصابٌة فٌما   

 ٌتطلب ذلك

استخدام األسالٌب الحسابٌة فٌما   

 ٌتطلب ذلك
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 حركٌة -مهارات النفسال 5

   ال ٌنطبق 5-1

5-2  

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -٘
اختبار، مشروع مثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، مقالتابة ك، جماعً

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

 %٘ ممتدة عرض شفوي)مشاركة(-ٔ ٔ

األسبوعان السادس والحادي  اختبار أعمال السنة-ٕ ٕ

 عشر

ٖٓ% 

 %٘ٔ ممتدة وواجبات على الببلك بورد تدرٌبات -ٖ ٖ

 %ٓ٘ نهاٌة الفصل االختبار النهابً -ٗ ٗ

٘    

ٙ    

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل -ٖٖ

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 فٌما ٌخص موضوعات المقرر استفسارات الطبلباإلجابة عن 

 فً التحلٌل الصرفً. مساعدة الطبلب

 الشائعة فً تصوٌب األخطاء مساعدة الطبلب

 ساعتان أسبوعٌا

 مصادر التعلّم - ق

 :. الكتب المقررة المطلوبةٔ

الواردة فً قابمة المواد المرجعٌة  ، وٌمكن االستفادة من الكتبال ٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافه

 .أدناه

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌة) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة. ٕ 

  

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب
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 دروس فً علم الصرؾ
أبو أوس إبراهٌم 

 هـ8ٔٗٔ مكتبة الرشد الشمسان

 شذا العرؾ فً فن الصرؾ
مراجعة أحمد الحمبلوي 

 وشرح: حجر عاصً
 م999ٔ بٌروت

 هـٕٗٗٔ دار أصداء المجتمع للنشر   أحمد كحٌل التبٌان فً تصرٌؾ األسماء

دراسة وصفٌة  -الصرؾ الوافً 
 تطبٌقٌة 

 مٕٓٔٓ عالم الكتب الحدٌث د. هادي نهر

 هـٕٓٗٔ طبعة دار الحدٌث القاهرة دمحم عبدالخالق عضٌمة المؽنً فً تصرٌؾ األفعال
 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد. ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة

 

 المكتبة الشاملة

 المكتبة الرقمٌة 

 موقع الوراق ونحوه
 

 

 :واللوابح المهنٌة المدمجة، والمعاٌٌراألسطوانات و ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي ٗ

 .(ص ممغنط، )قرالموسوعة الشاملة -

 الشعرٌة ، )قرص ممغنط(.الموسوعة  -

 

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 :المطلوبةالمرافق  - ك

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 ؽبنجخ 45 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٖٔ
 

 ةمناسبقاعة تدرٌسٌة 
 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 اإلنترنت –جهاز عرض بور بوٌنت 

 يكجش طٕد ــ شبشخ ػشع ـ شجكخ رهفضَٕٚٛخ

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 ـــــ ال توجد

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق -13

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 
 ًّاألثذبث وأوساق اٌؼ 

 جبد/اٌطبٌالةإٌظش فٍ تظٍّبد اٌط. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق. ٕ

 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

 .اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط. هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك 
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 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 دورات تدرٌبٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس 

 ) نموذج تحلٌل تقرٌر المقرر الجدٌد ( مناقشة مشكبلت الفصل السابق الوارد ذكرها فً تقرٌر المقرر

تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق -ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

  بلبتحلٌل نتابج االختبارات الفصلٌة والنهابٌة ومعرفة مواضع ضعؾ الط

 مومشاركاته تدقٌق أعمال الطبلب

 ط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:صؾ إجراءات التخطٌ-٘

 مراجعة مفردات المقرر ومدى مبلءمتها للزمن المحدد

 . دى مبلءمته لمستوى الطبلبمراجعة محتوى المقرر وم

 تسجٌل المبلحظات فً الجانبٌن أعبله .

 العمل على عبلج القصور فً أي من الجانبٌن .
 

 

  التوقٌع:    المقرر:اسم أستاذ 
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 لبالغة فً القرآن الكرٌماتوصٌف مقرر 

 عرب1305
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

  هـ1ٖٗٔ      :تارٌخ التقرٌر        سطام بن عبد العزٌز جامعة األمٌر :ةاسم المؤسسة التعلٌم1ٌ. 

كلٌة العلوم باألفبلج، كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم،  ة:الكلٌ 2.

 اللؽة العربٌة /اللؽة العربٌة وآدابهاقسم        :القسم       .، كلٌة اآلداب بوادي الدواسركلٌة العلوم بالسلٌل

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و -ا

 عربٖ٘ٓٗ  :الدراسً  رمز المقرر  الببلؼة فً القرآن الكرٌم المقرر الدراسً:  . اسم ٔ -ٗٔ

 (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: ٕ -٘ٔ

   :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ -ٙٔ
 هذه البرامج(كل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 اللؽة العربٌة واللؽة العربٌة وآدابهابرنامجا 

 لجنة الببلؼة والنقد. اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ -1ٔ
 

 سادسالمستوى ال . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ -8ٔ

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:ٙ -9ٔ

  هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 -ٕٓ

 قاعات قسم اللؽة العربٌة. موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 -ٕٔ
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %8ٓ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٓٔ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٓٔ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

  :النسبة  المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات

 

 :األهداف .ب 

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 معرفة  تؤثٌر الببلؼة فً إظهار اإلعجاز القرآنً بنٌة وموضوًعا .
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)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

 

 ظام البوربوٌنت()ن لتقدٌم العروض التقدٌمٌة للتعلم اإللكترونً بإتاحة الفرصة خصٌص نسبةت

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  -ٙ

 توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

  :مدخل   

 القرآنببلغة العرب قبل نزول 

 تأثر العرب بببلغة القرآن

 شواىد لتأثر العرب بببلغة القرآن

 أىداف دراسة الببلغة القرآنية

1 2 

 مصطلحات قرآنية وعبلقتها بالببلغة

  -اظتكٌت واظتدين -اإلعجاز -أسباب النزول  -يث القدسي والقرآن الكرًنداضت

 1 2 

 رتع القرآن الكرًن وتدوينو وخصائص كل مرحلة 

 القراءات القرآنية وعبلقتها بالببلغة 

 شواىد. -شروطها القراءات الصحيحة –تعريفها وعددىا 

1   2 

 جهود العلماء يف دراسة ببلغة القرآن الكرًن قدديا مثل: 

 كتاب: )غتاز القرآن( أليب عبيدة معمر بن  اظتثٌت.  -

 كتاب: )نظم القرآن( للجاحظ.   -

 الكرًن(. كتاب: )النكت يف إعجاز القرآن-

1 2 
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 كتاب: )بيان إعجاز القرآن( للخطايب.

 كتاب: )إعجاز القرآن( للباقبلين.

 كتاب: )الكشاف( للزؼتشري.

 جهود العلماء يف دراسة ببلغة القرآن الكرًن حديثًا مثل: 

 كتاب: )إعجاز القرآن الكرًن( للرافعي.-

 مظاىر اإلعجاز القرآن عند الرافعي . -أ

 آلية قرآنية عند الرافعي .حتليل ببلغي  -ب

 كتاب: )النبأ العظيم( د . عبد هللا دراز :-

 مظاىر اإلعجاز عنده . –أ 

 مراتب االعجاز . -ب

 حتليل ببلغي آلية قرآنية عنده . -ج

 كتاب : )نظرات لغوية يف القرآن الكرًن( د.عبدالرزتن العايد.-

 كتاب: )شواىد يف اإلعجاز القرآين( د. عودة أبوعودة.-

2 4 

 اإلعجاز الببلغي يف القرآن :

 لطائف قرآنية يف الدالالت التصويرية.

 لطائف قرآنية يف األسلوب.

 لطائف يف القصة القرآنية.

4 8 

 نظريات اإلعجاز القرآين 

 نظرية الصرفة -

 نظرية النظم   -

1 2 

 حتليل ببلغي لبعض اآليات القرآنية   -

وإبراز دور األلوان الببلغية  يف إظهار إعجازه  من  حتليل ببلغي آليات من القرآن الكرًن 
 الصورة والًتكيب.

) خيتار أستاذ اظتقرر غتموعة من اآليات القرآنية للوقوف على أسرار اإلعجاز الببلغي ، 
وإبراز دور الببلغة من تشبيو و استعارة و كناية ، وإجياز و إطناب ، و قصر ، و فصل و 

3 6 
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  وصل ( . 

 

 مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2
  

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
ٕ×ٔٗ=ٕ8 - - - - ٕ8 

 8ٕ  - - - - 8ٕ=ٗٔ×ٕ الساعات المعتمدة

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -ٖ
 

 ت أسبوعًٌااساع ٖ

 

وطرق قٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٗ
 ها:تدرٌس

 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول            

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

 انزؼهى انًجبشش. o معرفة منزلة اصتمال اللغوي يف القرآن . ٔ-ٔ

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o  االخزجبساد انزؾشٚشٚخ

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  .رهخٛض انًبدح انؼهًٛخ 

o .إػبدح إنمبء انًبدح انؼهًٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

معرفة جهود العلماء قدديا وحديثا يف   1-2
 استخراج ببلغة القرآن.

أن يعرف الطالب دور الببلغة يف إبراز  ٖ-1
 اإلعجاز القرآين 
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o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

 المعرفٌةالمهارات  2

 معرفة منزلة اصتمال اللغوي يف القرآن . 2-1

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o .االخزجبساد انزشخٛظٛخ 

o .االخزجبساد انؼالعٛخ 

معرفة جهود العلماء قدديا وحديثا يف   2-2
 استخراج ببلغة القرآن.

أن يعرف الطالب دور الببلغة يف إبراز  ٖ-ٕ
 اإلعجاز القرآين 

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

 القدرة على ؽتارسة العمل اصتماعي . 3-1
o ششان انطالة فٙ إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث 

 انغًبػٛخ.ٔانهغٕٚخ 

o  أصُبء رمٕٚى أداء انطبنت

 ػًم انًغًٕػخ.

o الة يالؽظخ رفبػم انط

أصُبء انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

ثبنًٓبو فٙ انٕلذ 

 انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.

حتمل مسؤولية التعلم الذايت والتطوير  3-2
 الشخصي

  المعلومات والمهارات العددٌةتقنٌة مهارات االتصال ومهارات  4

 االتصال الشفهً والخطً بشكل فعال. 4-1
o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد انًُضنٛخ

 ثبعزخذاو انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  ٍرمٕٚى أداء انطالة ي

 خالل األداء ٔانؼشع.

o .رمٕٚى انزمبسٚش انكزبثٛخ 

o رؼهٛمبد انطهجخ ػهٗ  رمٕٚى

 انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 انجالن ثٕسد.

o االػًبل انفٛذٕٚٚخ  رمٕٚى

 الن ثٕسدػهٗ انج

استعمال تقنٌة االتصاالت  4-2

 والمعلومات.

استخدام األسالٌب اإلحصابٌة فٌما   

 ٌتطلب ذلك

استخدام األسالٌب الحسابٌة فٌما   

 ٌتطلب ذلك

 حركٌة -مهارات النفسال 5
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   ال ينطبق 5-1

5-2   

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -٘
تابة ك، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) التقوٌم المطلوبة من الطالبمهام  م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، مقال

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

ٔ   

 ْتث –عرض شفوي)مشاركة( أوراق عمل -

 %20 ؽتتد

 %15 السادس  1اختبار أعمال السنة- ٕ
 %15 اضتادي عشر 2اختبار أعمال السنة- ٖ
 %50 هناية الفصل االختبار النهائي ٗ
٘    

ٙ    

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل -ٖ٘

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 فيما خيص موضوعات اظتقرر. اإلجابة عن استفسارات الطالب

 يف التطبيق على النصوص. مساعدة الطالب

 الطالب اظتتفوقة  يف تنمية مهارتو. مساعدة 

 .ين يف التغلب على مشكبلهتممساعدة اظتتعثر 

 مصادر التعلّم -هـ 

 :. الكتب المقررة المطلوبةٔ

 أدناهد اظترجعية اظتواقائمة فادة من الكتب الواردة يف اظتقرر وديكن اإل عاتو تاب يشمل موضاظتادة تطبيقية وال يوجد ك
 

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌة) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة. ٕ 

 عٕخ إٌؾش إٌبؽشاعُ  اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة
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 1222 ٣جدة، دار المدني، ط عبدالقاىر الجرجاني دالئل اإلعجاز

 م١٩٩١ القاىرة، مكتبة الخانجي عبدالقاىر الجرجاني أسرار البالغة

 مٖٕٓٓ القاهرة –مإسسة المختار  مصطفى صادق الرافعً إعجاز القرآن والببلؼة القرآنٌة 

 جدوعد.عزة  البالغة في القرآن والسنة
الرياض، مكتبة الرشد، 

 ١ط
 م٢0١٣

البالغة القرآنية دراسة في جماليات 
 النص القرآني

أحمد درويش، وعزة 
 ٢0١0 الرياض، مكتبة الرشد جدوع.

 ١٩٩٢ القاىرة، مكتبة وىبة محمد محمد أبو موسى أسرار البيان، بالغة سور آل حم

 ١٩٩٦ ٤وىبة،طالقاىرة، مكتبة  محمد أبو موسى خصائص التركيب

 ١٩٩٤ ٤القاىرة، مكتبة وىبة،ط محمد أبو موسى دالالت التركيب
  

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد. ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index البراقمبقع 

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 //arabiyahhttp://www.imamu.edu.sa اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 alecso.org ادلنظمة العر ية

 ahlalhdeeth.com موتقى أىل احلديث

 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي ٗ

 ممغنط(.قرص ) الشاملة الموسوعة  -

 ممغنط(.قرص ) الشعرٌة الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  - و

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٔ
 

 مناسبة ألعداد الطبلبقاعة تدرٌسٌة 

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 نترنتاإل –بوٌنت  عرض بور جهاز

 ــ شبشخ ػشع ـ شجكخ رهفضٚضَٛخ طٕد يكجش

 

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 التوجد ــــــــ

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ز

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق.ٕ
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 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

 .اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 التدرٌس  هٌبة دورات تدرٌبٌة ألعضاء

 () نموذج تحلٌل تقرٌر المقرر الجدٌد فً تقرٌر المقرر الفصل السابق الوارد ذكرهااقشة مشكبلت من

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 ن مإسسة أخرى(:م

  نهابٌة ومعرفة مواضع ضعؾ الطبلبتحلٌل نتابج االختبارات الفصلٌة وال

 تدقٌق أعمال الطبلب ومشاركاتهم

 

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

 مراجعة مفردات المقرر ومدى مبلءمتها للزمن المحدد

 . قرر ومدى مبلءمته لمستوى الطبلبمحتوى الممراجعة 

 تسجٌل المبلحظات فً الجانبٌن أعبله .

 العمل على عبلج القصور فً أي من الجانبٌن

 

 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    التوصٌف:ارٌخ استالم ت
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 (5) مرفق رقم 

                       
 

 

  

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 شعر العربً الحدٌثالتوصٌف مقرر 

 عرب1503
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

      هـ22/2/3311  :تارٌخ التقرٌر        سطام بن عبد العزٌز جامعة األمٌر :ةاسم المؤسسة التعلٌم1ٌ. 

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم باألفبلج، كلٌة العلوم  ة:الكلٌ 2.

 اللؽة العربٌة /اللؽة العربٌة وآدابهاقسم  :القسم       .، كلٌة اآلداب بوادي الدواسربالسلٌل

 بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه: التعرٌف .ج 

 عربٖٗٓ٘     :ورمز المقرر الدراسً    الشعر العربً الحدٌث المقرر الدراسً: اسم 1.  -22

 (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتانعدد الساعات المعتمدة: 2. 

)فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن   :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج)البرنامج 3.  -21

 :     هذه البرامج(كل هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 دابهابٌة و اللؽة العربٌة وآاللؽة العر رنامجاب  -23

 اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً: 4.  -25

 األدب العربًمن المتخصصٌن فً  اللؽة العربٌة أعضاء قسم 

         السادسالمستوى  السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: 5 . -22

  المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6.  -21

   هذا المقرر )إن وجدت(:المتزامنة مع المتطلبات 7.  -22

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة: 8 -23

 الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:. نمط 9

 %ٓ٘ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

  :النسبة       التعلم اإللكترونً ب     

 %ٕٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٓٔ :النسبة √ المراسبلت ث     

 %ٓٔ :النسبة √ أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات

 

 :األهداف .ج 
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 هدف المقرر الرئٌس ؟ما  1.

 واتجاىاتو وأىم قضاياه. أن يتعرف الطالب/الطالبة عمى مدارس الشعر العربي الحديث -

 )مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المعلومات أو مراجع بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  المقرر الدراسً .  اذكر2. 

 اإلنترنت، والتغٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.             

 :خطط ٌمكن تنفٌذها لتحسٌن المقرر

 اإللمام بكل ما هو مستحدث وجدٌد فً استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم. 

  مراجعة البحوث والدراسات المنشورة وغٌر المنشورة فً الجامعات والمجالت والدورٌات العربٌة
 .واألجنبٌة

 .االستفادة من مستجدات نتائج البحوث فً تطوٌر المقرر 

 ٌا  األدب الحدٌثمجال كل جدٌد فً  تابعةم  .ا فً طرائق التعلٌم والتعلملإلفادة منه تطبٌق

 .تطبٌق استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة 

 .مراجعة المقرر بشكل دوري 

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. بالطرٌقة نفسها ال المطلوب هنا وصٌؾ عام)مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  -ٙ

 :توصٌف عام للمقرر
 

 الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها:1. 

عدد  قائمة الموضوعات م

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 مقدمة عن الشعر العربً فً القرن التاسع عشر، وعوامل نهضته وتطّوره . 1
3 2 

 العصر الحدٌث :اتجاهات الشعر فً  2

 اإلحٌابً: موضوعاته وخصابصه، أعبلمه.-ٔ
3 2 

 الرومانسً)أصول الرومانسٌة وجماعاتها وأعبلمها، وموضوعات شعرهم(-ٕ 3
3 2 

 جماعة الدٌوان:)العقاد،المازنً ،شكري( ٗ
2 3 

 جماعة أبولو:التسمٌة،موقفهم الشعري ، موضوعات شعرهم ٘

 أهم أعبلمهم

 علً محمود طه(-أبو القاسم الشابً-إبراهٌم ناجً-شادي)أحمد زكً أبو 

 

2 3 
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 جماعة المهجر :التسمٌة، موقفهم الشعري، أهم األعبلم ٙ

 
2 3 

 هم مقوماتها الفنٌة(أأصول الواقعٌة وأعبلمها، وموضوعات شعرهم واالرغبِ انٕالؼٙ)- 1
2 3 

 قضاٌا فً الشعرالعربً الحدٌث:قصٌدة التفعٌلة 8
3 2 

 قصٌدة النثر   9
3 2 

ٔٓ 
 2 3 الرمز واألسطورة

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(: 2. 

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

ا   22 - - - - 22=33×2 الساعات المؤداة فعلٌا

 22 - - - - 22=33×2 الساعات المعتمدة

 

  خالل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم -1

ا.  ساعتان أسبوعٌا

 

ا لمخرجات التعلم -3  ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع إلطار الوطنً للمؤهالت للمقرر وفقا
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

 .نظر إلى الشرح أسفل الجدول(ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم  :أوالا  -
ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - قٌاسها أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  ى قٌاسالتً تساعد علناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

من  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقرر أن ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجاللتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌس
 .مجاالت التعلم

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

1-1 
ًٍ اٌؼىاًِ  اٌشئُغُخ فٍ اٌتؼشف ػ

 اٌؼشثٍ اٌذذَج . ٔهنخ اٌؾؼش

o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  االخزجبساد انزؾشٚشٚخ

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 
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اٌؼشثٍ  اٌتؼشف ػًٍ أهُ اتجبهبد اٌؾؼش  2-1

 اٌذذَج

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  ٔانغًبػٛخ.األثؾبس انفشدٚخ 

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o ٛخ.دثانًُبظشاد األ 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  .رهخٛض انًبدح انؼهًٛخ 

o نًبدح انؼهًٛخ.إػبدح إنمبء ا 

o .يغًٕػبد انُمبػ انظغٛشح 

o ٛخ.انًُبظشاد األدث 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد ٔػشػٓب

 ػجش أعٓضح انؼشع.

 ٍؾؼشػًٍ اٌغّبد اٌُّّضح ٌ الوقوؾ 3-1

 اٌؼشثٍ اٌذذَج

 اٌتؼشف ثؾىً ػبَ ػًٍ ِذاسط اٌؾؼش 4-1

اٌؼشثٍ اٌذذَج ، وتغٍُو اٌنىء ػًٍ 

 هباٌفشوق ثُٕ

ِٓ تذذَذ اٌّالِخ اٌفُٕخ ٌٍٕـ التمكن  5-1

اٌؾؼشٌ اٌذذَج ثبػتجبس اٌّذسعخ اٌتٍ 

 َٕتٍّ ئٌُهب

6-1 
 

7-1  

 المعرفٌةالمهارات  2

فً التعرؾ على  تنمٌة مهارات الطلبة 1_2

مبلمح النص األدبً باعتبار مذهب 

 الشاعر الفنً

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o ٙاعزشارٛغٛخ انزؼهى انزجبدن. 

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o .االخزجبساد انزشخٛظٛخ 

o االخزجبساد انؼالعٛخ 

أن ٌصنؾ الطالب/الطالبة الشعر الحدٌث  2_2

 من خبلل اتجاهاته 

القدرة على اكتشاؾ المإثرات المحلٌة  3-2

 والؽربٌة على الكتابات األدبً

4-2  

5-2  

6-2  

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

أن ٌبدي الطالب اهتماما بتطوٌر قدراته  3-1

 فً المناقشة والتحلٌل
o  رمٕٚى أداء انطبنت أصُبء

 ػًم انًغًٕػخ.

o الة يالؽظخ رفبػم انط

أصُبء انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

 ثبنًٓبو فٙ انٕلذ انًؾذد.

o  ٛخ افزشاػٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

o  إششان انطالة فٙ انًُبلشبد

 انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم إلَغبص

 انٕاعجبد.

o  ٗركهٛف انطالة ثبإلششاف ػه

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o  ٛخ األدثػمذ انًُبظشاد

 انغًبػٛخ

أن تتعزز لدى الطالب مهارة التعاون مع  3-2

 اآلخرٌن

أن ٌستطٌع الطالب إنجاز بعض ما ٌكلؾ  3-3

 به  ضمن الفرٌق .
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أن ٌظهر الطالب التزاما بالقٌم األخبلقٌة  3-4

 فً إنجاز ما ٌسند إلٌها وتقدٌمه . 

ٔيالؽظخ ؽشٚمخ انطبنت 

 يؼٓب.

  والمهارات العددٌةتقنٌة المعلومات مهارات االتصال ومهارات  4

أن ٌتواصل الطالب مع اآلخرٌن بطرٌقة  4-1

 انًؾبػشاد انظفٛخ. o ٓفاعلة 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة ثزهخٛض

انًبدح ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o ؼًم رمبسٚش ركهٛف انطالة ث

كزبثٛخ ػٍ يٕػٕػبد 

 .نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد انًُضنٛخ

 ثبعزخذاو انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء انطالة يٍ خالل

 األداء ٔانؼشع.

o .رمٕٚى انزمبسٚش انكزبثٛخ 

o رؼهٛمبد انطهجخ ػهٗ  رمٕٚى

 انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ َظبو  رمٕٚى

 انجالن ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد ػهٗ انجالن

 ثٕسد.

o االػًبل انفٛذٕٚٚخ ػهٗ  رمٕٚى

 انجالن ثٕسد

أن ٌستطٌع الطالب توظٌؾ الحاسب   4-2

لبلطبلع على االتجاهات واالنترنت 

  والمدارس الشعرٌة.

4-3 
 

4-4  

4-5 
 

4-6  

 حركٌة -مهارات النفسال 5

 أن ٌجٌد تطبٌق المناهج المناسبة 5-1

 ؟؟؟

o  .ؽم انًشكالد 

o .َٙٔانزؼهى انزؼب 

o .انخشائؾ انزُْٛخ 

o - .نؼت األدٔاس 

o  رمٕٚى انطالة يٍ خالل ؽهمبد

 انًُبلشخ. 

o - .رمٕٚى االخزجبساد االنكزشَٔٛخ 

o  .رمٕٚى أَشطخ انًُزذٚبد 

أن ٌستطٌع الطالب تحدٌد الظواهر  5-2

 الشعرٌة البارزة فً المدارس النقدٌة .

5-4  

5-5  

  

 الدراسً:خبلل الفصل الطبلب  مهام تقوٌمجدول  .ٔ
، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، تابة مقالك

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

 %ٖٓ احلادي عشر-لسا عا اختبار حتريري  ٔ

 %٘ شلتد النشاط وادلشاركة ٕ

 %ٓٔ شلتد وواجبات أوراق عمل ٖ

 %٘ متدم شفبياختبار  ٗ

 %ٓ٘ هناية الفصل  ئينهاالمتحان اال ٘
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 :همدعماإلرشاد األكادٌمً للطالب و - ز

 ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌئة التعلٌمٌةأعضاء هٌئة التدرٌس ترتٌبات إتاحة 1. 

   :هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوعالوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء     

 عبػتبْ أعجىػُب ورٌه ٌـ: 

 اإلجبثخ ػٓ اعتفغبساد اٌطبٌت فُّب َخـ ِىمىػبد اٌّمشس.(. 1

 تذًٍُ إٌقىؿ.ِغبػذح اٌطبٌت فٍ ِؼشفخ هشق . )2

 .واإلَذبءاد اٌؾؼشَخ فٍ  دالالد األٌفبظ (. ِغبػذح اٌطبٌت3

 .اٌّفهىِبد(. ِغبػذح اٌطبٌت فٍ تقذُخ ثؼل 4

 مصادر التعلّمهـ. 

  : الكتب المقررة المطلوبة1. 

الواردة فً قابمة المواد المرجعٌة  ، وٌمكن االستفادة من الكتبال ٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافه

  .أدناه

 : (وغٌرها والتقارٌر المجالت العلمٌةالكتب و) قائمة بمواد مرجعٌة أساسٌة2. 

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اٌىتبةاعُ 

   ------------- دواوين الشعراء العرب اظتعاصرين
دار اظتسَتة للنشر والتوزيع،  إبراىيم ػتمود خليل مدخل لدراسة الشعر العريب اضتديث

 عمان
 م2003

 م1988 دار العودة دار الثقافة، بَتوت  عز الدين إشتاعيل الشعر العريب اظتعاصر

 1982 دار صادر بَتوت إحسان عباس وػتمد ؾتم الشعر العريب يف اظتهجر
اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب،  عبد العزيز الدسوقي مدرسة أبولو وأثرىا يف الشعر اضتديث

 1971 القاىرة

 1983 دار العلم للمبليُت، بَتوت نازك اظتبلئكة قضايا الشعر العريب اظتعاصر
 2003 دار اظتسَتة، عمان إبراىيم خليل العريب اضتديثمدخل لدراسة الشعر 
 1986 دار اظتعارف، القاىرة الطاىر أزتد مكي الشعر العريب اظتعاصر 

 1980 مؤسسة نوفل، بَتوت عبد اضتميد جيدة االجتاىات اصتديدة لؤلدب اظتعاصر
 1992 الشباب، اإلسكندريةمكتبة  عبد القادر القط  يف الشعر العريب اظتعاصر الوجداين جتاهاال
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  :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرهاواإللكترونٌة  المواد3. 

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة
 

  :واللوائح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمجأي 4. 

 ممغنط(.قرص ) الشعرٌة الموسوعة  -
  ممغنط(.قرص ) الشاملة الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  -12

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وغٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتال

 إٌّبعجخ ٌٍؾؼجخ ووفمبً ٌغؼخ اٌمبػخ ٌٍطالة وػذد اٌّمبػذ ثهب. َتُ تذذَذ اٌمبػخ

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات، 1. 

 لبػبد دساعُخ ِجهضح ثبٌذبعت.

 :وغٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌانات2. 

 وعّبػبد ٌتغبػذ اٌّؼٍُ ػًٍ تىفًُ فىته اًٌ جُّغ اٌطالة ثبٌمبػخ. اٌمبػبد ثّىجشَتُ تجهُض  -1

 َتُ تجهُض اٌمبػخ ثأجهضح اٌؼشك إٌّبعجخ فُذَى ثشوجىتىس. -2

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 َتُ تجهُض اٌمبػخ ثبٌغجىسح اٌزوُخ. -3

 َتُ تىفًُ اٌغجىسح اٌزوُخ واٌجشوجىتىس ثبٌىّجُىتش. -4

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها3. 

 ال ؽبعخ نًؼذاد يخزجش.

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ز

 :استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس1. 

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

  ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ.إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق 2.

 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

 ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف اعتخذاَ أداح. 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

  اٌّمشس.دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 

 إجراءات تطوٌر التدرٌس:3. 

  وومغ أداح ٌمُبط اٌتفبػً داخً لبػخ اٌذسط.ثقىسح دوسَخ ِشاجؼخ آساء اٌطالة واٌضِالء واٌشؤعبء ، 

  اٌتذسَظ.وسػ ػًّ ودوساد تذسَجُخ ٌتُّٕخ ِهبساد أػنبء هُئخ 

 .االجتّبػبد اٌذوسَخ ألػنبء اٌمغُ ٌتجبدي اٌخجشاد 

 .تىفُش اٌىعبئً اٌتؼٍُُّخ إٌّبعجخ ٌٍتخقـ 

 اسًتاتيجيات التعلم اظتستخدمة يف تطوير اظتهارات اظتعرفية:
 أعٍىة دساعخ ............1.

 ِجّىػبد إٌمبػ اٌقغُشح.2.

 اٌضَبساد اٌُّذأُخ.3.

 إٌمبػ.دنىس إٌذواد ودٍمبد 4.

 أعٍىة إٌّبظشح.5.

 تذًٍُ وتفغُش اٌّبدح اٌؼٍُّخ.6.

 اٌجذج اٌؼٍٍّ ِٓ ِقبدس اٌّؼٍىِبد.7.
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 اٌمشاءح إٌبلذح.8.

 اظتستخدمة يف تطوير مهارات العبلقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على حتمل اظتسئولية:التعليم  اسًتاتيجيات
 .ئؽشان اٌطالة فٍ إٌّبلؾبد اٌجّبػُخ 

  َٓفشَك ػًّ إلٔجبص اٌىاججبد.تىى 

 .تىٍُف اٌطالة ثبإلؽشاف ػًٍ إٌّبؽو غُش اٌقفُخ 

 .ػمذ إٌّبظشاد اٌجّبػُخ 

 :مهارات االتصال، وتقنية اظتعلومات، واظتهارات اضتسابية )العددية(اسًتاتيجيات التعليم اظتستخدمة يف تطوير 
 .اٌّذبمشاد اٌقفُخ 

 .اٌتذسَجبد اٌؼٍُّخ 

  اٌّبدح وػشمهب ػجش أجهضح اٌؼشك.تىٍُف اٌطالة ثتٍخُـ 

 .تىٍُف اٌطالة ثاجشاء اٌجذىث ثبعتخذاَ اٌتمُٕخ اٌذذَخخ 

 َخؼًّ تمبسَش وتبثُخ ػٓ ِىمىػبد ٌغىتىٍُف اٌطالة ث. 

 إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسٌن مستقلٌن، 4. 

 بصورة دورٌةا لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس من مؤسسة أخرى(:والتبادل     

 .ِشاجؼخ اٌتقذُخ وتذلُك أوساق اإلجبثبد ِٓ ػنى هُئخ تذسَظ آخش 

 .فذـ اٌتقذُخ ِٓ ػنى خبسجٍ ػٕذ اٌذبجخ 

 َّىٓ اعتخذاَ وادذا أو أوخش ِٓ األعبٌُت اِتُخ:

  ٌجٕخ خبفخ ِٓ اٌمغُ.ػُٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ ثىاعطخ  وِشاجؼختذلُك  

 اٌتجبدي ثقىسح دوسَخً ٌتقذُخ االختجبساد ِغ هبلُ تذسَظ ِٓ ِإعغخ أخشي. 

 ٌهٔفغ ثُٓ اٌضِالء اٌزَٓ َذسعىْ اٌّمشستذلُك اٌّؾبسوخ واٌتجبدي فٍ اٌتقذُخ وا. 

 

 لدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر ا5. 

 .ٌِشاجؼخ تىفُف اٌّمشس وِفشداته ثؾىً دوس 

 دىي تىصَغ اٌّىمىػبد وهشق اٌتمىَُ اٌّتجؼخ  اٌّمشس راته هُئخ اٌتذسَظ ِّٓ َمىَ ثتذسَظ اعتطالع آساء

 .وغُشهب

 .تذذَج ِقبدس اٌتؼٍُ اٌّشتجطخ ثبٌّمشس 

  ٍاألدة اٌؼشثٍاالعتفبدح ِٓ آساء اٌّختقُٓ ف . 

  :ًإٌمذ، اٌتأسَخ األدثٍ، اٌتؼشف ػًٍ ِذي اعتفبدح اٌطالة ِٓ هزا اٌّمشس فٍ ِمشساد أخشي راد اٌقٍخ ِخ

 .اٌٍغبُٔبد، اٌجالغخ

 .  االهالع ػًٍ األثذبث فٍ ِجبي اٌتخقـ 

 .اعتخذاَ ٔتبئج تمىَُ اٌطالة فٍ تطىَش اٌّمشس 
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 .اٌّمبسٔخ ثّمشساد ِّبحٍخ فٍ جبِؼبد أخشي 

  ٌٍّمشس ِٓ لجً اٌمغُ.اٌّشاجؼخ اٌذوسَخ 

 .ئػذاد تمبسَش ِٓ األعتبر 

 إٌتبئج ِٓ لجً سئُظ اٌمغُ.تمى َُ 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 نثر العربً الحدٌثالتوصٌف مقرر 

 عرب1505
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

          هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :خ التقرٌرتؤرٌ ز جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌة: . اسم المإسسة التعلٌمٌٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /الكلٌة. ٕ

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 .وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و - أ

 عرب ٖ٘ٓ٘      رمز المقرر الدراسً: النثر العربً الحدٌث    . اسم المقرر الدراسً: ٔ -ٖٓ

  (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: ٕ -ٖٔ

  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ -ٕٖ
 البرامج( هذهكل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 بهاابرنامجا اللؽة العربٌة وبرنامج اللؽةالعربٌة وآد

 لجنة األدب والنقد. اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ -ٖٖ
 

 السادس. السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ -ٖٗ
 

  . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:ٙ -ٖ٘

 

 ال ٌوجد هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 -ٖٙ

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 -1ٖ
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓ٘ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

  :النسبة       التعلم اإللكترونً ب     

 %ٕٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

 %ٓٔ :النسبة √ أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات
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 :األهداف - ب

 . ما ىدف المقرر الرئيس ؟١

كسابو ذوقا ودربة في ، الطالب بأبرز الفنون النثرية معارفتنمية  -  والتحميل.القراءة وا 

 في األدب العربي الحديث . نثرمعرفة أىم أعالم ال -        

 الحديثة. والوصفية والدرامية السردية التقنيات معرفة  -        

المقرر الدراسي . )مثل االستخدام المتزايد لتقنية  اذكر بإيجاز أي خطط يتم تنفيذىا لتطوير وتحسين -٢
 التغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. المعمومات أو مراجع اإلنترنت، و 

 .استخدام أساليب تدريس جديدة مثل التعميم التعاوني واالعتماد عمى ميارات التفكير      

 االعتماد بشكل أكبر عمى الدراسة الذاتية لمطالب أو مصادر المكتبة.      

   مثل المكتبة الشاممة .االستفادة من األقراص الممغنطة       

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  .د 

 توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 الحديثة وتأثيرىا في النثر الحديثعوامل النيضة األدبية  -ٔ
)رفاعة رافع الطيطاوي : تخميص اإلبريز ،  رواد النثر العربي الحديث. -

أحمد فارس الشدياق: الساق عمى  ،ناصيف اليازجي : مجمع البحرين 
 الساق (

 

ٕ 

 

ٗ 

 الفنون النثرية الحديثة: -٢

المقومات الفنية -األخرىالمقال:مفيومو وتطوره فنيا والعالقة بينو وبين الفنون 
 لممقال

ٕ ٗ 
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عبد -أحمد حسن الزيات-:مصطفى لطفي المنفموطيأعالم ونماذج -
 طو حسين-الرافعي-القادر المازني

 الدراسة التطبيقية ألنموذج -

 القصةالقصيرة:-٣

 مفيوم القصة ونشأتيا وتطورىا:المقامة الحديثة وتطورىا نحو القصة

 القصيرةولية في القصة التجارب األ-

 أعالم ونماذج:-

 

ٕ 

  

ٗ 

 عالقتيا بالموروث الحكائي العربي– وتطورىا نشأتيا الرواية:-٤

إبراىيم  ،المحاوالت الروائية المبكرة ) محمد المويمحي :حديث عيسى بن ىشام
 المازني : إبراىيم الكاتب (

 أنواعيا ومقوماتيا

 تقنيات السرد الروائي

 الفنون-المسرح-أخرى:الشعرانفتاح الرواية عمى أجناس 

أحالم -جمال الغيطاني-الطيب صالح-نجيب محفوظتجارب روائية عربية:
 مستغانمي...

 

ٖ 

 

ٙ 

 السيرة الذاتية:-٥

 نشأتيا وتطورىا-مفيوم السيرة الذاتية-

 -مقوماتيا الفنية

 نماذج من تجارب في السيرة الذاتية-

  

ٕ 

 

ٗ 

 المسرحية:-٦

 وتطورىانشأتيا  -ةيمفيوم المسرح

 في تقاليدىا المذاىب الفنية مقوماتيا وتأثير

 

ٖ 

 

ٙ 
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 عبد الكريم برشيد-سعد هللا ونوس – أعالميا ونماذج منيا: توفيق الحكيم
 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

المإداة الساعات 

 ً  فعلٌا
2×33=22 - - - - 22 

 22 - - - - 22=33×2 الساعات المعتمدة

 

  خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -ٖ
 أسبوعٌا ساعات ٖ

 

 ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٗ
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

–ثة يمعرفة الفنون النثرية الحد ٔ-ٔ
السيرة -الرواية-القصة-المقال
 المسرحية.-الذاتية

o انًجبشش. انزؼهى 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  االخزجبساد انزؾشٚشٚخ

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  .رهخٛض انًبدح انؼهًٛخ 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

معرفة عوامل تطور الفنون النثرية  1-2
بالفنون النثرية العربية وتأثرىا 

 الغربية.
معرفة موضوعات الفنون النثرية  ٖ-1
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رهخٛض انًؼهٕيبد  o وخصائصيا الجمالية.

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

 ٌةاإلدراكالمهارات  2

  .انجؾش ٔاالعزمظبء o .النصوص أنماط  تمييزالقدرة عمى  2-1

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o ٙاعزشارٛغٛخ انزؼهى انزجبدن. 

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o االخزجبساد انؼالعٛخ 

التعرف عمى الخصائص واألساليب  2-2
 المتنوعة.

التعرف على طبٌعة البناء الفنً للنصوص  ٖ-ٕ

 النثرٌة

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

تطوير قدرة الطالب لمعمل عمى أداء   3-1
التحمي بالخمق العممي الواجبات و 
في الموعد  األنشطة تسميمالرصين، و 

     المقرر.

o ششان انطالة فٙ إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم إلَغبص

 انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة ثبإلششاف

ػهٗ انًُبشؾ غٛش 

 انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث 

 انغًبػٛخ.ٔانهغٕٚخ 

o  رمٕٚى أداء انطبنت أصُبء

 ػًم انًغًٕػخ.

o الة يالؽظخ رفبػم انط

اس أصُبء انًُبلشخ ٔانؾٕ

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

ثبنًٓبو فٙ انٕلذ 

 انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.

قدرة الطالب عمى الحوار  تنمية 3-2
 ة.والمناقش

مع  اكتساب ميارة فّن التعامل ٖ-ٖ
 .اآلخرين

  العددٌةتقنٌة المعلومات والمهارات مهارات االتصال ومهارات  4

تنمية قدرة الطالب عمى التعامل مع  4-1
 انًؾبػشاد انظفٛخ. o وسائل التقنية.

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة ثزهخٛض

انًبدح ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد انًُضنٛخ

ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ. 

o  ٍرمٕٚى أداء انطالة ي

 خالل األداء ٔانؼشع.

o .رمٕٚى انزمبسٚش انكزبثٛخ 

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 انجالن ثٕسد.

o االػًبل انفٛذٕٚٚخ  رمٕٚى

 ػهٗ انجالن ثٕسد

تنمية قدرة الطالب عمى التعامل مع   ٕ-ٗ
 اإلنترنت

تنمية قدرة الطالب عمى التعامل مع  ٖ-4
 المتعددة .ط الوسائ

 حركٌة -مهارات النفسال 5

رمٕٚى انطالة يٍ   - o ؽم انًشكالد. - o تنمية قدرة الطالب عمى المحاورة 5-1
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 انزؼهى انزؼبَٔٙ. - o بالمغة العربية الصحيحة. والكتابة

o - .انخشائؾ انزُْٛخ 

o - .نؼت األدٔاس 

 خالل ؽهمبد انًُبلشخ. 

o -  رمٕٚى االخزجبساد

 االنكزشَٔٛخ.

o -  رمٕٚى أَشطخ

  انًُزذٚبد

تنمية قدرة الطالب عمى التعبير عن  5-2
  –نفسو بالمغة العربية الفصحى 

التعبير بمغة الجسد عن موضوع 
 . )موضوع نثري( معين

  

 خبلل الفصل الدراسً:مهام تقوٌم الطبلب جدول  -٘
، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، تابة مقالك

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

 %ٖٓ احلادي عشر-السا ع اختبار حتريري  ٔ

 %٘ شلتد النشاط وادلشاركة ٕ

 %ٓٔ شلتد على الببلك بورد وواجبات أوراق عمل ٖ

 %٘ ممتد شفبياختبار  ٗ

 %ٓ٘ هناية الفصل االمتحان النهائي ٘

 

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل - د

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 ساعاتُأسبوعيةُمفتوحةُلكلُالطالب.ُأربع

 مصادر التعلّم -هـ     

 :. الكتب المقررة المطلوبةٔ

الواردة فً قابمة المواد المرجعٌة  االستفادة من الكتب، وٌمكن ال ٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافه

 .أدناه

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌة) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة -ٙ

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

8003ُُدارُالنشرُالدولي،ُالرياضُحمميُمحمدُالقاعودُثالحديفيُالعصرُالنثرُالعربيُتطورُ

6441ُُدارُاألندلس،ُحائلُمحمدُصالحُالشنطيُالعربيُالحديثاألدبُ
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8002ُُدارُالفكرُالعربي،ُالقاىرةُعمرُالدسوقيُنشأةُالنثرُالعربيُالحديثُوتطوره

8000ُُالمؤسسةُالعربية،ُبيروتُعبدُهللاُإبراىيمُالسرديةُالعربية

  :اإلضافية المراجع

 م.٢000ـم١٤٢0العمم لمماليين، بيروت، ، دار أنيس المقدسي، الفنون األدبية وأعالميا

 م.٢0١١ىـ، ١٤٣٢، ، دار صادر، بيروتمحمد يوسف نجم، فن المقالة

 . م١٩٩٦ىـ/١٤١٦، دارالشروق، عمان، إحسان عباس، فن السيرة

   . م١٩٩٩ىـ/١٤١٩، دار صادر، بيروت، جممحمد يوسف ن ،الحديث المسرحية في األدب العربي

 م٢00٥ىـ/١٤٢٥لحمداني،  المركز الثقافي العربي، المغرب، حميد ا ،بنية النص السردي

 م.٢00٦ىـ/١٤٢٦الرواية والتراث، سعيد يقطين، رؤية لمنشر والتوزيع، القاىرة، 

 م.٢00٦ىـ/١٤٢٦، سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، انفتاح النص الروائي

 م.٢00٥ىـ/١٤٢٥وىران، دار الغرب، عبد الممك مرتاض، ، نظرية الرواية

 المجبلت: 

 مجلة فصول

 مجلة عالم الفكر

 مجلة عبلمات

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد. ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /hhttp://www.imamu.edu.sa/arabiya اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php


 

 391انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة
 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي ٗ

 ممغنط(.قرص ) الشعرٌة الموسوعة  -

 ممغنط(.قرص ) الشاملة الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  - ل

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -8ٖ

 الطالبات.الطالب و عداد ة ألبلكل شعبة قاعة محاضرات مناس
 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 مية مجيزة بأدوات ووسائل التعمم.مكتبة خاصة بالك

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 مسرح لمتدريب عمى بعض الفنون النثرية.

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ت

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

 ٌٍّمشس. اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 
 ًّاألثذبث وأوساق اٌؼ 

 جبد/اٌطبٌالةإٌظش فٍ تظٍّبد اٌط. 
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 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق - ه
 

 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

 .اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 عقد مقارنة بين ىذا المقرر والمقرر نفسو في جامعات أخرى.

 عقد ورش عمل ألساتذة المقرر.

 حضور ندوات عممية.

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح 

 من مإسسة أخرى(:

 التقويم المستمر-

 االختبات الدورية والتحريرية-

 قراءة اإلجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.-
 

 ها:صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌر-٘

 عن طريق توزيع االستبانات الطالباتالب / لقاءات دورية مع الط

 عقد مقارنة بين المقرر والمقرر نفسو في جامعات مناظرة.

 لتطويره. استطالع آراء أعضاء ىيئة التدريس الذين يدرسون المقرر لمعرفة مرئياتيم
 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:



 

 392انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 (5) مرفق رقم 

                       
 

 

  
 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 (3نصوص األدبٌة )التوصٌف مقرر 

 عرب1103
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

          هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ         :تارٌخ التقرٌر        جامعة األمٌر سطام بن عبد العزٌز :ةاسم المؤسسة التعلٌم1ٌ. 

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم باألفبلج، كلٌة العلوم  ة:الكلٌ 2.

 اللؽة العربٌة /اللؽة العربٌة وآدابهاقسم  :القسم       .، كلٌة اآلداب بوادي الدواسربالسلٌل

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه: - ث

 عرب1ٖٓٗ         رمز المقرر الدراسً:      (ٗ) دبٌة األ نصوصال المقرر الدراسً: اسم 1.  - و

 (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتانعدد الساعات المعتمدة: 2. 

)فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً   :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج)البرنامج 3.  - ي

 :      هذه البرامج(كل من إعداد قابمة ب

 اللؽة العربٌة وآادابها اللؽة العربٌة وبرنامج برنامج         

 اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً: 4.  - أ أ

  اللؽة العربٌة أعضاء قسم 

           السادسالمستوى  السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: 5 . - ب ب

  عربٔٓٙٔ مدخل إلى النقد وتحلٌل النصوص المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6.  - ت ت

   هذا المقرر )إن وجدت(:المتزامنة مع المتطلبات 7.  - ث ث

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة: 8 - ج ج

  . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٙ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

  :النسبة       التعلم اإللكترونً ب     

 %ٕٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

  :النسبة  المراسبلت ث     

 %ٕٓ :النسبة √ أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات

 

 :األهداف - ج
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 هدف المقرر الرئٌس ؟ما  1.

 تنمية التذوق والتمييز لمنصوص األدبية. -

 التعرف عمى العالقات بين النص واألديب والنص والمتمقي. -

 التعرف عمى أبرز الظواىر في شعر المحافظين والمجددين والمدارس النقدية. -

   0التدرب عمى تطبيق المعايير النقدية عمى النصوص األدبية -

 0إجادة تحميل المقالة والرواية والقصة القصيرة والمسرحية-

 0إجادة اختيار المنيج المناسب لمنص المدروس-

 )مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المعلومات أو مراجع تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  المقرر الدراسً . بإٌجاز أي خطط ٌتم  اذكر2. 

 اإلنترنت، والتغٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.             

 :خطط ٌمكن تنفٌذها لتحسٌن المقرر

  التعلٌم والتعلماإللمام بكل ما هو مستحدث وجدٌد فً استراتٌجٌات. 

 مراجعة البحوث والدراسات المنشورة وؼٌر المنشورة فً الجامعات والمجبلت والدورٌات العربٌة واألجنبٌة. 

 .االستفادة من مستجدات نتابج البحوث فً تطوٌر المقرر 

 ا فً طرابق التعلٌم والتعلملئلفادة منه تطبٌقًٌ  مجال اللؽة العربٌةكل جدٌد فً  تابعةم. 

 ستراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة.تطبٌق ا 

 .مراجعة المقرر بشكل دوري 

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. المطلوب هنا وصٌؾ عام بالطرٌقة نفسها ال)مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  -1

 :توصٌف عام للمقرر
 

 الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها:1. 

عدد  قائمة الموضوعات م

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 أوال :  نصوص شعرٌة : 

تدرس النصوص الشعرٌة التً تقرها األقسام على أن تمثل أبرز الظواهر فً شعر المحافظٌن والمجددٌن، 

 وأن تكون شاملة للمدارس األدبٌة، مع تطبٌق المناهج المناسبة :

قصٌدة المعارضة الشعرٌة: استتراتٌجٌة التناص) أحمد شوقً أو أحد الشعراء  1

 ( المحافظٌن أنموذجا 
3 2 
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القصٌدة الرومانسٌة )نموذج  مناسب من شعر أبً القاسم الشابً أو ؼازي  2

 القصٌبً(
3 2 

 ظاهرة الؽموض ) نموذج تطبٌقً( 3
3 2 

 استدعاء الشخصٌات التراثٌة )نموذج تطبٌقً( 4
3 2 

 (قصٌدة المطر للسٌاب أنموذجا) توظٌؾ األسطورة والرمز  5
3 2 

من قصٌدة النثر أو الشعر القصصً أو تطبٌقً تداخل األجناس )نموذج  6

 المسرح الشعري(
3 2 

 قراءات نصٌة فً شعر التفعٌلة 7
3 2 

 ثانٌا: نصوص نثرٌة: 

تدرس النصوص النثرٌة التً تقرها األقسام من مقال وقصة قصٌرة ورواٌة 

قضاٌا موضوعٌة ومسرحٌات نثرٌة فً األدبٌن العربً والسعودي من خبلل 

 شكلٌة بارزةأو 

  

مفهومه، الخطاب السردي: نموذج سردي قصصً مناسب ٌتم من خبلله دراسة   8

 فً األجناس القصصٌة همكوناته البٌانٌة والداللٌة، وآلٌات إنتاجو
3 2 

مكوناته والٌات : لخطاب الحجاجًنموذج للمقالة العربٌة الحدٌثة ٌدرس من خبلله ا 9

 .إنتاجه، ومفهوماته اإلجرابٌة
3 2 

 البناء الفنً للقصة )نموذج تطبٌقً( 10
2 3 

 البنٌة السردٌة للرواٌة )نموذج تطبٌقً( 11
2 3 

 نموذج تحلٌلً للمسرحٌة  12
3 2 

 
 22 33 المجموع

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(: 2.

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

ا   22 - - - - 22=33×2 الساعات المؤداة فعلٌا

 22 - - - - 22=33×2 الساعات المعتمدة
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  خالل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم 2. 

ا.   ساعتان أسبوعٌا

 

 

ا لمخرجات التعلم -3   ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع إلطار الوطنً للمؤهالت للمقرر وفقا
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

 .نظر إلى الشرح أسفل الجدول(ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم  :أوالا  -
ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - قٌاسها أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  ى قٌاسالتً تساعد علناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

من  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقرر أن ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجاللتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌس
 .مجاالت التعلم

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

 ٓأن ٌعرؾ الخطاب السردي ومكوناته وآلٌات انتاجه 1-1
o  االخزجبساد انزؾشٚشٚخ

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  .رهخٛض انًبدح انؼهًٛخ 

o  انًبدح إػبدح إنمبء

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o ٛخ.انًُبظشاد األدث 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o انُمبػ  يغًٕػبد

 انظغٛشح.

o ٛخ.دثانًُبظشاد األ 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

 أن ٌعرؾ الخطاب الحجاجً ومكوناته وآلٌات انتاجه    2-1

أ ن ٌعرؾ المناهج المناسبة للنص كما ٌقتضٌها  3-1

 ٓالنص المدروس

 أن ٌعرؾ الظواهر البارزة فً شعر المحافظٌن  4-1

 أن ٌعرؾ الظواهر البارزة فً شعر المجدٌدٌن 5-1

 أن ٌعرؾ المدارس األدبٌة واتجاهاتها الفنٌة 6-1

7-1  

 المعرفٌةالمهارات  2

 أن ٌتذوق النص األدبً وٌنقد صٌاؼة النص األدبً 1_2

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o  انًزشبثٓبداعزشارٛغٛخ 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o .االخزجبساد انؼالعٛخ 

 أن ٌطبق مفاهٌم الخطاب الحجاجً اإلجرابٌة  2_2

 أن ٌحلل األجناس األدبٌة بطرٌقة صحٌحة 3-2

4-2  
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5-2  

6-2  

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

أن ٌبدي الطالب اهتماما بتطوٌر قدراته فً المناقشة  3-1

 والتحلٌل

o ششان انطالة فٙ إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

 انغًبػٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت أصُبء

 ػًم انًغًٕػخ.

o الة يالؽظخ رفبػم انط

أصُبء انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

ثبنًٓبو فٙ انٕلذ 

 انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.

 أن تتعزز لدى الطالب مهارة التعاون مع اآلخرٌن 3-2

أن ٌستطٌع الطالب إنجاز بعض ما ٌكلؾ به  ضمن  3-3

 .الفرٌق 

أن ٌظهر الطالب التزاما بالقٌم األخبلقٌة فً إنجاز ما  3-4

 ٌسند إلٌها وتقدٌمه . 

3-5 
 

3-6  

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

أن ٌتواصل الطالب مع اآلخرٌن بطرٌقة حجاجٌة  4-1

 انًؾبػشاد انظفٛخ. o ٓفاعلة 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 ٚخيٕػٕػبد نغٕ

o  أداء انٕاعجبد انًُضنٛخ

ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ. 

o  ٍرمٕٚى أداء انطالة ي

 خالل األداء ٔانؼشع.

o ٚش انكزبثٛخ.رمٕٚى انزمبس 

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 انجالن ثٕسد.

o االػًبل انفٛذٕٚٚخ  رمٕٚى

 .ػهٗ انجالن ثٕسد.

 .أن ٌعبر الطالب بؤسلوبه عن فهمه للنصوص األدبٌة   4-2

أن ٌستطٌع الطالب توظٌؾ الحاسب واالنترنت  4-3

 لمعرفة  أسالٌب النصوص والقصابد الرقمٌة 

4-4  

4-5 
 

4-6  

 حركٌة -مهارات النفسال 5

 –ٌجٌد الطالب قراءة وتحلٌل النصوص ) المقال أن  5-1

 المسرحٌة..( -القصة القصٌرة  –الرواٌة 
o .ؽم انًشكالد 

o - .َٙٔانزؼهى انزؼب 

o - .انخشائؾ انزُْٛخ 

o - نؼت األدٔاس  

o -  ٍرمٕٚى انطالة ي

 خالل ؽهمبد انًُبلشخ. 

o -  رمٕٚى االخزجبساد

 االنكزشَٔٛخ.

o -  رمٕٚى أَشطخ

 انًُزذٚبد.

 أن ٌجٌد تطبٌق المناهج المناسبة 5-2

 ؟؟؟؟

أن ٌستطٌع الطالب تحدٌد الظواهر الشعرٌة البارزة  5-4
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 فً المدارس النقدٌة .

5-5  

5-6  

5-7  

5-8  

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  .ٖ
، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، تابة مقالك

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

 %ٖٓ عشر احلادي -السا ع اختبار حتريري  ٔ

 %٘ شلتد النشاط وادلشاركة ٕ

 %ٓٔ شلتد وواجبات أوراق عمل ٖ

 %٘ ممتد شفبياختبار  ٗ

 %ٓ٘ هناية الفصل االمتحان النهائي ٘

 

 :همدعماإلرشاد األكادٌمً للطالب و - ح

 ر اقدمذكر ا) طالبالخاص لكل لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌئة التعلٌمٌةأعضاء هٌئة التدرٌس ترتٌبات إتاحة 1. 

 (.  الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع    

 ساعتان أسبوعٌا وذلك لـــ: 

 اٌطبٌجخ فُّب َخـ ِىمىػبد اٌّمشس.اإلجبثخ ػٓ اعتفغبساد اٌطبٌت/1).

 تذًٍُ إٌقىؿ.ِغبػذح اٌطبٌت/اٌطبٌجخ فٍ ِؼشفخ هشق 2). 

 .واإلَذبءاد اٌؾؼشَخ اٌطبٌت/اٌطبٌجخ فٍ  دالالد األٌفبظ(. ِغبػذح 3

 .اٌّفهىِبد(. ِغبػذح اٌطبٌت/اٌطبٌجخ فٍ تقذُخ ثؼل 4

 مصادر التعلّمهـ. 
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 : :الكتب المقررة المطلوبة1. 

الواردة فً قابمة المواد المرجعٌة  ، وٌمكن االستفادة من الكتبال ٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافه 

 .أدناه

 : (وغٌرها والتقارٌر المجالت العلمٌة) قائمة بمواد مرجعٌة أساسٌة2. 

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

دواوين الشعراء وقصص األدباء والكتب اليت 
 حتوي النصوص اظتختارة من قبل األقسام

------------- 
  

 2002 مكتبة لبنان، بَتوت بسام بركة وزميبله التحليل الشعريمبادئ 

 مدخل إذل حتليل النص األديب
د. عبدالقادر أبو شريفة، 

 2000 دار الفكر، عمان حسُت اليف قزق

 د. عدنان خالد عبدهللا النقد التطبيقي التحليلي
إصدارات دائرة الثقافة 

 2007 واإلعبلم، الشارقة

 1997 مكتبة الشباب، القاىرة علي عشري زايد عن بناء القصيدة العربية  اضتديثة 

 2006 دار هنضة مصر، القاىرة غنيمي ىبللػتمد  النقد األديب  اضتديث

 1999 دار هنضة مصر، القاىرة  د. ػتمد مندور النقد والنقاد اظتعاصرون

 2008 دار النشر الدورل، الرياض القاعودحلمي ػتمد  ثاضتدييف العصر النثر العريب تطور 

 1996 دار األندلس، حائل ػتمد صاحل الشنطي األدب العريب اضتديث

 المراجع اإلضافٌة: 

 المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء دمحم مفتاح،  تحلٌل النص الشعري )استتراتٌجٌة التناص(، -3

 .م2032دار الحوار، سورٌا، ، سعٌد بنكراد، السٌمٌائٌات مفاهٌمها وتطبٌقاتها -2

  :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرهاواإللكترونٌة  المواد3. 

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
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 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة

 

 

  :واللوائح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمجأي 4. 

 ممغنط(.قرص ) الشعرٌة الموسوعة  -

 ممغنط(.قرص ) الشاملة الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  -11

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وغٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتال

 إٌّبعجخ ٌٍؾؼجخ ووفمبً ٌغؼخ اٌمبػخ ٌٍطالة وػذد اٌّمبػذ ثهب.َتُ تذذَذ اٌمبػخ 

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات، 1. 

 لبػبد دساعُخ ِجهضح ثبٌذبعت.

 :وغٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌانات2. 

 اٌمبػبد ثّىجش وعّبػبد ٌتغبػذ اٌّؼٍُ ػًٍ تىفًُ فىته اًٌ جُّغ اٌطالة ثبٌمبػخ.َتُ تجهُض  -

 َتُ تجهُض اٌمبػخ ثأجهضح اٌؼشك إٌّبعجخ فُذَى ثشوجىتىس. -

 َتُ تجهُض اٌمبػخ ثبٌغجىسح اٌزوُخ. -

 َتُ تىفًُ اٌغجىسح اٌزوُخ واٌجشوجىتىس ثبٌىّجُىتش. -

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها3. 

 ال ؽبعخ نًؼذاد يخزجش. -

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - خ

http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 :استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس1. 

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

  ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ.إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق 2.

 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

 ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف اعتخذاَ أداح. 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

  اٌّمشس.دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 

 إجراءات تطوٌر التدرٌس:3. 

  وومغ أداح ٌمُبط اٌتفبػً داخً لبػخ اٌذسط.ثقىسح دوسَخ ِشاجؼخ آساء اٌطالة واٌضِالء واٌشؤعبء ، 

  اٌتذسَظ.وسػ ػًّ ودوساد تذسَجُخ ٌتُّٕخ ِهبساد أػنبء هُئخ 

 .االجتّبػبد اٌذوسَخ ألػنبء اٌمغُ ٌتجبدي اٌخجشاد 

 .تىفُش اٌىعبئً اٌتؼٍُُّخ إٌّبعجخ ٌٍتخقـ 

 اسًتاتيجيات التعلم اظتستخدمة يف تطوير اظتهارات اظتعرفية:
 أعٍىة دساعخ ............1.

 ِجّىػبد إٌمبػ اٌقغُشح.2.

 اٌضَبساد اٌُّذأُخ.3.

 إٌمبػ.دنىس إٌذواد ودٍمبد 4.

 أعٍىة إٌّبظشح.5.

 تذًٍُ وتفغُش اٌّبدح اٌؼٍُّخ.6.

 اٌجذج اٌؼٍٍّ ِٓ ِقبدس اٌّؼٍىِبد.7.

 اٌمشاءح إٌبلذح.8.

 اظتستخدمة يف تطوير مهارات العبلقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على حتمل اظتسئولية:التعليم  اسًتاتيجيات
 .ئؽشان اٌطالة فٍ إٌّبلؾبد اٌجّبػُخ 

  َٓفشَك ػًّ إلٔجبص اٌىاججبد.تىى 

 .تىٍُف اٌطالة ثبإلؽشاف ػًٍ إٌّبؽو غُش اٌقفُخ 

 .ػمذ إٌّبظشاد اٌجّبػُخ 
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 :مهارات االتصال، وتقنية اظتعلومات، واظتهارات اضتسابية )العددية(اسًتاتيجيات التعليم اظتستخدمة يف تطوير 
 .اٌّذبمشاد اٌقفُخ 

 .اٌتذسَجبد اٌؼٍُّخ 

  اٌّبدح وػشمهب ػجش أجهضح اٌؼشك.تىٍُف اٌطالة ثتٍخُـ 

 .تىٍُف اٌطالة ثاجشاء اٌجذىث ثبعتخذاَ اٌتمُٕخ اٌذذَخخ 

 َخؼًّ تمبسَش وتبثُخ ػٓ ِىمىػبد ٌغىتىٍُف اٌطالة ث. 

 إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسٌن مستقلٌن، 4. 

 بصورة دورٌةا لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس من مؤسسة أخرى(:والتبادل     

 .ِشاجؼخ اٌتقذُخ وتذلُك أوساق اإلجبثبد ِٓ ػنى هُئخ تذسَظ آخش 

 .فذـ اٌتقذُخ ِٓ ػنى خبسجٍ ػٕذ اٌذبجخ 

 َّىٓ اعتخذاَ وادذا أو أوخش ِٓ األعبٌُت اِتُخ:

  ٌجٕخ خبفخ ِٓ اٌمغُ.ػُٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ ثىاعطخ  وِشاجؼختذلُك  

 اٌتجبدي ثقىسح دوسَخً ٌتقذُخ االختجبساد ِغ هبلُ تذسَظ ِٓ ِإعغخ أخشي. 

 ٌثُٓ اٌضِالء اٌزَٓ َذسعىْ ٔفظ اٌّمشستذلُك اٌّؾبسوخ واٌتجبدي فٍ اٌتقذُخ وا. 

 

 الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر 5. 

 .ٌِشاجؼخ تىفُف اٌّمشس وِفشداته ثؾىً دوس 

 دىي تىصَغ اٌّىمىػبد وهشق اٌتمىَُ اٌّتجؼخ  اٌّمشس راته هُئخ اٌتذسَظ ِّٓ َمىَ ثتذسَظ اعتطالع آساء

 .وغُشهب

 .تذذَج ِقبدس اٌتؼٍُ اٌّشتجطخ ثبٌّمشس 

  ٍاألدة اٌؼشثٍاالعتفبدح ِٓ آساء اٌّختقُٓ ف . 

  :ًإٌمذ، اٌتأسَخ األدثٍ، اٌتؼشف ػًٍ ِذي اعتفبدح اٌطالة ِٓ هزا اٌّمشس فٍ ِمشساد أخشي راد اٌقٍخ ِخ

 .اٌٍغبُٔبد، اٌجالغخ

 .  االهالع ػًٍ األثذبث فٍ ِجبي اٌتخقـ 

 .اعتخذاَ ٔتبئج تمىَُ اٌطالة فٍ تطىَش اٌّمشس 

 .اٌّمبسٔخ ثّمشساد ِّبحٍخ فٍ جبِؼبد أخشي 

  ٌٍّمشس ِٓ لجً اٌمغُ.اٌّشاجؼخ اٌذوسَخ 

 .ئػذاد تمبسَش ِٓ األعتبر 

 إٌتبئج ِٓ لجً سئُظ اٌمغُ.تمى َُ 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
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  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:
   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:

    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 دراسً: توصٌف مقرر 5مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 مهارات االستماعتوصٌف مقرر 

 عرب3203
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

            هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :خ التقرٌرتؤرٌ ز جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌة: . اسم المإسسة التعلٌمٌٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و - د

 عرب8ٓٗٔ : رمز المقرر الدراسً       مهارات االستماع . اسم ورمز المقرر الدراسً: ٔ - ح ح

 (ٓ+ٓ+ٕساعتان )                    . عدد الساعات المعتمدة: ٕ - خ خ

  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ - د د
 هذه البرامج(كل بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب)فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، 

 برنامجا اللؽة العربٌة واللؽة العربٌة وآدابها.

 اللؽة العربٌةأقسام أعضاء  . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ - ذ ذ
 

  ثانًالالمستوى  . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ - ر ر
 

 ال ٌوجد المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:. ٙ - ز ز
 

 ال ٌوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 - س س
 

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 - ش ش
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٔ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٓٗ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 :تعلٌقات
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 :األهداف - ذ

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 الطالبات .ارات اللؽوٌة الشفهٌة لدى الطبلب/ تنمٌة المه

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

 لتدريب على مهارة االستماع والفهم  ليتم إقراره على الطبلب.تأليف كتاب متخصص با
 .إلكًتونيا االستماعنسبة للتعلم االلكًتوين بإتاحة النظام للطالبات ظتمارسة بعض تدريبات ختصيص 

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  -9ٖ

  توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 )مدخل نظري(

 الداللة اللؽوٌة واالصطبلحٌة لمفهوم االستماع  -ٔ
 (االنصات –االستماع  –مستوٌات التلقً الصوتً ) السماع  -ٕ
االستماع ) النصوص التراثٌة التً حثت على االستماع أهمٌة  -ٖ

. ) 
 دور االستماع فً الحفاظ على اللؽة العربٌة . -ٗ
الدراسات الحدٌثة التً تإكد أهمٌة هذه المهارة فً تحصٌل  -٘

 المعارؾ المختلفة لؤلفراد والمجتمعات.

ٕ ٗ 

 )بٌان لعملٌة االستماع(          

التصحٌح من  –إجادة اللؽة  أهداؾ االستماع ) التعلٌم من أجل -ٔ
 التردٌد لما ٌقال( –أجل تصوٌب األخطاء 

 –الوعً واالصؽاء  –معاٌٌر جودة االستماع ) اإلقبال بالوجه  -ٕ
 عدم رفع الصوت اثناء الحدٌث(

 –ماٌختص بالمستقبل  –معوقات االستماع ) ما ٌختص بالمرسل  -ٖ
 ما ٌختص بعملٌة االستماع (  –ما ٌختص بالرسالة 

 االستماع بالمهارات األخرى.عبلقة  -ٗ
 –التقوٌم  –التفسٌر  –الفهم  –مراحل عملٌة االستماع ) السماع  -٘

ٕ ٗ 
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 االستجابة ( 
 –االستماع التعلٌمً  -واع االستماع ) االستماع التوجٌهً أن -ٙ

–االستماع الناقد  -االستماع العاكس  –االستماع التذوقً 
 (االستماع الهامشً السطحً

 قً () الجانب التطبٌ

 المعٌار األول )آداب االستماع (

 االستماع التوجٌهً 

   اإلرشادات  -المناشط التدرٌبٌة : التوجٌهات العامة– 
 األدلة 

  طرٌقة األداء : مسموعة 
  مإشرات المعٌار : ) النظر إلى المتحدث وحسن االصؽاء

 االستبذان عند إدارة السإال ( -عدم مقاطعة المتحدث  –
 اتباع التعلٌمات مإشرات إضافٌة : 

ٕ ٗ 

 لمقروء واستٌعابهالمعٌار الثانً ) فهم الحدٌث المسموع أو النص ا

 االستماع التعلٌمً  .أ 

  المحاضرات الندوات  –المناشط التدرٌبٌة ) الدروس– 
 الملتقٌات (

 ) طرٌقة األداء : ) السمعٌة الشفهٌة البصرٌة 
 –المسموع مإشرات أداء المعٌار :)تحدٌد الفكرة العامة للحدٌث 

كٌفٌة التحدث شفوٌا أو التعبٌر كتابٌا  –تحدٌد أهداؾ الحدٌث المسموع 

إعادة صٌاؼة  –عن المضامٌن التً أثارتها فٌه وعن رأٌه فٌها 

 تصنٌؾ األفكار والعبلقة القابمة بٌنها  ( -الحدٌث المسموع

ٕ ٗ 

 )فهم الحدٌث المسموع أو النص المقروء واستٌعابه (

 االستماع العاكس    .ب 

  أحادٌث نبوٌة  –المناشط التدرٌبٌة ) آٌات من القرآن الكرٌم
 شرٌفة (

  )  طرٌقة األداء :) سمعً فقط 

  مإشرات أداء المعٌار) تحدٌد الفكرة العامة من النص
 –تحدٌد األفكار األساسٌة للنص المقروء  –المقروء 

 التلخٌص وفق أسلوب الطالب وفهمه (

 ضبط بعض الكلمات   –: )تكملة الناقص  مإشرات إضافٌة
 التردٌد لئلحاطة بالمعلومة  ( -زٌادة الثروة اللؽوٌة  –

 

ٕ ٗ 

المعٌار الثالث ) معطٌات الحدٌث المسموع أو النص المقروء 

 وعناصره (

 االستماع التذوقً : -ج

  السٌرة الذاتٌة  –الرحبلت –القصة –المناشط التدرٌبٌة  : الشعر- 
 األمثال  –الحكم  -المقامة 

ٕ ٗ 
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  توزٌع األدوار ( –طرٌقة األداء ) الطرٌقة التمثٌلٌة 

  مإشرات أداء المعٌار : ) وصؾ شخصٌات ورد الحدٌث عنها أو
أهم الحقابق  -وصفت فً الحدٌث المسموع أو النص المقروء

 –مواقؾ جادة وهزلٌة  –أهم اآلراء الواردة فٌه  –ه الواردة فٌ
ترتٌب  –أحداث تثٌر اإلعجاب وردت فٌه وأحداث ال تعجب 

توقع ما سٌنتهً إلٌه الحدٌث  –األحداث الواردة فٌه مكانٌا وزمانٌا 
موازنة  –التقاط بعض المعلومات والمفاهٌم والحقابق المناسبة  –

ؽٌره مما ٌقترب منه أو الحدٌث المسموع أو النص المقروء ب
 ٌخالفه ( 

تذوق –مإشرات إضافٌة : ) زٌادة الثروة اللؽوٌة والتركٌبٌة 

تمٌٌز  –تحدٌد الشخصٌات الربٌسىة بالقصة –جمالٌات  النص

 األسالٌب (

المعٌار الرابع : ) تذوق الحدٌث المسموع أو النص المقروء 

 ونقده (

 االستماع الناقد  -د

  مقاالت نقدٌة –التدرٌبٌة :) مقاالت اجتماعٌة المناشط– 
 مقاالت لؽوٌة  ( –مقاالت أدبٌة حول شاعر

  طرٌقة األداء : ) المناقشة وإثارة األسبلة حول المادة المسموعة
 المربٌة(

  مإشرات أداء المعٌار : )تحلٌل  الحدٌث وإبراز مكوناته– 
 الحكم على موضوع الحدٌث قبوال ورفضا ، ضعفا وقوة ،

تقوٌم المتحدث من حٌث  –حقٌقة أو خٌاال مع التعلٌل 
 الموضوعٌة والوضوح والتؤثٌر (

 استخبلص النتابج ( –معاٌٌر إضافٌة : )الوصول إلى أفكار جدٌدة 

ٕ ٗ 

 8ٕ ٗٔ مجموع األسابٌع ووحدات االتصال الدراسً

 

 مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2
  

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
ٕ×ٔٗ=ٕ8     ٕ8 

 8ٕ     8ٕ=ٗٔ×ٕ الساعات المعتمدة

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -1
 

 ساعات أسبوعٌا   ثبلث
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وطرق قٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -8
 ها:تدرٌس

 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

ٌعرؾ  الطالب أهمٌة هذه المهارة فً اكتساب أن  1-1

  اللؽة
o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o رهخٛض انًؼهٕيبد 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

ٌعرؾ  الطالب عبلقة هذه المهارة بالمهارات أن  1-2

  اللؽوٌة األخرى

  أن ٌعرؾ الطالب معاٌٌر جودة االستماع 3-1

 ٌةدراكاإلالمهارات  2

  معاٌٌر جودة االستماع أن ٌطبق الطالب 2-1

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o .االخزجبساد انؼالعٛخ 

  أن ٌمٌز الطالب  بٌن المواد المسموعة 2-2

  أن ٌحلل المسموع وٌقومه 3-2

4-2  

5-2  

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3
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التخطٌط والتنفٌذ للموقؾ التعلٌمً وجعله القدرة على  3-1

انطالة فٙ ششان إ o  تواصلٌا تفاعلٌا

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

 انغًبػٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت

 أصُبء ػًم انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انًُبلشخ انط

 ٘.ٔانؾٕاس انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

فٙ انٕلذ  ثبنًٓبو

 انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.

  اإلصؽاء واحترام الرأي االخر التزام 3-2

3-3  

3-4  

  مهارات االتصال ومهارات تقنية اظتعلومات واظتهارات العددية 4

 أن يتباصل اللطالب مع اآلخرين  لطريقة فاعوة  4-1

o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  ٍرمٕٚى أداء انطالة ي

خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ انجالن 

 ثٕسد

 أن يعرب اللطالب  أسوب و عن ادلعوبمات األساسية    4-2

ية احلديثة لتلطبير تبظيف التقن أن يستلطيع اللطالب 4-3
  ستماعمهاراتو يف اال

 حركية -اظتهارات النفس 5

  التحلً بالموضوعٌة فً إصدار األحكام 5-1

o - .ؽم انًشكالد 

o - .َٙٔانزؼهى انزؼب 

o - .انخشائؾ انزُْٛخ 

o - .نؼت األدٔاس 

o -   ٍرمٕٚى انطالة ي

خالل ؽهمبد 

 انًُبلشخ. 

o -  رمٕٚى االخزجبساد

 االنكزشَٔٛخ.

o -  رمٕٚى أَشطخ

  انًُزذٚبد

 .أن ٌعٌد الطالب إنتاج ما سمعه أو قرأه 5-2

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -9
نسبته من التقوٌم  لهاألسبوع المحدد تابة ك، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 النهائً
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 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، مقال

 %ٕٓ ممتدة  ) اختبارات حاسوبٌة ( خمسة اختبارات قٌاسٌة محددة البنود ٔ

 %٘ٔ السادس  ) حاسوبً (ٔاختبار تحصٌلً  ٕ

 %٘ٔ العاشر  ) حاسوبً ( ٕاختبار تحصٌلً  ٖ

 %ٓ٘ نهاٌة الفصل الدراسً  اختبار نهابً  ٗ

٘    

ٙ    

 :همدعمللطالب ورشاد األكادٌمً اإل - ر

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 ًالتعرٌف بأهمٌة الساعات المكتبٌة ودورها التكمٌل . 

 وضع حلول عالجٌة أو تطوٌرٌة لمهارتً االستماع والقراءة 

 ٌختار أستاذ المادة ٌومٌن على األقل باالتفاق مع الطالب 

 ًال تقل الساعات المكتبٌة عن ساعتٌن وٌراعى فٌها عدد ساعات الجدول التدرٌس 

 

 مصادر التعلّم - م

 :. الكتب المقررة المطلوبةٔ

انزٙ رؼبنظ يٓبسح االعزًبع ثؼبيخ،  انٕاسدح فٙ انًٕاد انًشعؼٛخ أدَبِ، ٔانكزت انكزت انًبدح رطجٛمٛخ، ًٔٚكٍ االعزفبدح يٍ

 ٔيٓبساد رذسٚظ انهغخ انؼشثٛخ، ٔانًٕالغ اإلنكزشَٔٛخ

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة -8

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلؾ اسم الكتاب

 مهارات االستماع النشط 
د. ماهر شعبان عبد 

 الباري 
دار المسٌرة للنشر 

 عمان  –والتوزٌع 
ٕٕٓٔ 

 د. دمحم عطٌة  مهارات االتصال اللؽوي وتعلٌمها 
دار المناهج للنشر 

 والتوزٌع 
 م 1ٕٓٓ

فنون القراءة ومهارات االتصال فً 
 ضوء منهج تكاملً 

 م ٕ٘ٔٓ ٘ط -مكتبة المتنبً د. كمال زعفر علً 

االتصال والتواصل فً المنظمات 
 الرسمٌة 

 م 8ٕٓٓ مكتبة الرشد  دمحم سالم العطاس 

بناء وتجرٌب برنامج محوسب لتنمٌة 
مهارات تدرٌس االستماع فً اللؽة 
العربٌة لدى المعلمات فً الكلٌة 

 الجامعٌة للعلوم التطبٌقٌة 

 –رسالة ماجستٌر  هناء خمٌس أبو دوم 
 الجامعة اإلسبلمٌة 

 م 9ٕٓٓ
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مهارات االستماع وكٌفٌة التدرٌب 
 علٌها 

د. سعد علوان حسن 

 مجلة جامعة كركوك  د.فبلح صالح حسٌن 
 –المجلد السادس 

 السنة السادسة 

 .المجلة األردنٌة فً العلوم التربوٌة -

 المملكة العربٌة السعودٌة  –مجلة مجمع اللغة العربٌة  -

 القاهرة  –مجلة مجمع اللغة العربٌة  -

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد. ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة
 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمجأي  .ٗ

 ممغنط(.قرص ) الشعرٌة الموسوعة  -

 ممغنط(.قرص ) الشاملة الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  - ن

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  - ص ص
  معمل صوتً – قاعة تدرٌسٌة مناسبة                 

 

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 نترنتاإل –جهاز عرض بور بوٌنت 

 طٕد يكجش

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: )حددهامصادر أخرى -ٖ

 

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ز

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

  ُوِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ.إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبته 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 
 ًّاألثذبث وأوساق اٌؼ 

 جبد/اٌطبٌالةإٌظش فٍ تظٍّبد اٌط. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق. ٕ

 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

  ًاٌٍفظٍ داخً اٌقف.اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػ 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 دورات تدرٌبٌة ألعضاء التدرٌس 

 ) نموذج تحلٌل تقرٌر المقرر الجدٌد ( فً تقرٌر المقرر اقشة مشكبلت الفصل السابق الوارد ذكرهامن

 

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

ع طاقم تدرٌس مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات م
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 من مإسسة أخرى(:

 .نهابٌة ومعرفة مواضع ضعؾ الطبلب والطالباتحلٌل نتابج االختبارات الفصلٌة والت

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

 .  االطبلع على األْتاث يف غتال التخصص 

  يف تطوير اظتقرر.استخدام نتائج تقوًن الطبلب 

 .اظتقارنة مبقررات ؽتاثلة يف جامعات أخرى 

 .اظتراجعة الدورية للمقرر من قبل القسم 

 .إعداد تقارير من األستاذ 

 النتائج من قبل رئيس القسم قوًنت. 

 . تحدٌث مصادر التعلم للمقرر فً ضوء ما ٌستجد 
  فً تحسٌن المقررواإلفادة من نتابجها الطبلب تحلٌل النتابج اإلحصابٌة لتقوٌم 

 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 الدراسًالمستوى 

 السابع
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 (5) مرفق رقم 

                       
 

 السعودٌةالمملكة العربٌة 

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 علم الداللةتوصٌف مقرر 

 عرب3303
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  نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

     هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ   تارٌخ التقرٌر        جامعة األمٌر سطام بن عبد العزٌز :ةاسم المؤسسة التعلٌم1ٌ. 

كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم باألفبلج، كلٌة التربٌة بالخرج،  ة:الكلٌ 2.

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  :القسم، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر.        كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه: - س

 عربٗٓٔٗ  :الدراسًرمز المقرر               الداللةعلم  اسم المقرر الدراسً: -3

 (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتانعدد الساعات المعتمدة:  -2

1- h فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن   :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج)لبرنامج(

 واللؽة العربٌة وآدابهابرنامجا اللؽة العربٌة :      هذه البرامج(كل هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 سم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً: ا -3

 همن حملة الدكتورا اللؽةعلم من المتخصصٌن فً واللؽة العربٌة وآدابها  اللؽة العربٌة ًأعضاء قسم

 المستوى السابع           السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً:  -5

 الٌوجد المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(: -2

 ال ٌوجد هذا المقرر )إن وجدت(:المتزامنة مع المتطلبات  -1

 ع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة: موق -٨

 نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(: -3

 %ٓٔ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

  :النسبة       التعلم اإللكترونً ب     

 %ٕٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٓٗ :النسبة √ المراسبلت ث     

 %ٖٓ :النسبة √ أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات

 

 :األهداف .ج 
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 هدف المقرر الرئٌس ؟ما  1.

والجهود الداللٌة للعلماء قدٌما وحدٌثا، والتعرٌؾ بؤنواع الداللة، والعبلقات علم الداللة ونشؤته ومجاالته، التعرٌؾ ب

 الداللٌة، وأسباب التؽٌر الداللً ومظاهره، والوقوؾ على أهم نظرٌات دراسة المعنى.

 )مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المعلومات أو مراجع بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  المقرر الدراسً .  اذكر2. 

 اإلنترنت، والتغٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.             

 :خطط ٌمكن تنفٌذها لتحسٌن المقرر

 اإللمام بكل ما هو مستحدث وجدٌد فً استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم. 

 المنشورة وؼٌر المنشورة فً الجامعات والمجبلت والدورٌات العربٌة  مراجعة البحوث والدراسات
 .واألجنبٌة

 .االستفادة من مستجدات نتابج البحوث فً تطوٌر المقرر 

 ا فً طرابق التعلٌم والتعلملئلفادة منه تطبٌقًٌ  مجال اللؽة العربٌةكل جدٌد فً  تابعةم. 

 .تطبٌق استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة 

 ر بشكل دوري.مراجعة المقر 

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. المطلوب هنا وصٌؾ عام بالطرٌقة نفسها ال)مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  -ٓٔ

 :توصٌف عام للمقرر
 

 الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها:1. 

عدد  قائمة الموضوعات م

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 ونشأته، ومجاالته: علم الداللة: مفهومه، وأهمٌته، 1

 مفهوم علم الداللة وأهمٌته. -

 نشؤة علم الداللة فرعا من فروع علم اللؽة الحدٌث. -

 مجاالت علم الداللة. -

 عبلقة علم الداللة بعلوم اللؽة والعلوم األخرى. -

 علم الداللة وعلم العبلمات ) السٌمٌولوجبا (. -

2 3 

 الداللة فً الفكر اللغوي العربً: 2

 الفكر اللؽوي العربً القدٌم.الداللة فً  -

 الداللة فً الفكر اللؽوي العربً الحدٌث. -

3 2 

 أنواع الداللة: 3

 الداللة الصوتٌة. -

 الداللة الصرفٌة. -

2 3 
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 الداللة النحوٌة. -

 الداللة المعجمٌة. -

 الداللة السٌاقٌة. -
 العبلقات الداللٌة : 4

 الترادؾ .  -

 االشتمال ) التضمن ( . -

 التضاد. -

 اللفظً .المشترك  -

1 2 

 نظرٌات دراسة المعنى: 5

 النظرٌة اإلشارٌة. -

 النظرٌة التصورٌة. -

 نظرٌة التحلٌلٌة. -

 نظرٌة الحقول الداللٌة. -

 نظرٌة السٌاق. -

3 2 

 التغٌر الداللً: 6

 مفهوم التؽٌر الداللً. -

 أسباب التؽر الداللً. -

 مظاهر التؽٌر الداللً. -

2 3 

 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(: 2. 

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

ا   8ٕ     8ٕ=ٗٔ×ٕ الساعات المؤداة فعلٌا

 8ٕ     8ٕ=ٗٔ×ٕ الساعات المعتمدة

 

  خالل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  .1

 أسبوعٌاً.ثبلث ساعات 

 

ا لمخرجات التعلم  -1  ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع إلطار الوطنً للمؤهالت للمقرر وفقا
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

 .نظر إلى الشرح أسفل الجدول(ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم  :أوالا  -
ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - قٌاسها أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا
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من  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقرر أن ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجاللتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌس
 .مجاالت التعلم

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

 و.وأىميتو ونشأتو ومجاالتمفيوم عمم الداللة  ةعرفم 1-1
o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o  انًُضنٛخ.انزًشُٚبد 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o ٕٚخ.انًُبظشاد انهغ 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد انزؾشٚشٚخ

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  .رهخٛض انًبدح انؼهًٛخ 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o ٕٚخ.انًُبظشاد انهغ 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

التعرف عمى الجيود الداللية لمعمماء العرب القدماء  2-1
 .والمحدثين

 عمى أنواع الداللة في مستوياتيا المغوية. التعرف 3-1

 ظ.العالقات الداللية بين األلفا فيم 4-1

  .نظريات دراسة المعنىعمى أىم  التعرف 5-1

 معرفة مفيوم التغير الداللي وأسبابو ومظاىره. 6-1

  

 المعرفٌةالمهارات  2

 .أنواع الداللة في مستوياتيا المغويةالتفرقة بين  1_2
o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o االخزجبساد انؼالعٛخ. 

 ظ.العالقات الداللية بين األلفايدرك  2_2

 .نظريات دراسة المعنى يطبق ما درسو من 3-2

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

إششان انطالة فٙ  o القدرة على ممارسة العمل الجماعً. 3-1

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ٍٕٚفشٚك ػًم رك

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت أصُبء

 ػًم انًغًٕػخ.

o الة يالؽظخ رفبػم انط

أصُبء انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

ثبنًٓبو فٙ انٕلذ 

 تحمل مسإولٌة التعلم الذاتً والتطوٌر الشخصً. 3-2

3-3  

3-4  
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3-5  o  انهغٕٚخ ػمذ انًُبظشاد

 انغًبػٛخ. انذالنٛخ

 انًؾذد.

o  ٚخ لؼبٚب نغٕؽشػ

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.

3-6  

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 االتصال الشفهً والخطً بشكل فعال. 4-1
o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ.

o  ركهٛف انطالة ثؼًم

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .دالنٛخيٕػٕػبد 

o  أداء انٕاعجبد انًُضنٛخ

ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ. 

o  ٍرمٕٚى أداء انطالة ي

 ٔانؼشع. خالل األداء

o .رمٕٚى انزمبسٚش انكزبثٛخ 

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 انجالن ثٕسد.

o االػًبل انفٛذٕٚٚخ  رمٕٚى

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

 استعمال تقنٌة االتصاالت والمعلومات. 4-2

 استخدام األسالٌب اإلحصابٌة فٌما ٌتطلب ذلك  4-3

 استخدام األسالٌب الحسابٌة فٌما ٌتطلب ذلك  4-4

4-5  

4-6  

 حركٌة -مهارات النفسال 5

 ال تنطبق 5-1

  
5-2  

5-4  

5-5  

  

 

 خالل الفصل الدراسً:مهام تقوٌم الطالب جدول 5. 

اختبار، مشروع مثال: ) الطالبمهام التقوٌم المطلوبة من  م
 ، خطابة، تقدٌم شفهً، مالحظة......الخ(كتابة مقال، جماعً

 نسبته من التقوٌم النهائً األسبوع المحدد له

تكلٌف الطالب بكتابة مقالة عن طرٌق البحث فً المراجع  1

 عن )........................(
 %2 المحاضرة الثالثة

( 5: 3مشروع جماعً )مجموعة منتكلٌف الطالب بإعداد  2

 طالب عن موضوع ).......................(
 %5 المحاضرة الخامسة
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 % 10 المحاضرة السادسة ( 1:5اختبار الطالب فً المحاضرات من ) 3

عروض شفهٌة وذلك بتقسٌم الطالب  تكلٌف الطالب بإعداد 4

 14:7) لى مجموعات على المحاضرات من )إ

السابعة المحاضرات من 

 الى الرابعة عشر
3 % 

 % 10 الرابعة عشر ( 7:14اختبار الطالب فً المحاضرات من ) 5

6 
 الواجبات على البالك بورد تقوٌم

خالل المحاضرات من 

14:2 
10  % 

7 
 منتدٌات الطالب على البالك بورد تقوٌم

خالل المحاضرات من 

14:5 
10% 

 % 50 مجموع درجات األنشطة والواجبات  8

 50% االمتحان النهائً 9

 :همدعماإلرشاد األكادٌمً للطالب و ٔ

 ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌئة التعلٌمٌةأعضاء هٌئة التدرٌس ترتٌبات إتاحة 1. 

 (.  الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع    

 عبػتبْ أعجىػُب ورٌه ٌــ: 

 فُّب َخـ ِىمىػبد اٌّمشس. اٌطالةاإلجبثخ ػٓ اعتفغبساد 1).

 ػٍُ اٌذالٌخ.فٍ ِؼشفخ هشق اٌجذج فٍ وتت  اٌطالةِغبػذح 2). 

 فٍ  دالالد األٌفبظ. اٌطالة(. ِغبػذح 3

 اٌتٍ َخطئ فُهب. اٌذالٌُخفٍ تقذُخ ثؼل اٌّفبهُُ  اٌطالة(. ِغبػذح 4

 التعلّممصادر هـ. 

 : :الكتب المقررة المطلوبة1. 

الواردة فً قابمة المواد المرجعٌة  ، وٌمكن االستفادة من الكتبال ٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافه 

 .أدناه

 : (وغٌرها والتقارٌر المجالت العلمٌةالكتب ) قائمة بمواد مرجعٌة أساسٌة2. 
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 عٕخ إٌؾش إٌبؽشاعُ  اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

 –مكتبة المتنبً  ناصر اليذيمي مدخل إلى عمم الداللة
 الدمام

 م1ٕٔٓ

مكتبة االنجلو  إبراىيم أنيس داللة األلفاظ
 المصرٌة

 م98ٗٔ

 محمد عمى الخولى عمم الداللة
 مٕٔٓٓ دار الفبلح

 أحمد مختار عمر عمم الداللة
 م9ٕٓٓ القاهرة -عالم الكتب

دار ؼرٌب للطباعة  ستيفن أولمان المغةدور الكممة في 
 القاهرة -والنشر 

 م991ٔ
 

  :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرهاواإللكترونٌة  المواد3. 

mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة المصطفى 
http://www.alwaraq.net/index موقع الوراق 

http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم 
http://www.sdl.edu.sa/Pages/Default.aspx المكتبة الرقمية السعودية 

http://archive.org/ مكتبة أرشيف االنترنت 
  

  :واللوائح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمجأي 4. 

 ممغنط(.قرص ) الشعرٌة الموسوعة  -
 ممغنط(.قرص ) الشاملة الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  -12

)أي عدد المقاعد داخل  ة والمختبراتٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وغٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتال

 َتُ تذذَذ اٌمبػخ إٌّبعجخ ٌٍؾؼجخ ووفمبً ٌغؼخ اٌمبػخ ٌٍطالة وػذد اٌّمبػذ ثهب.

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات، 1. 

 دساعُخ ِجهضح ثبٌذبعت.لبػبد 

 :وغٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌانات2. 

 وعّبػبد ٌتغبػذ اٌّؼٍُ ػًٍ تىفًُ فىته اًٌ جُّغ اٌطالة ثبٌمبػخ. َتُ تجهُض اٌمبػبد ثاللو -

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
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 َتُ تجهُض اٌمبػخ ثأجهضح اٌؼشك إٌّبعجخ فُذَى ثشوجىتىس. -

 اٌمبػخ ثبٌغجىسح اٌزوُخ.َتُ تجهُض  -

 َتُ تىفًُ اٌغجىسح اٌزوُخ واٌجشوجىتىس ثبٌىّجُىتش. -

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها3. 

 ال ؽبعخ نًؼذاد يخزجش.

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق .د 

 :الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌساستراتٌجٌات الحصول على التغذٌة 1. 

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق 2.

 اٌزاتٍ. تمىٌَُا 

  ًاٌقف.اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخ 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 

 إجراءات تطوٌر التدرٌس:3. 

  وومغ أداح ٌمُبط اٌتفبػً داخً لبػخ اٌذسط.سَخ ثقىسح دوِشاجؼخ آساء اٌطالة واٌضِالء واٌشؤعبء ، 

 .وسػ ػًّ ودوساد تذسَجُخ ٌتُّٕخ ِهبساد أػنبء هُئخ اٌتذسَظ 

 .االجتّبػبد اٌذوسَخ ألػنبء اٌمغُ ٌتجبدي اٌخجشاد 

 .تىفُش اٌىعبئً اٌتؼٍُُّخ إٌّبعجخ ٌٍتخقـ 

 اسًتاتيجيات التعلم اظتستخدمة يف تطوير اظتهارات اظتعرفية:

 ِجّىػبد إٌمبػ اٌقغُشح.1.

 اٌضَبساد اٌُّذأُخ.2.

 دنىس إٌذواد ودٍمبد إٌمبػ.3.

 أعٍىة إٌّبظشح.4.

 تذًٍُ وتفغُش اٌّبدح اٌؼٍُّخ.5.

 اٌجذج اٌؼٍٍّ ِٓ ِقبدس اٌّؼٍىِبد.6.
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 اٌمشاءح إٌبلذح.7.

 والقدرة على حتمل اظتسئولية:اظتستخدمة يف تطوير مهارات العبلقات الشخصية مع اآلخرين، التعليم  اسًتاتيجيات
 .ئؽشان اٌطالة فٍ إٌّبلؾبد اٌجّبػُخ 

 .تىىَٓ فشَك ػًّ إلٔجبص اٌىاججبد 

 .تىٍُف اٌطالة ثبإلؽشاف ػًٍ إٌّبؽو غُش اٌقفُخ 

 .ػمذ إٌّبظشاد اٌجّبػُخ 

 :ة )العددية(مهارات االتصال، وتقنية اظتعلومات، واظتهارات اضتسابياسًتاتيجيات التعليم اظتستخدمة يف تطوير 
 .اٌّذبمشاد اٌقفُخ 

 .اٌتذسَجبد اٌؼٍُّخ 

 .تىٍُف اٌطالة ثتٍخُـ اٌّبدح وػشمهب ػجش أجهضح اٌؼشك 

 .تىٍُف اٌطالة ثاجشاء اٌجذىث ثبعتخذاَ اٌتمُٕخ اٌذذَخخ 

 َخؼًّ تمبسَش وتبثُخ ػٓ ِىمىػبد ٌغىتىٍُف اٌطالة ث. 

 إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسٌن مستقلٌن، 4. 

 والتبادل بصورة دورٌةا لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس من مؤسسة أخرى(:    

 .ِشاجؼخ اٌتقذُخ وتذلُك أوساق اإلجبثبد ِٓ ػنى هُئخ تذسَظ آخش 

 .فذـ اٌتقذُخ ِٓ ػنى خبسجٍ ػٕذ اٌذبجخ 

 َّىٓ اعتخذاَ وادذا أو أوخش ِٓ األعبٌُت اِتُخ:

  ٌجٕخ خبفخ ِٓ اٌمغُ.ػُٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ ثىاعطخ  وِشاجؼختذلُك  

 اٌتجبدي ثقىسح دوسَخً ٌتقذُخ االختجبساد ِغ هبلُ تذسَظ ِٓ ِإعغخ أخشي. 

 ٌاٌضِالء اٌزَٓ َذسعىْ ٔفظ اٌّمشس ثُٓتذلُك اٌّؾبسوخ واٌتجبدي فٍ اٌتقذُخ وا. 

 

 صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:5. 

 .ٌِشاجؼخ تىفُف اٌّمشس وِفشداته ثؾىً دوس 

 دىي تىصَغ اٌّىمىػبد وهشق اٌتمىَُ اٌّتجؼخ  اٌّمشس راته هُئخ اٌتذسَظ ِّٓ َمىَ ثتذسَظ اعتطالع آساء

 .وغُشهب

 .تذذَج ِقبدس اٌتؼٍُ اٌّشتجطخ ثبٌّمشس 

  ٍاٌذساعبد اٌٍغىَخاالعتفبدح ِٓ آساء اٌّختقُٓ ف . 

  :ًػٍُ األفىاداٌتؼشف ػًٍ ِذي اعتفبدح اٌطالة ِٓ هزا اٌّمشس فٍ ِمشساد أخشي راد اٌقٍخ ِخ  ،

 ٌُّذأٍ.وتقُُّ وتطىَش اٌذسوط، واٌتذسَت ا

 .  االهالع ػًٍ األثذبث فٍ ِجبي اٌتخقـ 

 .اعتخذاَ ٔتبئج تمىَُ اٌطالة فٍ تطىَش اٌّمشس 
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 .اٌّمبسٔخ ثّمشساد ِّبحٍخ فٍ جبِؼبد أخشي 

 جؼخ اٌذوسَخ ٌٍّمشس ِٓ لجً اٌمغُاٌّشا. 

 .ئػذاد تمبسَش ِٓ األعتبر 

 َُإٌتبئج ِٓ لجً سئُظ اٌمغُ. تمى 

 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 (2)نحو التوصٌف مقرر 

 عرب3202
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

 

  هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :تارٌخ التقرٌر      جامعة األمٌر سطام بن عبد العزٌز         . اسم المإسسة التعلٌمٌةٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

وقسم اللؽة  اللؽة العربٌةقسم  :القسم، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر.      باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

  العربٌة وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و .ه 

 عرب 8ٕٓٗ   رمز المقرر الدراسً:          ( ٙالنحو ) المقرر الدراسً:  . اسمٔ .و 

 (ٓ+ٓ+ٗ) أربع ساعات . عدد الساعات المعتمدة: ٕ .ز 

   :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ .ح 
 هذه البرامج(كل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 برنامجا اللؽة العربٌة واللؽة العربٌة وآدابها.

 النحو والصرؾلجنة أعضاء . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ .ط 
 

 المستوى السابع. السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ .ي 
 

  (:. المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدتٙ .ك 
  عربٕٕٓٔمدخل إلى النحو   

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 .ل 
 ال توجد

  . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 .م 
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٖٓ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٖٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٕٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 
 :تعلٌقات
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 :األهداف .ن 

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 أن ٌطبق  الطالب القواعد النحوٌة تحدثا وكتابة. 

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(. 

  محاولة تصمٌم كتاب وفق المإشرات لٌكون مرجعا للطالب.

التقدٌمٌة )نظام البوربوٌنت( و) نظام تخصٌص نسبة للتعلم اإللكترونً بإتاحة الفرصة لتقدٌم العروض 

 .الببلك بورد(

 .االستفادة من مستجدات البحوث فً خدمة المقرر

 .تطبٌق استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة

 .مراجعة المقرر بشكل دوري

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  -ٗ

  توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 التوابع

 أنواع التوابع .  -ٔ

 الفروق الدقٌقة بٌن هذه األنواع ، وبخاصة المتشابه منها.  -ٕ

 اإلتباع فً جمٌع أنواع اإلعراب وبجمٌع العبلمات األصلٌة والفرعٌة.  -ٖ

 إتباع المعرب بعبلمة فرعٌة بعبلمة أصلٌة.إتباع المعرب المبنً والعكس. -ٗ

 حقٌقة النعت والدالالت التً ٌفٌدها فً الجملة. -٘
 التمٌٌز بٌن الحقٌقً من النعت والسببً. -ٙ

 ساعتان األول

 .فٌها النعت بنوعٌه المنعوتاألمور التً ٌطابق  -8
 تحوٌل النعت الحقٌقً إلى سببً والعكس. -9

 األشٌاء التً ٌنعت بها. -ٓٔ
 .حكم تعدد النعت وقٌاسه على الخبر فً هذا -ٔٔ
 حكم قطع النعت، وإعراب النعت المقطوع. -ٕٔ
 حكم حذؾ المنعوت وإقامة النعت مقامه، وكذلك حذؾ النعت. -ٖٔ

 تانساع األول
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 حكم الفصل بٌن النعت والمنعوت. -ٗٔ

 .حقٌقة التوكٌد ، وأقسامه -ٔ
 .ألفاظ التوكٌد المعنوي -ٕ
 أمثلة من التؤكٌد ب)النفس( و)العٌن( لجمٌع حاالت المإكد. -ٖ
 مواضع التوكٌد ببقٌة ألفاظ التوكٌد المعنوي. -ٗ
 حكم توكٌد النكرة توكٌدا معنوٌا. -٘
 

 ساعتان الثانً

 .حكم توكٌد الضمٌر المتصل توكٌدا معنوٌا -ٖ
 اللفظً وما ٌمكن أن ٌستعمل فٌه.حقٌقة التوكٌد  -ٗ
 .توكٌد الضمٌر المتصل توكٌدا لفظٌا -٘
 الحروؾ الجوابٌة وؼٌر الجوابٌة فً توكٌدها توكٌدا لفظٌا. -ٙ

 ساعتان الثانً 

 حقٌقة عطؾ البٌان والتفرٌق بٌنه وبٌن التوابع إجماال. - ؾ ؾ
 التمٌٌز بٌن عطؾ البٌان والبدل المطابق. - ق ق
أو نكرة.وكونه علما عبلقة عطؾ البٌان بكونه معرفة  - ك ك

 أوؼٌره.
ما ٌستثنى من قاعدة كل ما صح أن ٌعرب عطؾ بٌان أعرب  - ل ل

 بدال.

 ساعتان الثالث 

حقٌقة البدل، وأوجه التشابه واالختبلؾ بٌن البدل، وعطؾ البٌان،  - م م
 والنعت،والتوكٌد.

 أنواع البدل مع األمثلة. - ن ن
 ما ٌقع فٌه اإلبدال بٌن الظاهر والضمٌر ، والعكس. - ه ه
 من اسم االستفهام واسم الشرط. اإلبدال - و و

 حكم وقوع البدل فً األفعال وفً الجمل. -٘ -8

 ساعتان الثالث

 حروؾ العطؾ ومعانٌها وإعرابها.وإعراب ما بعدها. -ٕٔ
، وجارة صراحة، ومضمرا )أن( بعدها ، : عاطفةأحوال )حتى( -ٖٔ

 .وابتدابٌة
 .أنواع الضمٌر المتصل فً حكم العطؾ علٌه -ٗٔ
، والعكس ، واالسم على الفعل المشبه  عطؾ الماضً على المضارع -٘ٔ

 للفعل.

 الرابع

 

 ساعتان

 أسلوب التعجب

 أشهر صٌػ التعجب السماعٌة مع استعمال أمثلة لها. -ٔ
 صٌؽتا التعجب القٌاسٌتان. -ٕ
 التمٌٌز بٌن صٌؽة التعجب وبعض التراكٌب المشبهة لها. -ٖ

 إعراب الصٌؽتٌن القٌاسٌتٌن للتعجب وتحلٌلهما إلى مكوناتهما. -ٗ

 ساعتان الرابع

 الشروط البلزمة لما ٌصاغ منه فعبل التعجب. -ٔ

 التعجب مما فقد بعض الشروط. صوغ فعلً -ٔٔ
 حكم حذؾ المتعجب منه. -ٕٔ

 حكم تقدٌم معمول فعل التعجب علٌه. -ٗ -ٖٔ

 ساعتان الخامس 

  الخامس  اختبار فصلً

 أسلوب التفضٌل

العبلقة بٌن اسم التفضٌل وفعلً التعجب: فٌما ٌصاؼان منه ، وفً صوغ  -ٖ

 ساعتان السادس 
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 ما خالؾ الشروط. 
 صور استعمال اسم التفضٌل. -ٗ
 األحكام النحوٌة المتعلقة بكل صورة. -٘

 .استعمال اسم التفضٌل بطرٌقة صحٌحة، مراعاة ما بعده وما قبله -ٗ -1ٔ

 أسلوب المدح والذم

 و)ببس( .صور فاعل )نعم(  -ٔ

 إعراب أسلوب المدح والذم  -ٕ

 حقٌقة المخصوص بالمدح والذم واألوجه الواردة فً إعرابه -ٖ

 حكم حذفه وٌمثل لذلك. -ٗ

 حقٌقة )ساء( وعبلقتها بؤسلوب الذم. -٘

 حقٌقة )حبذا( ومعناها، وإعراب المخصوص بعدها. -ٙ

 ساعتان السادس

 أسلوب النداء

 أداة وما تختص به.األدوات المستعملة فً النداء. ومفهوم كل  -ٔ
 ما تمتاز به )ٌا( عن ؼٌرها. -ٕ
 عبلقة المنادى بالمنصوبات، وحكمه النحوي. -ٖ
 أنواع المنادى الخمسة من حٌث الحد واإلعراب. -ٗ
الفروق بٌن المفرد فً باب النداء ، والمفرد فً باب الخبر والصفة والحال  -٘

 وصلة الموصول.

 ساعتان  السابع

والمركب المزجً واإلسنادي والعددي تصنٌؾ المنادى المثنى والجمع  -1
 ضمن أي نوع من أنواع المنادى.

 التراكٌب التً تعد من قبٌل الشبٌه بالمضاؾ . -8
 التمثٌل لجمٌع أنواع المنادى المبنً منه والمعرب.  -9

 وحكمه. نداء ما فٌه )أل( -ٓٔ
 خصوصٌة لفظ الجبللة )هللا( فً النداء. -ٔٔ
 طا ضبطا صحٌحا.نداء العلم الموصوؾ بـ)ابن( أو )ابنة( مضبو -ٕٔ

 

 ساعتان السابع 

 أقسام المنادى المضاؾ إلى ٌاء المتكلم، ومناداتها بطرٌقة صحٌحة. -ٖٔ
 حكم توابع المنادى. -ٗٔ
 ما ٌعطى حكم المنادى لو كان مستقبل ، وما ٌنصب.  -٘ٔ

 استعماالت )أٌها( و)أٌتها( وإعرابهما ، وما بعدهما. -ٙٔ

 ساعتان الثامن

 عبلقة االستؽاثة بالنداء. -1ٔ
 االستؽاثة ، وإعراب هذا األسلوب إعرابا مفصبل.أركان  -8ٔ

 الحرؾ الخاص المستعمل فٌه وحكم حذفه. -9ٔ

 ساعتان الثامن

الم المستؽاث به والم المستؽاث له، وضبطهما بالشكل فً جمٌع  -ٕٓ
 االستعماالت.

التفرٌق فً المعنى واالستعمال بٌن هذا األسلوب والنداء المقصود به  -ٕٔ
 التعجب.

 االستؽاثة فً مواقؾ مختلفة.استعمال أسلوب  -ٕٕ

 ساعتان التاسع

 العبلقة بٌن النداء والندبة.  -ٖٕ
ركنا أسلوب الندبة ، والحرفان المستعمبلن فٌه.والتؽٌٌر الحادث فً  -ٕٗ

 المندوب.

 ساعتان التاسع
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 ما ال ٌصح أن ٌكون مندوبا . -ٕ٘
 حكم المندوب من حٌث اإلعراب والبناء.  -ٕٙ
رد، ومضاؾ، ندب جمٌع األسماء الممكنة على اختبلؾ أنواعها من مف -1ٕ

 ومركب، وكشؾ الفرق بٌنها.

 حقٌقة ترخٌم المنادى. -8ٕ
 ما ٌرخم فً النداء وما ال ٌرخم. -9ٕ
 ما ٌحذؾ جوازا من آخر المنادى عند ترخٌمه. -ٖٓ
 ضبط آخر المنادى بعد ترخٌمه ضبطا دقٌقا، على اللؽتٌن فٌه. -ٖٔ

 ساعتان العاشر

  العاشر اختبار فصلً

 العدد وكناٌته

 أقسام العدد)مفرد، مركب،ألفاظ عقود(  -ٔ

 أحكام العدد والمعدود )التمٌٌز( تذكٌرا وتؤنٌثا فً جمٌع أحواله. -ٔ
 تمٌٌز العدد وضبطه بالشكل ، وإعرابه. -ٕ
 التفرٌق فً االستعمال بٌن سبق العدد للمعدود وسبق المعدود للعدد. -ٖ
 ما ٌبنى من األعداد وما ٌعرب. -ٗ

 

الحادي 

 عشر

 

 

 ساعتان

 

 

 

 

 العدد بالشكل بحسب تنوعه وإعرابه إعرابا كامبل.ضبط  -٘
 حقٌقة العدد المركب ، وبناإه على الفتح ، وما ٌستثنى من ذلك. -ٙ
استعمال العدد تابعا ومتبوعا.ومراعاة اختبلؾ طرٌقة الضبط بٌن التابع  -1

 والمتبوع.
العدد )ثمانٌة( بحسب تنوعه : مفردا ومركبا،و معطوفا علٌه وضبط آخره  -8

 بالشكل.

الحادي 

 عشر 

 ساعتان

 ألفاظ العقود وأحكامها وإعرابها. -9
صٌاؼة األعداد أوصافا على وزن فاعل، مع مراعاة أحكامها من  -ٓٔ

 حٌث التذكٌر والتؤنٌث.
 استعمال األعداد مفردة ومركبة ومعطوفا علٌها. -ٔٔ
 إدخال أداة التعرٌؾ )أل( على اختبلفها أحوالها. -ٕٔ

 ساعتان عشر الثانً

وٌلة قراءة صحٌحة مع مراعاة المعدود واإلعراب قراءة األعداد الط -ٖٔ
 والتمٌٌز.

 تؤثٌر العوامل فً العدد فً أثناء الجملة ومراعاة موضعه منها. -ٗٔ
 ألفاظ كناٌات العدد. -٘ٔ

 ساعتان الثانً عشر

 الموازنة بٌن )كم( االستفهامٌة  والخبرٌة فً المعنى واإلعراب. -ٙٔ

 تحوٌل )كم( االستفهامٌة إلى خبرٌة والعكس. -1ٔ

 التفرٌق بٌن )كم( و)كؤٌن(. -8ٔ

 استعمال )كذا( كناٌة للعدد.  -9ٔ

 

 الثالث عشر

 

 ساعتان

 ساعتان الثالث عشر تطبٌقات 

 ساعتان الثالث عشر تطبٌقات 

 ساعتان الرابع عشر تطبٌقات 
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 ساعتان الرابع عشر تطبٌقات 

 

 

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -ٖ
 ثبلث ساعات أسبوعٌا

 

وطرق قٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٗ
 ها:تدرٌس

 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

أن ٌعرؾ داللة التابع فً التراكٌب  ٔ-ٔ

 اللؽوٌة 
o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o  االخزجبساد انزؾشٚشٚخ

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  .رهخٛض انًبدح انؼهًٛخ 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

 األسالٌب النحوٌة  أن ٌعرؾ  1-2

 أحكام المنادى  أن ٌعرؾ   ٖ-1

 أن ٌعرؾ  أحكام العدد  

 

 مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2
  

 دروس محاضرات 

 إضافٌة
 المجموع أخرى العملً معامل

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
    ٗ×ٔٗ=٘ٙ - - - -    ٘ٙ 

 ٙ٘    - - - - ٙ٘=ٗٔ×ٗ       الساعات المعتمدة
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o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

 المهارات االدراكٌة 2

 أن ٌفرق الطالب بٌن التوابع المختلفة 2-1

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o .االخزجبساد انؼالعٛخ 

 ان ٌستخرج التوابع من نص أدبً  2-2

 على أن ٌطبق دراسة األسالٌب النحوٌة   ٖ-ٕ

آٌات قرآنٌة وأحادٌث نبوٌة وبخاصة 

 النداء

 المهارات اإلنسانٌة والعبلقات الشخصٌة 3

أن ٌظهر التزاما بالقٌم الخلقٌة فً إنجاز ما ٌسند  4-3

انطالة فٙ  إششان o إلٌه

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم إلَغبص

 انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ انًُبشؾ 

 غٛش انظفٛخ.

o  انهغٕٚخ ػمذ انًُبظشاد

 انغًبػٛخ. انذالنٛخ

o  رمٕٚى أداء انطبنت

 أصُبء ػًم انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انًُبلشخ انط

 ٘.ٔانؾٕاس انهغٕ

o نت يشالجخ انزضاو انطب

ثبنًٓبو فٙ انٕلذ 

 انًؾذد.

o ٕٚخ ؽشػ لؼبٚب نغ

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.
  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 أن ٌتواصل مع اآلخرٌن بطرٌقة فعالة 4-1

o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة ثزهخٛض

انًبدح ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد انًُضنٛخ

ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ. 

o  ٍرمٕٚى أداء انطالة ي

خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o .رمٕٚى انزمبسٚش انكزبثٛخ 

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 انًُزذٚبد. ػهٗ

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ انجالن 

 ثٕسد

 األخطاء النحوٌة خال من أن ٌعبر باسلوب سلٌم  4-2

 االتصال الشفهً والخطً بشكل فعالأن تنمو لدٌه  3-4

االتصاالت وٌوظفها فً تطوٌر ان ٌستخدم تقنٌة  4-4   

 مهاراته فً النحو

     4-5  

    

ستخدام االسالٌب الحسابٌة واإلحصائٌة فٌما أن ٌ

 ٌتطلب ذلك
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 حركٌة -مهارات النفسال 5

   ال ٌنطبق   5-1

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -٘
، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، تابة مقالك

نسبته من  األسبوع المحدد له
 التقوٌم النهائً

 %ٓٔ ممتد  مشاركة صفٌة  ٔ

 %ٓٔ ممتد ملؾ إنجاز ٕ

 %ٖٓ األسبوع السادس اختبار أعمال السنة ٖ

 %ٓ٘ نهاٌة الفصل الدراسً االختبار النهابً ٗ

٘    

ٙ    

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل ٕ

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 جدول الساعات اإلرشادٌة لؤلعضاء

 مصادر التعلّم - ه

 :الكتب المقررة المطلوبة -ٗٗ
الواردة فً قابمة المواد المرجعٌة  ، وٌمكن االستفادة من الكتبال ٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافه

 .أدناه

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة -٘ٗ

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

 شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك

تاب منحة الجلٌل لدمحم محًٌ الدٌن ك

 .عبد الحمٌد

ابن عقٌل الهمدانً 

 هـ9ٔٗٔ مكتبة دار التراثـ القاهرة المصري

 هـ ٖٔٗٔ المكتبة العصرٌة ـ بٌروت ابن هشام األنصاري مؽنً اللبٌب عن كتب األعارٌب

 ابن هشام األنصاري مالك.أوضح المسالك على ألفٌة ابن 
منشورات المكتبة 

 العصرٌة
 بدون

 بدون دار المعارؾ ـ مصر عباس حسن النحو الوافً
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 هـٖ٘ٗٔ مكتبة المتنبً د. محمود الدرٌنً النحو العربً

الشٌخ أبً البركات  اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ
 األنباري

 هـٗٔٗٔ المكتبة العصرٌة ـ بٌروت

التوضٌح أو شرح التصرٌح على 

 التصرٌح بمضمون التوضٌح فً النحو

الشٌح خالد األزهري 
تحقٌق دمحم باسل عٌون 

 السود
 مٕٓٓٓ بٌروت-دار الكتب العلمٌة

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد -ٙٗ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة

 

 المكتبة الشاملة -
 الرقمٌة السعودٌة.المكتبة  -
 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمجأي  -1ٗ

 ممغنط(.قرص ) الشعرٌة الموسوعة  -
 ممغنط(.قرص ) الشاملة الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  - و

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٔ
 مناسبةقاعة تدرٌسٌة     

 

 :وؼٌرها( الذكٌة والبرمجٌات اللوحاتو مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌانات -ٕ
 جهاز عرض بوربوٌنت

 إنترنت.
 مكبر صوت.
 سبورة ذكٌة.

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 التوجد   

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق .س 

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 
 ًّاألثذبث وأوساق اٌؼ 

 جبد/اٌطبٌالةإٌظش فٍ تظٍّبد اٌط. 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:وأخرى لتقاستراتٌجٌات -ٕ

 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

 .اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 بسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط.هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼ 

 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 دورات تدرٌبٌة فً طرابق تدرٌس التخصص. -
 تحلٌل المشكبلت الواردة فً نموذج تحلٌل المقرر الجدٌد. -
 ورش عمل حول المقرر -
 

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ
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مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

 طن الضعؾ لعبلجها.تحلٌل عٌنة من اختبارت الطبلب لتحدٌد مواطن القوة لتعزٌزها ، وموا

 قبل الزمبلء المراجعة للتصحٌح من

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

 االستفادة من تحلٌل النتابج اإلحصابٌة لتقوٌم الطبلب فً تحسٌن المقرر. -
 تحدٌث مصادر التعلم ومواكبة الجدٌد فٌها . -
 من آراء المختصٌن.االستفادة  -
 التقوٌم منقبل ربٌس القسم. -
 االطبلع على البحوث فً مجال التخصص. -

 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 دراسً: توصٌف مقرر 5مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 البالغة فً السنة النبوٌةتوصٌف مقرر 

  عرب3302
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

      هـ1ٖٗٔ    :تارٌخ التقرٌر    األمٌر سطام بن عبد العزٌزجامعة  : . اسم المإسسة التعلٌمٌةٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها.

 :عامة عنهمعلومات التعرٌف بالمقرر الدراسً و - أ

 عربٙٓٗٗ:           رمز المقرر الدراسً  الببلؼة فً السنة النبوٌة : . اسم المقرر الدراسًٔ -ٔ

 (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: ٕ -ٕ

 اللؽة العربٌة  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ -ٖ
 هذه البرامج(كل بدالً من إعداد قابمة ب)فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا 

 برنامجا اللؽة العربٌة واللؽة العربٌة وآدابها

 . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ -ٗ
 لجنة الببلؼة

 المستوى السابع . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ -٘
 

  المقرر)إن وجدت(:. المتطلبات السابقة لهذا ٙ -ٙ

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 -1

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة:8 -8
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٖٓ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

  :النسبة       التعلم اإللكترونً ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

 %ٕٓ :النسبة √ أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات

 

 

 :األهداف - ب
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 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 بنٌة وموضوًعا .معرفة  تؤثٌر الببلؼة فً البٌان النبوي ومدى ارتباطها بالسنة النبوٌة 

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

 

 )نظام البوربوٌنت( لتقدٌم العروض التقدٌمٌة للتعلم اإللكترونً بإتاحة الفرصة خصٌص نسبةت

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  - ج

 توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٙ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 مدخل إذل دراسة الببلغة  النبوية:   

 النفحة القرآنية (  –اظتنحة اإلعتية  –البيئة العربية  –مؤىبلت البيان النبوي : ) الفطرة النقية 

1 2 

 تعريف اضتديث وأقسامو .- 

 مراحل رتع  اضتديث وتدوينو.-

 1  2 

 شتات اضتديث النبوي :
 بُت البيان القرآين و البيان النبوي  -
 مراتب البيان البشري  - 
عظيم شواىد على البيان النبوي ) رسالتو عليو الصبلة والسبلم إذل ىرقل  - 

 (  الروم

 1 2 

 جهود العلماء يف دراسة الببلغة النبوية قدديا و حديثا  

 كتاب: )اجملازات النبوية(، للشريف الرضي:- -

طريقتو يف تناول األحاديث  –دسبب تأليفو  –عدد األحاديث اليت تناوعتا ج –مؤلفو ب -أ
 مثال على ذلك.-ه

 كتاب: )الصناعتُت(، أليب ىبلل العسكري:-

4 8 
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 مثال عليو. -عدد األحاديث اليت تناوعتا. ج -مؤلفو. ب-أ  
 كتاب: )ببلغة السنة( للرافعي :-

اظتزايا الثبلث للببلغة النبوية عند -عناصر الببلغة النبوية عنده. ج-مؤلفو. ب-أ
 حتليل من الكتاب ضتديث: )بعثت يف نفس الساعة(.-دالرافعي. 

 كتاب: )عبقرية ػتمد صلى هللا عليو وسلم( للعقاد:-

 مؤلفو. -أ  
 ؟ما الكلمة اليت خيتارىا العقاد وصفا لببلغة النيب -ب  
 ما اظتعاين اليت تشَت عتا ىذه الكلمة؟ -ج  
 ؽتا قالو عن ببلغة النيب  -د  

 حتليل ببلغي لبعض األحاديث النبوية من كتابو.-ه        

 خصائص التعبَت يف األدب النبوي 
 اختيار األلفاظ  

 الدقة يف األسلوب 
 الصورة يف األدب النبوي  

1 2 

 القصة يف البيان النبوي 
 ببلغة اظتثل يف اضتديث النبوي.

 البيان يف اضتوار يف اضتديث النبوي 

2 4 

 روائع من أقوال الرسول صلى هللا عليو وسلم 

 ) غتموعة من األحاديث الصحيحة  اظتختارة ، والوقوف على األلوان الببلغية فيها (   
 

4 8 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2

 دروس محاضرات 

 إضافٌة
 المجموع أخرى العملً معامل

المإداة الساعات 

 ً  فعلٌا
ٕ×ٔٗ=ٕ8 - - - - ٕ8 

 8ٕ - - - - 8ٕ=ٗٔ×ٕ الساعات المعتمدة
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 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -ٖ
 

 ساعات أسبوعًٌا ٖ

 

 ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٗ
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول           

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

معرفة منزلة الجمال المغوي في السنة  ٔ-ٔ
. 

o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد انزؾشٚشٚخ

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  .رهخٛض انًبدح انؼهًٛخ 

o .إػبدح إنمبء انًبدح انؼهًٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

معرفة جيود العمماء قديما وحديثا فـي  1-2
 استخراج بالغة السنة .

أســـــــباب بالغـــــــة ن يعـــــــرف الطالـــــــب أ ٖ-1
 النبي صمى هللا عميو وسمم .

البيان معرفة دور االبالغة في إبراز 
 والنبوي

 المعرفٌةالمهارات  2

أن يفرق بين جوانب البالغة المختمفة  2-1
 في البيان النبوي

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o .االخزجبساد انزشخٛظٛخ 

o .االخزجبساد انؼالعٛخ 

أن يســتخرج مــا يجــده مــن بالغــة فــي   2-2
 نصوص من الحديث الشريف

ن يطبق ما درسو مـن جوانـب البيـان أ ٖ-ٕ
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 النبوي في نصوص مماثمة
 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

القدرة على ممارسة العمل الجماعً  3-1

. 
o انطالة فٙ ششان إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

 انغًبػٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت أصُبء

 ػًم انًغًٕػخ.

o الة يالؽظخ رفبػم انط

أصُبء انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

 فٙ انٕلذ انًؾذد. ثبنًٓبو

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.

تحمل مسإولٌة التعلم الذاتً  3-2

 والتطوٌر الشخصً

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

االتصال الشفهً والخطً بشكل  4-1

 فعال.
o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد انًُضنٛخ

 ثبعزخذاو انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  ٍرمٕٚى أداء انطالة ي

 خالل األداء ٔانؼشع.

o  انزمبسٚش انكزبثٛخ.رمٕٚى 

o رؼهٛمبد انطهجخ ػهٗ  رمٕٚى

 انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ َظبو  رمٕٚى

 انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 انجالن ثٕسد.

o االػًبل انفٛذٕٚٚخ  رمٕٚى

 ػهٗ انجالن ثٕسد

استعمال تقنٌة االتصاالت  4-2

 والمعلومات.

استخدام األسالٌب اإلحصابٌة فٌما   

 ٌتطلب ذلك

استخدام األسالٌب الحسابٌة فٌما   

 ٌتطلب ذلك

 حركٌة -مهارات النفسال 5

   ال ٌنطبق 5-1

5-2   

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -٘
تابة ك، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، مقال

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

 %20 ؽتتد ْتث –عرض شفوي)مشاركة( أوراق عمل  ٔ
 %15 السادس  1اختبار أعمال السنة- ٕ
 %15 اضتادي عشر 2اختبار أعمال السنة- ٖ
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 %50 هناية الفصل االختبار النهائي ٗ
٘    

ٙ    

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل - د

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 .فٌما ٌخص موضوعات المقرر اإلجابة عن استفسارات الطالب

 التطبٌق على النصوص. فً مساعدة الطالب

 فً تنمٌة مهارتها  الطالب المتفوق مساعدة 

 . مفً التؽلب على مشكبلته مساعدة المتعثرٌن

 مصادر التعلّم -هـ       

 :. الكتب المقررة المطلوبةٔ

الواردة فً قابمة المواد المرجعٌة  ، وٌمكن االستفادة من الكتبال ٌوجد كتاب واحد ٌشمل مفردات المقرر وٌحقق أهدافه

 .أدناه

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة. ٕ 

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة 

 1222 ٣جدة، دار المدني، ط عبدالقاىر الجرجاني دالئل اإلعجاز

 م١٩٩١ القاىرة، مكتبة الخانجي عبدالقاىر الجرجاني أسرار البالغة

 د.عزة جدوع النبوية والسنة الكريم  البالغة في القرآن
الرياض، مكتبة الرشد، 

 ١ط
 م٢0١٣

 ٢00٩ مكتبة الرشد، الرياض غالب الشاويش. البالغة النبوية بين النظرية والتطبيق

 ١٩٩٩ بيروتالمكتب اإلسالمي،  دمحم الصباغ التصوٌر الفنً فً الحدٌث النبوي  
 ١٩٩٦ ٤القاىرة، مكتبة وىبة،ط محمد أبو موسى خصائص التركيب

 ١٩٩٤ ٤القاىرة، مكتبة وىبة،ط محمد أبو موسى دالالت التركيب
 ١٩٩٨ دار القمم، دمشق عبدالمحسن المٌدانً روابع من أقوال الرسول  
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 األدب النبوي
المكتبة التجارية الكبرى،  دمحم الخولً

 ١٩٦0 بيروت

 ١٩٩٧ مكتبة العبيكان، الرياض د. دمحم الدبل الخصابص الفنٌة فً األدب النبوي
 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد. ٖ

 

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index البراقمبقع 

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 //arabiyahhttp://www.imamu.edu.sa اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة

 www.ahlalhdeeth.com أىل الحديثممتقى 

 www.alecso.org المنظمة العربية

 

 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي ٗ

 ممغنط(.قرص ) الشعرٌة الموسوعة  - -
 ممغنط(.قرص )الشاملة  الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  - و

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://pdfbooks.net/vb/login.php
http://pdfbooks.net/vb/login.php
http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.alecso.org/
http://www.alecso.org/
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ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٔ
 

 الطبلبتدرٌسٌة مناسبة ألعداد قاعة 

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 نترنتاإل –بوٌنت  جهاز عرض بور

 ــ شبشخ ػشع ـ شجكخ رهفضٚضَٛخ طٕد يكجش

 أرفق قابمة بها(: كرها، أوفاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 ــ التوجد

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ز

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

 .اعتجبٔخ تمىَُ اٌطالة ٌٍّمشس 

 .إٌمبػ اٌجّبػٍ ِغ اٌطالة ألخز ِشئُبتهُ وِمتشدبتهُ اٌتطىَشَخ 

 . اختجبساد أػّبي اٌغٕخ 

 . االختجبساد اٌؾفىَخ 

 .اٌتذسَجبد واألٔؾطخ 
 ًّاألثذبث وأوساق اٌؼ 

 جبد/اٌطبٌالةإٌظش فٍ تظٍّبد اٌط. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق. ٕ

 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

 .اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف 

  ُٓفٍ تذسَظ اٌّمشس.اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسو 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ
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 التدرٌس  هٌبة دورات تدرٌبٌة ألعضاء

 (الجدٌد) نموذج تحلٌل تقرٌر المقرر  فً تقرٌر المقرر اقشة مشكبلت الفصل السابق الوارد ذكرهامن

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

  بلبنتابج االختبارات الفصلٌة والنهابٌة ومعرفة مواضع ضعؾ الطتحلٌل 

 مومشاركاته بلبتدقٌق أعمال الط

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

 مراجعة مفردات المقرر ومدى مبلءمتها للزمن المحدد

 . بلبلمستوى الط مراجعة محتوى المقرر ومدى مبلءمته

 تسجٌل المبلحظات فً الجانبٌن أعبله .

 .العمل على عبلج القصور فً أي من الجانبٌن

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 توصٌف مقرر دراسً :5مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 النقد األدبً الحدٌثتوصٌف مقرر 

 عرب3201
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

             هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :خ التقرٌرتؤرٌ ز جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌة: . اسم المإسسة التعلٌمٌٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 :معلومات عامة عنهبالمقرر الدراسً والتعرٌف  - أ

 عربٖٓٙٗ        الدراسً: مز المقررر    النقد األدبً الحدٌث. اسم المقرر الدراسً: ٔ -9
 (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: ٕ -ٓٔ

 البكالورٌوس :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ -ٔٔ
 هذه البرامج(كل برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب)فً حال وجود مقرر عام فً عدة 

 برنامجا اللؽة العربٌة واللؽة العربٌة وآدابها

 لجنة األدب والنقد. اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ -ٕٔ
 

 سابعالمستوى ال . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً:٘ -ٖٔ
 عربٔٓٙٔ  المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:. ٙ -ٗٔ
 الٌوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 -٘ٔ

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 -ٙٔ

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓ٘ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٕٓ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٕٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٓٔ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 :تعلٌقات

 

 :األهداف -2

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 دراسة  النقد األدبً الحدٌث وذلك من خالل البحث فً نشأته واتجاهاته وأهم مناهجه 

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  
 ربط أنشطة المقرر بمواقع أعضاء هٌئة التدرٌس . -3

 عة على كٌفٌة البحث عن القضاٌا النقدٌة المنو بٌقً داخل المكتبة لٌتعرف الطالبتخصٌص جزء تط -2
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 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  - ج

 توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 2 1 المصطلح النقدي الحدٌث: مفهومه،وعوامل تطوره 

 2 1 مستوٌات تؤثٌر النقد الؽربً فً العربً واإلٌجابٌات والسلبٌات

 اتجاهات النقد العربً الحدٌث ومدارسه:

 المدرسة اإلحٌابٌة:المرصفً:الوسٌلة األدبٌة إلى العلوم العربٌة
1 2 

 انزغذٚذ فٙ انُمذ: 

 لغطبكٙ انؾًظٙ :يُٓم انٕساد فٙ ػهى االَزمبد 

 :علم األدب عند اإلفرنج والعرب.روحً الخالدي المقدسً 

1 2 

 2 1 مدرسة الدٌوان فً النقد )كتاب الدٌوان(

 2 1 مدرسة المهجر)الؽربال(

 2 1 المنهج فً النقد العربً الحدٌث :مفهوم المنهج ، واألسس الفلسفٌة للمناهج

 2 1 المناهج الخارجٌة )السٌاقٌة(التارٌخً ،والنفسً ،واالجتماعً 

 2 1 المناهج الداخلٌة )النصٌة(البنٌوٌة 

 2 1 األسلوبٌة

 2 1 السٌمٌابٌة

 2 1 لؼبٚب انُمذ األدثٙ انؾذٚش:انٕؽذح انؼؼٕٚخ ٔانًٕػٕػٛخـب نشؤٚب انشؼشٚخ 

 2 1 الرمز ـاألسطورة

 2 1 الجمالٌة ـالمصطلح.-الشكل والمضمون ـاألدبٌة 

 28 14 مجموع األسابٌع وساعات االتصال الدراسً

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2
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 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
ٕ×ٗ=ٕ8 - - - - ٕ8 

 8ٕ - - - - 8ٕ=ٗ×ٕ الساعات المعتمدة

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -ٖ

 اأسبوعي ساعتان
 

 ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٗ
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - تعلم المقرر  أن تتسق مخرجاتبدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

أن ٌعرف الطالب  جهود مدرستً الدٌوان  -3 ٔ-ٔ

 والمهجر فً تطور حركة النقد األدبً الحدٌث.
o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o  انًُضنٛخ.انزًشُٚبد 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

 أن ٌعرف الطالب  أهم االتجاهات النقدٌة. 1-2

 أن ٌعرف  الطالب أهم المناهج النقدٌة الحدٌثة . ٖ-1

 المعرفٌةالمهارات  2

أن ٌدرك  الطالب حركة التطور فً النقد  -ٔ 2-1
o انجؾش ٔاالعزمظبء.  o  اخزجبساد
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 اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد o األدبً الحدٌث

o ٙاعزشارٛغٛخ انزؼهى انزجبدن. 

 انًضأعخ.

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o  االخزجبساد

 انؼالعٛخ.

 أن ٌمٌز الطالب بٌن المناهج النقدٌة المختلفة . 2-2

أن ٌجٌد الطالب الموازنة بٌن األجناس األدبٌة  ٖ-ٕ

 المختلفة .

ٌدرك الطالب تداخل األجناس األدبٌة فً أن  ٗ-ٕ

 العصر الحدٌث .

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

 ؟؟؟التعاون مع الزمبلء 3-1

o فٙ  انطالةششان إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم إلَغبص

 انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة ثبإلششاف

ػهٗ انًُبشؾ غٛش 

 انظفٛخ.

o  ٛخ األدثػمذ انًُبظشاد

 انغًبػٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت

أصُبء ػًم 

 انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انط

انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو

انطبنت ثبنًٓبو فٙ 

 انٕلذ انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

ؽشٚمخ انطبنت 

 يؼٓب.

 تقبل اآلراء الجدٌدة 3-2

  تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 االتصال الشفهً والخطً بشكل فعال. 4-1

o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة ثزهخٛض

انًبدح ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

 

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء انطالة

يٍ خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ 

 انجالن ثٕسد

 استعمال تقنٌة االتصاالت والمعلومات. 4-2

استخدام األسالٌب اإلحصابٌة فٌما   

 ٌتطلب ذلك

استخدام األسالٌب الحسابٌة فٌما ٌتطلب   

 ذلك

 حركٌة -مهارات النفسال 5

رمٕٚى انطالة يٍ   - o انًشكالد.ؽم  - oالقدرة على االستماع الجٌد للنماذج  5-1
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 انزؼهى انزؼبَٔٙ. - o ؟؟؟المقروءة

o - .انخشائؾ انزُْٛخ 

o - .نؼت األدٔاس 

خالل ؽهمبد 

 انًُبلشخ. 

o -  رمٕٚى االخزجبساد

 االنكزشَٔٛخ.

o -  رمٕٚى أَشطخ

  انًُزذٚبد

 القدرة على تذوق النصوص األدبٌة 5-2

  

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -9
تابة ك، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) التقوٌم المطلوبة من الطالبمهام  م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، مقال

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

 %ٖٓ احلادي عشر-السا ع اختبار حتريري  ٔ

 %٘ شلتد النشاط وادلشاركة ٕ

 %ٓٔ شلتد وواجبات أوراق عمل ٖ

 %٘ ممتد شفبياختبار  ٗ

 %ٓ٘ هناية الفصل ئينهاالمتحان اال ٘

 

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل ٖ

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

  ساعات ثالث

 مصادر التعلّم -5

 :الكتب المقررة المطلوبة .ٔ

 .و1997، داس َٓؼخ يظش، انُمذ األدثٙ انؾذٚش، دمحم غًُٛٙ ْالل -

 .و2116، دار النشر الدولً، الرٌاض، ؽهًٙ انمبػٕد، النقد األدبً الحدٌث -

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة .ٕ

 

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

 حسٌن المرصفً الوسٌلة األدبٌة إلى العلوم العربٌة
الهٌبة المصرٌة العامة 

 القاهرة، للكتاب
 م98ٕٔهـ/ٕٓٗٔ

 الحمصً قسطاكً منهل الوراد فً علم االنتقاد
المجلس األعلى للثقافة، 

 القاهرة
 هـ9ٔٗٔم/999ٔ
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المصطلح النقدي فً التراث األدبً 
 العربً

 هـٕٖٗٔ دار الشرق العربً دمحم عزام

 مٕٙٓٓ مكتبة النهضة المصرٌة أحمد الشاٌب  أصول النقد األدبً

 :المجبلت -
 مجلة الهبلل

 مجلة الببلؼة المقارنة

 مجلة عبلمات

 المعرفةمجلة عالم 

 مجلة الحداثة

 مجلة فصول

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد. ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة

 www.ahlalhdeeth.com أىل الحديثممتقى 

 www.alecso.org المنظمة العربية
 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي ٗ

 .الموسوعة العربٌة الشاملة )قرص مدمج(

 الشعرٌة  )قرص ممغنط(.الموسوعة 

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://pdfbooks.net/vb/login.php
http://pdfbooks.net/vb/login.php
http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.alecso.org/
http://www.alecso.org/
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 ممغنط(.قرص ) الشاملة الموسوعة 

 

 

 :المطلوبةالمرافق  -2

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٔ

  الطبلبلكل شعبة قاعة محاضرات مناسبة ألعداد. 

  مكتبة خاصة بالكلٌة مجهزة بؤدوات ووسابل التعلٌم. 

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 .مسرح للتدرٌب على بعض الفنون الدرامٌة

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق -3

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

  االعزجبَبد 

  ٍانطالةاعزخذاو ؽهمبد َمبػ يغ ػذد يؾذٔد ي . 

 . اخزجبساد أػًبل انغُخ 

 . االخزجبساد انشفٕٚخ 

 انزذسٚجبد ٔاألَشطخ. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق. ٕ

 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

 .اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف 

  اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس.اعتطالع آساء 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 
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 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

  انزشبٔس ٔرجبدل انخجشاد ثٍٛ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ 

من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق -ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

 

 عقد ورش عمل 

 حضبر دروس منبذجية 

 .احلبافز ادلادية وادلعنبية 

  .عقد  رامج تدريبية 

 بر لقاءات عومية و ندوات ذات عالقة مبضمبن ادلقرر و طرق تدريسو.حض 

 .تشجيع ادلشاركة وإ داء الرأي أثناء احملاضرات 

 إعداد أوراق حبثية قصًنة يف مبضبعات ادلقرر البتكويف اللط . 

 

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

  .مقارنة بٌن هذا المقرر فً هذه الجامعة والمقرر نفسه فً جامعة أخرىعقد  -

 ر.المقر مفردات حول آرابهم لمعرفة أخرى جامعات فً أساتذة إلى المقرر توصٌؾ إرسال -

 .  ذاته التخصص فً التدرٌس هٌبة أعضاء آراء استطبلع -

 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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                : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 مهارات الحدٌث واإللقاءتوصٌف مقرر 

 عرب3205
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

  هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :خ التقرٌرتؤرٌ ز جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌة: . اسم المإسسة التعلٌمٌٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و - أ

 عرب8ٓ٘ٗ: رمز المقرر الدراسً      مهارات الحدٌث واإللقاء. اسم المقرر الدراسً: ٔ -1ٔ

 (ٓ+ٓ+ٕساعتان )                    . عدد الساعات المعتمدة: ٕ -8ٔ

  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ -9ٔ
 هذه البرامج(كل إعداد قابمة ب)فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من 

 برنامجا اللؽة العربٌة واللؽة العربٌة وآدابها.

 اللؽة العربٌةأقسام أعضاء  . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ -ٕٓ
 

 المستوى السابع . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ -ٕٔ
 

 ال ٌوجد لهذا المقرر)إن وجدت(:. المتطلبات السابقة ٙ -ٕٕ
 

 

 ال ٌوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 -ٖٕ
 

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 -ٕٗ
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٔ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٓٗ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     
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 :تعلٌقات

 

 :األهداف - ب

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 يف الوغة العر ية اخللطايب واإللقائي أن جييد اللطالب مهارة التحدث

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

 تم إقراره عوى اللطالب.أليف كتاب متخصص  التدريب عوى مهارة التحدث ليت
 .دلمارسة  عض تدريبات التحدث إلكرتونيا البنسبة لوتعوم االلكرتوين  إتاحة النظام لولطصيص خت

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً -ج

  توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 التً  ٌنبؽً تناولها:الموضوعات  -ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 )مدخل نظري(

  طابة واإللقاءالداللة اللغوية واالصطبلحية ظتفهوم اطت -
 .طابة اإللقاءأمهية مهارة اطت -
ما  –ما خيتص بالرسالة  –ماخيتص باظتستقبل  –)ما خيتص باظترسل  لقاءمعايَت جودة اإل -

 خيتص بعملية التحدث(.

1 2 

 2 1 الرد عوى أسئوة ذاتية تتعوق  اللطفبلة أو وصف رحوة ضمن زلددات رئيسية            

عن مبضبع أو قضية معينة مع االستعانة  برقة تتضمن األفكار الرئيسة  عد االطالع  ديثاحل
 عوى منبذج مشا و وحتديد أفكاره الرئيسة ضمن رلمبعة تعوم تعاوين

  :مؤشرات أداء ادلعيار 
 أداء حتية اإلسالم يف البدء واخلتام . -1
 تبزيع النظر عوى احلاضرين . -2
 اإلعداد والتحضًن لوحديث . -3

2 4 
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 طبقات الصبت .تنبيع  -4
 تبظيف البقت . -5
ث عن تفسًن سبرة متبسلطة أو حديث نببي  عد االطالع عوى منبذج مشا و لسبرة أو دياحل

 حديث آخر: 
  :مؤشرات أداء ادلعيار 

  اإلضافة إىل ما سبق: 

 مراعاة الفروق الفردية  ٌن احلاضرين . -1
 التفريق  ٌن فئات احلاضرين . -2
 مراعاة احلال والبقت . -3
 التشجيع . -4

 

2 4 

 : عن مبضبع أو قضية معينة أمام اللطالب أو اللطالبات ديثاحل
 :مؤشرات أداء ادلعيار 

  اإلضافة إىل ادلعا ىًن السا قة 

 ادلبضبعية . -1
 احرتام آراء اآلخرين -2
 الرتكيز عوى ادلهم . -3
 اجلمع  ٌن اإلقناع والتأثًن. -4

 

2 4 

 أفراد )احلبار وادلناقشة( 6تزيد عن إدارة ندوة مصغرة والتحدث فيها ضمن رلمبعة ال 
  :مؤشرات أداء ادلعيار 

  اإلضافة إىل ادلعايًن السا قة

 إدارة احلبار .حسن  -1
 التحدث  الفصحى . -2
 .وضبح الصبت وادلخارج -3

2 4 

ث عن فكرة أو قضية اجتماعية  ذات أ عاد حجاجية  عد حتديد مبقفو منها دياحل
 ادلناظرة(والدفاع عن وجهة نظره )أسوبب 

  :مؤشرات أداء ادلعيار 
 مجيع ادلعايًن السا قة

2 4 

 4 2 ث عن فكرة معينة  شكل خلطايب يف مسرح أو قاعة خارجيةدياحل
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  :مؤشرات أداء ادلعيار 
 مجيع ادلعايًن السا قة.

 28 14 رلمبع األسا يع ووحدات االتصال الدراسي

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
ٕ×ٗ=ٕ8 - - - - ٕ8 

 8ٕ - - - - 8ٕ=ٗ×ٕ الساعات المعتمدة

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -ٖ
 

 واحدة أسبوعٌاساعة 

 

 ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٗ
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول        

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

 انزؼهى انًجبشش. o ديثأن يعرف  اللطالب آداب احل 1-1

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o  االخزجبساد

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

 السمات الرت بية لومتحدث يعرف اللطالبأن  1-2

 أن يعرف اللطالب صفات احلديث ادلتقن لغبيا 3-1
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o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o يغًٕػبد انُمبػ 

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد 

 .انهغٕٚخ

o سٚغ انؼهًٛخ.انًشب 

o  رهخٛض

انًؼهٕيبد 

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.
 المعرفٌةالمهارات  2

 ث.أن يلطبق اللطالب  آداب احلدي 2-1

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  انزؼهى اعزشارٛغٛخ

 .انزجبدنٙ

o  اخزجبساد

 انًضأعخ.

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o  االخزجبساد

 انؼالعٛخ.

 أن حيدد اللطالب أفكار احلديث ويصنفها 2-2

 أن يتبقع هناية احلديث. 3-2

 أن يصنف احلائق واآلراء 4-2

 أن يبازن  ٌن النصبص 5-2

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

أن يبدي اللطالب اىتماما  تلطبير قدراتو يف التحدث  3-1
 والقراءة

o ششان انطالة فٙ إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ انًُبشؾ 

 غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

 انغًبػٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت

أصُبء ػًم 

 انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انط

انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو

انطبنت ثبنًٓبو فٙ 

 انٕلذ انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ 

ٔيالؽظخ ؽشٚمخ 

 انطبنت يؼٓب.

 أن تتعزز لدى اللطالب مهارة التعاون مع اآلخرين 3-2

أن يستلطيع اللطالب إصلاز  عض ما يكوف  و  ضمن  3-3
 الفريق .

أن يظهر اللطالب التزاما  القيم األخالقية يف إصلاز ما  3-4
 يسند إليها وتقدديو . 

  مهارات االتصال ومهارات تقنية اظتعلومات واظتهارات العددية 4

 أن يتباصل اللطالب مع اآلخرين  لطريقة فاعوة  4-1
o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة ثزهخٛض

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 
 أن يعرب اللطالب  أسوب و عن ادلعوبمات األساسية    4-2
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أن يستلطيع اللطالب تبظيف التقنية احلديثة لتلطبير  4-3
 مهاراتو يف التحدث 

ػجش انًبدح ٔػشػٓب 

 أعٓضح انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  رمٕٚى أداء انطالة

يٍ خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد  رمٕٚى

ػهٗ  انطهجخ

 انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد  رمٕٚى

ػهٗ َظبو انجالن 

 ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد

 ػهٗ انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ 

 انجالن ثٕسد
 حركية -اظتهارات النفس 5

   ال ينلطبق 5-1

5-2    

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -٘
اختبار، مشروع مثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، تابة مقالك، جماعً

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

  %٘ٔ ممتدة عرض شفوي ) مشاركة (  ٔ

 %٘ٔ األسبوع السادس  اختبار أعمال السنة  ٕ

 %ٕٓ ممتدة نجاز(ملؾ اإل ) اختبارات قصٌرة ٖ

 %ٓ٘ نهاٌة الفصل الدراسً  االختبار النهابً  ٗ

٘    

ٙ    

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل - د

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً التعلٌمٌةوالهٌبة أعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 . التعرٌؾ بؤهمٌة الساعات المكتبٌة ودورها التكمٌلً •
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 وضع حلول عبلجٌة أو تطوٌرٌة لمهارتً االستماع والقراءة •

 .تار أستاذ المادة ٌومٌن على األقل باالتفاق مع الطبلبٌخ •

 ال تقل الساعات المكتبٌة عن ساعتٌن وٌراعى فٌها عدد ساعات الجدول التدرٌسً •

 

 

 مصادر التعلّم -هـ     

 :. الكتب المقررة المطلوبةٔ

انًبدح رطجٛمٛخ، ًٔٚكٍ االعزفبدح يٍ انكزت انزٙ رؼبنظ يٓبسح انزؾذس ثؼبيخ، ٔيٓبساد رذسٚظ انهغخ انؼشثٛخ، ٔانًٕالغ 

 اإلنكزشَٔٛخ، 

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة .ٔ

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

 ىـ1436 جامعة ادلوك سعبد السنيدي، فهد عبدالعزيز  الناجحصناعة ادلذيع 

دار الفاروق لالستثمارات  ليدز، دورثي  فن التحدث مع اآلخرين  وباقة
 ىـ 1431 الثقافية

 2117 مكتبة احلرية، القاىرة  عوي، أمحد إ راىيم زلمد .احرتف فنبن التحدث واإلقناع

 فن التحدث واإلقناع
ترمجة ماكبالف، وليم .ج. 

 1999 ، القاىرةدار ادلعارف وفيق مازن

مقار ة تداولية معرفية  -عندما نتباصل نغًن  
 آلليات التباصل واحلجاج 

 م 2112 أفريقيا الشرق  عبد السالم عشًن 

 م 2111 أفريقيا الشرق  احلسٌن زاىدي  التباصل ضلب مقار ة تكاموية لوشفهي 

   انفمٙد. إثشاْٛى  احترؾ التحدث واإلقناع
 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد. ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
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 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة
 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي ٗ

 ممغنط(.قرص ) الشعرٌة الموسوعة  -
 ممغنط(.قرص )الشاملة  الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  - و

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٔ
 قاعة تدرٌسٌة مناسبة ألعداد الطبلب/ الطالبات                 

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 نترنتاإل –جهاز عرض بور بوٌنت 

 طٕد يكجش

 

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ز

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

  االعزجبَبد 

http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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  ٍانطالةاعزخذاو ؽهمبد َمبػ يغ ػذد يؾذٔد ي . 

 . اخزجبساد أػًبل انغُخ 

 . االخزجبساد انشفٕٚخ 

 انزذسٚجبد ٔاألَشطخ. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق. ٕ

 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

 .اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

  ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس.دٍمبد إٌمبػ 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 دورات تدرٌبٌة ألعضاء التدرٌس 

 الجدٌد () نموذج تحلٌل تقرٌر المقرر  فً تقرٌر المقرر اقشة مشكبلت الفصل السابق الوارد ذكرهامن

 

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

 .ع ضعؾ الطبلب والطالباتنهابٌة ومعرفة مواضحلٌل نتابج االختبارات الفصلٌة والت

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

  تحدٌث مصادر التعلم للمقرر فً ضوء ما ٌستجد. 
 واإلفادة من نتابجها فً تحسٌن المقرر بلبتحلٌل النتابج اإلحصابٌة لتقوٌم الط. 

 التخصص  . االطبلع على األْتاث يف غتال 

 .استخدام نتائج تقوًن الطبلب يف تطوير اظتقرر 

 .اظتقارنة مبقررات ؽتاثلة يف جامعات أخرى 

 .اظتراجعة الدورية للمقرر من قبل القسم 

 .إعداد تقارير من األستاذ 

 النتائج من قبل رئيس القسم. تقوًن 
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  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

                                                                     

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 األكادٌمًالهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد 

 

 

 

 

 

 

 

 مصادر اللغة واألدبتوصٌف مقرر 

 عرب3202
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

  هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :خ التقرٌرتؤرٌ ز جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌة: . اسم المإسسة التعلٌمٌٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و - أ

 عرب 8ٓٙٗ :رمز المقرر الدراسً قراءة فً مصادر اللؽة واألدبالمقرر الدراسً:  . اسمٔ -ٙ

 (ٓ+ٓ+ٕساعتان )                    . عدد الساعات المعتمدة: ٕ -1

  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ -8
 هذه البرامج(كل قابمة ب)فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد 

 برنامجا اللؽة العربٌة واللؽة العربٌة وآدابها

 اللؽة العربٌةأقسام أعضاء  . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ -9
 

 السابع المستوى  . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ -ٓٔ
 

 ال ٌوجد المقرر)إن وجدت(:. المتطلبات السابقة لهذا ٙ -ٔٔ

 ال ٌوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 -ٕٔ
 

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 -ٖٔ

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٔ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٓٗ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 :تعلٌقات

 

 :األهداف - ب

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 قواعد القراءة الصحٌحة المعبرة فً نصوص من مصادر اللؽة واألدب. تطبٌق 
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)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

 . لتقدًن التدريبات اظتطلوبة إلكًتونيا بلبختصيص نسبة للتعلم االلكًتوين بإتاحة النظام للط
 .االستفادة من تقرير اظتقرر بعد تطبيق اطتطة فعليا يف تطوير اطتطة وحتسينها.

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً  - ج

  توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 اءة مهارات القر 
 قراءة النصوص قراءة صحيحة معربة

 ءة منوذجية مع مبلحظة اآليت:عرض نص وقراءتو قرا
 األخطاء .القراءة اطتالية من  -
 ربط الصوت بالرمز اظتكتوب -
 القراءة يف وحدات فكرية -

  ومن مث تدريب الطبلب على ما ورد يف القراءة النموذجية

2 4 

 4 2 قراءة نصوص ؼتتارة من كتاب )زىر اآلداب وذتر األلباب( للحصري القَتواين.

 4 2 قراءة نصوص ؼتتارة من كتاب )الكامل( للمربد

 4 2 من كتاب )البيان والتبيُت( للجاحظ.قراءة نصوص ؼتتارة 

 4 2 قراءة نصوص ؼتتارة من كتاب )األمارل( للقارل

 4 2 من اظتقدمة إذل مقالة )أىناء أم عزاء(طي )ؼتتارة من كتاب النظرات للمنفلو قراءة 

 4 2 قراءة ؼتتارة يف أحد كتب الرافعي أو طو حسُت أو العقاد 
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 28 14 االتصال الدراسيغتموع األسابيع ووحدات 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
ٕ×ٔٗ=ٕ8 - - - - ٕ8 

 8ٕ - - - - 8ٕ=ٗٔ×ٕ الساعات المعتمدة

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -ٖ
 

 أسبوعٌا  ثالث ساعات 

 

 ها:وطرق تدرٌسقٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٗ
 (اإلطار الوطنً للمإهبلتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  على قٌاسالتً تساعد ناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

 انزؼهى انًجبشش. o أن ٌعرؾ كٌفٌة القراءة فً كتب المصادر  1-1

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o  االخزجبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 انؼهًٛخ.

o يغًٕػبد انُمبػ 

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

 أن ٌعرؾ النوع المناسب من القراءة  1-2

 أن ٌعرؾ أهم مصادر اللؽة واألدب  3-1



 

 475انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.
 المعرفٌةالمهارات  2

 أن ٌقرأ النصوص قراءة سلٌمة 2-1

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o  انًزشبثٓبداعزشارٛغٛخ 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o .االخزجبساد انؼالعٛخ 

 أن ٌدرك العبلقة بٌن األفكار فً النص  2-2

 أن ٌفرق بٌن أنواع القراءة 3-2

 أن ٌناقش أفكار الكاتب 4-2

 أن ينقض صياغة النص  5-2

 ؤولٌة ستحمل المالشخصٌة والعالقات مهارات  3

 أن ٌبدي الطالب اهتماما بتطوٌر قدراته فً القراءة 3-1

o ششان انطالة فٙ إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ انًُبشؾ 

 غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

 انغًبػٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت

 انًغًٕػخ.أصُبء ػًم 

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انًُبلشخ انط

 ٘.ٔانؾٕاس انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

ثبنًٓبو فٙ انٕلذ 

 انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.

 أن تتعزز لدى الطالب مهارة التعاون مع اآلخرٌن 3-2

أن ٌستطٌع الطالب إنجاز بعض ما ٌكلؾ به   3-3

 ضمن الفرٌق .

أن ٌظهر الطالب التزاما بالقٌم األخبلقٌة فً إنجاز  3-4

 ما ٌسند إلٌها وتقدٌمه .

  مهارات االتصال ومهارات تقنية اظتعلومات واظتهارات العددية 4

 أن يتباصل اللطالب مع اآلخرين  لطريقة فاعوة  4-1

o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ثزهخٛض ركهٛف انطالة

انًبدح ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو انزمُٛخ 

 انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  ٍرمٕٚى أداء انطالة ي

خالل األداء 

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد انطهجخ  رمٕٚى

 ػهٗ انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ  رمٕٚى

 َظبو انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 انجالن ثٕسد.

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ انجالن 

أن يعرب اللطالب  أسوب و عن ادلعوبمات األساسية   4-2
 لونص ادلقروء

أن يستلطيع اللطالب تبظيف التقنية احلديثة لتلطبير  4-3
 القرائية  مهاراتو 
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 ثٕسد
 حركية -اظتهارات النفس 5

 التفاعل مع ادلباقف  القرائية ادلختوفة  5-1

o - .ؽم انًشكالد 

o - .َٙٔانزؼهى انزؼب 

o - .انخشائؾ انزُْٛخ 

o - .نؼت األدٔاس 

o -   ٍرمٕٚى انطالة ي

خالل ؽهمبد 

 انًُبلشخ. 

o -  االخزجبساد رمٕٚى

 االنكزشَٔٛخ.

o -  رمٕٚى أَشطخ

  انًُزذٚبد

 .توظٌؾ طبقات الصوت المختلفة فً القراءة  5-2

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:الطبلب  مهام تقوٌمجدول  -٘
تابة ك، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، مقال

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

من خالل التكويفات اآلتية  ))  اظتختلفةالقرائية خريطة اظتدى والتتابع للمهارات  ٔ
ا حتويل مضمبن -ضبا ط األداء والنلطق   –االلتزام  القباعد الوغبية يف القراءة 

دييز  ٌن األفكار الرئيسة  –لتمييز  ٌن األساليب ادلختوفة يف ادلقروء ا -ادلقروء 
 –احلكم عوى النص من حيث الدقة العومية وصحة الدليل   -والفرعية يف ادلقروء 

يبضح رأيو يف القيم -يقرتح عناوين  ديوة لومقروء  –يرسم خارطة معرفية لومقروء 
اختيار  –اختيار نص يتبافق مع ادلقروء يف الفكرة الرئيسة   -اليت يتضمنها ادلقروء 

يعول سبب تأييده لفكرة النص أو  –خيتوف مع ادلقروء يف الفكرة الرئيسة نص 
 رفضو (  

 %ٕٓ ممتدة 

 %٘ٔ السادس   ٔتحصٌلً الختبار اال ٕ

 %٘ٔ العاشر   ٕتحصٌلً الختبار اال ٖ

 %ٓ٘ نهاٌة الفصل الدراسً  اختبار نهابً  ٗ

٘    

ٙ    

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل - د

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 ًالتعرٌف بأهمٌة الساعات المكتبٌة ودورها التكمٌل . 

  لتنمٌة المهارات القرائٌة تطوٌرٌة وضع حلول عالجٌة أو 

 ٌختار أستاذ المادة ٌومٌن على األقل باالتفاق مع الطالب 



 

 477انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 ًال تقل الساعات المكتبٌة عن ساعتٌن وٌراعى فٌها عدد ساعات الجدول التدرٌس 

 

 

 مصادر التعلّم - ه

 

 :. الكتب المقررة المطلوبةٔ

انٕاسدح فٙ لبئًخ انًٕاد انًشعؼٛخ  ًٔٚكٍ االعزفبدح يٍ انكزت ،ال ٕٚعذ كزبة ٔاؽذ ٚشًم يفشداد انًمشس ٔٚؾمك أْذافّ 

 .أدَبِ

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌة) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة. ٕ 

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

 اٌجُبْ واٌتجُُٓ 
 اٌجبدع

 تذمُك ػجذ اٌغالَ هبسوْ 
 َ 1215 اٌمبهشح  –ِىتجخ اٌخبٔجٍ 

 1222َ اٌمبهشح -داس اٌفىش اٌؼشثٍ اٌذقشٌ اٌمُشوأٍ صهش اِداة وحّش األٌجبة

 1217َ ثُشود–داس اٌفىش  اٌّجشد اٌىبًِ

 َ 2712 ثُشود  –داس اٌىتبة اٌؼشثٍ  ِقطفً فبدق اٌشافٍ  ودٍ اٌمٍُ 

 1253َ اٌمبهشح  –اٌّىتجخ اٌتجبسَخ  أثى ػٍٍ اٌمبٌٍ  اِِبٌٍ 

 1214 ثُشود-داس اٌجًُ إٌّفٍىهٍِقطفً  إٌظشاد

فٌُٕ انمشاءح ٔيٓبساد االرظبل فٙ 

 ػٕء انًُٓظ انزكبيهٙ 
 و 2116ْـ 1437 انذيبو -داس انًزُجٙ  كًبل صػفش ػهٙ 

 و 2116-ْـ1437 داس انًؼشفخ انغبيؼٛخ  صٍٚ كبيم انخٕٚغكٙ انًٓبساد انهغٕٚخ

 2117 إسثذ  –ػبنى انكزت  دمحم فُذ٘ انؼجذ هللا أعظ رؼهٛى انمشاءح انُبلذح 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد. ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
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 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة
 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي ٗ

 مدمج( الموسوعة الشعرٌة )قرص

 الموسوعة الشاملة )قرص مدمج(

 

 :المطلوبةالمرافق  - ح

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٔ
  معمل صوتً – مناسبة ألعداد المستفٌدٌنقاعة تدرٌسٌة                  

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 نترنتاإل –جهاز عرض بور بوٌنت 

 طٕد يكجش

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 

 :ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق -ز            

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

  االعزجبَبد 

  ٍانطالةاعزخذاو ؽهمبد َمبػ يغ ػذد يؾذٔد ي . 

http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 . اخزجبساد أػًبل انغُخ 

 . االخزجبساد انشفٕٚخ 

 انزذسٚجبد ٔاألَشطخ. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق. ٕ

 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

 .اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف 

  اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس.اعتطالع آساء 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 دورات تدرٌبٌة ألعضاء التدرٌس 

 ) نموذج تحلٌل تقرٌر المقرر الجدٌد ( فً تقرٌر المقرر ذكرهااقشة مشكبلت الفصل السابق الوارد من

 

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

 .نهابٌة ومعرفة مواضع ضعؾ الطبلب والطالباتٌل نتابج االختبارات الفصلٌة والحلت

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

  تحدٌث مصادر التعلم للمقرر فً ضوء ما ٌستجد. 
  نتابجها فً تحسٌن المقررتحلٌل النتابج اإلحصابٌة لتقوٌم الطالبات واإلفادة من. 

 .  االطبلع على األْتاث يف غتال التخصص 

 .استخدام نتائج تقوًن الطبلب يف تطوير اظتقرر 

 .اظتقارنة مبقررات ؽتاثلة يف جامعات أخرى 

 .اظتراجعة الدورية للمقرر من قبل القسم 

 .األساتذة الزائرون حملاضرات أستاذ اظتقرر 

 .إعداد تقارير من األستاذ 

 النتائج من قبل رئيس القسم. تقوًن 
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  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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 اٌّغتىي اٌذساعٍ

 اٌخبِٓ
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 : توصٌف مقرر دراس5ًمرفق رقم 

 

 

 

 

 العربٌة السعودٌةالمملكة 

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 دب السعودياألتوصٌف مقرر 

 عرب3502
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

  هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :خ التقرٌرتؤرٌ ز جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌة: . اسم المإسسة التعلٌمٌٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 .وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و -2

 عربٙٓ٘ٗ :رمز المقرر الدراسً          األدب السعودي. اسم المقرر الدراسً: ٔ -ٗٔ

 (ٓ+ٓ+ٕ) ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: ٕ -٘ٔ

  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ -ٙٔ
 هذه البرامج(كل )فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد قابمة ب

 برنامجا اللؽة العربٌة واللؽة العربٌة وآدابها

 لجنة األدب والنقد.. اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ -1ٔ
 

 ثامنال . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً:٘ -8ٔ
 

 الٌوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:ٙ -9ٔ
 

 الٌوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 -ٕٓ
 

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 -ٕٔ

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٙ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٓٔ :النسبة      √ التعلم اإللكترونً ب     

 %ٕٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

  :النسبة  المراسبلت ث     

 %ٓٔ :النسبة √ أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات
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 :األهداف -1

 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 الشعرٌة و النثرٌة. نبؤبرز الفنو اإللمام -

 التعرؾ على مظاهر التجدٌد التً حدثت فً األدب السعودي. -

 معرفة الفنون السردٌة الحدٌثة وأبرز أعبلمها ونماذجها. -

 الحدٌث ونماذج منها. يالتعرؾ على فن القصة القصٌرة فً األدب السعود -

 التعرؾ على أهم أعبلم الرواٌة فً األدب السعودي . -

 

لتقنٌة  )مثل االستخدام المتزاٌدالمقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

  

 ببحوث تتصل بموضوعات المقرر. بلبتكلٌؾ الطـ 

 .بلبعقد حلقات نقاش أدبٌة مع الطـ 

 ـ إستضافة أدباء وشعراء من أدباء المملكة العربٌة السعودٌة .

تطبٌقً من المحاضرة لبلطبلع داخل المكتبة على النماذج اإلبداعٌة لدى أدباء المملكة ـ تخصٌص جزء 

 العربٌة السعودٌة.

 

 فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(مستخدمة ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً -ج    

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٔ

ساعات  عدد األسابٌع الموضوعاتقائمة 

 التدرٌس 

مقدمة تارٌخٌة عن الحركة األدبٌة التً سبقت توحٌد المملكة،وأثر دعوة -ٔ

 الشٌخ دمحم بن عبدالوهاب،وسمات أدب هذه المرحلة وأبرزأعبلمه.

ٔ ٕ 

 ٕ ٔ العوامل المإثرة فً األدب السعودي -ٕ

 االتجاهات الفنٌة فً الشعر السعودي:

 االتجاه التقلٌدي:  -أوال

تطور الشعر التقلٌدي فً األدب السعودي )الؽزل ـالمدٌح  -ٔ

ٔ ٕ 
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 ـالرثاء(.

 ٕ ٔ االتجاه التقلٌدي وخصابصه الموضوعٌة والفنٌة وأشهر أعبلمه.-ٕ

 التجاهات التجدٌدٌة:ا- -ثانٌا

 ٕ ٕ الرومانسٌة،حصابصها الموضوعٌة والفنٌة،وأشهر شعرابها. -ٔ

 ٕ ٔ خصابصها الموضوعٌة والفنٌة،وأشهر شعرابها موضوعاتها،  الواقعٌة،-ٕ

 ٕ ٔ الرمزٌة، خصابصها الموضوعٌة والفنٌة،وأشهر شعرابها-ٖ

 القوالب الشعرٌة المستحدثة:-ٗ

 قصٌدة النثر وموقؾ النقاد والشعراء منها. -الشعر الحر

ٔ ٕ 

 فنون النثر فً األدب السعودي المعاصر:

 ٕ ٔ المقالة،تعرٌفها،أنواعها،وأشهر أعبلمها . -ٔ

 ٕ ٔ القصة القصٌرة-ٕ

 ٕ ٔ الرواٌة فً األدب السعودي -ٖ

 ٕ ٔ المسرحٌة فً األدب السعودي -ٗ

 ٕ ٔ السٌرة الذاتٌة فً األدب السعودي-٘

 8ٕ ٗٔ المجموع

 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -3

 دروس محاضرات 

 إضافٌة
 المجموع أخرى العملً معامل

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
ٕ×ٔٗ=ٕ8 - - - - ٕ8 

 8ٕ - - - - 8ٕ=ٗٔ×ٕ الساعات المعتمدة
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 خالل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -5
فً المنزل للتدرٌب،والمذاكرة وإجادة المهارات من  اساعات أسبوعٌثبلث إلى  ٌحتاج الطالب

 .خبلل التطبٌق المستمر

 

ا لمخرجات التعلم  -2 وطرق قٌاسها طرق واتساقها مع إلطار الوطنً للمؤهالت للمقرر وفقا
 ها:تدرٌس

 (اإلطار الوطنً للمؤهالتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .أمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  ى قٌاسالتً تساعد علناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

ا عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق  ، مع مالحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقرر لتشكل معا
 .من مجاالت التعلم أن ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول               

 م
ا لإلطار الوطنً  مخرجات التعلم وفقا

 لمؤهالتل
 طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات

 المعرفة 1

تطور األغراض التقلٌدٌة معرفة  3-3

 فً الشعر السعودي

o .انزؼهى انًجبشش 

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  االخزجبساد انزؾشٚشٚخ

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  .رهخٛض انًبدح انؼهًٛخ 

o نًبدح انؼهًٛخ.إػبدح إنمبء ا 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انهغٕٚخ انًُبظشاد. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

الفنون المستحدثة فً  التعرف على 1-2

 الشعر السعودي

 تٌارات الشعر السعودي تعرف 1-1

 المعرفٌةالمهارات  2

أهمٌة األدب  الطالب دركأن ٌ 3-2

  .انجؾش ٔاالعزمظبء o للنفس اإلنسانٌة

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o .اخزجبساد انًضأعخ 

o .االخزجبساد انزشخٛظٛخ 

o .االخزجبساد انؼالعٛخ 
 درك أثر الشعر فً الحٌاةأن ٌ 2-2

درك مراحل تطور الفنون أن ٌ 1-2
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 النثرٌة الحدٌثة

 ؤولٌةستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3-1

 التعاون مع الزمالء 3-2

 تقبل اآلراء الجدٌدة
o ششان انطالة فٙ إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

 انغًبػٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت أصُبء

 انًغًٕػخ.ػًم 

o الة يالؽظخ رفبػم انط

أصُبء انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو انطبنت

 ثبنًٓبو فٙ انٕلذ انًؾذد.

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ ٔيالؽظخ 

 ؽشٚمخ انطبنت يؼٓب.
 تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4-1

االتصال الشفهً والخطً بشكل  4-2

 فعال.
o .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ.

o ؼًم ركهٛف انطالة ث

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

o  أداء انٕاعجبد انًُضنٛخ

 ثبعزخذاو انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o ء انطالة يٍ رمٕٚى أدا

 خالل األداء ٔانؼشع.

o .رمٕٚى انزمبسٚش انكزبثٛخ 

o رؼهٛمبد انطهجخ ػهٗ  رمٕٚى

 انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد ػهٗ َظبو  رمٕٚى

 انجالن ثٕسد.

o  ٗرمذٚى االخزجبساد ػه

 انجالن ثٕسد.

o االػًبل انفٛذٕٚٚخ  رمٕٚى

 ػهٗ انجالن ثٕسد

استعمال تقنٌة االتصاالت  

 والمعلومات.

استخدام األسالٌب اإلحصابٌة فٌما   

 ٌتطلب ذلك

استخدام األسالٌب الحسابٌة فٌما   

 ٌتطلب ذلك

 حركٌة-مهارات النفسال 5-1

القدرة على االستماع الجٌد  5-2

 للنماذج المقروءة
o - .ؽم انًشكالد 

o - .َٙٔانزؼهى انزؼب 

o - .انخشائؾ انزُْٛخ 

o - .نؼت األدٔاس 

o -   رمٕٚى انطالة يٍ خالل

 ؽهمبد انًُبلشخ. 

o -  رمٕٚى االخزجبساد

 االنكزشَٔٛخ.

o - رمٕٚى أَشطخ انًُزذٚبد  
  

 خالل الفصل الدراسً:مهام تقوٌم الطالب جدول -5
، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 ، خطابة، تقدٌم شفهً، مالحظة......الخ(كتابة مقال

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

 %10 اضتادي عشر-السابع اختبار حتريري  3

 %5 ؽتتد النشاط واظتشاركة 2
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 %30 ؽتتد وواجبات أوراق عمل 1

 %5 ممتد شفوياختبار  3

 %50 هناية الفصل امتحان هناية الفصل 5

 

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل-د        

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل اقدمذكر ا) طالب

 أسبوع(.  

 عقد لقاء إرشادي. -
 مساعدة اضتاالات اظتتعثرة . -
 دعم اظتواىب -

 األسبوع.ساعتان يف 

 مصادر التعلّم - ه

 :الكتب المقررة المطلوبة .ٔ
 .مٕٙٓٓفً األدب السعودي وفنونه واتجاهاته ونماذج منه ،د.دمحم الشنطً، دار األندلس، حابل، 

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) قابمة بمواد مرجعٌة أساسٌة .ٕ

 عٕخ إٌؾش اعُ إٌبؽش اعُ اٌّإٌف اعُ اٌىتبة

 2006 ، الرياضمكتبة الرشد ػتمد جبلء إدريس السعودي اضتديثاألدب 
 2004 النادي األديب ّتدة. حسن النعمي  رجع البصر قراءات يف الرواية السعودية

 2006 دار العلم للمبليُت، بَتوت شيخ أمُت بكري  اضتركة األدبية يف اظتملكة العربية السعودية
 2005 دار الصميعي، الرياض ػتمد بن عبدهللا العوين اظتقالة يف األدب السعودي اضتديث

االجتاىات الفنية للقصة القصَتة يف اظتملكة 
 1995 نادي القصيم األديب، بريدة مسعد عيد العطوي العربية السعودية

 مراجع إضافٌة: 
 هـ.ٖٗٗٔ،لسعودي،جامعة الملك سعود،الرٌاضاألدب الحدٌث فً نجد،د.دمحم بن سعدبن حسٌن ،كرسً األدب ا

، نادي المدٌنة المنورة األدبً، المدٌنة الشعر الحدٌث فً المملكة العربٌة السعودٌة خبلل نصؾ قرن ،د.عبدهللا الحامد

 م. 988ٔالمنورة، 

 م999ٔهـ/ٕٓٗٔ، دار ابن سٌنا، الرٌاض، فن القصة فً األدب السعودي الحدٌث ،د.منصور الحازمً

 م.988ٔهـ/8ٓٗٔدار العلوم، الرٌاض، ، عودٌة،دمحم الشامخالنثراألدبً فً المملكة العربٌة الس
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 ٘ٓٗٔاتجاهات الشعر المعاصر فً المملكة العربٌة السعودٌة ،د.عبدهللا الحامد،مطابع مإسسة الجزٌرة للنشر ،الرٌاض،

، ٔحركات التجدٌد فً الشعر السعودي المعاصر ،د.عثمان الصالح العلى الصوٌنع،مطابع الفرزدق،الرٌاض،ط

 هـ.8ٓٗٔ

 هـ.ٗٔٗٔ، ٔطوي، مكتبة التوبة ، الرٌاض،طد.مسعد عٌد الع الرمز فً الشعر السعودي ،

 .هـ8ٔٗٔ ، ٔط السٌرة الذاتٌة فً األدب السعودي، عبد هللا الحٌدري،  دار المعراج الدولٌة، الرٌاض،

 المجبلت األدبٌة الصادرة عن النوادي األدبٌة مثل:)حقول ،عبلمات،قوافل( -

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد .ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة
 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي ٗ

 ممغنط(.قرص ) الشعرٌة الموسوعة  -
 ممغنط(.قرص )الشاملة  الموسوعة  -

 

 :المطلوبةالمرافق  .د 

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٔ
 . ةلبقاعة محاضرات مناسبة ألعداد الط لكل شعبة -

 مكتبة خاصة بالكلٌة مجهزة بؤدوات ووسابل التعلٌم . -

 مسرح للتدرٌب على بعض الفنون الدرامٌة . -

 

 :وؼٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 

 

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 عمى اإللقاء الشعري البتدريب الط مسرح

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ذ

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

 

  االعزجبَبد 

 يٍ انطالةبد َمبػ يغ ػذد يؾذٔد اعزخذاو ؽهم . 

 . اخزجبساد أػًبل انغُخ 

 . االخزجبساد انشفٕٚخ 

 انزذسٚجبد ٔاألَشطخ. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق. ٕ

  اٌتؾبوس وتجبدي اٌخجشاد ثُٓ أػنبء هُئخ اٌتذسَظ 

 ثاػذاد أوساق ثذخُخ لقُشح فٍ ِىمىػبد اٌّمشس تىٍُف اٌطالة 

 اٌزاتٍ.َُ ٌتمىا 

 .اعتخذاَ أداح ٌمُبط اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ
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 عقد ورش عمل 

 حضبر دروس منبذجية 

 .عقد  رامج تدريبية 

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 من مإسسة أخرى(:

  االختبارات التحريرية 

  التقبمي ادلستمر 

 إعداد حببث وعروض يف ادلقرر 

 .اختبارات دورية شفبية يف ملطوع كل زلاضرة 

 قراءة اإلجا ات  عد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القبة ونقاط الضعف. 

 لتطوٌرها:صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط -٘

 لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعؾ فً هذا المقرر  لقاءات دورٌة مع الطبلب -

 عقد مقارنة بٌن هذا المقرر فً هذه الجامعة والمقرر نفسه فً جامعة أخرى  -

 رالمقر مفردات حول آرابهم لمعرفة أخرى جامعات فً أساتذة إلى المقرر توصٌؾ إرسال -

 . ذاته التخصص فً التدرٌس هٌبة أعضاء آراء استطبلع -

 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت
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                : توصٌؾ مقرر دراسً٘مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً الهٌئة الوطنٌة

 

 

 

 

 

 

 

 مقرر مشروع البحثتوصٌف 

 عرب3203
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 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 

  هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٙ     :خ التقرٌرتؤرٌ ز جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌة: . اسم المإسسة التعلٌمٌٔ

كلٌة التربٌة بالخرج، كلٌة التربٌة بالدلم،  كلٌة العلوم بحوطة بنً تمٌم، كلٌة العلوم  :القسم /. الكلٌةٕ

أقسام اللؽة العربٌة، وأقسام اللؽة العربٌة  القسم :، كلٌة اآلداب بوادي الدواسر باألفبلج، كلٌة العلوم بالسلٌل

 وآدابها

 :معلومات عامة عنهالتعرٌف بالمقرر الدراسً و - أ

 عرب8ٓ9ٗ : رمز المقرر الدراسً       مشروع البحث. اسم المقرر الدراسً: ٔ -ٔ

 (ٓ+ٓ+ٕساعتان )                    . عدد الساعات المعتمدة: ٕ -ٕ

)فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً  :الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج ٖ -ٖ

 هذه البرامج(كل من إعداد قابمة ب
 برنامج اللؽة العربٌة وبرنامج اللؽة العربٌة وآدابها -ٗ

 اللؽة العربٌةأقسام  اءأعض . اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن المقرر الدراسً: ٗ -٘
 

 ثامنالمستوى ال . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: ٘ -ٙ
 

 ال ٌوجد رر)إن وجدت(:. المتطلبات السابقة لهذا المقٙ -1
 

 ال ٌوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 1 -8
 

 . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الربٌس للمإسسة التعلٌمٌة: 8 -9
 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 %ٓٔ :النسبة      √ قاعة المحاضرات التقلٌدٌة أ

 %ٓٗ :النسبة      √ اإللكترونً التعلم ب     

 %ٖٓ :النسبة √ تعلٌم مدمج )تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت(  ت     

 %ٕٓ :النسبة √ المراسبلت ث     

  :النسبة  أخرى هـ     

 

 :تعلٌقات

 

 :األهداف -ب          
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 هدؾ المقرر الربٌس ؟ما . ٔ

 يف اللغة العربية  مشروعا ْتثيا مناسباالطالب  قدمأن ي

)مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المقرر الدراسً .  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-ٕ

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

 لطبلب والطالبات لتقدًن التدريبات اظتطلوبة إلكًتونياختصيص نسبة للتعلم االلكًتوين بإتاحة النظام ل

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. ال نفسها الطرٌقةبالمطلوب هنا وصٌؾ عام )مبلحظة: توصٌف المقرر الدراسً -ج

  توصٌؾ عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التً  ٌنبؽً تناولها: -ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع
ساعات 

 التدرٌس 

 مدخل نظري:

 طرق الكتابة العلمية ومنهجية البحث والتوثيق 

2 4 

 2 1 اختيار موضوع البحث .

 2 1 وضع خطة البحث.

 4 2 رتع اظتادة العلمية

 تدريب الطبلب على تقنيات الكتابة العلمية ،

 وإبداء اظتلحوظات على ػتاوالهتم الكتابية

2 4 

 8 4 إعداد البحث وإخراجو .

 4 2 مناقشة البحث.

 28 14 غتموع األسابيع ووحدات االتصال الدراسي
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   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2

 المجموع أخرى العملً معامل إضافٌة دروس محاضرات 

الساعات المإداة 

 ً  فعلٌا
ٕ×ٔٓ=ٕٓ - - - ٕ×ٗ=8 ٕ8 

 8ٕ 8=ٗ×ٕ - - - ٕٓ=ٓٔ×ٕ الساعات المعتمدة

 

 خبلل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(ساعات تعلم  -ٖ
 

 أسبوعٌا ثبلث ساعات

 

وطرق قٌاسها طرق واتساقها مع ئلطار الوطنً للمإهبلت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  -ٗ
 ها:تدرٌس

 (للمإهبلتاإلطار الوطنً الخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم )ٌحدد الجدول التالً 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(

ا  -  .ؤمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثا

أن  ، مع مبلحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقررلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

ا لإلطار الوطنً ل مخرجات التعلم م  طرق القٌاس تدرٌس المقرر استراتٌجٌات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

 انزؼهى انًجبشش. o لغويأن يعرف  الطالب مهارات البحث ال 1-1

o .انًُبلشخ انفؼبنخ 

o .انزؼهى انُشؾ 

o  .انًؾبػشاد انظفٛخ 

o  األثؾبس انفشدٚخ

 ٔانغًبػٛخ.

o .انمشاءح انخبسعٛخ 

o .انزًشُٚبد انًُضنٛخ 

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد انهغٕٚخ. 

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض انًؼهٕيبد

o  االخزجبساد

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانشفٓٛخ.

o  .انًُبلشبد انظفٛخ 

o  .انٕاعجبد انًُضنٛخ 

o  رهخٛض انًبدح

 انؼهًٛخ. 

o  إػبدح إنمبء انًبدح

 ٛخ.انؼهً

o  يغًٕػبد انُمبػ

 انظغٛشح.

o انًُبظشاد 

 .انهغٕٚخ

 لغويأن يعرف الطالب أبرز مناىج البحث ال 1-2

 لغويأىم أصول كتابة البحث الأن يعرف  3-1
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ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

 انؼشع.

o .انًشبسٚغ انؼهًٛخ 

o  رهخٛض

انًؼهٕيبد 

ٔػشػٓب ػجش 

 أعٓضح انؼشع.
 المعرفٌةالمهارات  2

 يف البحث. أن يطبق الطالب قواعد الكتابة العلمية 2-1

o انجؾش ٔاالعزمظبء.  

o اعزشارٛغٛخ انًزشبثٓبد 

o  اعزشارٛغٛخ انزؼهى

 .انزجبدنٙ

o  اخزجبساد

 انًضأعخ.

o  االخزجبساد

 انزشخٛظٛخ.

o  االخزجبساد

 انؼالعٛخ.

أن يتمكن الطالب من ْتث قضية أو مشكلة  2-2
مستخدما مصادر متنوعة للوصول إذل استنتاجات 

 صحيحة

جوانب اطتلل يف غتال معُت أن يبُت الطالب  3-2
مستعمبل أسلوب البحث يف إثبات افًتاضاتو أو 

 نفيها

 أن يناقش الطالب أفكار الباحثُت مبديا رأيو اطتاص 4-2
 يف ْتثو

 ؤولٌة ستحمل المالعالقات الشخصٌة ومهارات  3

أن يبدي الطالب اىتماما بتطوير قدراتو العلمية  3-1
 والبحثية 

o فٙ ششان انطالة إ

 انًُبلشبد انغًبػٛخ

o  ركٍٕٚ فشٚك ػًم

 إلَغبص انٕاعجبد.

o  ركهٛف انطالة

ثبإلششاف ػهٗ 

 انًُبشؾ غٛش انظفٛخ.

o ٛخ ػمذ انًُبظشاد األدث

 انغًبػٛخ.

o  رمٕٚى أداء انطبنت

أصُبء ػًم 

 انًغًٕػخ.

o  يالؽظخ رفبػم

الة أصُبء انط

انًُبلشخ ٔانؾٕاس 

 ٘.انهغٕ

o  يشالجخ انزضاو

انطبنت ثبنًٓبو فٙ 

 لذ انًؾذد.انٕ

o  ٛخ أدثؽشػ لؼبٚب

افزشاػٛخ 

ٔيالؽظخ ؽشٚمخ 

 انطبنت يؼٓب.

 أن تتعزز لدى اللطالب مهارة التعاون مع اآلخرين 3-2

أن يستلطيع اللطالب إصلاز  عض ما يكوف  و  ضمن  3-3
 الفريق .

أن يظهر اللطالب التزاما  القيم األخالقية يف إصلاز ما  3-4
 يسند إليها وتقدديو . 

  مهارات االتصال ومهارات تقنية اظتعلومات واظتهارات العددية 4

 انًؾبػشاد انظفٛخ. o أن يتباصل اللطالب مع اآلخرين  لطريقة فاعوة  4-1

o .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

o  ركهٛف انطالة

ثزهخٛض انًبدح 

ٔػشػٓب ػجش أعٓضح 

o  أداء انٕاعجبد

انًُضنٛخ ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ. 

o  رمٕٚى أداء انطالة

يٍ خالل األداء 

 أن يعرب اللطالب  أسوب و عن ادلعوبمات األساسية    4-2

أن يستلطيع اللطالب تبظيف التقنية احلديثة لتلطبير  4-3
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 انؼشع. ث بحمهاراتو يف ال

o  ركهٛف انطالة ثإعشاء

انجؾٕس ثبعزخذاو 

 انزمُٛخ انؾذٚضخ.

o  ؼًم انطالة ثركهٛف

رمبسٚش كزبثٛخ ػٍ 

 .يٕػٕػبد نغٕٚخ

 ٔانؼشع.

o  رمٕٚى انزمبسٚش

 انكزبثٛخ.

o رؼهٛمبد  رمٕٚى

انطهجخ ػهٗ 

 انًُزذٚبد.

o انٕاعجبد  رمٕٚى

ػهٗ َظبو انجالن 

 ثٕسد.

o  رمذٚى االخزجبساد

 جالن ثٕسد.ػهٗ ان

o االػًبل  رمٕٚى

انفٛذٕٚٚخ ػهٗ 

 انجالن ثٕسد

أن يستعمل اللطالب األساليب اإلحصائية واحلسا ية  
 عند احلاجة إليها.

 حركية -اظتهارات النفس 5

   ال ينلطبق 5-1

5-2    

  

 

 خبلل الفصل الدراسً:مهام تقوٌم الطبلب جدول  -٘
تابة ك، اختبار، مشروع جماعًمثال: ) مهام التقوٌم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقدٌم شفهً، ، مقال

نسبته من التقوٌم  األسبوع المحدد له
 النهائً

 % 15 اطتامس  خطة البحثكتابة  ٔ

 %15 التاسع التعامل مع اظتراجع وأمانة النقل ٕ

 %10 األسبوع اضتادي عشر تنفيذ توجيهات اظتشرف ٖ

 %10 األسبوع الثاين عشر تقبل النقد ٗ

 %50 هناية الفصل الدراسي تنفيذ اظتشروع ٘

 :همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل -ٕ

الخاص لكل لبلستشارات واإلرشاد األكادٌمً والهٌبة التعلٌمٌةأعضاء هٌبة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -ٔ
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خبلله أعضاء هٌبة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

 . التعرٌؾ بؤهمٌة الساعات المكتبٌة ودورها التكمٌلً •

 ات البحث.اروضع حلول عبلجٌة أو تطوٌرٌة لمه •
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 ٌختار أستاذ المادة ٌومٌن على األقل باالتفاق مع الطبلب •

 فٌها عدد ساعات الجدول التدرٌسً ال تقل الساعات المكتبٌة عن ساعتٌن وٌراعى •

 مصادر التعلّم -1

 :. الكتب المقررة المطلوبةٔ

 . و2114، داس انًؼبسف، انمبْشح، انجؾش األدثٙ، د. شٕلٙ ػٛف

 :(وؼٌرها والتقارٌر المجبلت العلمٌةالكتب و) بمواد مرجعٌة أساسٌةقابمة . ٕ 

 سنة النشر اسم الناشر اسم اظتؤلف اسم الكتاب
 1999 دار الفكر العريب، القاىرة د. عوي جباد اللطاىر . منهج البحث األديب 

 1989 دار الشروق، جدة د.عبدالبىاب أ ب سويمان. كتا ة البحث العومي صياغة جديدة 

 2117 مكتبة الفالح، القاىرة د.رحبي مصلطفى عويان البحث العومي أسسو مناىجو أساليبو إجراءاتو 
 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وؼٌرهاواإللكترونٌة  المواد. ٖ

 mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة ادلصلطفى

 http://www.alwaraq.net/index مبقع البراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم

 /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah اجلمعية العومية السعبدية لوغة العر ية

 /http://www.alukah.net األلبكة

 /http://www.iwan7.com اإليبان

 /http://www.alarabiyah.ws صبت العر ية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.php منتديات الكتب ادلصبرة
 

 

 :واللوابح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتالبرمج مواد تعلٌمٌة أخرى مثل. أي ٗ

 (.قرص مدمج)الموسوعة الشعرٌة   -

 الشاملة  )قرص ممؽنط(.الموسوعة  -

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 :المطلوبةالمرافق  -3

ة والمختبرات )أي عدد ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق بٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  
 :(، وؼٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وؼٌرها المختبرات،والمبانً )قاعات المحاضرات،  -ٙ
 تدرٌسٌة مناسبة ألعداد الطبلب قاعة                 

 

 :وؼٌرها( والبرمجٌاتاللوحات الذكٌة و . مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌاناتٕ

 نترنتاإل –جهاز عرض بور بوٌنت 

 طٕد يكجش

 كرها، أو أرفق قابمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-ٖ

 

 ٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره وتق - ب

 

 :من الطبلب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التؽذٌة الراجعة-ٔ

  االعزجبَبد 

  ٍانطالةاعزخذاو ؽهمبد َمبػ يغ ػذد يؾذٔد ي . 

 . اخزجبساد أػًبل انغُخ 

 . االخزجبساد انشفٕٚخ 

 انزذسٚجبد ٔاألَشطخ. 

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق. ٕ

 اٌزاتٍ.ٌتمىا َُ 

  اٌتفبػً اٌٍفظٍ داخً اٌقف.اعتخذاَ أداح ٌمُبط 

 .اعتطالع آساء اٌضِالء اٌّؾبسوُٓ فٍ تذسَظ اٌّمشس 

 .دٍمبد إٌمبػ ثُٓ اٌطالة فٍ ِىمىع ِٓ ِىمىػبد اٌّمشس 

 .هشح األعئٍخ ػًٍ اٌطالة ٌٍتذمك ِٓ اوتغبة اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌّتنّٕخ فٍ اٌذسط 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات-ٖ

 دورات تدرٌبٌة ألعضاء التدرٌس 



 

 511انظفؾخ  جامعة األمٌر سطام بن عبدالعزٌز -وكالة الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  - اللؽة العربٌةخطة 
 

 ) نموذج تحلٌل تقرٌر المقرر الجدٌد ( فً تقرٌر المقرر اقشة مشكبلت الفصل السابق الوارد ذكرهامن

 

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -ٗ

االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح 

 من مإسسة أخرى(:

 .نهابٌة ومعرفة مواضع ضعؾ الطبلب والطالباتحلٌل نتابج االختبارات الفصلٌة والت

 صؾ إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-٘

  ما يستجد .حتديث مصادر التعلم للمقرر يف ضوء 
 واإلفادة من نتائجها يف حتسُت اظتقرر. لنتائج اإلحصائية لتقوًن الطبلبحتليل ا 
 .  االطبلع على األْتاث يف غتال التخصص 

 .استخدام نتائج تقوًن الطبلب يف تطوير اظتقرر 

 .اظتقارنة مبقررات ؽتاثلة يف جامعات أخرى 

 .اظتراجعة الدورية للمقرر من قبل القسم 

  تقارير من األستاذ.إعداد 

 النتائج من قبل رئيس القسم. تقوًن 
 

 

  التوقٌع:    اسم أستاذ المقرر:
  اسم أستاذ الخبرة المٌدانٌة:   تارٌخ استكمال التوصٌف:

   التوقٌع:  اسم منسق البرنامج:
    ارٌخ استالم التوصٌف:ت

 

 

 

 


