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 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الفصل الثاني –الثالث وى المست

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1

 %0 - التعليم المدمج  2

 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3

 %0 -  عن بعدالتعليم  4

 %0 -  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يشتمل المقرر على مفهوم األدب الحديث، التعريف بعصر النهضة األدبية الحديثة، المدارس األدبية في العصر 

الحديث، مدرسة اإلحياء، مدارس التجديد، مدرسة الديوان، جماعة أبوللو، أدب المهجر فنونه وخصائصه 

 الرواية، المسرحية، المقال.وأعالمه، حركة الشعر الحر، األجناس األدبية الحديثة، القصة، 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 معرفة نشأة األدب الحديث -

 معرفة تطور األدب الحديث -

 معرفة المدارس األدبية الحديثة، وخصائص آدابها. -

 اِّكتساب القدرة على دراسة نصوص األدب الحديث. -

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 ر يتعرف على مفهوم األدب الحديث والمصطلحات المتعلقة به. ونشأته وتطوره  1.1

 ر .األدب الحديث واتجاهات مدارس يصف  1.2

 ر األدبية الحديثة األجناسيفّسر طبيعة تطور  1.3

  المهارات 2

 ر التطورات الحادثة في أشكال الكتابة. يكتشف 2.1

 ر الخصائص لكّلِّ مدرسة. يستنبط 2.2

 ر مقنعة  بحجج عقلية يبرر آراءه 2.3

 ر .المعاجمو ،يستخدم البرامج الحاسوبية ...2

  الكفاءات 3

 ر .يختار النصوص األدبية وفق منهجٍ علمّيٍ دقيق 3.1

 ر يحلل النصوص 3.2

 ر العمليقود فريق  ...3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع قائمة الموضوعات م

 مدخل للتعريف بالمقرر ومراجعه وإجراءات تنفيذه وتقويمه  1
 األول

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف وتقديم عام عن أطواره الكبرى  األدب الحديثمفهوم  2

  لألدب الحديثالنشأة التاريخية  3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف  األدب الحديثمصطلحات  4

  األدب الحديثأعالم  5
 الثالث

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف : سياقاتها وتطوراتهااألدب الحديثاِّتجاهات  6

 االتجاه اإلحيائي 7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف االتجاه اإلحيائي 8

 االتجاه اإلحيائي 9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مدارس التجديد: ظهورها ونشأتها  10

 مدرسة الديوان 11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مدرسة الديوان 12

 ساعة ونصف السابع مدرسة أبوللو 13
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 ساعة ونصف مدرسة أبوللو 14

 أدب المهجر: نشأته ومدارسه 15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف أدب المهجر: أعالمه 16

 المهجر: فنونه أدب 17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف أدب المهجر: خصائصه 18

 حركة الشعر الحر: ظهورها وسياقها التاريخي 19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الشعر الحر: أعالمه 20

الحادي  الشعر الحر: التجربة وآفاقها 21

 عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الشعر الحر: البنية والرؤية 22

 األجناس األدبية الحديثة: مواضعات نشأتها 23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف القصة: خصائصها الفنية  24

 القصة: وظائفها 25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الرواية: خصائصها الفنية 26

 الرواية: وظائفها 27
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف وأساليبهاالمسرحية: طرائق كتابتها  28

الخامس  المقال: طرائق كتابتها وأساليبها 29

 عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراجعة تقويم 30

   المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

يففتففعففرف عففلففى مفففففهففوم األدب الففحفففديفففث  

 والمصطلحات المتعلقة به. ونشأته وتطوره

 إلقاء المحاضرات.

 الحوار.

 المناقشة والمدارسات.

 ورش عمل.

تكليف الطالب بكتفففابفففة: 

بحوث في مجال دراسففته، 

 وتقويمها

 اختبار تحريري.

 أسئلة مباشرة.

 بحوث.

1.2 
 عروض مشاهدة. .األدب الحديث واتجاهات مدارس يصف 

 

 واجبات منزلية.
 

3.3 
ر طبيعووووة تطور  األدبيوووة  األجنوووواسيفسوووووووووّ

 الحديثة

 الحوار.

 المناقشة والمدارسات.
 

اختبار عملي على 

 برامج الحاسوب.

 واجبات منزلية

 المهارات 2.0

2.1 

التطورات الحففادثففة في أشففففففكففال  يكتشففففففف

 إلقاء المحاضرات. الكتابة.

 الحوار.

 المناقشة والمدارسة.

 ورش عمل.

تحكيم: المدارسة 

 )السمنار(

تحكيم: مناقشات 

 الطالب

تففحففكففيففم: أدائففهففم فففي 

 ورشة العمل

 المناقشة والمدارسة. الخصائص لكّلِّ مدرسة. يستنبط 2.2
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.3 
واجبفات مقفدمفة ببرامج   مقنعة  بحجج عقلية يبرر آراءه

 حاسوبية متخصصة.

 الكفاءات 3.0

3.1 

يختار النصففففففوص األدبية وفق منهجٍ علمّيٍ 

 .دقيق

دراسة نصوص مختارة 

تُطبق عليها مفردات 

المقرر وموضوعاته، 

تكليف الطالب بكتابة: 

بحوث في مجال دراسته، 

 وتقويمها.

 اختبار تحريري. بحوث

 أسئلة مباشرة.

 ورشة العمل

3.2 

 يحلل النصوص

 ورش عمل

 مناقشات بين الطلبة

نار(مدارسة  مِّ  )سِّ

تحكيم: المدارسة 

 )السمنار(

تحكيم: مناقشات 

 الطالب
 

3.3 

 يقود فريق العمل

 الحوار.

 المناقشة والمدارسة.

 ورش عمل.

تحكيم: المدارسة 

 )السمنار(

تحكيم: مناقشات 

 الطالب
 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع واجب منزلي 1

 %10 السادس بحث 2

 %30 الثامن االختبار النصفي 3

 %5 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

منشورات دار جامعة جيوسي، الشعر العربي الحديث، سلمى خضراء ال -

 .1987كولومبيا، نيويورك 

محمد مصففففففطفى هدارة، دراسففففففات في األدب العربي الحديث، دار العلوم  -

 م.1986العربية للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة األولى: 



 

 
1

0

6 

 المساندةالمراجع 

عالء الدين رمضان، ظواهر فنية في لغة الشعر العربي الحديث،  -

 م.1996ب، دمشق، الطبعة األولى: منشورات اتحاد الكتّاب العر

أضواء على األدب العربي المعاصر، دار الكتاب العربي،  .أنور الجندي -

 م.1968بيروت، الطبعة األولى: 

عمر الفففدسففففففوقي، في األدب الحفففديفففث، دار الفكر العربي، بيروت:  -

 م.2000

 اإللكترونيةالمصادر 

www.alfaseeh.com 

www.shamela.ws  

www.alwaraq.net       

 مجالت مختصة في نشر دراسات حديثة -  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب 30قاعات تستوعب  إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 جهاز عرض البيانات،

 ال توجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة مراقبة  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

والملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .Nلملحق ( اQMSإدارة الجودة )

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية. -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. -

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة  تطبيق النموذج

(QMS ( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 

خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم 

من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا  ومستوى العمل الذي يطلب

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب 

من متطلبات تطبيق التوازن  ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

 (. QMS ،C.5.8 (b)واالعتدال )نظام إدارة الجودة )

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في 

ذ (. قد يأخذ ذلك شكل أخQMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

 (QMS C.5.9عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 7 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 8 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2
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1

1

0 

  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 األولالفصل  – رابعالمستوى ال

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 7402353 الحديثتاريخ األدب 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %0 -  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة 45 محاضرات 1

 ال توجد ستوديوأو معمل  2

 ال توجد إضافيةدروس  3

 ال توجد تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 0 المشاريع /إعداد البحوث 4

 0 )تذكر(أخرى  5

 45 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يشتمل هذا المقرر على المفاهيم األولية لألدب السعودي، حالة األدب السعودي قبل النهضة، نهضة األدب 

السعودي األسباب والمظاهر، مصادر دراسة األدب السعودي، االتجاه اإلحيائي، االتجاهات التجديدية، أعالم 

لرواية، المقال، المسرحية، االتجاهات النقدية، والسيرة الذاتية وأدب الرحالت الشعراء، فنون النثر، القصة، ا

 والقصة القصيرة جدا.
  الهدف الرئيس للمقرر. 2

اإللمام بتاريخ الحركة األدبية في السعودية ومسيرتها، ومراحل تطور األدب السعودي شكالً ومضمونًا حتى 

 الحاضر.العصر 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

يتعرف على حالة األدب السفففففعودي قبل النهضفففففة، وبعدها واالتجاهات التجديدية،  1.1

 ومصادر دراسة األدب السعودي، واالتجاهات التجديدية فيه  وأعالم الشعراء،.

 ر

ويدرس االتجاهات  فنون النثر، القصة، الرواية، المقال، المسرحية، يميّز بين 1.2

 النقدية فيما كتب عن األدب السعودي

 ر

  المهارات 2

 س حالة األدب السعودي قبل النهضة، وبعدها بينيقارن  2.1

 س بوضوح االتجاهات التجديدية في األدب السعودي ومصادره وفنونه  يشرح 2.2

  الكفاءات 3

 ر يستخدم ضمن فريق منظم قدراته في مناقشة علمية عن األدب السعودي 3.1

 ر يستخدم وسائل التقنية الحديثة في تعلم وتعليم األدب السعودي 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع  قائمة الموضوعات م

 حالة األدب السعودي قبل النهضة. 1
 األول

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف األدب السعوديمصادر دراسة  2

 نهضة األدب السعودي األسباب والمظاهر. 3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف نهضة األدب السعودي األسباب والمظاهر. 4

 االتجاه اإلحيائي 5
 الثالث

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف االتجاه اإلحيائي 6

 االتجاه اإلحيائي. 7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف اإلحيائي.االتجاه  8

 االتجاهات التجديدية 9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف االتجاهات التجديدية  10

 االتجاهات التجديدية، 11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف االتجاهات التجديدية 12

 االتجاهات التجديدية 13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف االتجاهات التجديدية 14

 أعالم الشعراء اإلحيائيون 15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف أعالم الشعراء التجديديون 16
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 القصة، 17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف القصة، 18

 القصة 19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف القصة 20

 الرواية 21
 الحادي عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الرواية 22

 الرواية 23
 عشرالثاني 

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الرواية  24

 المسرحية 25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف المسرحية 26

 االتجاهات النقدية 27
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف االتجاهات النقدية. 28

 االتجاهات النقدية 29
 الخامس عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف االتجاهات النقدية 30

 45 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

يتعرف على حففالففة األدب السففففففعودي قبففل 

النهضفففففففة، وبعدها واالتجاهات التجديدية، 

ومصفففادر دراسفففة األدب  الشفففعراء،. وأعالم

 السعودي، واالتجاهات التجديدية فيه 

 االمتحانات المحاضرة، المناقشة

العروض الفردية 

 والمناقشات
 

1.2 

فنون النثر، القصففففففففة، الروايففة،  يميّز بين

ويففدرس االتجففاهففات  المقففال، المسففففففرحيففة،

 النقدية فيما كتب عن األدب السعودي

 االمتحانات المحاضرة، المناقشة

الففففعففففروض الفففففففففرديففففة 

 والمناقشات

 المهارات 2.0

2.1 
حفففالفففة األدب السففففففعودي قبفففل  بينيقفففارن 

 النهضة، وبعدها

المحاضرة، والعرض 

 الفردي، والعصف الذهني

 االمتحانات

 تقييمات ذاتية

2.2 
بوضفففففوح االتجاهات التجديدية في  يشفففففرح

 األدب السعودي ومصادره وفنونه 

المحاضرة، والعرض 

 الفردي والعصف الذهني

 االمتحانات

 تقييمات ذاتية
 الكفاءات 3.0

3.1 

ته في  يسففففففتخفدم ضففففففمن فريق منظم قفدرا

 مناقشة علمية عن األدب السعودي

المحاورة مع أستاذ 

 المقرر

الففعففمفففل مففع مففجففمففوعفففة 

 الطالب

 االمتحانات

 التقييمات الذاتية

3.2 

يسففففففتخدم وسففففففائل التقنية الحديثة في تعلم 

 األدب السعوديوتعليم 

المحاضفففرة، والمناقشفففة، 

واستخدام الوسائل التقنية 

 في البحث 

االمتحانات واألبحاث 

 الجزئية
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع واجب منزلي 1

 %10 السادس بحث 2

 %30 الثامن االختبار النصفي 3

 %5 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 .األكاديميالمتابعة المستمرة من قبل المرشد 

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
تحقيق: إبراهيم وترجمة  1998، تاريخ األدب العربيريجيس بالشير،  -

 . دار الفكر المعاصر ، بيروت،الكيالني

 المساندةالمراجع 

 اإلسالم،صدر  الجاهلي،)العصر  –ا لمجلد األول  –في األدب العربي القديم 

 1تاريخ الشعر العربي ج الشنطي،محمد ،.العصر األموي(.:

  . شوقي ضيف ، :  التطّور والتجديد في العصر األموي

تاريخ النقائض في الشعر العربي ، الشعر السياسي ، فّن النقائض : أحمد 

 الشايب ، 

 تطّور الغزل من الجاهلية إلى العصر اإلسالمي  : شكري فيصل ،  

 تاريخ األدب العربي  :شوقي ضيف ،. 

 قصي الحسين ،  األموي:العصر 

 .  في صدر اإلسالم وعصر بني أمية( : محمد الكفراوي

 اإللكترونيةالمصادر 

www.alfaseeh.com  

www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 

http://www.adab.com  

http://www.cultural.org.ae 

 برنامج حاسوبي: الجامع الكبير لكتب التراث )شركة التراث(

 برنامج حاسوبي: المكتبة الشاملة

 ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  ة دراسيةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض المختبرات، قاعاتالدراسية،  القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 )داتا شو  جهاز عرض البيانات

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
http://www.adab.com/
http://www.cultural.org.ae/
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 متطلبات المقرر العناصر

 ال توجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

  

 يمقيالتطرق  ونالمقيم مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل الطلبة

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 إدارة الجودة

الفقرات الواردة في نظام إدارة مراقبة الفصول الدراسية باستخدام  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

والملحق  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 ( Pرقم 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في  -

 .N( الملحق QMSنظام إدارة الجودة )

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

تفففففحسففففففففففيفففففن 

 التدريس.

 

األقران من أعضاء 

 هيئة التدريس

 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية.  -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. 

 عفففففمفففففلفففففيفففففات

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مدرس آخر

نظام إدارة  تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في

( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في QMSالجودة )

 Iوالملحق  H( الملحق QMSالمقرر )نظام إدارة الجودة )

 (.Jوالملحق 

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

 لكال التقييمين تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع

الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام 

مستشارين خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق 

ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر 

يكون مناسبا للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج 

(. QMSنظام إدارة الجودة ) من Hو Gفقات الواردة في المر

جميع نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من 

الصرامة االكاديمية ويجب ان تكون خاضعة الى الحد المعياري 
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 يمقيالتطرق  ونالمقيم مجاالت التقويم

األدنى من متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة 

(QMS ،C.5.8 (b) .) 

ال في وضع العالمات حول األجوبة من يتم التحقق من تطبيق االعتد

أجل ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة 

(. قد يأخذ ذلك QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iفي الملحقين 

شكل أخذ عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع 

 (QMS C.5.9وأكثر رسمية عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 اعتماد التوصيف . ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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   1تاريخ األدب العربي القديم  المقرر:اسم 

 7402251 المقرر:رمز 

 برنامج اللغة العربية البرنامج:

 اللغة العربية العلمي:القسم 

 اآلداب الكلية:

 فيصلجامعة الملك  المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1

 4 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 6 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 6 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 7 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 7 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 7 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 7 ....................................................................................................................... علم:. قائمة مصادر الت1

 8 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 8 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 9 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 األولالفصل  – نيالمستوى الثا

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %0 -  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصال ساعات

 ساعة 45 محاضرات 1

 ال توجد ستوديوأو معمل  2

 ال توجد إضافيةدروس  3

 ال توجد تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 0 المشاريع /إعداد البحوث 4

 0 )تذكر(أخرى  5

 45 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يشتمل المقرر على مفهوم تاريخ األدب، عصور األدب العربي، مراجع تاريخ األدب القديم وعصوره، األدب 

الجاهلي، قضايا األدب الجاهلي ومصادره، أعالم األدب الجاهلي. األدب في صدر اإلسالم أعالمه وقضاياه، 

 األدب األموي قضاياه وأعالمه ومصادر دراسته.

  للمقرر الهدف الرئيس. 2

أن يعرف الطالب مفهوم تاريخ األدب ويعرف القضايا األساسية التي تهّم دارس األدب العربي القديم بصورة 

كلية ومفصلة وأن يُلّم الطالب بمعرفة العوامل المؤثرة في ذلك األدب وأن يعرف أعالم األدب العربي في 

 عصوره األولى وخصائص أدبهم

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 ر مفهوم تاريخ األدب وأهميته حددي 1.1

أعالم األدب العربي القديم في الجاهلية وصدر اإلسالم وعصر بني أمية أن  يميز 1.2

 يعرف األدب بيئات األدب القديم وخصائصه والعوامل المؤثرة فيه

 ر

  المهارات 2

 ر عصور األدب العربي القديم ويشرح خصائصها يحدد 2.1

 ر يقارن بين العصور وخصائص األدب في كل عصر 2.2

  الكفاءات 3

 س ويبرر آراءه بالحجج األدب العربي القديم يناقش حول 3.1

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع  قائمة الموضوعات م

1 
وتقويمفففه مع التعريف بتفففاريخ األدب التعريف بفففالمقرر 

 وأهميته وموضوعاته
 األول

 ساعة ونصف

2 
ر صفففد الجاهلي،التعريف والتحديد بعصفففور األدب القديم: 

 األموي  اإلسالم،
 ساعة ونصف

3 
حياة العرب في الجاهلية والتعريف بكلمة "أدب" وكلمة 

 الثاني "جاهلية" 
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف وشعراؤهاالمعلقات تسميتها وعددها  4

5 
أعالم شعراء البالط والمديح، الشعراء الصعاليك، شعراء 

 الغزل وشعراء البطولة
 الثالث

 ساعة ونصف

6 
قضففففففية  التدوين، الجاهلي وتوابعها،مصفففففففادر الشففففففعر 

 االنتحال
 ساعة ونصف

 . الجاهلي وأغراضهخصائص الشعر  7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف سجع الكهان –وأنواعه التعريف بالنثر القديم  8

 الخطابة الجاهلية وخصائصها وأشهر الخطباء  9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف األمثال والحكم وأشهر الحكماء واألمثال 10

11 
مدخل إلى دراسفففة األدب في صفففدر اإلسفففالم وأثر اإلسفففالم 

 السادس على الحياة واألدب 
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الشعر وأثرهموقف اإلسالم من  12

 ساعة ونصف السابع القول بضعف الشعر في صدر اإلسالم 13



 

 
1

2

0 

 ساعة ونصف مراجعة وتقييم  14

 وسلم، وخصائصهالشعر في عهد الرسول صلى هللا عليه  15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف أعالم الشعر في مكة والمدينة والنقائض اإلسالمية 16

 غير المتأثرين باإلسالمشعراء البادية  17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف وخصائصها والرسائل النبويةالخطابة  18

 مدخل إلى تاريخ األدب األموي وبيئاته 19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف ومنهجه وعوامل ازدهاره النقائض خصائصهشعر  20

 أشهر شعراء النقائض وخصائص شعرهم 21
 الحادي عشر

 ونصفساعة 

 ساعة ونصف الغزل العذري طبيعته وخصائصه وعوامل ازدهاره 22

 أشهر شعراء الغزل العذري 23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الغزل الحسي وخصائصه وبيئاته 24

 أشهر شعراء الغزل العري، وخصائص شعرهم 25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف وخصائصهأعالم شعر المديح في العصر األموي  26

 الشعر السياسي موضوعاته وأعالمه 27
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الخطابة وخصائصها وأشهر خطباء العصر األموي 28

 الرسائل والمكاتبات خصائصها وأعالمها 29
 الخامس عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراجعة ومناقشة لواجبات الطالب وأعمالهم 30

 45 15 المجموع

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
المحاضففرات والمناقشففات  مفهوم تاريخ األدب وأهميته حددي

 والحوار

 االختبارات والمناقشات 

1.2 

أعالم األدب العربي القديم في الجاهلية  يميز

وصففدر اإلسففالم وعصففر بني أمية أن يعرف 

األدب بيئففات األدب القففديم وخصفففففففائصفففففففه 

 والعوامل المؤثرة فيه

حلقات البحث والمقاالت 

 البحثية

تقويم المقففاالت البحثيففة 

 والمناقشة والمراجعات

 المهارات 2.0

2.1 
عصفففور األدب العربي القديم ويشفففرح  يحدد

 خصائصها

، حلقات الحوار

 السمنارات

المناقشة تقويم 

 الجماعية

2.2 

يقارن بين العصور وخصائص األدب في كل 

 عصر

المناقشة  الحوار.

 والمدارسات.

عروض  ورش عمل.

 مشاهدة.

 استخدام الحاسب اآللي. 

واجبات  أسئلة مباشرة.

 منزلية.

 الكفاءات 3.0

3.1 
ويبرر  األدب العربي القفففديم ينفففاقش حول

 آراءه بالحجج

 المناقشة الجماعية

 حلقات البحث المكتبية

المناقشة تقويم 

 والواجبات الجماعية
 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع واجب منزلي 1
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 السادس بحث 2

 %30 الثامن االختبار النصفي 3

 %5 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 .المستمرة من قبل المرشد األكاديميالمتابعة 

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
تحقيق: إبراهيم وترجمة  1998، تاريخ األدب العربيريجيس بالشير،  -

 . دار الفكر المعاصر ، بيروت،الكيالني

 المساندةالمراجع 

 اإلسالم،صدر  الجاهلي،)العصر  –ا لمجلد األول  –في األدب العربي القديم 

 1تاريخ الشعر العربي ج الشنطي،محمد ،.العصر األموي(.:

  . شوقي ضيف ، :  التطّور والتجديد في العصر األموي

تاريخ النقائض في الشعر العربي ، الشعر السياسي ، فّن النقائض : أحمد 

 الشايب ، 

 تطّور الغزل من الجاهلية إلى العصر اإلسالمي  : شكري فيصل ،  

 تاريخ األدب العربي  :شوقي ضيف ،. 

 قصي الحسين ،  األموي:العصر 

 .  في صدر اإلسالم وعصر بني أمية( : محمد الكفراوي

 اإللكترونيةالمصادر 

www.alfaseeh.com  

www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 

http://www.adab.com  

http://www.cultural.org.ae 

 برنامج حاسوبي: الجامع الكبير لكتب التراث )شركة التراث(

 برنامج حاسوبي: المكتبة الشاملة

 ال يوجد  ىأخر

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  ة دراسيةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض المختبرات، قاعاتالدراسية،  القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 )داتا شو  جهاز عرض البيانات
 ال توجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
http://www.adab.com/
http://www.cultural.org.ae/
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسففففففففتففراتففيففجففيفففات 

الفففحصفففففففففول عفففلفففى 

التغذية الراجعة من 

الطالب بخصففففففوص 

 فعالية التدريس.

 

 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل الطلبة

اسفففتراتيجيات أخرى 

لففتففقففويففم عففمففلففيفففة 

التفففدريس من قبفففل 

اسففففففتفففاذ البرنفففامج/ 

 القسم.

 

إدارة 

 الجودة

الفقرات الواردة في نظام إدارة الجودة مراقبة الفصول الدراسية باستخدام  -

(QMS ( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية التدريس )نظام

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSإدارة الجودة )

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام إدارة  -

 .N( الملحق QMSالجودة )

عمليفففات تحسفففففففين 

 التدريس.

 

األقفففففففففران 

مفففففففففففففففففففن 

أعضفففففففففاء 

هفففففيفففففئفففففة 

 التدريس

 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية.  -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. 

التحقق من  عمليففات

 معايير إنجاز الطالب 

 

مففففففففففدرس 

 آخر

نظام إدارة الجودة  تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في

(QMS ( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام إدارة

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSالجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

لكال التقييمين الداخلي،  تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين خارجيين( 

قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم ومستوى العمل 

الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا للطالب، كما يتم معادلة 

نظام إدارة  من Hو Gفقات هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في المر

(. جميع نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس QMSالجودة )

المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب ان تكون خاضعة الى الحد 

المعياري األدنى من متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة 

 (. QMS ،C.5.8 (b)الجودة )

ال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل يتم التحقق من تطبيق االعتد

ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في الملحقين 

I  وJ ( من نظام ضمان الجودةQMS قد يأخذ ذلك شكل أخذ عينات من .)

كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية عند اقتضاء 

 (QMS C.5.9ذلك. نظام إدارة الجودة )
 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 9 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 ساعات 3

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الفصل الثاني –الرابع  المستوى

 

 7402416 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 --وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال توجد

 

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعات 3 المحاضرات التقليدية 1

 %0 0 التعليم المدمج  2

 %0 0  اإللكترونيالتعليم  3

 %0 0  عن بعدالتعليم  4

 %0 0  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

، ، التداوليةالباتوس-اإليتوسالمشففففففارك،  المتلفظ-المتلفظالخطاب، النص، الملفوظ، يشففففففتمل المقرر على 

الروابط، تحليل المحادثة، إثنوغرافيا التواصفففل، إثنوميتودولوجيا، الحوارية، السفففياق والمقام، تحليل الفعل 

 تصنيف األعمال اللغوية.الكالمي، األدوار الكالمية، الترابط، استراتيجيا الخطاب، 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 أن يتمكن الطالب من إدراك مختلف مكونات الخطاب ومستوياته وتفكيكه والوقوف على أساليب بنائه.

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

التعلم المرتبط مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

 ر . الخطابيتعرف على خصائص  1.1

 ر يصف استراتيجيات بناء الخطاب. 1.2

 ر .أدوات الربط النصي يعدد 1.3

 ر االتساق الداللي. يذكر مؤشرات 1.4

  المهارات 2

 ر يحلل استراتيجيا المتلفظ في الخطاب. 2.1

يقيّم نجاح اسففففففتراتيجيات ، والخطاب يوضففففففح أوجه االختالف بين اسففففففتراتيجيات 2.2

 الخطاب.

 ر

 س يقيم تجاوب المتلقي للخطاب. 2.3

  الكفاءات 3

 س يفسر آليات بناء النصوص. 3.1

 س يقيم نجاعة استراتيجية بناء النص. 3.2

 س .يشير إلى المسكوت عنه في الخطاب 3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسابيع قائمة الموضوعات م

 الخطاب مدخل إلى المفاهيم األساسية: 1
 األول

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف النص مدخل إلى المفاهيم األساسية: 2

 الملفوظ مدخل إلى المفاهيم األساسية: 3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الباتوس-اإليتوس مدخل إلى المفاهيم األساسية: 4

 المتلفظ مدخل إلى المفاهيم األساسية: 5
 الثالث

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف المشارك األساسية: المتلفظمدخل إلى المفاهيم  6

 وتحليل الخطابقواعد غرايس  7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف نظرية األفعال الكالمية وتحليل الخطاب 8

 الحوارية  9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف 1مراجعة وتقييم  10

 اإلثنوميثودولوجيا 11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تحليل المحادثة 12

 الروابط 13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف السياق والمقام 14

 ساعة ونصف الثامن االنسجام واالتساق الداللي )الربط( 15
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 ساعة ونصف تحليل الفعل الكالمي 16

 األدوار الكالمية 17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الترابط 18

 استراتيجيات الخطاب 19
 العاشر

ونصفساعة   

 ساعة ونصف 2مراجعة وتقييم  20

 التفاعل الكالمي والتفاعل غير الكالمي 21
 الحادي عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف موضوع الخطاب 22

 ضمنيات الخطاب 23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف استراتيجيات اإلنتاج والتحليل 24

 دور الوصائل في الفهم والتأويل 25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الوصائل واستراتيجيات التأويل 26

 دور الوصائل في بناء المحادثة 27
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف سيمياء التواصل 28

 آليات الخطاب اإلشهاري )الدعائي( 29
 الخامس عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراجعة عامة 30

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 . يتعرف على خصائص الخطاب 1.1

التطبيق على نصوص 

 مختارة.

 االختبار الشفوي.

 العروض.

 يصف استراتيجيات بناء الخطاب. 1.2

 .أدوات الربط النصي يعدد 1.3

 االتساق الداللي. يذكر مؤشرات 1.4

 اإلدراكية المهارات 2.0

2.1 

التطبيق على نصوص  يحلل استراتيجيا المتلفظ في الخطاب.

 مختارة.

 االختبار الشفوي. المحاورة.

 العروض.
2.2 

 يوضففففح أوجه االختالف بين اسففففتراتيجيات

 .الخطابيقيّم نجاح استراتيجيات ، والخطاب
التطبيق على نصوص 

 مختارة.
 يقيم تجاوب المتلقي للخطاب. 2.3
 الكفاءات 3.0

 يفسر آليات بناء النصوص. 3.1
التطبيق على نصوص 

 مختارة.

 االختبار الشفوي.

 العروض.
 يقيم نجاعة استراتيجية بناء النص. 3.2

 .يشير إلى المسكوت عنه في الخطاب 3.3

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 الرابع 1االختبار النصفي   .1

 %10 السادس بحث  .2

 %15 الثامن 2االختبار النصفي  .3

 %10 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي  .4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي  .5
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 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

الذي  )اذكر الوقت التدابير التي أُعدت لتقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب،

الساعات المكتبية وفقاً للجدول يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض من كل أسبوع(: 

 .المعلن من قبل أساتذة المقررات

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

، عالم الكتب الحديث، المحادثةساوي، الوصائل في تحليل خليفة المي -

 م.2012

، منشففففورات اتحاد الكتاب ني، الملفوظية، ترجمة قاسففففم مقدادجان سففففيرفو -

 م.1998العرب، 

 المساندةالمراجع 

باترك شارودو ودومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب، ترجمة عبد القادر  -

 المهيري وحمادي صمود.

 ، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة محمد يحياتن.دومينيك منغنو -

 أنور الجمعاوي، استراتيجيات الحجاج في المناظرة السياسية. -

 .لتداوليات والمعنى المضمر، اEce Korkutإيدجيكوركوت  -

 ترجمة التواصففل، في جديد علم اليوم التداولية :جاك وموشففالر آن روبول -

 الشيباني. ومحمد دغفوس الدين سيف

محمد مدور، نظرية األفعال الكالمية بين التراث العربي والمناهج الحديثة،  -

 .2012، 16دراسة تداولية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 

، 1ع 2سففففففالمي، الخطاب اإلشففففففهاري، مجلة "سففففففمات" مج عبدالقادر -

 .2014جانفي

 تحليل الخطاب الموجودة على الشبكة العنكبوتية.المشاركة في منتديات  اإللكترونيةالمصادر 

 اإلسطوانات المدمجة، والبرامج اإللكترونية.  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 الفصول الدراسية. إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 عرض البيانات )داتا شو(. البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

التدريس ومراقبة عملية ( الخاصة بمفاهيم مراقبة QMSالجودة )

والملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية.المقارنة المعيارية  -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. -

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS الخاص باالمتحانات واالعمال ) المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 

يين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم خارج

ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا 

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

س المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب يجب معاملتها وتقويمها بنف

ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى من متطلبات تطبيق التوازن 

 (. QMS ،C.5.8 (b)واالعتدال )نظام إدارة الجودة )

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

اذج المجهزة في ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النم

(. قد يأخذ ذلك شكل أخذ QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

 (QMS C.5.9عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق
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 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 تطبيقات حنوية وصرفية المقرر:اسم 

 7402481 المقرر:رمز 
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 اللغة العربية العلمي:القسم 

 اآلداب  الكلية:

                               جامعة الملك فيصل المؤسسة:
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 4 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى X متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري X  إجباري ب.

 الفصل األول –رابع المستوى ال يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

7402332/7402324 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100  المحاضرات التقليدية 1

 %0  التعليم المدمج  2

 %0   اإللكترونيالتعليم  3

 %0   عن بعدالتعليم  4

 %0   أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 ررلمقالعام لوصف ال. 1

اإلعراب األصلي واإلعراب الفرعي، الجمل وأشباه الجمل، مكونات ، والبناء اإلعراب على يشتمل المقرر

الجملة االسمية، التنكير والتعريف، مكونات الجملة الفعلية، الوظائف النحوية  )الرفع، النصب، الجر(، 

االسم والفعل، اسم الفعل، الممنوع من الصرف، الجموع، الفعل التاّم والفعل تركيب والبساطة، المركب،ال

الميزان الصرفي، المجرد والمزيد، األزمنة، الضمائر، التصريف، الناقص، المفاعيل، أشباه المفاعيل، 

  دغام، القلب، التباين، اإلعالل.اإل
  الهدف الرئيس للمقرر. 2

علومات النحوية والصرفية سابقًا على مدونات نصيَّة، توصله إلى إتقان تطبيق ما حصل عليه الطالب من الم

  مهارات اإلعراب ومصطلحاته، ومهارات الصرف ومصطلحاته.

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

نحويٍة وصرفيٍة درسها في المقررات السابقة ـ يعيد إنتاج ما اكتسبه من معلومات  1.1

ناٍت نصيٍَّة متنوعٍة في الشكل والمضمون، والقدم والحداثة.  بتطبيقها على مدوَّ

 ر

 ر نحويًّا وصرفيًّا. بلغة سليمةـ يكتب نصوًصا  1.2

  المهارات 2

صوٍص نـ يعيد بناء ما تعلمه من معلومات سابقة في النحو والصرف بتطبيقها على  2.1

 مختلفٍة.

 ر

 ت يلقي نصوصا إلقاء سليماـ  2.2

 ت ـ يحسب مواطن الصحة والخطأ في النصوص المدروسة. 2.3

  الكفاءات 3

 ت ـ يحلل النصوص المدروسة والمؤلفة. 3.1

 س ـ ينشئ نصوًصا شفهيةً ويلقيها أمام اآلخرين. 3.2

 ر ـ يقيِّّم النصوص المدروسة. 3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 بسط المقرر وتوضيح مكوناته العامة للطالب 1
ساعة 

 ونصف

 اإلعراب وأنواعه، وأحكامه مع تطبيقات على نصوٍص متنوعٍة من القرآن والحديث. 2
سعة 

 ونصف

 تطبيقات على اإلعراب في نصوٍص متنوعٍة من الشعر والنثر. 3
ساعة 

 ونصف

4 
وأنواعه، ووظائفه، وأحكامه مع تطبيقات على نصوٍص متنوعٍة من القرآن  البناء،

 والحديث.

ساعة 

 ونصف

5 
ووظائفه، وأحكامه في نصوٍص متنوعٍة من الشعر  تطبيقات على البناء، وأنواعه،

 والنثر.

ساعة 

 ونصف

 الجمل، وأنواعها، وأحكامها تطبيقات على نصوٍص متنوعٍة من القرآن والحديث. 6
 ساعة

 ونصف
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 تطبيقات على الجمل، وأنواعها، وأحكامها في نصوٍص متنوعٍة من الشعر والنثر. 7
ساعة 

 ونصف

 أشباه الجمل، وأنواعها، وأحكامها مع تطبيقات على نصوٍص متنوعٍة. 8
ساعة 

 ونصف

9 
الجملة االسمية، وأنواعها، وأحكامها مع تطبيقات على نصوٍص متنوعٍة من القرآن 

 والحديث.

 ساعة

 ونصف

10 
تطبيقات على الجملة االسمية، وأنواعها، وأحكامها في نصوٍص متنوعٍة من الشعر 

 والنثر.

ساعة 

 ونصف

11 
الجملة الفعلية، وأنواعها، وأحكامها مع تطبيقات على نصوٍص متنوعٍة من القرآن 

 والحديث.

ساعة 

 ونصف

12 
نصوٍص متنوعٍة من الشعر تطبيقات على الجملة الفعلية، وأنواعها، وأحكامها في 

 والنثر.

ساعة 

 ونصف

 تطبيقات على التركيب والبساطة في نصوٍص متنوعٍة. 13
ساعة 

 ونصف

 تطبيقات على المركب، وأنواعه، وأحكامه في نصوٍص متنوعٍة. 14
ساعة 

 ونصف

 1مراجعة وتقييم 15
ساعة 

 ونصف

 متنوعٍة.االسم، والفعل، واسم الفعل مع تطبيقات على نصوٍص  16
ساعة 

 ونصف

 التنكير والتعريف، وأحكامهما مع تطبيقات على نصوٍص متنوعٍة من القرآن والحديث. 17
ساعة 

 ونصف

 تطبيقات على الممنوع من الصرف، وأحكامه في نصوٍص متنوعٍة. 18
ساعة 

 ونصف

 تطبيقات على الجموع، وأحكامها في نصوٍص متنوعٍة. 19
ساعة 

 ونصف

ة، واألفعال الناقصة في نصوٍص متنوعٍة.تطبيقات على  20  األفعال التَّامَّ
ساعة 

 ونصف

 تطبيقات على المفاعيل في نصوٍص متنوعة من القرآن والحديث. 21
ساعة 

 ونصف

 تطبيقات على المفاعيل في نصوٍص متنوعة من الشعر والنثر. 22
ساعة 

 ونصف

 2مراجعة وتقييم 23
ساعة 

 ونصف

 تطبيقات على نصوٍص متنوعة من القرآن والحديث.أشباه المفاعيل مع  24
ساعة 

 ونصف

 تطبيقات على أشباه المفاعيل في نصوٍص متنوعة من الشعر والنثر. 25
ساعة 

 ونصف

 الضمائر مع تطبيقات على نصوٍص متنوعٍة. 26
ساعة 

 ونصف

 الميزان الصرفي، والمجرد والمزيد، واألزمنة مع تطبيقات على نصوٍص متنوعةٍ  27
ساعة 

 ونصف
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 التصغير، والنَّسب مع تطبيقات على نصوٍص متنوعٍة.. 28
ساعة 

 ونصف

 اإلدغام، والقلب، واإلعالل مع تطبيقات على نصوٍص متنوعٍة. 29
ساعة 

 ونصف

 مراجعة عاّمة 30
ساعة 

 ونصف

 45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

ـففف يعيد إنتاج ما اكتسبه من معلومات نحويٍة 

وصفففففرفيٍة درسفففففها في المقررات السفففففابقة 

ناٍت نصففففففيٍَّة متنوعٍة في  بتطبيقها على مدوَّ

 الشكل والمضمون، والقدم والحداثة.

حو  ن ل مجموعفففة ا قوم  ت

والصفففففففرف في القسفففففففم 

ٍة  يَّ ناٍت نصفففففف باختيار مدوَّ

تتناسففففففب وموضففففففوعات 

تلفففك  ُتنفففاقش  مقرر، و ل ا

نات في  المحاضرات المدوَّ

 أو فردّيٍ. جماعّيٍ، بشكلٍ 

 ـ المناقشات الجماعية.

 ـ سجل النشاط اليومي.

 ـ االختبار الكتابي.

 حليلية.ـ التقارير الت

1.2 

مناقشة نصوص الطالب  يًّا.نحويًّا وصرف بلغة سليمةـ يكتب نصوًصا 

في األنشطة البحثية من 

صغيرة،  خالل مجموعات

أو بواسطة لعب األدوار، 

أو العرض الفردي، أو 

 الضيوف المتحدثين. 

ثمَّ تحلل تلك النصففففففوص، 

ويبيَّن ما فيها من صففواب 

 أو خطأ.

ـ المقاالت الطويلة 

 والقصيرة.

 ـ المقارنات المرجعية.

 ـ المناقشات.

 ـ التقارير الجماعية.

 المهارات 2.0

2.1 

ـ يعيد بناء ما تعلمه من معلومات سابقة في 

النحو والصففففففرف بتطبيقها على نصففففففوٍص 

 مختلفٍة.

 ـ المحاضرة والمناقشة.

 ـ العرض الفردي.

 ـ التلقين.

 ـ لعب األدوار.

 ـ المناقشات الجماعية.

سجل النشاط اليومي.ـ   

 ـ االختبار الكتابي.

 ـ التقارير التحليلية.

2.2 

 ـ العرض الفردي. يلقي نصوصا إلقاء سليماـ 

ـ المحاضرة والمناقشة، 

 المجموعات الصغيرة.

 ـ التقارير التحليلية.

 ـ المناقشات.

2.3 

ـففففففففففف يحسفففففب مواطن الصفففففحة والخطأ في 

 النصوص المدروسة.

ـ مجموعة العمل 

 الصغيرة.

 ـ المناقشة والتحوار.

ـ كتابة البحوث، 

 وتقويمها.

ـ المقاالت الطويلة 

 والقصيرة.

 ـ المقارنات المرجعية.

 ـ المناقشات.

 ـ التقارير الجماعية.

 الكفاءات 3.0

3.1 
 ـ يحلل النصوص المدروسة والمؤلفة.

 ـ العرض الفردي.
التقارير التحليلية.ـ   

 ـ المناقشات.
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

ـ المحاضرة والمناقشة، 

 المجموعات الصغيرة.

3.2 

ا شففففهيةً ويلقيها أمام  ـففففففففف ينشفففئ نصفففوصفففً

 اآلخرين.

ـ مجموعة العمل 

 الصغيرة.

 ـ المناقشة والتحوار.

ـ كتابة البحوث، 

 وتقويمها.

ـ المقاالت الطويلة 

 والقصيرة.

 ـ المقارنات المرجعية.

 ـ المناقشات.

 ـ التقارير الجماعية.

3.3 
 ـ المجموعات الصغيرة. النصوص المدروسة.ـ يقيِّّم 

 ـ األنشطة البحثية.

 ـ التقييم الذاتي.

 ـ ملف اإلنجاز.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع واجب منزلي 1

 %10 السادس بحث 2

 %30 الثامن االختبار النصفي 3

 %5 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 .أساتذة المقررات الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 م.2002عبده الراجحي، التطبيق النحوي، المكتبة اإلسالمية، الطبعة الثانية 

 عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، دار النهضة العربية، بيروت. -

 المساندةالمراجع 

الحصري، زهر اآلداب وثمر الباب. تحقيق: علي البجاوي، دار الفكر العربي،  -

 القاهرة. 

 أبو علي القالي، األمالي، دار الكتاب العربي، بيروت.  -

 القلقشندي، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، القاهرة.  -

ي، بابن عبدربه، العقد الفريد. تحقيق: أحمد أمين، وزميليه، دار الكتاب العر -

 بيروت. 

 ابن قتيبة، عيون األخبار، دار الكتب المصرية، القاهرة.  -

محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال،  -

 مكتبة السوادي، جدة. 

العكبري، التبيان في إعراب القرآن، تحقيق: علي البجاوي، نشر: عيسى  -

 البابي الحلبي، القاهرة. 

صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، دار الرشيد،  محمود -

 بيروت.
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 اإللكترونيةالمصادر 

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 

http://www.neelwafurat.com            

http://www.waqfeya.com 

  ىأخر

 البرنامج الحاسوبي: الجامع الكبير لكتب التراث.
 البرنامج الحاسوبي: المكتبة الشاملة.

 .الموسوعة الشعريةالبرنامج الحاسوبي: 

 البرنامج الحاسوبي: الموسوعة النحوية والصرفية.

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

)الفصول الدراسية، المختبرات، قاعات العروض / . المباني 1

 المعامل، الخ(.

حاسوبًا آليًّا مزودًا بأهم  25( طالبًا، فيها 25قاعة دراسية تسع )

 البرامج العلمية.

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 حاسب آلي أو جهاز لوحيٌّ يحتوي على البرامج العلمية.

  )الداتا شو(. عارض المشاهدة

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 ـ شبكة اإلنترنت. 

 ـ البرامج العلمية.

 ـ مكتبة ألهم المراجع اللغوية.

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصلإجراء مسح تقييمي 

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

والملحق رقم  O( الملحق رقم QMS)نظام إدارة الجودة )التدريس 

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
http://www.neelwafurat.com/
http://www.waqfeya.com/


 

 
1

3

9 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 التدريسية.المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات  -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. -

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS ( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSالجودة )إدارة 

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 

. حيث يحقق ذلك ان حجم خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق

ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا 

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

جب وي يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية

ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى من متطلبات تطبيق التوازن 

 (. QMS ،C.5.8 (b)واالعتدال )نظام إدارة الجودة )

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في 

(. قد يأخذ ذلك شكل أخذ QMSن نظام ضمان الجودة )م Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

 (QMS C.5.9عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 
  

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 اآلداب الكلية:
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 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:
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 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى * متطلب قسم   ليةك

  *  اختياري   إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الفصل األول –الثالث المستوى 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 (General Englishاللغة اإلنكليزية العامة )

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %0 -  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يشتمل هذا المقرر على التعريف بالترجمة، وبيان أهميتها، ويمكن الطالب من حذق تقنيات النقل من 

اإلنجليزية بمعرفته تطبيقيًّا لبعض خصائص المعجم، والضمير، والفعل والجملة في اللغة اإلنجليزية، وتعليمه 

بالترجمة اإلبداعية، وكيفية إعادة صياغة النص مع التركيز على  كيفية ترجمة المصطلحات، وبتعريفه

 التطبيقات.
  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 معرفة الطالب أهمية الترجمة ودورها في تطور العلوم ونقلها بين الحضارات، وفي نقل الثقافات. -

 اإللمام بالجانب النظري في علم الترجمة بدراسة النظريات. -

 التقني في فّنِّ الترجمة من خالل التطبيقات )النقل والتعريب( للنصوص.اتقان الجانب  -

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 ر على مجال الترجمة، وصلتها بالتعريب. يتعرف 1.1

 ر أسس النقل إلى العربية.يعدد  1.2

 ر خصائص النص المصدر بعضيذكر  1.3

  المهارات 2

 ت إلى اللغة العربية يعيد بناء النص من اللغات األصل 2.1

 ت يضيف على ترجمات اآلخرين ويصوبها 2.2

  الكفاءات 3

 ر للترجمة البرامج الحاسوبيةيؤدي الترجمة بجودة عبر  3.1

 ر يفسر النص إلى العربية باستخدام المعاجم 3.2

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسابيع قائمة الموضوعات م

1 
ته  حول الترجمة  نظري دخلم معالتعريف بأهداف المقرر ومفردا

 األول وفنّا ابوصفها علم
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف التعريف بمجاالت الترجمة وأنواعها  2

 بعض نظريات الترجمة 3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف التعريب وصلته بالترجمة 4

 تقنيات النقل إلى اللغة الهدف )العربية( 5

 الثالث

 ساعة ونصف

6 
خصففففففائص المعجم في اللغة المصففففففدر )اإلنكليزية(، مع التطبيقات 

 المناسبة
 ساعة ونصف

7 
خصفففففففائص الفعل في اللغة المصفففففففدر )اإلنكليزية(، مع التطبيقات 

 المناسبة
 الرابع

 ساعة ونصف

8 
اللغة المصففففففدر )اإلنكليزية(، مع التطبيقات خصففففففائص الجملة في 

 المناسبة
 ساعة ونصف

9 
خصففففائص الضففففمير في اللغة المصففففدر )اإلنكليزية(، مع التطبيقات 

 الخامس المناسبة
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراجعة وتقييم 10

 ساعة ونصف السادس ترجمة المصطلح العلمي وتعريبه 11
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12 
علوم اللغتين العربيفففة مصففففففطلحفففات ومختصففففففرات مختفففارة بين 

 واإلنكليزية
 ساعة ونصف

13 
مأثورة  ثال واألقوال ال بداعية، تطبيق على الحكم واألم الترجمة اإٌل

(1) 
 السابع

 ساعة ونصف

14 
مأثورة  ثال واألقوال ال بداعية، تطبيق على الحكم واألم الترجمة اإٌل

(2) 
 ساعة ونصف

15 
بداعية، تطبيق على الحكم  مأثورة الترجمة اإٌل ثال واألقوال ال واألم

 الثامن (3)
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف دراسة ترجمات مختارة لمعاني بعض اآليات القرآنية المختارة 16

 Paraphrasingإعادة صياغة النص بغرض الترجمة  17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تطبيق على إعادة صياغة النص 18

 وما عليها وحدود اإلفادة منها )تطبيق(الترجمة اإللكترونية ما لها  19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراجعة وتقييم 20

21 
توظيف المعرفة بخصائص اللغة العربية في إعادة تصحيح الترجمة 

 المنتجة إلكترونيًّا
الفففففحفففففادي 

 عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تطبيق على نص في إعادة تصحيح الترجمة المنتجة إلكترونيًّا 22

الففففثففففانففففي  1التطبيق على نص في الترجمة العامة  23

 عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف  2التطبيق على نص في الترجمة العامة  24

الففففثففففالففففث  1التطبيق على نص في الترجمة االقتصادية  25

 عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف  2التطبيق على نص في الترجمة االقتصادية  26

الففففففرابففففففع  الترجمة العلميةالتطبيق على نص في  27

 عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف 1التطبيق على نص في الترجمة األدبية  28

الففخفففامففس  2التطبيق على نص في الترجمة األدبية  29

 عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراجعة شاملة للمقرر 30

   المجموع

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
ى مجفففال الترجمفففة، وصففففففلتهفففا عل يتعرف

 بالتعريب

 المحاضرة -

 النقاش -

 األنشطة البحثية -

 الحوارات -

 االمتحانات -

 العروض الفردية -

 تقديم عروض -
 

 أسس النقل إلى العربيةيعدد  1.2

 بعض خصائص النص المصدريذكر  1.3

 المهارات 2.0

2.1 
ة إلى اللغ يعيد بناء النص من اللغات األصل

 العربية

نقاش على مستوى  -

 طلبة الصف.

القيام بالواجبات في  -

 الترجمة إلى العربية.

 االمتحانات -

التقارير التحليلية  -

 للواجبات

 تقييمات ذاتية -

 عروض فردية يضيف على ترجمات اآلخرين ويصوبها 2.2
 التقارير التحليلية -

 تقييمات ذاتية -
 الكفاءات 3.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.1 
البرامج يؤدي الترجمة بجودة عبر 

 للترجمة  الحاسوبية

استخدام مواقع  -

 الترجمة

العمل على استخدام  -

وورد في طباعة 

 الترجمة إلى الهدف

استعمال إمكانيات  -

في الترجمة  الوورد

والمرادفات في 

اللغتين اإلنجليزية 

 والعربية.

 االمتحانات -

 تقديم عروض -

 يفسر النص إلى العربية باستخدام المعاجم 3.2

طريقة التعامل مع  -

 المعاجم ثنائية اللغة

استخدام المواقع  -

 المعجمية المعروفة

 االمتحانات -

 التقارير التحليلية -

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 % 15 الثالث واجب نظري )بحث صغير عن أهمية الترجمة ودور العرب فيها( 1

 %5 الخامس 1اختبار الفصلي  2

 %15 التاسع الواجب التطبيقي األول على الترجمة اإلبداعية 3

 %5 العاشر  2اختبار فصلي 4

 %10 الثاني عشر الواجب التطبيقي الثاني على ترجمة النصوص 5

 % 50 نهاية الفصل االمتحان النهائي 6
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 .المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

- Introduction to Translation (2000) (taken from Niran Naji 

& Waleed Othman) 

مكتبة جزيرة الورد، في فن الترجمة، عبد المحسن إسماعيل رمضان،  -

 م.2009

 المساندةالمراجع 

فصول في التأويل ولغة الترجمة االختالف وانعدام الكفاية في الترجمة، عمر 

 م.2003، دار الحصاد شيخ الشباب

ر بن نوخليفة الميساوي وأ، كتاب الترجمة: انكليزية عربية/عربية إنكليزية

 عيسى

- Omar Sheik al-shabab, Translating with difference theory 

and practice 
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-- Omar Sheik al-shabab, From necessity to infinity, 

interpretation in language and translation 

 اإللكترونيةالمصادر 

Google translation 

www.Translation.com  

www.alfaseeh.com  

  ىأخر
Translation Studies, Susan Bassnett, 3rd edition, Publisher: 

Routledge 2002 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  ة دراسيةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 )داتا شو  جهاز عرض البيانات
 ال توجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

  

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

ومراقبة عملية ( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس QMSالجودة )

والملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 لتحديد أفضل الممارسات التدريسية.المقارنة المعيارية الداخلية  -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. -

http://www.alfaseeh.com/
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في ) المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 

يمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم خارجيين( قبل تقد

ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا 

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

الصرامة االكاديمية ويجب  يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من

ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى من متطلبات تطبيق التوازن 

 (. QMS ،C.5.8 (b)واالعتدال )نظام إدارة الجودة )

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

في ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة 

(. قد يأخذ ذلك شكل أخذ QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

 (QMS C.5.9عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة

 

  



 

 
1

4

8 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2الصرف  المقرر:اسم 

 7402332 المقرر:رمز 

 اللغة العربية البرنامج:

 اللغة العربية العلمي:القسم 

 اآلداب الكلية:

 جامعة الملك فيصل المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 4 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 6 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 6 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 7 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 7 .................................................................................. اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:أنشطة  -هـ 

 7 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 7 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 8 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 8 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 9 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 الفصل األول –المستوى الثالث 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

7402231 

 ال توجد وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100النسبة المئوية:  ساعة45 المحاضرات التقليدية 1

 %0النسبة المئوية:  ساعة0 التعليم المدمج  2

 %0النسبة المئوية:  ساعة0  اإللكترونيالتعليم  3

 %0النسبة المئوية:  ساعة0  عن بعدالتعليم  4

 %0النسبة المئوية:  ساعة0  أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 يقضيه المتعلم في المكتبة إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يشتمل المقرر على تقسيم االسم إلى مفرد ومثنى وجمع، طرق تثنية األسماء، طرق جمع االسم جمع مذكر سالم، طرق جمع 

تعريفه وأحكامه، صيغ التصغير وشروطها االسم جمع مؤنث سالم ، جموع التكسير، المراد بها وأقسامها، التصغير، 

ودالالتها، النسب، تعريفه وأحكامه، صيغ  النسب وشروطها ودالالتها، حروف الزيادة مواضعها وأدلتها، زيادة همزة الوصل 

عالل مواضعها وأحكامها، اإلعالل واإلبدال الفرق بينهما، اإلعالل في الهمزة، اإلعالل في حروف العلة، اإلعالل بالنقل، اإل

بالحذف، اإلبدال وأحكامه: إبدال الهمزة من الواو، وإبدال تاء االفتعال، وإبدال الميم من الواو ومن النون.، اإلدغام وأحكامه، 

 .التقاء الساكنين وأحكامه ، اإلمالة وأحكامها، الوقف وأحكامه

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 معرفة أحكام الموضوعات المقررة فيه. -1 .أ

 القدرة على بناء الكالم والنصوص وفق أحكام الموضوعات المقررة.  -2 .ب

 القدرة على تحليل الكالم والنصوص بإظهار أحكام الموضوعات المقررة.  -3 .ج

 4                                      القدرة على بيان أثر أحكام الموضوعات المقررة في بناء الكالم والنصوص

 قرر:للممخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

: جموع القلة، وجموع الكثرة، النسفففففب، التصفففففغير، حروف الزيادة، اإلدغام، اإلعالل،  يميّز بين 1.1

 طرق تثنية األسماء اإلبدال، اإلمالة، الوقف.

 ر

 ر االسم جمع مؤنث سالمجمع ، يشرح طرق جمع االسم جمع مذكر سالم 1.2

 ر أوزان جموع الكثرة القياسية ومواضعها ذكر أهم أوزان جموع القلة القياسية ومواضعها.تي 1.3

شروط االسم المنسوب وصيغه القياسية حروف  شروط االسم المصغَّر وصيغه القياسية يحدد 1.4

 .أحكام الوقف أحكام اإلمالة دغامأحكام اإل أحكام اإلبدال الزيادة ومواضعها وأدلتها أحكام اإلعالل

 ر

  المهارات 2

 ر يفرق بين اإلعالل واإلبدال 2.1

حاالت  دالالت االسفففم المصفففغر واالسفففم المنسفففوب. يقارن بين أوزان جموع القلة وجموع الكثرة 2.2

 مختلفة من اإلعالل بالنقل أو القلب أو الحذف

 ر

 ر اإلبدال إعالل حروف العلة يقابل بين حاالت مختلفة لتصغير االسم 2.3

  الكفاءات 3

 ر يناقش مع زمالئه أحكام الموضوعات المقررة. 3.1

 ر يعرض لزمالئه أحكام االسم المصغر وأوزانه ودالالتها 3.2

 ر يسأل زمالئه أحكام االسم المنسوب وأوزانه القياسية. 3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع قائمة الموضوعات م

 محاضرة تمهيدية مدخل للتعريف بالمقرر وأهدافه، وتوزيع الدرجات، والتعريف باألستاك 1
 األول

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تقسيم االسم إلى مفرد ومرنى وجمع 2

 طرق ترنية األسماء 3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف طرق جمع االسم جمع مذكر سالم 4

 مؤنث سالمطرق جمع االسم جمع  5
 الثالث

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف جموع التكسير، المراد بها وأقسامها 6

 تابع جموع التكسير: جموع القلة وأوزانها ودالالتها 7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تابع جموع التكسير: جموع القلة وأوزانها ودالالتها 8

 ودالالتهاتابع جموع التكسير: جموع الكررة وأوزانها  9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف ودالالتها الكررة وأوزانهاتابع جموع التكسير: جموع  10

 مسائل تتعلق بجموع التكسير 11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف التصغير، تعريفه وأحكامه 12
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 صيغ التصغير وشروطها ودالالتها 13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف النسب، تعريفه وأحكامه 14

 وشروطها ودالالتها صيغ النسب 15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تابع صيغ النسب وشروطها ودالالتها 16

 (1مراجعة وتقييم ) 17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف حروف الزيادة مواضعها وأدلتها 18

 زيادة همزة الوصل مواضعها وأحكامها 19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف واإلبدال الفرق بينهما، اإلعالل في الهمزة اإلعالل 20

الحادي  اإلعالل في حروف العلة 21

 عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تابع أحكام اإلعالل في حروف العلة 22

 اإلعالل بالنقل 23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف اإلعالل بالحذف 24

25 
الواو ، وإبدال تاء االفتعال، وإبدال الميم من الواو ومن اإلبدال وأحكامه: إبدال الهمزة من 

 الثالث عشر النون.
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف اإلدغام وأحكامه، التقاء الساكنين وأحكامه 26

 اإلمالة وأحكامها 27
 الرابع عشر 

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف (2مراجعة وتقييم ) 28

الخامس  الوقف وأحكامه 29

 عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف المراجعة العامة 30

 45 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
: جموع القلة، وجموع الكثرة، النسفففففففب، يميّز بين

التصففففففغير، حروف الزيفففادة، اإلدغفففام، اإلعالل،  

 طرق تثنية األسماء اإلبدال، اإلمالة، الوقف.

المحفففاضففففففرة، المنفففاقشفففففففففة، 

 واألنشطة الصفية

االمففتففحفففانفففات، الففواجففبفففات 

الففمففنففزلففيفففة، واالخففتففبفففارات 

 الفصلية، والنهائية

1.2 
جمع ، يشففففرح طرق جمع االسففففم جمع مذكر سففففالم

 االسم جمع مؤنث سالم

المنفففاقشفففففففففة، المحفففاضففففففرة، 

 واألنشطة الصفية

االمففتففحفففانفففات، الففواجففبفففات 

الففمففنففزلففيفففة، واالخففتففبفففارات 

 الفصلية، والنهائية

… 
 ذكر أهم أوزان جموع القلة القياسية ومواضعها.تي

 أوزان جموع الكثرة القياسية ومواضعها

المحفففاضففففففرة، المنفففاقشفففففففففة، 

 واألنشطة الصفية

االمففتففحفففانفففات، الففواجففبفففات 

الففمففنففزلففيفففة، واالخففتففبفففارات 

 الفصلية، والنهائية

 

 شففففروط االسففففم المصففففغَّر وصففففيغه القياسففففية يحدد

شففروط االسففم المنسففوب وصففيغه القياسففية حروف 

أحكام  الزيادة ومواضففففففعها وأدلتها أحكام اإلعالل

 .أحكام الوقف أحكام اإلمالة أحكام اإلدغام اإلبدال

المحفففاضففففففرة، المنفففاقشفففففففففة، 

 واألنشطة الصفية

االمففتففحفففانفففات، الففواجففبفففات 

الففمففنففزلففيفففة، واالخففتففبفففارات 

 الفصلية، والنهائية

 المهارات 2.0

 يفرق بين اإلعالل واإلبدال 2.1
المحفففاضففففففرة، المنفففاقشفففففففففة، 

 واألنشطة الصفية

االمففتففحفففانفففات، الففواجففبفففات 

الففمففنففزلففيفففة، واالخففتففبفففارات 

 الفصلية، والنهائية

2.2 
 يقفففارن بين أوزان جموع القلفففة وجموع الكثرة

حاالت  المنسفففوب.دالالت االسفففم المصفففغر واالسفففم 

 مختلفة من اإلعالل بالنقل أو القلب أو الحذف

المحفففاضففففففرة، المنفففاقشفففففففففة، 

 واألنشطة الصفية

االمففتففحفففانفففات، الففواجففبفففات 

الففمففنففزلففيفففة، واالخففتففبفففارات 

 الفصلية، والنهائية

… 
إعالل  يقابل بين حاالت مختلفة لتصففففففغير االسففففففم

 .اإلبدال حروف العلة
المحفففاضففففففرة، المنفففاقشفففففففففة، 

 واألنشطة الصفية

االمففتففحفففانفففات، الففواجففبفففات 

الففمففنففزلففيفففة، واالخففتففبفففارات 

 الفصلية، والنهائية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الكفاءات 3.0

 يناقش مع زمالئه أحكام الموضوعات المقررة. 3.1
المحفففاضففففففرة، المنفففاقشفففففففففة، 

 واألنشطة الصفية

االمففتففحفففانفففات، الففواجففبفففات 

الففمففنففزلففيفففة، واالخففتففبفففارات 

 الفصلية، والنهائية

3.2 
المصففففففغر وأوزانه يعرض لزمالئه أحكام االسففففففم 

 ودالالتها

المحفففاضففففففرة، المنفففاقشفففففففففة، 

 واألنشطة الصفية

االمففتففحفففانفففات، الففواجففبفففات 

الففمففنففزلففيفففة، واالخففتففبفففارات 

 الفصلية، والنهائية

… 
يسففففففأل زمالئه أحكام االسففففففم المنسففففففوب وأوزانه 

 القياسية

المحفففاضففففففرة، المنفففاقشفففففففففة، 

 واألنشطة الصفية

االمففتففحفففانفففات، الففواجففبفففات 

الففمففنففزلففيفففة، واالخففتففبفففارات 

 الفصلية، والنهائية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
فففففي جففففمففففيففففع  المشاركة الفصلية

 األسابيع

10% 

2 

-5-4-3-2-1 واجب منزلي

7-8-9-10-

11 

10% 

 %30 14، 9 االختبار النصفي 3

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 

 الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 م.2012المكتبة العصرية، بيروت، شذا العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحمالوي، -

، 1أمين أحمد الروابدة، مكتبة الرشفففففففد ناشففففففرون، ط العربي، محمدالدرس الصففففففرفي  -

 م.2014

 المساندةالمراجع 

عبد السالم محمد  تحقيق) )سـفففففيبويهكتاب سيبويه، عمرو بن عثمان بن ق ْنبر، الملقب بـففففف 

 1988-هـ  1408القاهرة، الطبعة الثالثة،  –هارون، مكتبة الخانجي 

-الممتع في التصففففريف البن عصفففففور األشففففبيلي، تحقيق فخر الدين قباوة، دار المعرفة  -

  م 1987هـ /  1407 - لبنان- بيروت

 الحميد، محمدتحقيق: محمد محيي الدين عبد  االسففتراباذي،شففرح الشففافية لرضففي الدين  -

 م1982هـ 1402نور الحسن، محمد الزفزاف، دار الكتب العلمية 

بية ، المكتبة العر ،د. فخر الدين قباوة تحقيق:شففرح الملوكي في التصففريف، ابن يعيش،  -

  م 1973هـ /  1393،  1حلب ، ط 

 ،دروس في التصريف لمحمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت  -

 م1995

 الراجحي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر.  هد. عبدالتطبيق الصرفي  -

المنصفففف شفففرح تصفففريف المازني، تحقيق إبراهيم مصفففطفى، وعبد هللا أمين، دار إحياء  -

 م.1954التراث القديم، الطبعة األولى 

 عبد الفتاح الدجني، مكتبة الفالح، الطبعة األولى. –في الصرف العربي  -
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 م.2001عبد الغني، دار التوفيقية للتراث، الطبعة الرابعة  أيمن-الصرف الكافي  -

إيمان البقاعي، دار المدار اإلسففففففالمي  –معجم األفعال  األسففففففماء،معجم  الحروف،معجم  -

 م2003للنشر، 

 اإللكترونيةالمصادر 

www.alfaseeh.com  

www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 

  ىأخر

 برنامج حاسوبي: الجامع الكبير لكتب التراث )شركة التراث(

 برنامج حاسوبي: المكتبة الشاملة

 برنامج حاسوبي: الموسوعة الشعرية

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 الفصول الدراسية إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 جهاز عرض البيانات

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 إنترنت

 برامج علمية

 .مكتبة ألهم مراجع اللغة

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

والملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية. -

 هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء -

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS ( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 

خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم 

من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا  ومستوى العمل الذي يطلب

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب 

من متطلبات تطبيق التوازن  ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

 (. QMS ،C.5.8 (b)واالعتدال )نظام إدارة الجودة )

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في 

ذ (. قد يأخذ ذلك شكل أخQMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

 (QMS C.5.9عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 

 

 
  

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 7402231 المقرر:رمز 

 برنامج اللغة العربية البرنامج:

 اللغة العربية العلمي:القسم 

 اآلداب الكلية:

 جامعة الملك فيصل المؤسسة:
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 4 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 األولالفصل  – نيالمستوى الثا

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال توجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %0 -  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

يشتمل المقرر على الصرف لغة واصطالًحا، الفرق بينه وبين التصريف، بين االشتقاق والتصريف، واضع 

علم الصرف،  ميدان علم الصرف "ما يدخل من أقسام الكالم وما ال يدخل منه في علم الصرف"، الميزان 

الصحيح، الفعل المعتل وأقسامهما، الصرفي، القلب المكاني، تقسيم الفعل إلى: ماض ومضارع وأمر ،الفعل 

الفعل المجرد  )ثالثي، رباعي( وأوزانه، الفعل المزيد وأوزانه، معاني صيغ الزيادة، تقسيم الفعل إلى جامد 

ومتصرف، ومتعٍد والزم، ومبني للفاعل أو للمفعول.، إسناد الفعل، توكيد الفعل بالنون وإسناد المؤكَّد إلى 

مائر، المجرد والمزي د من األسماء، تقسيم االسم إلى جامد ومشتق، المصادر الثالثية: أوزانها القياسية الضَّ

والسماعية، المصادر فوق الثالثية أوزانها القياسية والسماعية، المصدر الميمي، مصدر المرة، مصدر 

نه ودالالته، اسم الهيئة، اسم الفاعل: أوزانه ودالالته، صيغ المبالغة: أوزانها ودالالتها، اسم المفعول: أوزا

الزمان والمكان: أوزانهما ودالالتهما، الصفة المشبهة باسم الفاعل، أوزانها ودالالتها، اسم التفضيل: أوزانه 

ودالالته، وما يلحق به )صيغتا التعجب: شروطها وصيغها ودالالتها، اسم اآللة: أوزانه ودالالته، تقسيم االسم 

 إلى مذكر ومؤنث ومقصور وممدود وصحيح
  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 معرفة أحكام الموضوعات المقررة فيه.  .د

 القدرة على بناء الكالم والنصوص وفق أحكام الموضوعات المقررة.  .ه

 القدرة على تحليل الكالم والنصوص بإظهار أحكام الموضوعات المقررة.  .و

 القدرة على بيان أثر أحكام الموضوعات المقررة في بناء الكالم والنصوص. .ز
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 ر كال من المصطلحات اآلتية: الصرف والتصريف واالشتقاق. ميّزي 1.1

 ر أحكام المجرد والمزيد من األفعالو أبنية األسماء واألفعال والحروف يحدّد 1.2

شفففروط صفففياغة اسفففم و الفعل باعتبار الصفففحة واالعتالل أقسفففام بينذكر الفرق تي 1.3

أحكام المجرد والمزيد و صياغة اسم التفضيل وأوزانهو الزمان والمكان وأوزانهما

 أحكام أوزان المشتقات من األسماء ودالالتهاو من األفعال

 ر

  المهارات 2

ناد المؤكد وإسبين اسناد الفعل غير و يفرق بين الصرف والتصريف واالشتقاق 2.1

 الفعل المؤكد

 ر

 س بين دالالت المزيد من األفعالو يقارن بين أوزان االسم المجرد والمزيد 2.2

  الكفاءات 3

 ر أحكام إسناد الفعل.و يناقش مع زمالئه أحكام الموضوعات المقررة. 3.1

أحكام و يعرض لزمالئه أحكام الفعل من حيث التعدي واللزوم والتصرف والجمود 3.2

 .إسناد الفعل

 ر

 ر .يسأل زمالئه أحكام أوزان المصادر غير الثالثية من حيث السماع والقياس ...3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع  قائمة الموضوعات م

1 
محتتاضتتتتتترة تمهيتتديتتة متتدختتل للتعريف بتتالمقرر وأهتتدافتته، 

 وتوزيع الدرجات، والتعريف باألستاك
 األول

 ساعة ونصف

2 
الصرف لغة واصطالًحا، الفرق بينه وبين التصريف، بين 

علم  الصتتترف، ميداناالشتتتتقاق والتصتتتريف، واضتتتع علم 
 ساعة ونصف
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الصتتتترف "ما يدخل من أقستتتتام الكالم وما ال يدخل منه في 

 علم الصرف"

 الميزان الصرفي 3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف القلب المكاني 4

 تقسيم الفعل إلى: ماض ومضارع وأمر  5
 الثالث

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الفعل الصحيح، الفعل المعتل وأقسامهما 6

 ثالثي، رباعي( وأوزانهالمجرد )الفعل  7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الفعل المزيد وأوزانه، معاني صيغ الزيادة 8

 الزيادةتابع الفعل المزيد وأوزانه، معاني صيغ  9

 الخامس

 ساعة ونصف

10 
تقسففففيم الفعل إلى جامد ومتصففففرف، ومتعٍد والزم، ومبني 

 للفاعل أو للمفعول.
 ساعة ونصف

11 
د إلى  ناد المؤكَّ ناد الفعل، توكيد الفعل بالنون وإسفففففف إسفففففف

مائر  السادس الضَّ
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف المجرد والمزيد من األسماء 12

 من األسماءتابع المجرد والمزيد  13

 السابع

 ساعة ونصف

14 
تقسفففففيم االسفففففم إلى جامد ومشفففففتق، المصفففففادر الثالثية:  

 أوزانها القياسية والسماعية
 ساعة ونصف

 تابع المصادر الثالثية: أوزانها القياسية والسماعية 15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف المصادر فوق الثالثية أوزانها القياسية والسماعية 16

 تابع المصادر فوق الثالثية: أوزانها القياسية والسماعية 17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف (1مراجعة وتقييم ) 18

 المصدر الميمي 19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مصدر المرة 20

 مصدر الهيئة 21
 الحادي عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف اسم الفاعل: أوزانه ودالالته 22

 المبالغة: أوزانها ودالالتهاصيغ  23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف اسم المفعول: أوزانه ودالالته 24

25 
اسففففففم الزمففان والمكففان: أوزانهمففا ودالالتهمففا، الصفففففففففة 

 المشبهة باسم الفاعل، أوزانها ودالالتها
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

26 
 اسفففففم التفضفففففيل: أوزانه ودالالته، وما يلحق به )صفففففيغتا

 التعجب: شروطها وصيغها ودالالتها
 ساعة ونصف

 اسم اآللة: أوزانه ودالالته 27
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تقسيم االسم إلى مذكر ومؤنث ومقصور وممدود وصحيح 28

 (2مراجعة وتقييم ) 29
 الخامس عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف المراجعة العامة 30

 45 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.1 
كال من المصفففطلحات اآلتية: الصفففرف  ميّزي

 والتصريف واالشتقاق.

المحاضفففففرة، المناقشفففففة، 

 واألنشطة الصفية.

االمتحففانففات، الواجبففات 

المنزليففة، واالختبففارات 

 الفصلية، والنهائية.

1.2 
 أبنيففة األسففففففمففاء واألفعففال والحروف يحففدّد

 أحكام المجرد والمزيد من األفعالو

3.3 

الفعففل بففاعتبففار  بين أقسففففففففامذكر الفرق تففي

شفففروط صفففياغة اسفففم و الصفففحة واالعتالل

صففففياغة اسففففم و الزمان والمكان وأوزانهما

أحكام المجرد والمزيد و وأوزانه التفضففففففيل

أحكفام أوزان المشففففففتقفات من و من األفعفال

 األسماء ودالالتها

 المهارات 2.0

2.1 

 يفرق بين الصففرف والتصففريف واالشففتقاق

سناد الفعل و سناد الفعل غير المؤكد وإ بين ا

 المؤكد
المحاضرة، المناقشة، 

 واألنشطة الصفية.

 االمتحانات، الواجبات

واالختبارات الفصلية، 

 والنهائية.
2.2 

 يقففارن بين أوزان االسففففففم المجرد والمزيففد

 بين دالالت المزيد من األفعالو

 الكفاءات 3.0

3.1 
ينففاقش مع زمالئففه أحكففام الموضففففففوعففات 

 أحكام إسناد الفعل.و المقررة.

المحاضرة، المناقشة، 

 واألنشطة الصفية.

 االمتحانات، الواجبات

الفصلية، واالختبارات 

 والنهائية.

3.2 

يعرض لزمالئفففه أحكفففام الفعفففل من حيفففث 

أحكام و التعدي واللزوم والتصففرف والجمود

 .إسناد الفعل

3.3 
يسفففففأل زمالئه أحكام أوزان المصفففففادر غير 

 .الثالثية من حيث السماع والقياس

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 في جميع األسابيع المشاركة الفصلية 1

2 
-10-9-8-7-5-4-3-2-1 واجب منزلي

11 

10% 

 %30 15، 9 االختبار النصفي 3

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 .المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

الحمالوي، المكتبة العصرية، بيروت،  شذا العرف في فن الصرف للشيخ أحمد -

 م.2012

د محمد أمين أحمد الروابدة مكتبة الرشد  الدرس الصرفي العربي تأليف: أ. -

 م.2014ناشرون، الطبعة األولى، 

 المساندةالمراجع 

عبد  تحقيق) )سـيبويهكتاب سيبويه، عمرو بن عثمان بن ق ْنبر، الملقب بـ  -

-هـ  1408القاهرة، الطبعة الثالثة،  –الخانجي السالم محمد هارون، مكتبة 

1988 

الممتع في التصريف البن عصفور األشبيلي، تحقيق فخر الدين قباوة، دار  -

  م 1987هـ /  1407 - لبنان- بيروت-المعرفة 

شرح الشافية لرضي الدين االستراباذي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد  -

هـ 1402فزاف، دار الكتب العلمية الحميد، محمد نور الحسن، محمد الز

 م1982

د. فخر الدين  تحقيق:شرح الملوكي في التصريف، ابن يعيش،  -

  م 1973هـ /  1393،  1المكتبة العربية ، حلب ، ط  ،قباوة

دروس في التصريف لمحمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية،   -

 م1995صيدا، بيروت، 

 الراجحي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر.  هد. عبدالتطبيق الصرفي  -

المنصف شرح تصريف المازني، تحقيق إبراهيم مصطفى، وعبد هللا أمين،  -

 م.1954دار إحياء التراث القديم، الطبعة األولى 

 عبد الفتاح الدجني، مكتبة الفالح، الطبعة األولى. –في الصرف العربي  -

عبد الغني، دار التوفيقية للتراث، الطبعة الرابعة  أيمن-الصرف الكافي  -

 م.2001

إيمان البقاعي، دار المدار  –معجم األفعال  األسماء،معجم  الحروف،معجم  -

 م.2003اإلسالمي للنشر، 

 اإللكترونيةالمصادر 

www.alfaseeh.com  

www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 

 برنامج حاسوبي: الجامع الكبير لكتب التراث )شركة التراث(

 برنامج حاسوبي: المكتبة الشاملة

 برنامج حاسوبي: الموسوعة الشعرية

  ىأخر

 مصر –مجلة علوم اللغة  -

 مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. -

 مجلة جامعة أم القرى. -

 مجلة التراث العربي -
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  ة دراسيةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 )داتا شو  جهاز عرض البيانات
 إنترنت تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

  

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

ومراقبة عملية  ( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريسQMSالجودة )

والملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 لتحديد أفضل الممارسات التدريسية.المقارنة المعيارية الداخلية  -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. -

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في ) المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 

يمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم خارجيين( قبل تقد

ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا 

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

الصرامة االكاديمية ويجب  يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من

ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى من متطلبات تطبيق التوازن 

 (. QMS ،C.5.8 (b)واالعتدال )نظام إدارة الجودة )

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

في ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة 

(. قد يأخذ ذلك شكل أخذ QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

 (QMS C.5.9عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
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 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 علم الداللة المقرر:اسم 

 7402315 المقرر:رمز 

 برنامج اللغة العربية البرنامج:

 اللغة العربية العلمي:القسم 

 اآلداب الكلية:

 جامعة الملك فيصل المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 4 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 6 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 6 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 7 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 7 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 7 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 7 ....................................................................................................................... علم:. قائمة مصادر الت1

 8 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 8 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 9 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الفصل الثاني –مستوى الثالث ال

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %0 -  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 



 

 
1

6

8 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

يشتمل المقرر على: مفهوم الداللة، الداللة عند العرب، علم الداللة بين العلوم اللغوية، أنواع الداللة اللغوية، 

تغيرات الداللة وأسبابها، نظريات دراسة الداللة، مفهوم المعجم، أقسام المعجم، مصادر المادة المعجمية، 

الكلمة والمصطلح، الفرق بين اللغة العامة واللغة المدراس المعجمية، صناعة المعجم، مفهوم المصطلح، 

 الخاصة، نشأة المصطلحية، المدارس المصطلحية، البنوك المصطلحية.
  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 أن يعرف الطالب كالً من: علم الداللة، وعلم المعجم، وعلم المصطلح، وأهم قضاياها، وأهميتها العلمية

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

كل منها  علىعرف تي 1.1 لداللة وعلم المعجم وعلم المصففففففطلح وعالقة  مفهوم علم ا

 بالعلوم األخرى

 ت

  المهارات 2

 ر يحلل مسائل داللية 2.1

 س يستخدم المعاجم 2.2

  الكفاءات 3

 س دالليةيناقش في مسائل  3.1

 س يدير الحوار 3.2

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع  قائمة الموضوعات م

 الداللة ومفهومها 1
 األول

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف نشأة الداللة عند العرب 2

 بين الداللة والمعنى 3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف علم الداللة بين العلوم اللغوية 4

 الدالالت اللغوية أنواع 5
 الثالث

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف أشكال تغير الداللة 6

 أسباب تغير الداللة 7

 الرابع

 ساعة ونصف

8 
نظريات دراسفففففة المعنى: النظرية التصفففففورية، والنظرية 

 اإلشارية
 ساعة ونصف

 النظرية السلوكية، والنظرية التحليلية 9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف 1مراجعو وتقييم  10

 النظرية السياقية، ونظرية الحقول الداللية 11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف المعجم ومفهومه 12

 أقسام المعجم وأنواعه 13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مصادر المادة المعجمية 14

 المعجمية وصناعة المعجم 15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ونصفساعة  عيوب المعجم العربي 16

 مفهوم المصطلح 17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف المفهوم والتصور، التعريف والتسمية 18
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19 
الفرق بين الكلمة والمصففففففطلح والفرق بين اللغة العامة 

 العاشر واللغة الخاصة
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف 2مراجعة وتقييم  20

 معوقات وضع المصطلح عند العرب 21
 الحادي عشر

 ونصفساعة 

 ساعة ونصف طرق وضع المصطلح عند العرب 22

 نشوء المصطلحية 23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الفرق بين المصطلح والمصطلحية 24

 المدارس المصطلحية 25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف المصطلح اللساني عند العرب 26

 البنوك المصطلحية 27
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف البنوك المصطلحية عند العرب 28

 تقييس المصطلح 29
 الخامس عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف توحيد المصطلح 30

 45 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

مفهوم علم الفففداللفففة وعلم  علىعرف تي

كل منها  المعجم وعلم المصففففففطلح وعالقة 

 بالعلوم األخرى

المحاضفففففرة، المناقشفففففة، 

 واألنشطة الصفية.

 االختبارات

 كتابة األبحاث والتقارير

 المهارات 2.0

المحاضفففففرة، المناقشفففففة،  يحلل مسائل داللية 2.1

 واألنشطة الصفية.

 االختبارات

 يستخدم المعاجم 2.2 كتابة األبحاث والتقارير

 الكفاءات 3.0

المحاضفففففرة، المناقشفففففة،  يناقش في مسائل داللية 3.1

 واألنشطة الصفية.

تقييم العرض 

 يدير الحوار 3.2 والواجبات

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 الخامس  1االختبار الفصلي  1

 %10 السادس بحث 2

 %15 العاشر 2االختبار الفصلي  3

 %10 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 .المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 م.1998أحمد مختار عمر، علم الداللة، عالم الكتب، الطبعة الخامسة  – للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

حسين نصار، مكتبة مصر، الفجالة،  –المعجم العربي نشأته وتطوره  .1

 الطبعة األولى.

علي القاسمي،  –علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية  .2

 م.2008مكتبة لبنان ناشرون، 

فريد حيدر، مكتبة اآلداب،  -علم الداللة بين النظرية والتطبيق  .3

 م 2005القاهرة، 

 اإللكترونيةالمصادر 

 المكتبة الشاملة.  -

 موقع األستاذ الدكتور محمد سعيد الغامدي  -

(http://www.mohamedrabeea.com/)        

  ىأخر
مكتب تنسففففففيق التعريب، مجالت مجامع اللغة العربية  -اللسففففففان العربيمجلة 

 )مجمع دمشق، مجمع القاهرة، مجمع بغداد(

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  ة دراسيةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 )داتا شو  جهاز عرض البيانات
 ال توجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

  

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية ( الخاصة QMSالجودة )

والملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

http://www.mohamedrabeea.com/
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية. -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. -

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS الخاص ) باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

استخدام مستشارين وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )ب

خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم 

ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا 

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب يجب 

ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى من متطلبات تطبيق التوازن 

 (. QMS ،C.5.8 (b)واالعتدال )نظام إدارة الجودة )

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

وع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في ضمان االتساق عبر الموض

(. قد يأخذ ذلك شكل أخذ QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

 (QMS C.5.9عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 فقه اللغة المقرر:اسم 

 7402213 المقرر:رمز 

 برنامج اللغة العربية البرنامج:

 اللغة العربية العلمي:القسم 

 اآلداب الكلية:

 جامعة الملك فيصل المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 4 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 6 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 6 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 7 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 7 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 7 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 7 ....................................................................................................................... علم:. قائمة مصادر الت1

 8 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 8 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 9 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 األولالفصل  – نيالمستوى الثا

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال توجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %0 -  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

يشتمل هذا المقرر على: مفهوم الداللة، الداللة عند العرب، علم الداللة بين العلوم اللغوية، أنواع الداللة 

اللغوية، تغيرات الداللة وأسبابها، نظريات دراسة الداللة، مفهوم المعجم، أقسام المعجم، مصادر المادة 

المصطلح، الكلمة والمصطلح، الفرق بين اللغة العامة المعجمية، المدراس المعجمية، صناعة المعجم، مفهوم 

 رس المصطلحية، البنوك المصطلحية.واللغة الخاصة، نشأة المصطلحية، المدا
  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 التعرف على طبيعة اللغة العربية وخصائصها وأهم قضاياها ومكانتها العلمية

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 للمقررمخرجات التعلم 
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

يتعرف على مفهوم فقفففه اللغفففة وعالقتفففه بفففالعلوم األخرى، وعالقفففة العربيفففة  1.1

 بالساميات، وظروف تكون الفصحى، وإشكالية االزدواجية اللغوية 

 ر

 ر أنواع االشتقاق في اللغة العربية، ووسائل تنمية الثروة اللغوية  يميّز 1.2

  المهارات 2

 ر يشرح الخصائص والسمات التي تميز العربية الفصحى  2.1

 س يوضح أوجه االختالف بين الثنائية اللغوية واالزدواجية اللغوية 2.2

  الكفاءات 3

 س والبحث في مجاالت اللغة واألساليبيستخدم معارفه اللغوية في التأليف،  3.1

يبحث الطالب في اللهجات العربية من خالل التطبيقات العملية في المعاجم العربية  3.2

 التراثية

 س

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع  قائمة الموضوعات م

 وظيفتها   نشأتها، تعريفها، اللغة: 1
 األول

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الفرق بين مصطلحي فقه اللغة وعلم اللغة  2

 فقه اللغة في الكتب العربية القديمة  3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف فقه اللغة في الكتب العربية الحديثة 4

 اللغات اإلنسانية وتعددها وانقسامها إلى فصائل لغوية 5
 الثالث

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف التشابه واالختالف بينهااللغات السامية ووجوه  6

 العربية واللغات السامية  7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف اللهجات العربية البائدة والباقية  8

9 
ظروف تكون العربية الفصففففحى وخصففففائصففففها والتعريف 

 الخامس بعلم اللهجات، ومصادر دراسة اللهجات العربية
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف 1مراجعة وتقييم  10

 السليقة اللغوية ومفهومها عند القدماء والمحدثين  11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف االحتجاج اللغوي: مفهومه وأبعاده 12

 االحتجاج اللغوي: مصادره 13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف أثر اإلسالم في العربية في المفردات والتراكيب واألساليب  14

 االشتقاق: مفهومه عند القدماء والمحدثين  15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف أنواع االشتقاق: االشتقاق الصغير، واالشتقاق الكبير 16
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17 
أنواع االشففففففتقففاق: اإلبففدال اللغوي )االشففففففتقففاق األكبر(، 

 والنحت 
 التاسع

 ساعة ونصف

18 
التعريففب: تعريفففه، وأنواع التغيير الطففارئ على الكلمففة 

 المعربة 
 ساعة ونصف

 التعريب: مشكالت التعريب في العصر الحديث  19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف 2مراجعة وتقييم  20

21 
العالقفففة بين الفصففففففحى والعفففاميفففة، وازدواجيفففة اللغفففة، 

 الحادي عشر ومناقشة الدعوة إلى العامية 
 ونصف ساعة

 ساعة ونصف الثنائية اللغوية، وموقف الباحثين منها  22

23 
سبابه،  وسائل تنمية الثروة اللغوية: الترادف: تعريفه، وأ

 وموقف الباحثين منه 

 الثاني عشر

 ساعة ونصف

24 

وسائل تنمية الثروة اللغوية: االشتراك اللفظي، والتضاد: 

التعريف، واألسففففففبفففاب، وموقف البفففاحثين من هفففاتين 

 الظاهرتين 

 ساعة ونصف

 الكتابة العربية: نشأتها، تطورها، مشكالتها  25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف دعوات إصالح الخط العربي  26

27 
نماذج تطبيقية من خالل الكتب العربية القديمة: الصاحبي 

 البن فارس، وفقه اللغة للثعالبي 
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

28 
نمفففاذج تطبيقيفففة من خالل الكتفففب العربيفففة القفففديمفففة: 

 الخصائص البن جني 
 ساعة ونصف

29 
قديمة: المزهر  ية ال نماذج تطبيقية من خالل الكتب العرب

 عشرالخامس  للسيوطي
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراجعة عامة 30

 45 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

يتعرف على مفهوم فقفففه اللغفففة وعالقتفففه 

بالعلوم األخرى، وعالقة العربية بالساميات، 

وظروف تكون الفصففففففحى، وإشففففففكفففاليفففة 

 االزدواجية اللغوية 

 إلقاء المحاضرات

الحوار والمناقشة 

تنمية ، وتصويب الخطأ

قدرات الطالب حول 

الدراسات اللغوية 

 واإلفادة منها 

 اخبار تحريري وشفوي

مهارات البحث تقويم 

 اللغوي

 أسئلة مباشرة

1.2 
أنواع االشتقاق في اللغة العربية،  يميّز

 ووسائل تنمية الثروة اللغوية

 إلقاء المحاضرات

 الحوار والمناقشة

اختبار تحريري 

 وشفوي

تقويم مهارات البحث 

 اللغوي

تقديم األنشطة وتحليل 

 النصوص

 المهارات 2.0



 

 
1

7

7 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.1 

يشفففففرح الخصفففففائص والسفففففمات التي تميز 

 العربية الفصحى 
المحاضرة، المناقشة، 

 واألنشطة الصفية.

 االمتحانات، الواجبات

واالختبارات الفصلية، 

 والنهائية.

2.2 
يوضح أوجه االختالف بين الثنائية اللغوية 

 واالزدواجية اللغوية

اإللقاء والحوار عن 

 طريق المحاضرة

 تنويع أساليب النقاش

إشراك الطالب في إعداد 

 المحاضرة

اختبار تحريري 

 وشفوي

المواقف العملية: حوار 

 _ إلقاء _ تحرير

حلقات البحث 

 )تكليفات(، وعرض
 الكفاءات 3.0

3.1 
يستخدم معارفه اللغوية في التأليف، 

 والبحث في مجاالت اللغة واألساليب

 تحكيم: المدارسة

تحكيم: المناقشات بين 

 الطالب

متنوعةاختبارات   

المواقف العملية: إلقاء 

محاضرة، وصياغة 

 مقال أو رسالة

3.2 

يبحث الطالب في اللهجات العربية من خالل 

التطبيقفففات العمليفففة في المعفففاجم العربيفففة 

 التراثية

 استخدام المعاجم

بحوث وواجبات مقدمة 

ببرامج حاسوبية 

 متخصصة
 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 التقييمتوقيت 

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 الثالث واجب منزلي 1

 %15 الخامس 1اختبار فصلي  2

 %10 الثامن واجب منزلي 3

 %15 الثاني عشر 2اختبار فصلي  4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 .المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
اللغة العربية وخصائصها، إميل بديع يعقوب، دار العلم للماليين، بيروت، فقه 

 1982، 1ط

 المساندةالمراجع 

، 8البحث اللغوي عند العرب، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط

2003 

 فقه اللغة، علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر، القاهرة 

، 13دار العلم للماليين، بيروت، ط دراسات في فقه اللغة، صبحي الصالح، 

1997 

 فصول في فقه العربية، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة 

  4دراسات في فقه اللغة، محمد األنطاكي، دار الشرق العربي، ط
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، 1فقه العربية المقارن، رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، ط

1999 

ربية، أحمد محمد قدور، دار الفكر المعاصر، دمشق، مدخل إلى فقه اللغة الع

 2003، 3ط

 اإللكترونيةالمصادر 

 موقع الوراق 

 شبكة الفصيح

 برنامج حاسوبي: الجامع الكبير لكتب التراث 

 برنامج حاسوبي: المكتبة الشاملة

 ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  ة دراسيةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 )داتا شو  جهاز عرض البيانات
 إنترنت تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

  

 طرق التقييم المقيمون التقويممجاالت 

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

والملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSالجودة )إدارة 

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية. -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. -
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 طرق التقييم المقيمون التقويممجاالت 

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS ( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 

خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم 

من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا  ومستوى العمل الذي يطلب

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب 

من متطلبات تطبيق التوازن  ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

 (. QMS ،C.5.8 (b)واالعتدال )نظام إدارة الجودة )

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في 

ذ (. قد يأخذ ذلك شكل أخQMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

 (QMS C.5.9عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:
 ساعات 3

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ةليمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

  *  اختياري   إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى الرابع

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 يوجدال 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %0 -  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة 45 محاضرات 1

 ال توجد ستوديوأو معمل  2

 ال توجد إضافيةدروس  3

 ال توجد تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 0 المشاريع /إعداد البحوث 4

 0 )تذكر(أخرى  5

 45 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

قراءة في المؤلفات الجامعة في البالغة واألدب والنقد مثل: المحب والمحبوب والمشموم  يشتمل المقرر على

والمشروب، الشعر والشعراء البن قتيبة، والكامل في اللغة واألدب للمبرد، أدب الكتاب للصولي، األشباه 

المؤلفات المختصة في الدرس البالغي والنقدي والنظائر للخالديين، البيان والتبيين، الحيوان. وقراءة في 

القرآن للرماني، الموشح للمرزباني،  مثل: قواعد الشعر لثعلب، مجاز القرآن ألبي عبيدة، النكت في إعجاز

طيف لعبد الل لصناعتين للعسكري، قواعد البالغةنقد الشعر لقدامة بن جعفر، عيار الشعر البن طباطبا، ا

الطائيين لآلمدي، الوساطة للقاضي الجرجاني، دالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني،  البغدادي، الموازنة بين

 مفتاح العلوم ألبي يعقوب السكاكي.      

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

أن يتعّرف الطالب على الكتب األساسية في األدب والبالغة واللغة من حيث: نشأتها ومصطلحاتها وأبرز  -

 ونظرياتها.قضاياها 

 أن يلّم بأهّم تيارات األدب قديما وحديثاً. -

 أن يتبين العالقة بين البالغة واألدب والنقد. -

 أن يستثمر معارفه البالغية واألدبية في دراسة نصوص مختارة. -

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

ف  على أب 1.1  ر رز أعالم األدب والبالغة والنقد.يتعرَّ

 ر  والنقدية.األدبية والبالغية  يميّز بين النصوص 1.2

  المهارات 2

دب في المسألة العلمية بين اآلراء المختلفة لعلماء البالغة والنقد واأل يوازن  2.1

 الواحدة.

 ر

 ر بين نصوص مختلفة.  يقارن- 2.2

  الكفاءات 3

 س .يناقش األفكار - 3.1

 س ينتج الرسائل والمقاالت والتقارير.- 3.2

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع  قائمة الموضوعات م

1 
مقدمة تاريخية وعلمية عن المؤلفات الجامعة في البالغة 

 األول واألدب والنقد
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف التعريف بكتاب: الشعر والشعراء البن قتيبة  2

 دراسة لبعض موضوعات: الشعر والشعراء البن قتيبة  3

 الثاني

 ساعة ونصف

4 
غة واألدب للمبرد،  مل في الل كا تاب: ال قاءالتعريف بك  وإل

 الضوء على بعض موضوعاته
 ساعة ونصف

5 
وإلقففاء التعريف بكتففاب: األشففففففبففاه والنظففائر للخففالففديين، 

 الثالث الضوء على بعض موضوعاته
 ونصف ساعة

 ساعة ونصف التعريف بكتاب: البيان والتبيين للجاحظ  6

7 
قراءة في المؤلففففات المختصفففففففففة في الفففدرس البالغي 

 الرابع والنقدي: قواعد الشعر لثعلب
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف التعريف بكتاب: مجاز القرآن ألبي عبيدة 8
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 القرآن للرماني التعريف بكتاب: النكت في إعجاز 9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف دراسة لبعض قضايا اإلعجاز عند الرماني 10

 التعريف بكتاب: المثل السائر البن األثير 11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف التعرف على طريقة ابن األثير في التأليف والكتابة 12

 التعريف بكتاب: الموشح للمرزباني 13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف موضوعات: كتاب الموشحدراسة لبعض  14

15 
التعريف بكتاب: نقد الشففففففعر لقدامة بن جعفر، ودراسففففففة 

 الثامن لبعض موضوعاته
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تقييم ومراجعة 16

 التعريف بكتاب: عيار الشعر البن طباطبا 17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف دراسة لبعض قضايا عيار الشعر 18

 التعريف بكتاب: الصناعتين للعسكري 19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف دراسة لبعض موضوعات: الصناعتين 20

 اللطيف البغدادي لعبد البالغةالتعريف بكتاب: قواعد  21
 الحادي عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف  دراسة لبعض موضوعات: قواعد البالغة 22

 التعريف بكتاب: الموازنة بين الطائيين لآلمدي  23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف دراسة لبعض موضوعات: الموازنة 24

 التعريف بكتاب: الوساطة للقاضي الجرجاني 25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف دراسة لبعض موضوعات: الوساطة  26

 القاهر الجرجانيالتعريف بكتاب: دالئل اإلعجاز لعبد  27
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف دراسة لبعض موضوعات: دالئل اإلعجاز 28

 السكاكي. التعريف بكتاب: ألبي يعقوب  29
 الخامس عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف دراسة لبعض موضوعات: مفتاح العلوم  30

 45 15 المجموع

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

ف  على أب رز أعالم األدب والبالغفففة يتعرَّ

 والنقد.

 إلقاء المحاضرات.

 الحوار.

 المناقشة والمدارسة

 أسئلة اختبار تحريري.

واجبات  مباشرة.

 منزلية.

1.2 

األدبيفففة والبالغيفففة  يميّز بين النصففففففوص

  والنقدية.

يتعلم كيفية الوصول  -

 إلى المعلومات والبيانات.
 

المناشط الكتابية  -

 -)بحوث وواجبات(.

قراءة النصوص 

االختبار  -األدبية.

 النهائي.
 المهارات 2.0

2.1 

بين اآلراء المختلفة لعلماء البالغة  يوازن 

 دب في المسألة العلمية الواحدة.والنقد واأل

 إلقاء المحاضرات.

 المناقشة الحوار.

 والمدارسة.

 أسئلة اختبار تحريري.

واجبات  مباشرة.

 منزلية.

2.2 
عروض -ورش عمل.- بين نصوص مختلفة.  يقارن-

 مشاهدة.

 ، واجباتاختبار عملي-

 بحوث-
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

دراسففة نصففوص مختارة -

مفففردات تُفطفبفق عفلفيفهفففا 

 المقرر

 الكفاءات 3.0

3.1 
عروض - عمل.ورش  .يناقش األفكار -

 مشاهدة.
 حوار-أسئلة 

3.2 
تحكيم: أداء الطالب - عروض مشاهدة.- ينتج الرسائل والمقاالت والتقارير.-

 في ورشة العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع واجب منزلي 1

 %10 السادس بحث 2

 %30 التاسع  االختبار النصفي 3

 %5 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 .المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
منشورات اتحاد  –م العاني قراءات في األدب والنقد للدكتور شجاع مسل -

 م.1999دمشق  –منشورات اتحاد الكتاب العرب  – الكتاب

 المساندةالمراجع 

 المثل، دالئل اإلعجاز عبد القاهر الجرجاني، في األدب والنقد د شوقي ضيف

في اللغة واألدب الكامل ، الشعر والشعراء البن قتيبة، السائر البن األثير

عر قواعد الشللجاحظ،  البيان والتبيين ،األشباه والنظائر للخالديين، للمبرد

الموشح  ،القرآن للرماني النكت في إعجاز ،ألبي عبيدةمجاز القرآن  ،لثعلب

تين الصناع، عيار الشعر البن طباطبا ،نقد الشعر لقدامة بن جعفر ،للمرزباني

 .للعسكري

 اإللكترونيةالمصادر 

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.imamu.edu.sa/arabiyah/       الجمعية العلمية

 السعودية للغة العربية

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

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

 موقع اللغة العربية تعلماً وتعليماً. -

  الموسوعة العالمية .موقع  -

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://pdfbooks.net/vb/login.php
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 برنامج حاسوبي: الجامع الكبير لكتب التراث )شركة التراث(

 برنامج حاسوبي: المكتبة الشاملة

 ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  ة دراسيةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 )داتا شو  جهاز عرض البيانات
 ال توجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

 الففراجففعفففة مففن

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل الطلبة

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية ( الخاصة QMSالجودة )

والملحق  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 ( Pرقم 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في  -

 .N( الملحق QMSنظام إدارة الجودة )

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

تفففففحسففففففففففيفففففن 

 التدريس.

 

األقران من أعضاء 

 هيئة التدريس

 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية.  -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. 

 عفففففمفففففلفففففيفففففات

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة 

باالمتحانات واالعمال المطلوبة في ( الخاص QMSالجودة )

 Iوالملحق  H( الملحق QMSالمقرر )نظام إدارة الجودة )

 (.Jوالملحق 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة.  

 لكال التقييمين تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع

الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام 

مستشارين خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق 

ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر 

يكون مناسبا للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج 

(. QMSنظام إدارة الجودة ) من Hو Gفقات الواردة في المر

جميع نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من 

الصرامة االكاديمية ويجب ان تكون خاضعة الى الحد المعياري 

األدنى من متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة 

(QMS ،C.5.8 (b) .) 

ال في وضع العالمات حول األجوبة من يتم التحقق من تطبيق االعتد

أجل ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة 

(. قد يأخذ ذلك QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iفي الملحقين 

شكل أخذ عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع 

 (QMS C.5.9وأكثر رسمية عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 اعتماد التوصيف . ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 قراءة يف كتب النحو والصرف المقرر:اسم 

 7402426 المقرر:رمز 

 برنامج اللغة العربية البرنامج:

 اللغة العربية العلمي:القسم 

 اآلداب الكلية:

 جامعة الملك فيصل المؤسسة:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:
 ساعات 3

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ةليمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

  *  اختياري   إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى الرابع

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 يوجدال 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %0 -  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة 45 محاضرات 1

 ال توجد ستوديوأو معمل  2

 ال توجد إضافيةدروس  3

 ال توجد تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 0 المشاريع /إعداد البحوث 4

 0 )تذكر(أخرى  5

 45 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

قراءة في مؤلفات مختارة في النحو والصرف واللغة )الكتاب لسيبويه، المقتضب للمبّرد،  يشتمل المقرر على

مغني اللبيب البن هشام، الممتع في التصريف البن عصفور، شرح الملوكي في التصريف البن يعيش، 

   أنواعها للسيوطّي(.علوم اللغة و الخصائص البن جنّي، فعلت وأفعلت للسجستانّي، المزهر في

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

تقوية صلة الطالب بالتراث اللغوّي وأن يحسن التعامل مع هذا التراث وأن يتمكن من اإللمام باألحكام 

النحويّة والصرفيّة واللغويّة وتحليلها مع اّطالعه على أشهر أعالم الفكر النحوّي والصرفّي واللغوّي 

 وآثارهم.

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 ر وكتبهم ومناهجهم فيها. والصرف واللغةمجموعة من علماء النحو  علىيتعّرف  1.1

 ر األبواب النحويّة والصرفيّة واللغويّة في هذه الكتب. يميّز بين 1.2

  المهارات 2

 ر يفّرق بين مناهج العلماء في كتبهم 2.1

آنفا في هذه  واللغويّة المذكورةيحلّل ما جاء في األبواب النحويّة والصرفيّة  2.2

 .الكتب

 ر

  الكفاءات 3

 ر يختار نصوصا من األبواب المذكورة آنفا في هذه الكتب ويقرؤها 3.1

 ر يوّضح بعض الجمل التي ترد في األبواب المختارة 3.2

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع  قائمة الموضوعات م

1 

مع مقدمة  التعريف بالمقرر وتوزيع خّطته وبيان أهدافه

حول البحث اللغوّي عند العرب وأهّم المجاالت التي ألّف 

 .فيها العرب في علوم اللغة
 األول

 ساعة ونصف

2 

فيففه، ، وبمنهجففه )الكتففاب(التعريف بسففففففيبويففه، وكتففابففه 

وبمنزلته العلمّية وبالموضففففففوعات التي اشففففففتمل عليها 

 الكتاب

 ساعة ونصف

 قراءة باب ما ينصرف وما ال ينصرف من الكتاب وتحليله 3

 الثاني

 ساعة ونصف

4 

، وبمقففدمتففه، )المقتضففففففففب(التعريف بففالمبرد، وبكتففابففه 

ة، وبفففأهم  مؤلففففاتفففه، وبمنهجفففه فيفففه، وبمنزلتفففه العلميفففّ

 التي اشتمل عليها الكتاب وبالموضوعات

 ساعة ونصف

5 
المقتضفففففففب وما  والخفيفة منقراءة باب النونين الثقيلة 

 يتعلّق بهما وتحليله
 الثالث

 ساعة ونصف

6 
مصفففففدر  بفعل والقراءة باب ما جرى مجرى الفعل وليس 

 المقتضب وما يتعلّق بهما وتحليله من
 ساعة ونصف

7 

ته، ، وبمقدماللبيب( )مغنيالتعريف بابن هشففففام، وبكتابه 

ة، وبفففأهم  مؤلففففاتفففه، وبمنهجفففه فيفففه، وبمنزلتفففه العلميفففّ

 التي اشتمل عليها الكتاب وبالموضوعات

 ساعة ونصف الرابع
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8 

ثالث منقراءة الباب  به  ال المغني في ذكر أحكام ما يشفففففف

الجملة وهو الظرف والجار والمجرور )ذكر حكمهما في 

 التعلّق( وتحليله

 ساعة ونصف

9 

به  ثالث من المغني في ذكر أحكام ما يشفففففف قراءة الباب ال

الجملة وهو الظرف والجار والمجرور )ذكر حكمهما في 

 التعلّق( وتحليله
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف قراءة باب المنصوبات المتشابهة من المغني وتحليله 10

11 

الملوكي في  )شففففففرحالتعريف بفففابن يعيش، وبكتفففابفففه 

التصففففريف(، وبمقدمته، وبمنهجه فيه، وبمنزلته العلميّة، 

 السادس التي اشتمل عليها الكتاب مؤلفاته، وبالموضوعاتوبأهم 

 ساعة ونصف

12 
قراءة باب عقود وقوانين يعرف بها التصففريف من شففرح 

 الملوكي وتحليله
 ساعة ونصف

13 
 )الحذف القياسففففففّي( من شففففففرحالحذف قراءة فصففففففل في 

 السابع الملوكي وتحليله
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف االختبار النصفيّ  14

15 

، ف(التصففريفي  )الممتعالتعريف بابن عصفففور، وبكتابه 

ة، وبففأهم  وبمقففدمتففه، وبمنهجففه فيففه، وبمنزلتففه العلميففّ

 مؤلفاته، وبالموضوعات التي اشتمل عليها الكتاب
 الثامن

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف من الممتع والتطبيق عليه قراءة باب مسائل التمرين 16

 قراءة باب مسائل التمرين من الممتع والتطبيق عليه 17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف قراءة باب مسائل التمرين من الممتع والتطبيق عليه 18

19 

، وبمقدمته، )الخصفففففففائص(التعريف بابن جنّي، وبكتابه 

ة، وبفففأهم مؤلففففاتفففه،  وبمنهجفففه فيفففه، وبمنزلتفففه العلميفففّ

 العاشر وبالموضوعات التي اشتمل عليها الكتاب

 ساعة ونصف

20 
باب في تصففاقب األلفاظ لتصففاقب المعاني من الخصففائص 

 وتحليله
 ساعة ونصف

21 
قراءة باب إمسففاس األلفاظ أشففباه المعاني من الخصففائص 

 الحادي عشر وتحليله
 ساعة ونصف

وار من الخصائص  22  ساعة ونصف وتحليلهقراءة باب في الجِّ

23 

التعريف بففالسففففففيوطّي وبكتففابففه )المزهر في علوم اللغففة 

 ، وبمقدمته، وبمنهجه فيه، وبمنزلته العلمّية،وأنواعها(

 التي اشتمل عليها الكتاب مؤلفاته، وبالموضوعاتوبأهم 
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف قراءة باب معرفة الفصيح من المزهر وتحليله 24

 قراءة باب معرفة الفصيح من المزهر وتحليله 25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف قراءة باب معرفة كتابة اللغة من المزهر وتحليله 26

27 

وأفعلففت (،  )فعلففتالتعريف بففالسففففففجسففففففتففانّي، وبكتففابففه 

ة، وبففأهم  وبمقففدمتففه، وبمنهجففه فيففه، وبمنزلتففه العلميففّ

 الرابع عشر موضوعات الكتابوبأهّم مؤلفاته، 

 ساعة ونصف

28 
صيغة أفعل ونشأتها، وفعل وأفعل المتفقان في المعنى من 

 مقدمة المحقّق.
 ساعة ونصف

29 
 )فعلففتقراءة بففاب فعلففت وأفعلففت بمعنى واحففد من كتففاب 

 وأفعلت (، وتحليله
 ساعة ونصف الخامس عشر
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30 
 )فعلففتقراءة بففاب فعلففت وأفعلففت بمعنى واحففد من كتففاب 

 (، وتحليله وأفعلت
 ساعة ونصف

 45 15 المجموع

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

مجموعة من علماء النحو  علىيتعّرف 

 وكتبهم ومناهجهم فيها. والصرف واللغة

 المحاضرة-

 النقاش-

مجموعات العمل -

 الصغيرة

 األنشطة البحثية-

 الحوارات-

 االختبارات  -

1.2 

األبواب النحويّة والصرفيّة  يميّز بين

 واللغويّة في هذه الكتب.

، النقاش- المحاضرة

مجموعات العمل 

األنشطة - الصغيرة

 الحوارات- البحثية

 االختبارات  -

 التقارير التحليلية -

 

 المهارات 2.0

2.1 
، القراءة، المحاضرة يفّرق بين مناهج العلماء في كتبهم

 النقاش
 االختبارات  -

 

2.2 

يحلّل ما جاء في األبواب النحويّة 

آنفا في هذه  واللغويّة المذكورةوالصرفيّة 

 .الكتب

، القراءة، المحاضرة

 النقاش

التقارير ، االختبارات

 للواجباتالتحليلية 

 تقييمات ذاتية
 الكفاءات 3.0

3.1 

يختار نصوصا من األبواب المذكورة آنفا 

 في هذه الكتب ويقرؤها

 المحاضرة

 القراءة

التقارير ، االختبارات

تصحيح ، التحليلية

 أخطاء القراءة

3.2 
يوّضح بعض الجمل التي ترد في األبواب 

 المختارة

 المحاضرة -

 الشرح

 التقارير التحليلية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع واجب منزلي 1

 %10 السادس بحث 2

 %30 التاسع  االختبار النصفي 3

 %5 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 .المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

 



 

 
1

9

4 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 نصوص مختارة من أمهات الكتب

)الكتاب لسيبويه، المقتضب للمبّرد، مغني اللبيب البن هشام، الممتع في 

التصريف البن عصفور، شرح الملوكي في التصريف البن يعيش، الخصائص 

وأنواعها البن جنّي، فعلت وأفعلت للسجستانّي، المزهر في علوم اللغة 

 للسيوطّي(.

 المساندةالمراجع 

وضحة الميعان، أئمة النحاة في  -التأليف النحوّي بين التعليم والتفسير

 -محّمد محمود غالي، تاريخ النحو العربّي في المشرق والمغرب -التاريخ

 -، خصائص التأليف النحوّي في القرن الرابع الهجريّ محّمد المختار ولدابّاه

سعيد األفغانّي، منهج البحث  –سعود بن غازي أبو تاكي، من تاريخ النحو 

علي زوين، النحو العربّي ومناهج  -اللغوّي بين التراث وعلم اللغة الحديث

شعبان العبيدّي، مناهج الصرفيّبن ومذاهبهم في القرنين  -التأليف والتحليل

 -حسن هنداوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة -لثالث والرابع من الهجرةا

كريم  -محّمد الطنطاوّي، ، مناهج التأليف النحوّي من سيبويه إلى ابن هشام

 حسين ناصح.

 اإللكترونيةالمصادر 

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.imamu.edu.sa/arabiyah/       الجمعية العلمية

 السعودية للغة العربية

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

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

 موقع اللغة العربية تعلماً وتعليماً. -

  موقع الموسوعة العالمية . -

 برنامج حاسوبي: الجامع الكبير لكتب التراث )شركة التراث(

 المكتبة الشاملةبرنامج حاسوبي: 

 ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  ة دراسيةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 )داتا شو  البياناتجهاز عرض 
 ال توجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://pdfbooks.net/vb/login.php
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الفصلإجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية  الطلبة

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

والملحق  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 ( Pرقم 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في  -

 .N( الملحق QMSنظام إدارة الجودة )

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

تفففففحسففففففففففيفففففن 

 التدريس.

 

األقران من أعضاء 

 هيئة التدريس

 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية.  -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. 

 عفففففمفففففلفففففيفففففات

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة 

( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في QMSالجودة )

 Iوالملحق  H( الملحق QMSالمقرر )نظام إدارة الجودة )

 (.Jوالملحق 

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

 لكال التقييمين تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع

الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام 

مستشارين خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق 

ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر 

يكون مناسبا للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج 

(. QMSنظام إدارة الجودة ) من Hو Gفقات الواردة في المر

جميع نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من 

الصرامة االكاديمية ويجب ان تكون خاضعة الى الحد المعياري 

األدنى من متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة 

(QMS ،C.5.8 (b) .) 

ال في وضع العالمات حول األجوبة من يتم التحقق من تطبيق االعتد

أجل ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة 

(. قد يأخذ ذلك QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iفي الملحقين 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

شكل أخذ عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع 

 (QMS C.5.9وأكثر رسمية عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 اعتماد التوصيف . ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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  قضايا في البالغة والنقد اسم المقرر:

 7402444رمزه:  رمز المقرر:

 برنامج اللغة العربية البرنامج:

 اللغة العربية العلمي:القسم 

 اآلداب الكلية:

 فيصلجامعة الملك  المؤسسة:
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 4 ..................................................................................................................... لعام للمقرر:وصف اال. 1

 4 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2
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 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 6 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:
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 7 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 7 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 7 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 7 ....................................................................................................................... علم:. قائمة مصادر الت1

 8 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 8 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 9 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:
 ساعات 3

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ةليمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

  *  اختياري   إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى الرابع

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 يوجدال 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %0 -  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة 45 محاضرات 1

 ال توجد ستوديوأو معمل  2

 ال توجد إضافيةدروس  3

 ال توجد تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 0 المشاريع /إعداد البحوث 4

 0 )تذكر(أخرى  5

 45 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يشتمل المقرر على دراسة بعض القضايا القديمة والحديثة في علم النحو واللغة للوقوف على خلفياتها 

الفكرية والمنهجية. مثل اللفظ والمعنى، النظم، المجاز، عمود الشعر، الطبع والصنعة، القديم والمحدث، 

 الوحدة العضوية والموضوعية، االنتحال

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 أهم القضايا األدبية والبالغية والنقدية دراسة- -1

 العصور.نشأة النقد العربي وتطوره عبر  تتبع-2 -2

 القضايا النقدية الرئيسة التي اهتم بها النقاد. معرفة-3 -3

أعمالهم  والوقوف علىأعالم األدب والبالغة والنقد الذين كان لهم دور بارز في هذا العلم،  معرفة -4

 والنقدية.األدبية والبالغية 

  على اآلليات التي اعتمد عليها النقاد في دراستهم دراسة للنصوص األدبية. الوقوف -5
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

أهم المجاالت التي و نظرية حول البحث اللغوي عند العرب على مقدمةيتعرف  1.1

اللغةألف فيها العرب من علوم   

 ر

 ر والبالغي.يقرأ قراءة تحليلية في مجموعة من كتب التراث األدبي  - 1.2

  المهارات 2

 ر التاريخي في النص. الطالب البعديكتشف  بين النصوص، يقارن - 2.1

 ر يميز بين األساليب البالغية 2.2

  الكفاءات 3

 ر الخطاب مع اآلخرينحسن ي 3.1

 ر القدرة االستداللية والعقلية  ينمي 3.2

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع  قائمة الموضوعات م

 اللفظ والمعنى 1
 األول

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف اللفظ والمعنى 2

 اللفظ والمعنى 3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تطبيقات 4

 النظم 5
 الثالث

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف النظم 6

 النظم 7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تطبيقات 8

 المجاز   9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف المجاز 10

 تطبيقات  11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف عمود الشعر  12

 عمود الشعر 13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تطبيقات 14
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 مراجعة وتقييم  15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الطبع والصنعة  16

 الطبع والصنعة  17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تطبيقات 18

 القديم والمحدث  19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف القديم والمحدث  20

 تطبيقات 21
 الحادي عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الوحدة الموضوعية 22

 الوحدة الموضوعية 23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تطبيقات 24

 الوحدة العضوية 25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الوحدة العضوية  26

 تطبيقات 27
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف االنتحال  28

 االنتحال 29
 الخامس عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تطبيقات 30

 45 15 المجموع

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

نظرية حول البحث  على مقدمةيتعرف 

أهم المجاالت التي ألف و اللغوي عند العرب

 اللغةفيها العرب من علوم 

اختيار نصوص من كتبِّ 

األدب والبالغة والنقد، 

 تجدد من حين آلخر.

ضبط النصوص بالشكل 

التام ومناقشتها، وبيان ما 

فيها من أحكام، وما عليها 

من نقد وترجيح 

 وتصحيح.
 

ل المناقشة والتحليتقييم 

 واالستنتاج. 

 علميالبحث تقييم ال 

1.2 
يقرأ قراءة تحليلية في مجموعة من كتب  -

 والبالغي.التراث األدبي 

 المهارات 2.0

2.1 
الطالب يكتشف  بين النصوص، يقارن -

 التاريخي في النص. البعد

اختيار نصوص من كتبِّ 

األدب والبالغة والنقد، 

 تجدد من حين آلخر.

ضبط النصوص بالشكل 

التام ومناقشتها، وبيان ما 

وما عليها فيها من أحكام، 

من نقد وترجيح 

 وتصحيح.

 اختبار تحريري.

 أسئلة مباشرة.

 التقييم المباشر.

 تقارير.

2.2 

 يميز بين األساليب البالغية

 الكفاءات 3.0

 حسن الخطاب مع اآلخريني 3.1

 تحكيم: المدارسة مناقشات جماعية

 )السمنار(

 تحكيم: مناقشات الطالب
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

تحكيم: أدائهم في ورشة 

 العمل

 القدرة االستداللية والعقلية  ينمي 3.2

 محاضرات. 

 قراءات. -

 سمنارات. -

 بحث علمي -

 ورش عمل

 مناقشات بين الطلبة

نار( مِّ  مدارسة )سِّ

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع واجب منزلي 1

 %10 السادس بحث 2

 %30 التاسع  االختبار النصفي 3

 %5 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( عمل ورقةمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 .المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمود محمد شاكر، مكتبة  -

 م.      1992هـ1413الخانجي،

تاريخ النقد األدبي عند العرب، إحسان عباس. دار الثقافة، بيروت، لبنان،  -

 م.1971هـ1391الطبعة األولى، 

 م.  2004النقد المنهجي عند العرب، .محمد مندور، نهضة مصر،  -

 المساندةالمراجع 

تاريخ النقد األدبي عند العرب طه أحمد إبراهيم، من العصر الجاهلي إلى  -

 م.2004هـ،  1425القرن الرابع الهجري، الفيصلية، مكة المكرمة،

الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق: عبد السالم هارون، القاهرة، الطبعة  -

 .م1961االولى، 

العربي القديم، المكتبة الحديثة، العين،  وليد قصاب، قضية عمود الشعر -

 م1985الطبعة الثانية، 

قضية عمود الشعر، في النقد العربي القديم، وليد قصاب، دار الفكر  -

 للطباعة والنشر والتوزيع.

المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين اإلجازة والمنع، عرض ونقد وتحليل،  -

مجلة القادسيّة في اآلداب والعلوم م.2014عبد العظيم المطعن، مكتبة وهبة، 

 2008لعام  7مجلد  0التربويّة 

 اإللكترونيةالمصادر 

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.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
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abiyah/http://www.imamu.edu.sa/ar       الجمعية العلمية

 السعودية للغة العربية

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

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

 موقع اللغة العربية تعلماً وتعليماً. -

  موقع الموسوعة العالمية . -

 برنامج حاسوبي: الجامع الكبير لكتب التراث )شركة التراث(

 برنامج حاسوبي: المكتبة الشاملة

 ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 المقررمتطلبات  العناصر

 المرافق
  ة دراسيةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 )داتا شو  جهاز عرض البيانات
 ال توجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل الطلبة

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 الجودةإدارة 

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

والملحق  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 ( Pرقم 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في  -

 .N( الملحق QMSالجودة )نظام إدارة 

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

تفففففحسففففففففففيفففففن 

 التدريس.

األقران من أعضاء 

 هيئة التدريس

 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية.  -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. 

http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://pdfbooks.net/vb/login.php
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 

 عفففففمفففففلفففففيفففففات

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مدرس آخر

النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة تطبيق 

( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في QMSالجودة )

 Iوالملحق  H( الملحق QMSالمقرر )نظام إدارة الجودة )

 (.Jوالملحق 

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

 لكال التقييمين واالمتحانات تخضعتقويمات المقررات الدراسية 

الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام 

مستشارين خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق 

ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر 

 جيكون مناسبا للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذ

(. QMSنظام إدارة الجودة ) من Hو Gالواردة في المرفقات 

جميع نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من 

الصرامة االكاديمية ويجب ان تكون خاضعة الى الحد المعياري 

األدنى من متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة 

(QMS ،C.5.8 (b) .) 

ق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من يتم التحق

أجل ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة 

(. قد يأخذ ذلك QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iفي الملحقين 

شكل أخذ عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع 

 (QMS C.5.9م إدارة الجودة )وأكثر رسمية عند اقتضاء ذلك. نظا
 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (وغير مباشرمباشر )يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 قضايا يف النحو واللغة المقرر:اسم 

 7402425 المقرر:رمز 

 برنامج اللغة العربية البرنامج:
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 4 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1
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 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:
 ساعات 3

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ةليمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

  *  اختياري   إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى الرابع

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 يوجدال 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %0 -  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة 45 محاضرات 1

 ال توجد ستوديوأو معمل  2

 ال توجد إضافيةدروس  3

 ال توجد تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 0 المشاريع /إعداد البحوث 4

 0 )تذكر(أخرى  5

 45 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

العلة في النحو، الحذف والتقدير، الرتبة، الضرورة الشعرية، اإلعراب، اللهجات،  يشتمل المقرر على

ً وحديثاً، المعرب والدخيل، االشتقاق، المصطلح اللغوي ومشكالت توحيده،  محاوالت تيسير النحو قديما

 التصحيف والتحريف.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 وحديثاً.معرفة أبرز القضايا النحوية واللغوية قديماً  -6

 فهم العوامل الخارجية التي تتسبب في نشأة تلك القضايا. -7

 استخالص األبعاد الفكرية والعلمية لتلك القضايا. -8

 النحوية واللغوية بأسلوب علمي مقنع. مناقشة القضايا -9

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

األحكام النحوية واللغوية المتعلقة بالقضايا المطروحة في المقرر  يتعّرف على 1.1

 . والمذكورة في قائمة الموضوعات

 ر

 ر .القضايا اللغويّة الواردة في قائمة الموضوعات يميّز بين  1.2

  المهارات 2

 ر اللغويّة الواردة في قائمة الموضوعات.يشرح مفاهيم القضايا  2.1

يفّرق بين المفاهيم اآلتية: االشتقاق الصغير، واالشتقاق الكبير، واالشتقاق من  2.2

أسماء األعيان، واالشتقاق األكبر، واالشتقاق الكبّار ويفّرق بين: االشتقاق 

 الصرفي، واالشتقاق اللغوي.

 ر

  الكفاءات 3

 ر ومناقشة اآلخرين تقديم المدارسة 3.1

 ر كتابة التقارير 3.2

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع  قائمة الموضوعات م

 التعريف بالمقرر. 1
 األول

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف أهمية اللغة العربية وعلم النحو بشكل خاص. 2

 العلة النحوية: تعريفها، ممن أخذت، تاريخها، أقسامها 3

 الثاني

 ساعة ونصف

4 
العلة النحوية: أمثلة على العلة النحوية، عرض ومناقشة 

 ألنواع العلل النحوية
 ساعة ونصف

5 
ظاهرة الحذف والتقدير: تعريفها والمصففطلحات المتداخلة 

 معها، وفائدتها
 الثالث

 ساعة ونصف

6 
ظاهرة الحذف والتقدير: أنواع الحذف وتقديراته، نماذج 

 تطبيقية
 ساعة ونصف

7 
الرتبة النحوية: تعريفها، سففففففبب تحديد الرتبة، أنواعها، 

 الرابع أسباب العدول عن الترتيب
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الرتبة النحوية: نماذج تطبيقية للمناقشة والتحليل 8

9 
الضرورة الشعرية: تعريفها، خالف النحويين فيها، سبب 

 الخامس ومواضع وجودها
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الشعرية: نماذج تطبيقية للمناقشة والتحليلالضرورة  10
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11 
ظفففاهرة اإلعراب: تعريفهفففا، أثره، الحركفففات اإلعرابيفففة، 

 العالمة اإلعرابية واألثر المسبب لها
 السادس

 ساعة ونصف

12 
ظففاهرة اإلعراب: حركففات اإلعراب بين التعليففل وعففدمففه، 

 تقسيم اإلعراب إلى ظاهر ومقدر
 ساعة ونصف

13 
ماذج  ظاهرة اإلعراب: أثر اإلعراب في العلوم األخرى، ن

 تطبيقية
 السابع

 ساعة ونصف

14 
اللهجات: تعريفها، الخالف في وجودها، أهمية دراسففتها، 

 اللهجة واللغة
 ساعة ونصف

15 
اللهجفففات: اللغفففة المشففففففتركفففة واللهجفففة، مكفففان اللهجفففة 

 الثامن المشتركة، العوامل في نشأتها، ألقابها ونماذج منها
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراجعة وتقويم 16

17 
محاوالت تيسففففففير النحو قديماً وحديثاً: مفهوم التيسففففففير، 

 دواعي التيسير 
 التاسع

 ساعة ونصف

18 
محاوالت تيسففففففير النحو قديماً وحديثاً: التأليف التعليمي 

 والتيسير، محاولة ابن مضاء، محاولة إبراهيم مصطفى.
 ساعة ونصف

19 
محاوالت تيسففففففير النحو قديماً وحديثاً: محاولة شففففففوقي 

 ضيف، محاولة مهدي المخزومي.
 العاشر

 ساعة ونصف

20 
محفاوالت تيسففففففير النحو قفديمفاً وحفديثفاً: تقييم محفاوالت 

 التيسير بين النجاح وعدمه، تحليل النتائج
 ساعة ونصف

21 
المعّرب والفففدخيفففل: تعريفهمفففا، الفرق بينهمفففا، سففففففبفففب 

 نشوئهما.

 الحادي عشر

 ساعة ونصف

22 

لدخيل في الشففففففعر العربي،  لدخيل: المعرب وا المعّرب وا

طريقفة العرب في نقفل المعرب والفدخيفل، عالمفات يعرف 

 بها المعرب والدخيل

 ساعة ونصف

23 
المعرب والففدخيففل: هففل يوجففد في القرآن معرب ودخيففل، 

 الثاني عشر أمثلة من القرآن على رأي من يقول بوجوده.
 ونصف ساعة

 ساعة ونصف االشتقاق: تعريفه، فوائده، شروطه، أمثله عليه. 24

 االشتقاق: االشتقاق الصرفي، االشتقاق اللغوي.  25

 الثالث عشر

 ساعة ونصف

26 
االشتقاق: االشتقاق الصغير، االشتقاق الكبير، االشتقاق 

 من أسماء األعيان، االشتقاق األكبر، االشتقاق الكبّار
 ساعة ونصف

27 

المصفففطلح اللغوي ومشفففكالت توحيده: نشفففأة المصفففطلح 

اللغوي، سففففففبب اختالف المصففففففطلح، نماذج من اختالف 

 الرابع عشر المصطلحات

 ساعة ونصف

28 
المصفففففطلح اللغوي ومشفففففكالت توحيده: أهم مشفففففكالته، 

 محاولة العالج
 ساعة ونصف

29 
التصفففففففحيف والتحريف: تعريفهمفففا والفرق بينهمفففا، 

 الخامس عشر التصحيف والتحريفأنواعهما، أثر 
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف نماذج مختارة متنوعة في مجموع القضايا المدروسة 30

 45 15 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

األحكام النحوية واللغوية  يتعّرف على

المتعلقة بالقضايا المطروحة في المقرر 

 . والمذكورة في قائمة الموضوعات

 إلقاء المحاضرات.

 الحوار.

 .المناقشة والمدارسات

عروض  ورش عمل.

 مشاهدة.

 استخدام الحاسب اآللي.

تكليف الطالب بكتابة: 

دراسته،  تقارير في مجال

 وتقويمها

 اختبار تحريري.

 أسئلة مباشرة.

 واجبات منزلية.

 تقارير.

1.2 

القضايا اللغويّة الواردة في قائمة  يميّز بين 

 .الموضوعات

 المهارات 2.0

2.1 

يشرح مفاهيم القضايا اللغويّة الواردة في 

 قائمة الموضوعات.

 الحوار.

 المناقشة والمدارسات.

 عروض مشاهدة

 تحريري. اختبار

 أسئلة مباشرة.

 التقييم المباشر.

 تقارير.

2.2 

يفّرق بين المفاهيم اآلتية: االشتقاق 

الصغير، واالشتقاق الكبير، واالشتقاق من 

أسماء األعيان، واالشتقاق األكبر، 

واالشتقاق الكبّار ويفّرق بين: االشتقاق 

 الصرفي، واالشتقاق اللغوي.

 المناقشة والمدارسات.
 

 تحريري.اختبار 

 أسئلة مباشرة.

 التقييم المباشر.

 

 الكفاءات 3.0

3.1 

 ورش عمل تقديم المدارسة ومناقشة اآلخرين

القيام بتقارير فردية 

وجماعية وعرضها 

 ومناقشتها أمام الطلبة

نار( مِّ  مدارسة )سِّ

تقارير وواجبات مقدمة 

ببرامج حاسوبية 

 مختّصة

تحكيم: المدارسة 

 )السمنار(

 تحكيم: مناقشات

 الطالب

 تحكيم: أدائهم في ورشة

3.2 
المتابعة في كتابة  كتابة التقارير

 تقاريرال

 تقييم التقارير

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع واجب منزلي 1

 %10 السادس بحث 2

 %30 التاسع  االختبار النصفي 3

 %5 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 .المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 ه.1433، مكتبة المتنبي، فصول في فقه العربية د. رمضان عبد التواب

 ، دار المعارف، د.ط، د.ت.شوقي ضيف ،المدارس النحوية

 المساندةالمراجع 

–ابن جني، أسرار العربية –المبرد، الخصائص–سيبويه، المقتضب–الكتاب

ن اب–السيوطي، شرح المفصل –ابن األنباري، االقتراح في علم أصول النحو

السيوطي، -ابن األنباري، همع الهوامع –في مسائل الخالف يعيش، اإلنصاف

معاني  المبرد،-الكاملشوقي ضيف،  –الزجاجي، المدارس النحوية  – األمالي

 -ابن فارس،  األمالي النحوية -،  الصاحبيثعلب-ثعلب، مجالس الفراء-القرآن

ابن  -أبوعلي الفارسي،  أمالي ابن الشجري  -ابن الحاجب، الشيرازيات

 الشجري.

نحو ي ضيف، في الشوق –تيسير النحو العربّي قديما وحديثا: مع نهج تجديده 

 مصطفى إبراهيم-النحوالمخزومّي، إحياء  مهدي-وتوجيهالعربّي نقد 

 الرد على النحاة البن مضاء بتحقيق د.البنا.

 مدرسة البصرة النحوية د. عبد الرحمن السيد.

 األصول د. تمام حسان.

 2008لعام  7مجلد  0مجلة القادسيّة في اآلداب والعلوم التربويّة 

 اإللكترونيةالمصادر 

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.imamu.edu.sa/arabiyah/       الجمعية العلمية

 السعودية للغة العربية

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

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

 موقع اللغة العربية تعلماً وتعليماً. -

  موسوعة العالمية .موقع ال -

 برنامج حاسوبي: الجامع الكبير لكتب التراث )شركة التراث(

 برنامج حاسوبي: المكتبة الشاملة

 ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  ة دراسيةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 )داتا شو  جهاز عرض البيانات
 ال توجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://pdfbooks.net/vb/login.php
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل الطلبة

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية ( الخاصة QMSالجودة )

والملحق  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 ( Pرقم 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في  -

 .N( الملحق QMSنظام إدارة الجودة )

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

تفففففحسففففففففففيفففففن 

 التدريس.

 

األقران من أعضاء 

 هيئة التدريس

 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية.  -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. 

 عفففففمفففففلفففففيفففففات

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة 

باالمتحانات واالعمال المطلوبة في ( الخاص QMSالجودة )

 Iوالملحق  H( الملحق QMSالمقرر )نظام إدارة الجودة )

 (.Jوالملحق 

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

 لكال التقييمين تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع

الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام 

مستشارين خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق 

ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر 

يكون مناسبا للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج 

(. QMSنظام إدارة الجودة ) من Hو Gفقات الواردة في المر

جميع نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من 

الصرامة االكاديمية ويجب ان تكون خاضعة الى الحد المعياري 

األدنى من متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة 

(QMS ،C.5.8 (b) .) 

ال في وضع العالمات حول األجوبة من يتم التحقق من تطبيق االعتد

أجل ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

(. قد يأخذ ذلك QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iفي الملحقين 

شكل أخذ عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع 

 (QMS C.5.9وأكثر رسمية عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 اعتماد التوصيف . ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى * متطلب قسم   ليةك

  *  اختياري   إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 األولالفصل  –ول المستوى األ

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %0 - المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %100 ساعة 45  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصال ساعات

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

يشتمل المقرر على نصوص تطبيقية يختارها مجلس القسم تنمي مهارة القراءة، واالستماع، والتحدث، 

 والكتابة.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 أن يتعرف الطالب أساسيات اللغة العربية كتابة وقراءة ومحادثة واستماعا  

 أن يميز الطالب بين تلك األنواع، ويعرف الفرق بين كل منها 

 أن يعرف الطالب سبل تفوقه في كل منها إدراكا نظريا وتطبيقا عمليا

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 س األسس الصحيحة للكتابة العربية. على عرفتي 1.1

 س مفهوم الحديث والمحادثة واالستماع حدّدي   1.2

 س الفروق بين تلك األنواع كتابة ونطقا واستماعا. يميّز 1.3

  المهارات 2

 س يحلل الكتابة الوظيفية. 2.1

 س يقارن بين تلك األنواع كتابة ونطقا واستماعا. 2.2

 س يوضح أوجه االختالف بين تلك األنواع. 2.3

  الكفاءات 3

 س يستخدم الكتابة العملية 3.1

 س خالل النصوصيحصي األخطاء من  3.2

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسابيع قائمة الموضوعات م

 همزة القطع وألف الوصل التعريف، والمواضع لكل   1
 األول

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف رسم الهمزة في وسط الكلمة   2

 رسم الهمزة في آخر الكلمة  3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تطبيقات من خالل نصوص لغوية     4

 األلف اللينة، التعريف والرسم     5

 الثالث

 ساعة ونصف

6 
نصففففوص تطبيقية للتفرقة بين رسففففنها ألفا قائمة، ورسففففمها 

 على صورة الياء بدون تنقيط  
 ساعة ونصف

 التاء المربوطة، والهاء     7

 الرابع

 ساعة ونصف

8 
نصففففففوص تطبيقية للتفرقة بينهما، وبخاصففففففة تلك التي تبرز 

 موقع الضمير الغائب )الهاء(إعرابيا  
 ساعة ونصف

 التنوين التعريف النماذج  9

 الخامس

 ساعة ونصف

10 
نصوص تطبيقية تكشف تنوين الجر والرفع، ومتى الت كتب 

 األلف في تنوين النصب 
 ساعة ونصف

 الزيادة والحذف  11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف نصوص تطبيقية تكشف متى يضاف حرف  12

 نصوص تطبيقية تكشف الحذف في بعض الكلمات  13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الفصل والوصل  14
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 نصوص تطبيقية تكشف الفصل بين الكلمات   15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ونصفساعة  نصوص تطبيقية تكشف الوصل بين الكلمات   16

 الحديث والمحادثة  17

 التاسع

 ساعة ونصف

18 
سففففبل عالج  –اإلعداد للكالم في مواجهة جمهور )الوسففففائل 

 من ال يستطيع ذلك( 
 ساعة ونصف

19 
تطبيق عملي لمواجهة الطالب لزمالئه في المحاضففففففرة من 

 خالل موضوع يحدد سلفا   
 العاشر

 ساعة ونصف

20 
لب زمالءه من خالل موضففففففوع  تطبيق عملي لمواجهة الطا

 غير محدد سلفا    
 ساعة ونصف

 االستماع )المفهوم واألهداف(  21
 الحادي عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراحل االستماع   22

 تطبيقات عملية على االستماع لموضوعات محددة سلفا   23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تطبيقات عملية على االستماع لموضوعات غير محددة سلفا   24

 مكونات الجملة العربية )االسمية(  25

 الثالث عشر

 ساعة ونصف

26 
تطبيقات على الجملة االسمية من خالل ما يكشف عن موضع 

 ركني الجملة )تقديما وتأخيرا(
 ساعة ونصف

 مكونات الجملة العربية )الفعلية( 27

 الرابع عشر

 ساعة ونصف

28 
تطبيقات على الجملة الفعلية من خالل ما يكشفففف عن التقديم 

 والتأخير بين أجزائها  
 ساعة ونصف

 المعاجم العربية أنواعها   29
 الخامس عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف طرق الكشف من خالل الجانب التطبيقي ألشهر المعاجم   30

   المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
بة  على عرفتي تا األسففففففس الصففففففحيحة للك

 العربية.

 مناقشة-إعداد بحث -إلقاء
م تقوي –اختبار تحريري 

 بحث
 مفهوم الحديث والمحادثة واالستماع حدّدي   1.2

3.3 
بة ونطقا  يميّز تا لك األنواع ك الفروق بين ت

 واستماعا.

 المهارات 2.0

 يحلل الكتابة الوظيفية. 2.1

المحاضفففففرة، المناقشفففففة، 

 .والعرض

سئل–اختبار تحريري  ة أ

 مباشرة
2.2 

يقفففارن بين تلفففك األنواع كتفففابفففة ونطقفففا 

 واستماعا.

 أوجه االختالف بين تلك األنواع.يوضح  3.3

 الكفاءات 3.0

 يستخدم الكتابة العملية 3.1
 تقييم الواجب الواجبات المنزلية

 يحصي األخطاء من خالل النصوص 3.2
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع واجب منزلي 1

 %10 السادس بحث 2

 %30 الثامن االختبار النصفي 3

 %5 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 .المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

وآخرون، مكتبة  ، عبدهللا الحقباني1المفيد في مهارات اللغة العربية -

 م2018الرشد ناشرون،، الطبعة األولى 

الكتابة الوظيفية في اللغة العربية ، عبد السالم يوسف فالح الجعافرة -

 .2006، 1، طالطريق للنشر والتطبيق، داربين النظرية 

 .1993، مكتبة األنجلو المصرية، قواعد اإلمالء، عبد السالم هارون المساندةالمراجع 

 المكتبة الشاملة.  - اإللكترونيةالمصادر 

 ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  ة دراسيةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 )داتا شو  جهاز عرض البيانات
 ال توجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 الطالب في نهاية الفصلإجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل 
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

والملحق رقم  O( الملحق رقم QMS) التدريس )نظام إدارة الجودة

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية. -

 عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس.مراقبة  -

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS ( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 

 خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم

ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا 

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب 

لى الحد المعياري األدنى من متطلبات تطبيق التوازن ان تكون خاضعة ا

 (. QMS ،C.5.8 (b)واالعتدال )نظام إدارة الجودة )

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في 

(. قد يأخذ ذلك شكل أخذ QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

 (QMS C.5.9عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ةليمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  : الثانييقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 كل ما ينطبق()اختر نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف-ب

 ر:لمقرالعام لوصف ال. 1

يشمل المقرر ثالث وحدات كبرى هي: الخطابات الرسمية، والمهارات البحرية، والمهارات التعبيرية، وتفرع كل وحدة إلى 

 مجموعة من العناصر المتعلقة بمحتواها، ويقوم كل عنصر على مفاهيم نظرية وتدريبات عملية.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 والتحرير بلغة عربية سليمة وتعريفه بخصائص الخطابات الرسميةإكساب الطالب مهارات التعبير 
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 يتدرب الطالب على المشافهة ويتجنب األخطاء الشائعةأن  -

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

فَ  أن 1.1  س على مفهوم الكتابة الرسمية يتعرَّ

 س أن يتعرف على مضامين الكتابة الرسمية 1.2

 س يتعرف على أساليب الكتابة الرسمية أن 1.3

 س أن يميز بين أنواع الكتابات الرسمية 1.4

  المهارات 2

 س أن يقارن بين أنواع مختلفة من المكاتبات الرسمية 2.1

 س أن يحدد عناصر الوثيقة اإلدارية الرابتة والمتغيرة 2.2

 س يستخدم لغة كات طابع رسميأن  2.3

 س أن يكتب وثيقة رسمية كاملة حسب القاعد المعمول بها 2.4

  الكفاءات 3

 س أن يراجع وثيقة رسمية ويبين عناصرها 3.1

 س أن يناقش مع زمالئه حول أهمية الوثائق الرسمية 3.2

 س أن يستخدم الحاسوب لتحرير وثيقة رسمية 3.3

 س بالوثائقأن يتواصل  3.4
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسابيع قائمة الموضوعات م

 أنواعه و اخلطاب الرمسي مفهومه  1
 األول

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف التحرير اإلداري 2

 أسلوب التحرير اإلداري 3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف  خصائص األسلوب اإلداري 4

 1 صيغ التحرير اإلداري 5
 الثالث

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف 2صيغ التحرير اإلداري  6

 أجزاء الرسالة وكيفية تنسيقها 7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراحل تحرير الوثيقة اإلدارية 8

 أنواع الوثائق اإلدارية ومتطلباتها 9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف أنواع الواثئق اإلدارية: الرسالة  10

 المذكرةأنواع الوثائق اإلدارية:  11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف  أنواع الواثئق اإلدارية: الربقية 12

 تقاريرأنواع الوثائق اإلدارية: ال 13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراحل إعداد التقرير 14

 األخطاء الشائعة في كتابة التقارير 15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف  البحثية: املفاهيم العلميةاملهارات  16
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 ساعة ونصف التاسع املهارات البحثية: اخيار املوضوع، اخلطة، املصادر واملراجع 17

 ساعة ونصف  اختيار موضوع البحث 18

 ساعة ونصف العاشر كتابة خطة البحث 19

 ساعة ونصف  جمع المصادر والمراجع وترتيبها 20

 ساعة ونصف الحادي عشر 1 العلمية(التقميش )مجع املادة  21

 ساعة ونصف  2التقميش )جمع المادة العلمية(  22

 ساعة ونصف الثاني عشر 1 إخراج البحث 23

 ساعة ونصف  2 إخراج البحث 24

 ساعة ونصف الثالث عشر 1 المهارات التعبيرية: السيرة الذاتية 25

 ونصفساعة   2 المهارات التعبيرية: السيرة الذاتية 26

 ساعة ونصف الرابع عشر 1 المهارات التعبيرية: المقال 27

 ساعة ونصف  2 المهارات التعبيرية: المقال 28

 ساعة ونصف الخامس عشر 1األخطاء اللغوية الشائعة  29

 ساعة ونصف  2األخطاء اللغوية الشائعة  30

 45  المجموع

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

فَ  أن 1.1  .حتريري اختبار احملاضرات إلقاء على مفهوم الكتابة الرسمية يتعرَّ

 .مباشرة أسئلة احلوار أن يتعرف على مضامين الكتابة الرسمية 1.2

 منزلية واجبات  املناقشة يتعرف على أساليب الكتابة الرسمية أن 1.3

 .حتريري اختبار البحوث يتعرف األخطاء اللغوية الشائعة ويتجنبهاأن  1.4

 المهارات 2.0

 .حتريري اختبار المحاضرات إلقاء يكتسب مهارات التحرير اإلداريأن  2.1

 .مباشرة أسئلة الحوار التعبيريةيتمكن من المهارات أن  2.2

 منزلية واجبات الحوار يتمكن من المهارات البحريةأن  2.3

 .حتريري اختبار البحوث ويتكلم بلغة سليمةأن يكتب  2.4

 الكفاءات 3.0

 .حتريري اختبار عمل ورش أن يراجع وثيقة رسمية ويبين عناصرها 3.1

 .مباشرة أسئلة المناقشة يبحث في موضوع ويحررهأن  3.2

 منزلية واجبات المناقشة أن يستخدم الحاسوب لتحرير وثيقة رسمية 3.3

 .حتريري اختبار بحوث الرسمية أن يتواصل بالوثائق 3.4
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع واجب منزلي 1

 % 10 السادس بحث 2

 %30 الرامن االختبار النصفي 3

 %5 الراني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5

    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 
 يقدم اإلرشاد األكاديمي من خالل االتصال المباشر بطالب المقرر أثناء الساعات المكتبية

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
عبير والتعبد القادر الحستتون وعبد هللا الحقباني ونضتتال الشتتمالي، مهارات الكتابة  -

 .م2018 هـ/1440 مكتبة الرشد ناشرون،، 2 العربيةفي اللغة 

 المساندةالمراجع 

 .2017وزيع، دار اخلليج للنشر والت، الكتابة الوظيفية ،عبد السالم يوسف فاحل اجلعافرة -
 ،ة جديدةحنو كتابة وظيفي العملية:العربية للحياة  ،خالد بن سليمان بن مهنا الكندي -

 .2009، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة
     

 اإللكترونيةالمصادر 

خ
 

     الملك فيصل جامعة-مركز الوثائق واالتصاالت اإلدارية  -

 
https://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/DocCenter/Pages/Home-new.aspx  

 

 والمحفوظاتلمركز الوطني للوثائق ا -

ncar.gov.sa/ 

 

  اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات منتديات-الوثائق اإلدارية  -
 

https://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=30055  
 

 

  -  ىأخر

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالبا( 30) تسع دراسية قاعة إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 العلمية البرامج به آلي حاسب

 جهاز عرض البيانات

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

https://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/DocCenter/Pages/Home-new.aspx
http://ncar.gov.sa/
http://ncar.gov.sa/
http://ncar.gov.sa/
http://ncar.gov.sa/
الوثائق%20الإدارية%20-%20منتديات%20اليسير%20للمكتبات%20وتقنية%20المعلومات%20https:/www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=30055
الوثائق%20الإدارية%20-%20منتديات%20اليسير%20للمكتبات%20وتقنية%20المعلومات%20https:/www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=30055
الوثائق%20الإدارية%20-%20منتديات%20اليسير%20للمكتبات%20وتقنية%20المعلومات%20https:/www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=30055
الوثائق%20الإدارية%20-%20منتديات%20اليسير%20للمكتبات%20وتقنية%20المعلومات%20https:/www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=30055
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسففففففتراتيجيفففات 

الحصففففففول على 

التغذية الراجعة 

الففففطففففالب  مففففن

بفففففخصفففففففففففوص 

 فعالية التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسففففففتراتيجيفففات 

أخففرى لففتففقففويففم 

تدريس  ية ال عمل

تاذ  من قبل اسفففففف

الفففففبفففففرنفففففامفففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

والملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

عمليات تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية. -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. -

عمليففات التحقق 

من معايير إنجاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS ( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

يم خارجي )باستخدام مستشارين وبشكل مثالي، تخضع الى تقي

خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم 

ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا 

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

التحقق (. جميع نماذج QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب 

ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى من متطلبات تطبيق التوازن 

 (. QMS ،C.5.8 (b)واالعتدال )نظام إدارة الجودة )

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

ق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في ضمان االتسا

(. قد يأخذ ذلك شكل أخذ QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

 (QMS C.5.9عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
  

 . اعتماد التوصيف ح

 قسم اللغة العربية مجلس جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 وتطبيقاتها مناهج البحث المقرر:اسم 

 7402482 المقرر:رمز 

 برنامج اللغة العربية بكالوريوس البرنامج:

 اللغة العربية العلمي:القسم 

 اآلداب الكلية:

 الملك فيصلجامعة  المؤسسة:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر  .أ
 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى √ متطلب قسم   كلية

   إجباري ب.
  اختياري

 
√  

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الفصل األول –لثالث االمستوى 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1

 %0 - التعليم المدمج  2

 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3

 %0 -  عن بعدالتعليم  4

 %0 -  أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 27 محاضرات 1

 9 )المكتبة المركزية( إستوديوأو معمل  2

 3 )مكتبية( إضافيةدروس  3

 6 )ورش عمل(ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 10 ساعات االستذكار 1

 8 الواجبات 2

 12 المكتبة 3

 9 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - ()تذكرأخرى  5

 32 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف-ب

المصادر والمراجع، اختيار  مفهوم البحث العلمي، صفات الباحث، يتناول المقرر لمقرر:ل العاموصف ال. 1

المدونة، المصطلحات، تجميع مادة البحث، التنضيد، خطة البحث، التمشي، المنهج، الشواهد، الهوامش، 

 يم.قواعد التحك القراءة النقدية، االقتباس غير المشروع، البحث اإللكتروني، مهام المشرف، مراجعة البحث،

تزويد الطالب بالمفاهيم والمهارات األساسية للبحث العلمي، وتدريبه على كتابته : الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .المنهجية

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 س التعامل مع المصادر القديمة والحديثة.يتعرف مناهج البحث. وعلى طريقة  1.1

يميّز بين القضايا البحثية في تخصصه.  وكيف يصمم خطة بحثية بناء على قواعد  1.2

 منهجية كتابة البحث العلمي.

 س

  المهارات 2

 س يقرأ قراءة تحليلية مجموعة من كتب التراث في تخصصه 2.1

 س منهجيةيحلل المادة اإلبداعية بناء على قواعد  2.2

 س يوظف األساليب اللغوية والفنية في كتابته بشكل دقيق. 2.3

  الكفاءات 3

يناقش القضففايا في مجال تخصففصففه من زوايا مبتكرة. ويعلل آراءه وتحليالته التي  3.1

 يذهب إليها.

 س

 س يعد خطته متتبعًا المنهجية المتبعة، متواصال مع مشرفه في كل خطوة. 3.2

 س المواقع التي لها صلة تاريخية أو إبداعية بموضوع بحثه يستفيد من 3.3

دة بحثه، وعدم الكتابة فيها  3.4 يتحقق عبر جميع القنوات التواصففففففلية المتاحة من جِّ

 مسبقًا.

 س

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع قائمة الموضوعات م

1 
وأصول البحث العلمي مقدمة مكثفة عن: حول أهمية مقرر البحث العلمي، 

 وتقنياته
 األول

 ساعة ونصف

2 
البحث العلمي مدلوله وخصففففففائصففففففه، خصففففففائص البحث الجامعي، أنواع 

 البحوث العلمية
 ساعة ونصف

 صفات الباحث، اإلشراف العلمي 3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف خطوات كتابة البحث، اختيار موضوع البحث، ومناقشة األفكار العامة له. 4

5 
عناصففففففر خطة البحث، إعداد خطة البحث، ومناقشففففففتها وتعديلها وفق 

 الثالث موضوع البحث.
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف وسائل التعرف على المصادر، القائمة األولية للمصادر 6

 كيفية التعرف على أهمية المصدر، تدوين األفكار العارضة 7

 الرابع

 ساعة ونصف

8 
المصففففففففادر، اختيففار المففادة العلميففة، البحففث طرق نقففل المعلومففات من 

 اإللكتروني، التدوين اإللكتروني
 ساعة ونصف

 وظائف الهوامش، ُطرق الهوامش، توثيق المعلومات، العالمات اإلمالئية 9

 الخامس

 ساعة ونصف

10 
كتابة مسففففففودة البحث، صففففففياغة مقدمة البحث، وخاتمته مراجعة البحث، 

 البحثتعليمات الطباعة، ترتيب 
 ساعة ونصف
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 كتابة مسودة البحث 11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف كتابة مسودة البحث 12

 كتابة مسودة البحث 13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف كتابة مسودة البحث 14

 كتابة مسودة البحث 15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف كتابة مسودة البحث 16

 أسس مناقشة البحث 17

 التاسع

 ساعة ونصف

18 
مناقشفة مسفودات األبحاث على أسفاس األصفول العلمية لكتابة البحث التي 

 تم توضيحها، وإجراء التعديالت المطلوبة.
 ساعة ونصف

19 
مناقشفة مسفودات األبحاث على أسفاس األصفول العلمية لكتابة البحث التي 

 العاشر تم توضيحها، وإجراء التعديالت المطلوبة.
 ونصفساعة 

 ساعة ونصف كتابة البحث بشكله النهائي 20

 كتابة البحث بشكله النهائي 21
 الحادي عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف كتابة البحث بشكله النهائي 22

 كتابة البحث بشكله النهائي 23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف كتابة البحث بشكله النهائي 24

 النهائيكتابة البحث بشكله  25

 الثالث عشر

 ساعة ونصف

26 
مناقشة األبحاث النهائية على أساس األصول العلمية لكتابة البحث التي تم 

 توضيحها.
 ساعة ونصف

27 
مناقشة األبحاث النهائية على أساس األصول العلمية لكتابة البحث التي تم 

 توضيحها.
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

28 
أساس األصول العلمية لكتابة البحث التي تم  مناقشة األبحاث النهائية على

 توضيحها.
 ساعة ونصف

29 
مناقشة األبحاث النهائية على أساس األصول العلمية لكتابة البحث التي تم 

 توضيحها.
 الخامس عشر

 ساعة ونصف

30 
مناقشة األبحاث النهائية على أساس األصول العلمية لكتابة البحث التي تم 

 توضيحها.
 ونصفساعة 

 45 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
يتعرف مناهج البحث. وعلى طريقة التعامل 

 مع المصادر القديمة والحديثة.

 سماع وتصويب تلقين

1.2 

يميّز بين القضايا البحثية في تخصصه.  

وكيف يصمم خطة بحثية بناء على قواعد 

 منهجية كتابة البحث العلمي.

 قياس إجرائي )أوراق عمل( تدريب

 المهارات 2.0

يقرأ قراءة تحليليفففة مجموعفففة من كتفففب  2.1

 التراث في تخصصه
 قياس الفهم فهم وإعادة صياغة
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

يحلففل المففادة اإلبففداعيففة بنففاء على قواعففد  2.2

 منهجية

يوظف األسففففاليب اللغوية والفنية في كتابته  2.3

 بشكل دقيق.

 الكفاءات 3.0

3.1 

يناقش القضايا في مجال تخصصه من زوايا 

مبتكرة. ويعلل آراءه وتحليالته التي يذهب 

تفففعفففزيفففز مفففبفففادرات  إليها.

 وتطوير التعلم الذاتي
 التعلم الذاتيقياس نتائج 

3.2 
ا المنهجيفففة المتبعفففة،  يعفففد خطتفففه متتبعفففً

 متواصال مع مشرفه في كل خطوة.

3.2 
يسفففتفيد من المواقع التي لها صفففلة تاريخية 

 أو إبداعية بموضوع بحثه
 توظيف التقنية

رصفففففففد نواتج الممففارسفففففففة 

 التقنية

3.4 

يتحقق عبر جميع القنوات التواصفففففففليفففة 

دة بحثه،  وعدم الكتابة فيها المتاحة من جِّ

 مسبقًا.

على إدارة  إدارة الحوار لقفففدرة  قيفففاس ا

 الحوار

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
مناقشفففات تقويمية تحريرية وشففففهية لقياس اسفففتيعاب المادة 

 النظرية

 % 30 ممتدة

 % 10 الرابع البحوث ومناقشتهااختيار موضوعات  2

 % 10 الخامس تقديم خطة البحث ومناقشتها 3

 تقييم البحث ومناقشته 4
الففففخففففامففففس 

 عشر

50 % 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

الذي  )اذكر الوقت لتقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب،التدابير التي أُعدت 

الساعات المكتبية وفقاً للجدول يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض من كل أسبوع(: 

 .المعلن من قبل أساتذة المقررات

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 علم:التمصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
كتابة البحث العلمي، صياغة جديدة، مكتبة ، عبد الوهاب ابراهيم أبو سليمان

 م.2005الرشد، 

 المساندةالمراجع 

 م.1990تمام حسان، مناهج البحث اللغوي، مكتبة األنجلو مصرية، 

 م.1970علي جواد الطاهر، منهج البحث األدبي، مطبعة العاني، بغداد، 

 زوين، مناهج البحث. علي -

 إميل يعقوب، كيف تكتب بحثا أو منهجية البحث. -

 أحمد بدر، أصول البحث العلمّي ومناهجه.  -
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 الطاهر علي جواد، منهج البحث األدبي. -

 جودت الركابي، منهج البحث األدبي في الرسائل الجامعية.  -

 طالل المجذوب، منهج البحث وإعداده )دراسة منهجية(. -

 ثريا ملحس، منهج البحوث العلمية للطالب الجامعيين. -

 أحمد شلبي، كيف تكتب بحثا أو رسالة. -

 شوقي ضيف، البحث األدبي. حسن خضيري، كيف تكتب بحثا -

 اإللكترونيةالمصادر 

 عالم االجتماعية، السبورة، الخ(.)مثل: مواقع الويب، وسائل اإل

www.alwaraq.net                     www.shamela.ws 

 برامج حاسوبية )المكتبة الشاملة(، )مكتبة التراث(، )الموسوعة الشعرية(

 المراجع المناسبة للموضوع الذي يختاره الطالب.  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة عرض في المكتبة المركزية إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 أجهزة عرض وبحث إلكتروني البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 إدارة الجودة
غير 

 مباشر

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

والملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

P ) 

باستخدام النموذج الوارد في نظام تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

http://www.alwaraq.net/
http://www.shamela.ws/
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية. -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. -

 عفففففمفففففلفففففيفففففات

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS ( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

لبروتوكوالت تقييم واضحة. جميع األعمال المقومة رسميا تخضع 

ي، لكال التقييمين الداخل تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 

خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم 

با ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناس

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSنظام إدارة الجودة ) من Hو Gالمرفقات 

يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب 

ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى من متطلبات تطبيق التوازن 

 (. QMS ،C.5.8 (b)واالعتدال )نظام إدارة الجودة )

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في 

(. قد يأخذ ذلك شكل أخذ QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

لعمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية عينات من كمية صغيرة من ا

 (QMS C.5.9عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 مناهج تحليل النص السردي المقرر:اسم 

 7402472 المقرر:رمز 

 البكالوريوس البرنامج:

 اللغة العربية العلمي:القسم 

 اآلداب الكلية:

 جامعة الملك فيصل                               المؤسسة:
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 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 7 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 8 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 8 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

:    يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الفصل األول –مستوى الرابع ال

 

 (7402362الحديث ) النقد) :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 (ال يوجد)المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

  100% المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

ج السرد السير ذاتي، المناه التقنيات السردية، يشتمل المقرر على المفاهيم األساسيّة لعلم السرد، رر:لمقالعام لوصف ال. 1

الصيغة( و)الشخصيات، المكان(،  –الرؤية  –المدرسة الشكالنية، المدرسة البنيوية )الزمن التقليدية، المدارس السردية: 

 قات.المربع السردي"( تطبيردي والنموذج العاملي"، البنية العميقة: "المدرسة السيميائية )البنية السطحية، "البرنامج الس

 : الهدف الرئيس للمقرر. 2

 النّص الّسردّي. في تحليلتعريف الّطالب باالتجاهات الرئيسة  -

 القدرة على ضبط المفاهيم السردية ومصطلحاتها في ضوء االتجاهات النقدية الحديثة وتطبيقاتها. -

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 ر المفاهيم التأسيسية في تحليل النص السردي يتعرف على 1.1

 ر يحدد منهجا تقليديا لتحليل النص السردي 1.2

 ر السيميائية السردية. السردية،البنيوية  الشكالنية،المدارس السردية:  يميز بين 1.3

  المهارات 2

 س يحلل نصاً سردياً موظفاً منهجاً سردياً من المناهج التي تعرف عليها الطالب. 2.1

 س يقارن بين المدراس األساسية في تحليل النص السردي. 2.2

 س يختار المصطلح السردي المناسب ويبرر ذلك. 2.3

 س يعرض افكاره دون أخطاء لغوية  2.4

  الكفاءات 3

 س يبحث الطالب باستخدام البرامج الحاسوبية 3.1

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع قائمة الموضوعات م

 تعريف عام بالمقرر 1
 األول

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تعريف عام بالمقرر 2

 القّص. الرواية، السرديات، السرد سير ذاتي، السرد، األساسيّة:المفاهيم  3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الخطاب. الحكاية، الحكي، األساسيّة:المفاهيم  4

 جهود المناهج التقليدية في تحليل النصوص السردية 5
 الثالث

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف شكلوفسكي ، إيخنباوم  السرد:جهود المدرسة الشكالنية في تحليل  6

 المقاطع( –دوائر األعمال  –)الوظائف  بروب:فالديمير  7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف المقاطع( –دوائر األعمال  –( فالديمير بروب : )الوظائف  )تابع 8

 بارت.جهود المدرسة البنيوية في تحليل السرد )تيار السردية اللسانية(: روالن  9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف جينت   تودوروف،جهود المدرسة البنيوية في تحليل السرد )تيار السردية اللسانية(:  10

 الزمن  –أ   11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الرؤية  –ب   12

 الصيغة -ج   13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف  الشخصيات-د  14

 الروائي( )الفضاء المكان-هـ   15
 الثامن

 ونصفساعة 

 ساعة ونصف تطبيق  16

 تطبيق  17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تطبيق 18

19 
 :(السفففردية الداللية " السفففيميائيات السفففردية" )تيارجهود المدرسفففة السفففيميائية في تحليل السفففرد 

 مقدمة 
 العاشر

 ساعة ونصف

20 
 – )البسيطالبرنامج السردي  السطحية:( البنية 1) السردية:البنيات السيميائية  غريماس،-أ

 المركب(
 ساعة ونصف
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 المكون الخطابي. السردي،المكون  السطحية:)تابع( البنية  21
 الحادي عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف صراع( –رغبة  –الفواعل: تواصل  )منوالالنموذج العاملي باعتباره نسقاً  22

  (.الجزاء –اإلنجاز –القدرة  – )التحفيزالنموذج العاملي باعتباره إجراًء  23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف المربع السيميائي.  العميقة:( البنية 2) 24

 السيميائي. المربع  العميقة:البنية  )تابع(  25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الحكي: "الممكنات السردية"( )منطق بريمون-ب 26

 تطبيق  27
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تطبيق  28

 تطبيق 29
 الخامس عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراجعة  30

 45 15 المجموع

   المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
المفاهيم التأسفففيسفففية في تحليل النص  يتعرف على

 السردي
 الحوار المناقشة المحاضرة

 االمتحانات

 أسئلة شفهية

1.2 
 يحدد منهجا تقليديا لتحليل النص السردي

 الحوار المناقشة المحاضرة
 االمتحانات

 أسئلة شفهية

1.3 
ية البنيو الشفففكالنية،المدارس السفففردية:  يميز بين

 السيميائية السردية. السردية،
 الحوار المناقشة المحاضرة

 االمتحانات

 أسئلة شفهية

 المهارات 2.0

2.1 
سردياً من المناهج  سردياً موظفاً منهجاً  يحلل نصاً 

 التي تعرف عليها الطالب.

 واجب منزلي كتابة مقالة

2.2 
يقارن بين المدراس األسففففففاسففففففية في تحليل النص 

 السردي.

 المناقشة

 العصف الذهني

 تحكيم النقاش

 منتديات الحوار

2.3 
يختار المصفففطلح السفففردي المناسفففب ويبرر 

 ذلك.

 الحوار العروض الفردية

 تقييمات ذاتية نقاش على مستوى الطلبة                             يعرض افكاره دون أخطاء لغوية  2.4

 الكفاءات 3.0

3.1 

 

  بحوث  /   الحاسوبية  تطبيق شرح المادة عن طريق البرامج           :الحاسوبيةيبحث الطالب باستخدام البرامج 

                 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع واجب منزلي 1

 %10 السادس بحث 2

 %30 الثامن االختبار النصفي 3

 %5 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات.الساعات 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

ناشفففرون، الدار العربية للعلوم  ومفاهيم،محمد بوعزة: تحليل النص السفففردي. تقنيات ـفففففففف 

 م.2010، 1االختالف، ط منشورات

في رواية السففففيرة الذاتية العربية، دراسففففة في البناء والتقنيات فايز عثامنة: السففففرد  ـفففففففففف

 م.2014، 1والنوع، عمان: دار الوراق، ط،

 المساندةالمراجع 

علم السرد )المحتوى والخطاب والداللة(، جامعة اإلمام  قسومة:ـفففففف الصادق بن الناعس 1

 .2009محمد بن سعود، الطبعة األولى 

النظرية والتطبيق، تحليل النص السردي  السردي.لنص تحليل ا القاضي: مناهجـفففف محمد 2

 م.1997، 1دار الجنوب للنشر تونس، ط والتطبيق،بين النظرية 

 المكتبة الرقمية السعودية ـــ دار المنظومة اإللكترونيةالمصادر 

  ىأخر
 .2010محمد القاضي وآخرون، معجم السرديات، تونس، دار محمد علي للنشر،  -

 .2008في مناهج تحليل الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق،عمر عيالن،  -

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 القاعات الدراسية إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل إجراء

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

والملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

P ) 
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 الممارسات التدريسية.المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل  -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. -

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام 

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 

للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم خارجيين( قبل تقديمها للطالب 

ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا 

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

 كاديمية ويجبيجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة اال

ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى من متطلبات تطبيق التوازن 

 (. QMS ،C.5.8 (b)واالعتدال )نظام إدارة الجودة )

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في 

(. قد يأخذ ذلك شكل أخذ QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

 (QMS C.5.9عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 أعضاء هيئة التدريس:

 

 ....................................التوقيع:                                         فايز عثامنة     الموصف: د. 

 م.15/4/2019هـ الموافق  10/8/1440التقرير: تاريخ اتمام 
 

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 مناهج حتليل النص الشعري المقرر:اسم 

 7402371 المقرر:رمز 

 بكالوريوس البرنامج:

 اللغة العربية العلمي:القسم 

 اآلداب الكلية:

 جامعة الملك فيصل المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 4 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 6 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 6 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 7 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 7 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 7 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 7 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 8 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 8 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 9 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ةليمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الفصل الثاني -المستوى الثالث

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 (7402362الحديث ) النقد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

المفاهيم العامة، األسس النظرية للمناهج الشعرية وإجراءاتها التطبيقية: المنهج  يشتمل المقرر على

 االجتماعي، المنهج النفسي، المنهج األسطوري، المنهج البنيوي، المنهج اإلنشائي، تطبيقات.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

النّص الشعري. في تحليلتعريف الّطالب باالتجاهات الرئيسة  -  

 القدرة على ضبط المفاهيم ومصطلحاتها في ضوء االتجاهات النقدية الحديثة وتطبيقاتها. -

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 ت المفاهيم التأسيسية في تحليل النص الشعرييعرف الطالب أبرز  1.1

 األسفففطوري، النفسفففي، االجتماعي،: الطالب على مناهج التحليل الشفففعرييتعرف  1.2

 اإلنشائي البنيوي،

 ت

  المهارات 2

يحلل الطالب نصوصاً شعرية محددة موظفاً أحد المناهج النقدية التي تعرف عليها  2.1

 الطالب.

 ر

 س بين المدراس األساسية في تحليل النص الشعري.يقارن الطالب  2.2

 س يختار المصطلح النقدي المناسب. 2.3

 س أخطاء لغوية  فكاره دونأيعرض  ...2

  الكفاءات 3

 س يبحث الطالب باستخدام البرامج الحاسوبية 3.1

 س المقاالت التحليلية  ينجز 3.2

 

 رر:المق موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 ساعة ونصف تعريف عام بالمقرر 1

 ساعة ونصف تعريف عام بالمقرر 2

 ساعة ونصف المفاهيم العامة  : المنهج ، التحليل  3

 ساعة ونصف المفاهيم العامة : النص ، الشعر. 4

 ساعة ونصف مقدمة التطبيقية:األسس النظرية للمناهج الشعرية وإجراءاتها  5

 ساعة ونصف اإلجرائية.حدوده  النظرية،أسسه  االجتماعي:المنهج  أوالً: 6

 ساعة ونصف حدوده اإلجرائية النظرية،أسسه  االجتماعي:( المنهج )تابع 7

 ساعة ونصف ( المنهج االجتماعي : التطبيق.)تابع 8

 ساعة ونصف ( المنهج االجتماعي : التطبيق.)تابع 9

 ساعة ونصف )تابع( المنهج االجتماعي : التطبيق 10

 ساعة ونصف اإلجرائية.حدوده  النظرية،أسسه  النفسي: ثانياً: المنهج 11

 ساعة ونصف حدوده اإلجرائية النظرية،أسسه  النفسي:)تابع( المنهج  12

 ساعة ونصف التطبيق. النفسي:)تابع( المنهج  13

 ساعة ونصف التطبيق. النفسي:)تابع( المنهج  14

 ساعة ونصف التطبيق. النفسي:( المنهج )تابع 15

 ساعة ونصف أسسه النظرية ، حدوده اإلجرائية . األسطوري:ثالثاً: المنهج  16
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 ساعة ونصف حدوده اإلجرائية النظرية،أسسه  األسطوري:( المنهج )تابع  17

 ساعة ونصف التطبيق. األسطوري:( المنهج )تابع 18

 ساعة ونصف التطبيق. األسطوري:( المنهج )تابع  19

 ساعة ونصف حدوده اإلجرائية . النظرية،أسسه  البنيوي:المنهج  رابعاً: 20

 ساعة ونصف حدوده اإلجرائية النظرية،( المنهج البنيوي: أسسه )تابع  21

 ساعة ونصف ( المنهج البنيوي: التطبيق.)تابع  22

 ساعة ونصف تابع( المنهج البنيوي: التطبيق.) 23

 ساعة ونصف المنهج البنيوي: التطبيق.تابع( ) 24

 ساعة ونصف الوظائف التي يضطلع بها. عليها،المفاهيم التي يقوم  اإلنشائي: خامساً: المنهج 25

 ساعة ونصف المنهج اإلنشائي :  النظرية الصوتية والنظرية الفونولوجية .  )تابع( 26

 ساعة ونصف ( المنهج اإلنشائي: التطبيق.)تابع  27

 ساعة ونصف ( المنهج اإلنشائي: التطبيق.)تابع  28

 ساعة ونصف ( المنهج اإلنشائي: التطبيق.)تابع 29

 ساعة ونصف مراجعة  30

 ساعة 45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

يعرف الطالب أبرز المفاهيم التأسففيسففية في 

 تحليل النص الشعري

 ةالمحاضر

 المناقشة 

 الحوار

 االمتحانات

 أسئلة شفهية 

1.2 

يتعرف الطالب على مناهج التحليل الشعري 

ماعي ، النفسففففففي ، األسففففففطوري ،  : االجت

 البنيوي ، اإلنشائي

 المحاضرة 

 المناقشة 

 الحوار

 االمتحانات

 أسئلة شفهية

 المهارات 2.0

2.1 

يحلل الطالب نصوصاً شعرية محددة موظفاً 

أحفففد المنفففاهج النقفففديفففة التي تعرف عليهفففا 

 الطالب.

 واجب منزلي كتابة مقالة

2.2 
يقارن الطالب بين المدراس األسففففاسففففية في 

 تحليل النص الشعري.

 المناقشة

 العصف الذهني  

 تحكيم النقاش

 منتديات الحوار

 الكفاءات 3.0

 الحوار العروض الفردية يختار المصطلح النقدي المناسب. 3.1

3.2 
توى  أخطاء لغوية  فكاره دونأيعرض  على مسففففففف نقفففاش 

 الطلبة  

 تقييمات ذاتية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع واجب منزلي 1

 %10 السادس بحث 2

 %30 الثامن االختبار النصفي 3

 %5 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( عملورقة مشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 المرجع الرئيس

 للمقرر

: قضايا الشعرية ، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون ، دار  رومان ياكبسون -

 .1988توبقال ، المغرب، 

كلية  التأويلية،وحدة المناهج  المعرفي،عامر الحلواني: المنوال المنهاجي والرهان  -

 .2009 تونس،االداب بصفاقس، 

 .1997 العربية،مناهج النقد المعاصر، دار اآلفاق  فضل:صالح  -

 المساندةالمراجع 

 .2006بسام قطوس : المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء ، األسكندرية ،  -

رامان سلدن : النظرية األدبية المعاصرة ، ترجمة جابر عصفور ، دار قباء، القاهرة  -

 ،1998. 

 .روالن بارت و جيرار جينت : من البنيوية إلى الشعرية، ترجمة غسان السيد -

قافي، ميجان ال -  قد األدبي ، المركز العربي الث نا يل ال بازعي : دل عد ال رويلي و سفففففف

 2002بيروت ، 

 اإللكترونيةالمصادر 

 .1994حسن ناظم : مفاهيم الشعرية ، المركز الثقافي العربي، بيروت ،  -

 .1989فائق مصطفى وعبدالرضا علي : في النقد األدبي الحديث ، جامعة الموصل ،  -

تحليل الخطاب األدبي على ضففففففوء المناهج النقدية الحداثية ، اتحاد محمد عزام ،  -

 2003الكتاب العرب، دمشق ، 

   ىأخر

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة دراسية. إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 داتا شو البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 ال حاجة لها تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسفففففففتراتيجيفففات 

الحصفففففففول على 

التغففذيففة الراجعففة 

مفففففن الفففففطفففففالب 

بخصففوص فعالية 

 التدريس.

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسفففففففتراتيجيفففات 

أخففرى لففتففقففويففم 

عمليففة التففدريس 

من قبففل اسففففففتففاذ 

 البرنامج/ القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة الجودة  -

(QMSالخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس )  ومراقبة عملية التدريس )نظام إدارة

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالجودة )

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام إدارة الجودة  -

(QMS الملحق )N. 

عمليات تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 لتحديد أفضل الممارسات التدريسية.المقارنة المعيارية الداخلية  -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. -

التحقق  عمليفففات

من معايير إنجاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

( QMSتطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة )

( QMSالمقرر )نظام إدارة الجودة )الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في 

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  Hالملحق 

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. تقويمات 

المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، وبشكل مثالي، 

تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين خارجيين( قبل تقديمها للطالب 

 من الطلبة خالل المقرر للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب

يكون مناسبا للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق يجب QMSنظام إدارة الجودة ) من Hو Gالمرفقات 

معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب ان تكون خاضعة 

من متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة  الى الحد المعياري األدنى

(QMS ،C.5.8 (b) .) 

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل ضمان االتساق 

من نظام ضمان  Jو  Iعبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في الملحقين 

ذ عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد (. قد يأخذ ذلك شكل أخQMSالجودة )

 (QMS C.5.9بشكل موسع وأكثر رسمية عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 4 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 6 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 7 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 7 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 7 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 7 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 8 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 8 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 9 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 األولالفصل  – نيالمستوى الثا

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %0 -  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة 45 محاضرات 1

 ال توجد ستوديوأو معمل  2

 ال توجد إضافيةدروس  3

 ال توجد تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 0 المشاريع /إعداد البحوث 4

 0 )تذكر(أخرى  5

 45 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

األحرف  وأخواتها،كان  االبتداء، والمعرفة،يشتمل على الكالم وما يتألف منه، المعرب والمبني، النكرة 

 أعلم وأخواتها،ظن  للجنس،ال النافية  وأخواتها،المشبهة بــ)ليس(، أفعال المقاربة والرجاء والشروع، إن 

 وأرى وأحكامهما.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 الموضوعات المقررة فيه. معرفة أحكام  .ح
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 القدرة على بناء الكالم والنصوص وفق أحكام الموضوعات المقررة.  .ط

 القدرة على تحليل الكالم والنصوص بإظهار أحكام الموضوعات المقررة.  .ي

 القدرة على بيان أثر أحكام الموضوعات المقررة في بناء الكالم والنصوص. .ك
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 التعلم للمقررمخرجات 
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 ر الكالم، والقول ، الكلم، الكلمة. يميّز بين 1.1

 :المبتدأ، أحكام المعربات والمبنيات من األسماء واألفعال والحروف ضبطي 1.2

، أحكام أفعال المقاربة ( وأخواتهاأحكام )كان، أحكامه وأنواعه :الخبر، وأنواعه

( وأخواتها ( وأخواتها، أحكام )ال( النافية للجنس، أحكام )إنَّ أحكام ، أحكام )ظنَّ

 )أعلم وأرى(

 ر

بين المعربففات بعالمففات أصففففففليففة والمعربففات بعالمففات فرعيففة، والمعربففات  يميز 1.3

 بعالمات تقديرية.
 ر

المؤنث يشففففففرح المراد بالملحق بالمثنى وبجمع المذكر السفففففففالم والملحق بجمع  1.4

 السالم

 ر

  المهارات 2

 ر ، بين حرف المبنى وحرف المعنى، يفرق بين االسم والفعل والحرف 2.1

 ر يحلل الجملة إلى مكوناتها األساسية من حيث البنية والوظيفة النحوية 2.2

 ر ، بين حرف المبنى وحرف المعنى، يفرق بين االسم والفعل والحرف 2.3

  الكفاءات 3

 ر أحكام الموضوعات المقررة. يناقش 3.1

أحكام الفعل من حيث اإلعراب ، أحكام االسم من حيث اإلعراب والبناءيعرض  3.2

 والتعريف والتنكير. والبناء.

 ر

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع  قائمة الموضوعات م

1 
محتتاضتتتتتترة تمهيتتديتتة متتدختتل للتعريف بتتالمقرر وأهتتدافتته، 

 األول والتعريف باألستاك وتوزيع الدرجات،
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف باب الكالم وما يتألف منه 2

3 
البنتتتاء في )الحروف  والمبني: عالمتتتاتبتتتاب المعرب 

 واألسماء واألفعال(، عالمات اإلعراب في األفعال الخمسة
 الثاني

 ساعة ونصف

4 
ستة، إعراب  باب المعربتابع  والمبني: إعراب األسماء ال

 المرنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم
 ساعة ونصف

 تابع باب المعرب والمبني: الممنوع من الصرف 5

 الثالث

 ساعة ونصف

6 
تتتابع بتتاب المعرب والمبني: اإلعراب المقتتدر في األفعتتال 

 واألسماء
 ساعة ونصف

 أحكام الضمير والمعرفة:باب النكرة  7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف النكرة والمعرفة: باب العلم وباب اسم اإلشارة تابع باب 8

 والمعرفة: باب االسم الموصول باب النكرةتابع  9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تابع باب النكرة والمعرفة: باب المعرف بأداة التعريف 10
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11 
المبتتتتدأ وأنواعتتته وكم كتتتل نوع : تعريف بتتتاب االبتتتتداء

 السادس والخالف في رافعه
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الخبر وأنواعه وحكم كل نوع االبتداء: تعريفتابع باب  12

 االبتداء بالنكرة االبتداء: مسوغاتتابع باب  13

 السابع

 ساعة ونصف

14 
تابع باب االبتداء: مواضتتتع وجوب تأخير الخبر، مواضتتتع 

 الخبروجوب تقديم 
 ساعة ونصف

15 
الخبر  المبتدأ أوتابع باب االبتداء: مواضتتتتتتع جواز حذف 

 ومواضع وجوب حذف الخبر، 
 الثامن

 ساعة ونصف

16 
حذف  تداء: مواضتتتتتتع وجوب  باب االب عددتابع  تدأ، ت  المب

 الخبر لمبتدأ واحد
 ساعة ونصف

 (1وتقييم )مراجعة  17

 التاسع

 ساعة ونصف

18 

عملهتتا واختالف النحتتاة في )ليس( ، بتتاب كتتان وأخواتهتتا: 

معانيها وشتتتروط إعمالها، توس خبرها بينها وبين استتتمها، 

ـ )ما( وغيرها من أدوات  ـ ـ تقديم الخبر على الفعل المنفي ب

 النفي

 ساعة ونصف

19 

تابع باب كان وأخواتها: امتناع تقديم خبر على ليس، زيادة 

حذفها  وحدها،)كان( وشروطها، ومواضعها، حذف )كان( 

 المضتتتارع المجزوم خبرها، تخفيفحذفها مع  استتتمها،مع 

 من )كان( بحذف نونه وشروط جواز كل .

 العاشر
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف باب األحرف المشبهة بـــــــ )ليس( 20

 باب أفعال المقاربة والرجاء والشروع 21

 الحادي عشر

 ساعة ونصف

22 
اختالف النحتتاة في عملهتتا في  عملهتتا،بتتاب إن وأخواتهتتا: 

 الخبر، تقديم خبر هذه الحروف على اسمها.
 ساعة ونصف

23 
( وجوب الفتح  تتتابع بتتاب إن وأخواتهتتا: أحوال همزة )إنَّ

 وجوب الكسر جوازهما ومواضع كل جالة
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

24 
تداء على إنَّ اقتران  ها: دخول الم االب باب إن وأخوات تابع 

 كل . ما( وأحكامإحدى أخواتها بــــ )إنَّ أو 
 ساعة ونصف

25 

تابع باب إنَّ وأخواتها: العطف على ى على استتتتتتم إنَّ بعد 

استتتتتتتيفاء خبرها وقبل استتتتتتتيفائه، تخفيف )إنَّ المكستتتتتتورة 

وأحكتتامتته، تخفيف أنَّ المفتوحتتة وأحكتتامتته، تخفيف كتتأنَّ 

 وأحكام كل .

 الثالث عشر
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف للجنس وأحكامهاباب ال النافية  26

 وأحكامها ظنَّ وأخواتهاباب  27
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف باب أعلم وأرى وأحكامها 28

 (2مراجعة وتقييم ) 29
 الخامس عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف المراجعة العامة 30

 45 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الكالم، والقول ، الكلم، الكلمة. يميّز بين 1.1

المحاضفففففرة، المناقشفففففة، 

 واألنشطة الصفية.

االمتحففانففات، الواجبففات 

واالختبففارات المنزليففة، 

 الفصلية، والنهائية.

1.2 

أحكفففام المعربفففات والمبنيفففات من  ضففففففبطي

 :المبتفففدأ، األسففففففمفففاء واألفعفففال والحروف

أحكففام ، أحكففامففه وأنواعففه :الخبر، وأنواعففه

، أحكففام أفعففال المقففاربففة ( وأخواتهففا)كففان

( وأخواتهففا أحكففام )ال( النففافيففة ، أحكففام )إنَّ

( وأخواتهفففا، للجنس أحكفففام ، أحكفففام )ظنَّ

 )أعلم وأرى(

1.3 

بين المعربفففات بعالمفففات أصفففففففليفففة  يميز

والمعربفففات بعالمفففات فرعيفففة، والمعربفففات 

 بعالمات تقديرية.

1.4 

يشففففففرح المراد بفففالملحق بفففالمثنى وبجمع 

المفففذكر السفففففففففالم والملحق بجمع المؤنفففث 

 السالم
 المهارات 2.0

2.1 
بين ، يفرق بين االسففففففم والفعفففل والحرف

 ، وحرف المعنى حرف المبنى

المحاضفففففرة، المناقشفففففة، 

 واألنشطة الصفية.

االمتحففانففات، الواجبففات 

المنزليففة، واالختبففارات 

 الفصلية، والنهائية.

2.2 
يحلل الجملة إلى مكوناتها األسفففففاسفففففية من 

 حيث البنية والوظيفة النحوية

2.3 
بين ، يفرق بين االسففففففم والفعفففل والحرف

 ، حرف المبنى وحرف المعنى

 الكفاءات 3.0

 يناقش أحكام الموضوعات المقررة. 3.1

المحاضفففففرة، المناقشفففففة، 

 واألنشطة الصفية.

االمتحانات، الواجبات 

المنزلية، واالختبارات 

 الفصلية، والنهائية.
3.2 

أحكفففام االسففففففم من حيفففث اإلعراب يعرض 

أحكفففام الفعفففل من حيفففث اإلعراب ، والبنفففاء

 والتعريف والتنكير. والبناء.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 في جميع األسابيع المشاركة الفصلية 1

2 
-10-9-8-7-5-4-3-2-1 واجب منزلي

11 

10% 

 %30 15، 6 االختبار النصفي 3

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 .المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، عبدهللا بن عبد الرحمن  -

 (، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد.ـه769-العقيلي الهمداني المصري )ت

 (.ـه1423-معجم القواعد العربية، الدقر، عبدالغني بن علي )ت -

 المساندةالمراجع 

شرح المفصل للزمخشري، ابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش ابن  .4

أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين األسدي 

 ه(، تحقيق الدكتور إميل بديع يعقوب. 643-الموصلي )ت

شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، رضي الدين، محمد بن الحسن  .5

 ف حسن عمر.ه(، تحقيق الدكتور يوس688-االستراباذي )ت

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام، عبدهللا بن يوسف بن  .6

 ه(، تحقيق محمد النجار.761-أحمد، أبو محمد، جمال الدين )ت

شرح »المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية المشهور بـ  .7

-، العيني، بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى )ت«الشواهد الكبرى

ه(، تحقيق أ. د. علي محمد فاخر، أ. د. أحمد محمد توفيق 855

 السوداني، د. عبد العزيز محمد فاخر. 

علي بن محمد بن شرح األشموني على ألفية ابن مالك، األُْشُموني،  .8

ه(، تحقيق محمد 900-عيسى، أبو الحسن، نور الدين الشافعي )ت

 محيي الدين عبدالحميد. 

التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو،  .9

األزهري، الشيخ خالد بن عبدهللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوّي، 

 ون السود.ه(، تحقيق محمد باسل عي905-زين الدين المصري )ت

 اإللكترونيةالمصادر 

 المكتبة الشاملة.  -

 موقع األستاذ الدكتور محمد سعيد الغامدي  -

(http://www.mohamedrabeea.com/)        

 ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  ة دراسيةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 )داتا شو  جهاز عرض البيانات
 ال توجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل الطلبة

http://www.mohamedrabeea.com/
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 إدارة الجودة

الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة مراقبة الفصول  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

والملحق  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 ( Pرقم 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في  -

 .N( الملحق QMSنظام إدارة الجودة )

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

تفففففحسففففففففففيفففففن 

 التدريس.

 

األقران من أعضاء 

 هيئة التدريس

 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية.  -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. 

 عفففففمفففففلفففففيفففففات

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مدرس آخر

العدالة الوارد في نظام إدارة تطبيق النموذج الداخلي لضمان 

( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في QMSالجودة )

 Iوالملحق  H( الملحق QMSالمقرر )نظام إدارة الجودة )

 (.Jوالملحق 

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

 لكال التقييمين تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع

الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام 

مستشارين خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق 

ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر 

يكون مناسبا للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج 

(. QMSنظام إدارة الجودة ) من Hو Gفقات الواردة في المر

جميع نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من 

الصرامة االكاديمية ويجب ان تكون خاضعة الى الحد المعياري 

األدنى من متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة 

(QMS ،C.5.8 (b) .) 

ال في وضع العالمات حول األجوبة من يتم التحقق من تطبيق االعتد

أجل ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة 

(. قد يأخذ ذلك QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iفي الملحقين 

شكل أخذ عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع 

 (QMS C.5.9وأكثر رسمية عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 التوصيف  . اعتمادح
 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثانيالفصل  – نيالمستوى الثا

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

7402221 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %0 -  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

تعدي الفعل ولزومه، التنازع في العمل وأحكامه، المفعول  االشتغال، الفاعل،نائب  الفاعل،يشتمل المقرر على 

المفعول له، المفعول معه، االستثناء، الحال، التمييز، حروف الجر، اإلضافة، إعمال المصدر، إعمال  المطلق،

 اسم الفاعل واسم المفعول، الصفة المشبهة، التعجب، )بئس( و)نعم( وأفعل التفضيل.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 معرفة أحكام الموضوعات المقررة فيه.  .ل

 لنصوص وفق أحكام الموضوعات المقررة. القدرة على بناء الكالم وا .م

 القدرة على تحليل الكالم والنصوص بإظهار أحكام الموضوعات المقررة.  .ن

 القدرة على بيان أثر أحكام الموضوعات المقررة في بناء الكالم والنصوص. .س
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

، والمنصففوبات من والفعل ،ونائبه ،فاعلخاصففة بعناصففر المقرر من أحكام ال يحدّد 1.1

 .مفعوالت، وغيرها

 ر

أحكام ما يعمل عمل ، أحكام المجرورات بالحروف، واإلضافة وأحكامهمايشرح  1.2

الفعل من األسماء واألحكام المتعلقة بعملها: المصدر، واسم الفاعل، واسم 

 والصفة المشبهة.المفعول، 

 ر

أحكام أفعل المدح والذم )بئس( و)نعم(، وما ألحق  أحكام التعجب وأحكامه.يميّز   1.3

 أحكام أفعل التفضيل. بهما.
 ر

  المهارات 2

 ر .يوضح أوجه االختالف والشبه بين المنصوبات - 2.1

 س مقنعة.  بحجج عقلية يبرر آراءه - 2.2

 س بموضوعية.يحكم على آراء غيره  - 2.3

  الكفاءات 3

 س .التي وردت في المقررالكالم والنصوص وفق أحكام الموضوعات  يركب - 3.1

 س .الموضوعاتتلك ل الكالم والنصوص بإظهار أحكام حلي - 3.2

 س .ن أثر أحكام الموضوعات المقررة في بناء الكالم والنصوصيبي - ...3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع  الموضوعاتقائمة  م

 باب الفاعل ومسائله 1
 األول

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف باب الفاعل ومسائله 2

 باب نائب الفاعل ومسائله 3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف باب االشتغال وأحكامه 4

 باب تعدي الفعل ولزومه وأحكامه 5
 الثالث

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف ولزومه وأحكامهباب تعدي الفعل  6

 باب التنازع في العمل وأحكامه 7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف باب المفعول المطلق وأحكامه 8

 باب المفعول له وأحكامه 9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف باب المفعول معه وأحكامه 10
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 (1مراجعة وتقييم ) 11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف وأحكامهباب االستثناء  12

 باب االستثناء وأحكامه 13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف باب االستثناء وأحكامه 14

 باب الحال وأحكامه 15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف باب الحال وأحكامه 16

 باب الحال وأحكامه  17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف باب التمييز وأحكامه 18

 حروف الجر وأحكامهاباب  19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف باب حروف الجر وأحكامها 20

 باب اإلضافة وأحكامه 21
 الحادي عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف باب اإلضافة وأحكامه 22

 باب إعمال المصدر وأحكامه 23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف باب إعمال اسم الفاعل واسم المفعول 24

 باب الصفة المشبهة وأحكامها 25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف باب التعجب وأحكامه 26

 باب )بئس( و)نعم( 27
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف أحكام أفعل التفضيل 28

 تابع أحكام أفعل التفضيل 29
 الخامس عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف (2مراجعة وتقييم ) 30

 45 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

خاصففففففة بعناصففففففر المقرر من أحكام ال يحدّد

، والمنصففففففوبات من والفعل ،ونائبه ،فاعل

 .مفعوالت، وغيرها

المحاضفففففرة، المناقشفففففة، 

 واألنشطة الصفية.

االمتحففانففات، الواجبففات 

المنزليففة، واالختبففارات 

 الفصلية، والنهائية.

1.2 

أحكفففام المجرورات بفففالحروف، يشفففففففرح 

أحكام ما يعمل عمل ، واإلضففففافة وأحكامهما

الفعفففل من األسففففففمفففاء واألحكفففام المتعلقفففة 

بعملها: المصفففففدر، واسفففففم الفاعل، واسفففففم 

 والصفة المشبهة.المفعول، 

3.3 

أحكففام أفعففل  أحكففام التعجففب وأحكففامففه.يميّز 

المفففدح والفففذم )بئس( و)نعم(، ومفففا ألحق 

 أحكام أفعل التفضيل. بهما.

 المهارات 2.0

2.1 
يوضففففففح أوجففه االختالف والشففففففبففه بين  -

المحاضفففففرة، المناقشفففففة،  .المنصوبات

 واألنشطة الصفية.
 االمتحانات، الواجبات

 مقنعة.  بحجج عقلية آراءه يبرر - 2.2

 يحكم على آراء غيره بموضوعية. - 3.3
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الكفاءات 3.0

3.1 
الكالم والنصففففففوص وفق أحكفففام  يركفففب -

 .التي وردت في المقررالموضوعات 

تففقففويففم مشففففففففروعفففات  تقديم عروض

 عرض وكتابة

3.2 
 تلكل الكالم والنصفوص بإظهار أحكام حلي -

 .الموضوعات
 الحوار.

 والمدارسة.المناقشة 

 ورش عمل.

تحكيم: المدارسة 

 )السمنار(

تحكيم: مناقشات 

 الطالب
3.3 

ن أثر أحكام الموضففففوعات المقررة في يبي -

 .بناء الكالم والنصوص

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 جميع األسابيعفي  المشاركة الفصلية 1

2 
-10-9-8-7-5-4-3-2-1 واجب منزلي

11 

10% 

 %30 15، 6 االختبار النصفي 3

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 .المستمرة من قبل المرشد األكاديميالمتابعة 

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

بن عبد الرحمن  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، عبدهللا -

 (، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد.ـه769-العقيلي الهمداني المصري )ت

 (.ـه1423-معجم القواعد العربية، الدقر، عبدالغني بن علي )ت -

 المساندةالمراجع 

شرح المفصل للزمخشري، ابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي  -

-السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين األسدي الموصلي )ت

 ه(، تحقيق الدكتور إميل بديع يعقوب. 643

شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، رضي الدين، محمد بن الحسن  -

 ه(، تحقيق الدكتور يوسف حسن عمر.688-)ت االستراباذي

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام، عبدهللا بن يوسف بن أحمد،  -

 ه(، تحقيق محمد النجار.761-أبو محمد، جمال الدين )ت

شرح »المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية المشهور بـ  -

-، العيني، بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى )ت«الشواهد الكبرى

ه(، تحقيق أ. د. علي محمد فاخر، أ. د. أحمد محمد توفيق السوداني، د. 855

 عبد العزيز محمد فاخر. 

، علي بن محمد بن عيسى، شرح األشموني على ألفية ابن مالك، األُْشُموني -

ه(، تحقيق محمد محيي الدين 900-أبو الحسن، نور الدين الشافعي )ت

 عبدالحميد. 
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التصفففففريح على التوضفففففيح أو التصفففففريح بمضفففففمون التوضفففففيح في النحو،  -

األزهري، الشففيخ خالد بن عبدهللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوّي، زين الدين 

 ل عيون السود.ه(، تحقيق محمد باس905-المصري )ت

 اإللكترونيةالمصادر 

 المكتبة الشاملة.  -

 موقع األستاذ الدكتور محمد سعيد الغامدي  -

(http://www.mohamedrabeea.com/)        

 ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  ة دراسيةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 )داتا شو  جهاز عرض البيانات
 ال توجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

  

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر الجودةإدارة 

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

والملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية. -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. -

http://www.mohamedrabeea.com/
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS ( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 

خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم 

من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا  ومستوى العمل الذي يطلب

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب 

من متطلبات تطبيق التوازن  ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

 (. QMS ،C.5.8 (b)واالعتدال )نظام إدارة الجودة )

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في 

ذ (. قد يأخذ ذلك شكل أخQMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

 (QMS C.5.9عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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       3حنو  المقرر:اسم 

 7402323 المقرر:رمز 

 برنامج اللغة العربية البرنامج:

 اللغة العربية العلمي:القسم 

 اآلداب الكلية:

 جامعة الملك فيصل المؤسسة:
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 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 األولالفصل  – لثالمستوى الثا

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

4702222 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %0 -  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة 45 محاضرات 1

 ال توجد ستوديوأو معمل  2

 ال توجد إضافيةدروس  3

 ال توجد تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 0 المشاريع /إعداد البحوث 4

 0 )تذكر(أخرى  5

 45 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يشتمل على النعت، التوكيد، العطف، البدل، النداء، االستغاثة والندبة، الترخيم، االختصاص والتحذير، 

ا(  اإلغراء، أسماء األفعال واألصوات، نون التوكيد، ما ال ينصرف ، إعراب الفعل ، عوامل الجزم ، )لو( و)أمَّ

، العدد ، باب )كم( و)كأي( و)كذا(، الحكاية وأحكامها، و)لوال(و)لوما( وأحكامها، اإلخبار بالذي واأللف والالم

 الجمل التي لها محل من اإلعراب والجمل التي ال محل لها من اإلعراب.
  الهدف الرئيس للمقرر. 2

األساليب النحوية، مفهومها،  وعلىأن يتعرف الطالب على مفهوم التوابع وأحكامها وأقسامها - .ع

على و ، والندبة، والترخيم، واإلغراء، والتحذير، واالختصاص(وأحكامها )النداء، واالستغاثة

 أسماء األفعال وأحكامها.

على إعراب الفعل وعوامل و ينصرف وأحكامه.ما ال و نون التوكيد وأحكامها على أن يقف الطالب - .ف

 أحكام )لو( و)أّما( و)لوال( و)لوما(و إعرابه.

أحكام و على العدد وأحكامه.و واأللف والالم.ام اإلخبار بالذي أن يتعرف الطالب على أحك- .ص

 على الحكاية وأحكامها.و )كم( و)كأي( و)كذا(.

 الجمل التي لها محل من اإلعراب والجمل التي ال محل لها من اإلعراب أن يميّز الطالب بين - .ق

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 ت الكالم، والقول ، الكلم، الكلمة. يميّز بين 1.1

 :المبتدأ، أحكام المعربات والمبنيات من األسماء واألفعال والحروف ضبطي 1.2

، أحكام أفعال المقاربة ( وأخواتهاأحكام )كان، أحكامه وأنواعه :الخبر، وأنواعه

( وأخواتها ( وأخواتها، أحكام )ال( النافية للجنس، أحكام )إنَّ أحكام ، أحكام )ظنَّ

 )أعلم وأرى(

 ت

بين المعربففات بعالمففات أصففففففليففة والمعربففات بعالمففات فرعيففة، والمعربففات  يميز 1.3

 بعالمات تقديرية.
 ر

يشففففففرح المراد بالملحق بالمثنى وبجمع المذكر السفففففففالم والملحق بجمع المؤنث  1.4

 السالم

 ر

  المهارات 2

 ر ، بين حرف المبنى وحرف المعنى، والحرفيفرق بين االسم والفعل  2.1

 ر يحلل الجملة إلى مكوناتها األساسية من حيث البنية والوظيفة النحوية 2.2

 ر ، بين حرف المبنى وحرف المعنى، يفرق بين االسم والفعل والحرف 2.3

  الكفاءات 3

 ر يناقش أحكام الموضوعات المقررة. 3.1

أحكام الفعل من حيث اإلعراب ، اإلعراب والبناء أحكام االسم من حيثيعرض  3.2

 والتعريف والتنكير. والبناء.

 ر

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع  قائمة الموضوعات م

1 
محففاضففففففرة تمهيففديففة مففدخفل للتعريف بففالمقرر وأهففداففه، 

 األول وتوزيع الدرجات، والتعريف باألستاذ
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف باب النعت وأحكامه 2

 ساعة ونصف الثاني تابع باب النعت وأحكامه 3
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 ساعة ونصف باب التوكيد وأحكامه 4

5 
باب العطف: أنواعه، تعريف عطف النسفففق أنواع حروف 

 العطف، معاني حروف العطف

 الثالث

 ساعة ونصف

6 

تابع باب العطف: العطف على الضففففففمير وأحكامه حذف 

المعطوف عليه، عطف  حرف العطف مع معطوفه،  حذف

 الفعل على االسم المشبه للفعل والعكس

 ساعة ونصف

 باب البدل وأحكامه 7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف باب النداء وأحكامه 8

 تابع باب النداء وأحكامه 9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف بابا االستغاثة والندبة وأحكامهما 10

 باب الترخيم وأحكامه 11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الختصاص والتحذير 12

 باب اإلغراء وأحكامه 13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف باب أسماء األفعال واألصوات وأحكامها 14

 باب نون التوكيد وأحكامها 15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف باب ما ال ينصرف وأحكامه 16

 تابع باب ماال ينصرف 17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تدريبات وتقويم 18

 باب إعراب الفعل وأحكامه 19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تابع باب إعراب الفعل وأحكامه 20

 باب عوامل الجزم وأحكامها 21
 الحادي عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تابع باب عوامل الجزم وأحكامها 22

 وأحكامهاتابع باب عوامل الجزم  23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

ا( و)لوال(و)لوما( وأحكامها 24  ساعة ونصف باب )لو( وباب )أمَّ

 باب اإلخبار بالذي واأللف والالم وأحكامه 25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف باب العدد وأحكامه 26

 باب )كم( و)كأي( و)كذا(، وباب الحكاية وأحكامها 27

 الرابع عشر

 ونصفساعة 

28 
الجمل التي لها محل من اإلعراب والجمل التي ال محل لها 

 من اإلعراب
 ساعة ونصف

 تدريبات وتقويم 29
 الخامس عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تقوية نقاط الضعف 30

 45 15 المجموع

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
يتعرف على األحكام والنحوية ذات الصففففففلة 

عروض مشاهدة،  إلقاء، بموضوعات المقرر

 حوار.

 أسئلة تحريرية.

 أسئلة شفهية.
1.2 

 األساليب النحوية ومفهومها ميّز بيني

 
 المهارات 2.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.1 

المرتبطففة بهففذا  األحكففام النحويففةيفرق بين 

 المقرر

قراءة مواضيع المقرر 

من بعض كتب التراث 

 النحوي

 األسئلة المباشرة

 الحوار

2.2 

يوضفففففح أوجه االختالف بين مفهوم وأحكام 

 األساليب النحوية 

عرض الطفففالفففب لبعض 

محاور المحاضففففففرة أمام 

 .زمالئه

المباشرة، األسئلة 

واالمتحانات  الحوار

 الفصلية
 الكفاءات 3.0

3.1 

يهح ضففففففيو ئل النحوية ذات  رأ في المسفففففففا

 الصلة بموضوع المقرر

 تكثيف التدريبات النحوية

اعتماد آليات التحليل 

 النحوي

 حوار-أسئلة 

3.2 
يعرض الحكم النحوي بلبفففاقفففة أمفففام من ال 

 بالفصحىيجيدون التحدث أو الكتابة 

 تكثيف التدريبات النحوية
 

 تقارير-واجبات 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع واجب منزلي 1

 %10 السادس بحث 2

 %30 التاسع  االختبار النصفي 3

 %5 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 .المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 دار الكتب يعقوب،عناية الدكتور إميل  مالك،شرح ابن عقيل على ألفية ابن 

 هـ .1418الطبعة األولى :  العلمية،

 المساندةالمراجع 

شرح المفصل للزمخشري، ابن يعيش، يعيش بن علي بن  .10

يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين 

 ه(، تحقيق الدكتور إميل بديع يعقوب. 643-األسدي الموصلي )ت

شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، رضي الدين، محمد بن  .11

 ه(، تحقيق الدكتور يوسف حسن عمر.688-)ت الحسن االستراباذي

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام، عبدهللا بن  .12

ه(، تحقيق محمد 761-يوسف بن أحمد، أبو محمد، جمال الدين )ت

 النجار.

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية المشهور بـ  .13

بن أحمد بن ، العيني، بدر الدين محمود «شرح الشواهد الكبرى»

ه(، تحقيق أ. د. علي محمد فاخر، أ. د. أحمد محمد 855-موسى )ت

 توفيق السوداني، د. عبد العزيز محمد فاخر. 
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شرح األشموني على ألفية ابن مالك، األُْشُموني، علي بن  .14

ه(، 900-محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين الشافعي )ت

 تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. 

يح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في التصر .15

النحو، األزهري، الشيخ خالد بن عبدهللا بن أبي بكر بن محمد 

ه(، تحقيق محمد باسل 905-الجرجاوّي، زين الدين المصري )ت

 عيون السود.

 اإللكترونيةالمصادر 

 المكتبة الشاملة.  -

 موقع األستاذ الدكتور محمد سعيد الغامدي  -

(http://www.mohamedrabeea.com/)        

 ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  ة دراسيةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 )داتا شو  جهاز عرض البيانات
 ال توجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل الطلبة

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

التدريس ومراقبة عملية ( الخاصة بمفاهيم مراقبة QMSالجودة )

والملحق  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 ( Pرقم 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في  -

 .N( الملحق QMSنظام إدارة الجودة )

http://www.mohamedrabeea.com/
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

تفففففحسففففففففففيفففففن 

 التدريس.

 

األقران من أعضاء 

 هيئة التدريس

 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية.  -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. 

 عفففففمفففففلفففففيفففففات

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة 

باالمتحانات واالعمال المطلوبة في ( الخاص QMSالجودة )

 Iوالملحق  H( الملحق QMSالمقرر )نظام إدارة الجودة )

 (.Jوالملحق 

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

 لكال التقييمين تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع

الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام 

مستشارين خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق 

ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر 

يكون مناسبا للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج 

(. QMSنظام إدارة الجودة ) من Hو Gفقات الواردة في المر

جميع نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من 

الصرامة االكاديمية ويجب ان تكون خاضعة الى الحد المعياري 

األدنى من متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة 

(QMS ،C.5.8 (b) .) 

ال في وضع العالمات حول األجوبة من يتم التحقق من تطبيق االعتد

أجل ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة 

(. قد يأخذ ذلك QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iفي الملحقين 

شكل أخذ عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع 

 (QMS C.5.9وأكثر رسمية عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 اعتماد التوصيف . ح
 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 4 حنو المقرر:اسم 

 7402324 المقرر:رمز 

 برنامج اللغة العربية البرنامج:

 اللغة العربية العلمي:القسم 

 اآلداب الكلية:

 جامعة الملك فيصل المؤسسة:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثانيالفصل  – نيالمستوى الثا

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 7402323 (3نحو )

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 ينطبق( )اختر كل مانمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %0 -  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

يشتمل المقرر على نشأة علم النحو، علم أصول النحو )نشأته وتطوره(، السماع والقياس، اإلجماع، 

استصحاب الحال، االطراد والشذوذ، أهم مظاهر الشذوذ وأسبابه، سمات لغة الشعر واختالفها عن لغة النثر 

الخالف النحوي )نماذج من القضايا(، )الضرورة الشعرية(، المدارس النحوية وأهم أعالم كل مدرسة ومنهج، 

نظرية العامل وأصولها الفكرية، دراسة الجملة )الحدود واألنواع(، المصطلح النحوي وتطوره إلى العصر 

 الحديث، العالمة اإلعرابية ووظائفها.
  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 معرفة أسباب نشأة النحو العربي.  .ر

 معرفة األصول النحوية التي اعتمد عليها النحاة في بناء قواعد النحو نشأة وتطورا.  .ش

 القدرة على التفريق بين المدارس النحوية من حيث السمات والمنهج واألعالم واالختالف.  .ت

 معرفة نظرية العامل األصول الفكرية. .ث

 القدرة على التفريق بين أنواع الجمل. .خ

 وتطوره إلى العصر الحديث.معرفة المصطلح النحوي  .ذ

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 ت ومراحل تطّوره ظروف ودوافع نشأة النحو العربي. علىعرف تي 1.1

المدارس النحوية وأبرز  ويميّز بين ا،وأحكام أة وتطوراأصول النحو نش يحدّد 1.2

 أنواع الجمل وحدودها و أعالمها، وأهم سماتها المنهجية.

 ت

  المهارات 2

أهم األسس التي قامت عليها نظرية  يوضح ظروف ودوافع نشأة النحو العربي. 2.1

 العامل

 ر

 يقارنو ،أنواع الجمل المختلفة يفرق بين األصول النحوية وأحكام كل أصل منها. 2.2

 المدارس النحوية من حيث سمات كل منها.بين 

 س

 س .مسألة نحويةيصف  2.3

  الكفاءات 3

 س الفروق بين أنواع الجمل المختلفة.يعرض  3.1

 س .آراء غيرهيحكم على  3.2

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع قائمة الموضوعات م

 الدرجات، والتعريف باألستاذمدخل للتعريف بالمقرر وأهدافه، وتوزيع  1
 األول

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف نشأة علم النحو 2

 تابع نشأة علم النحو 3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف علم أصول النحو )نشأته وتطوره( 4

 تابع علم أصول النحو )نشأته وتطوره( 5
 الثالث

 ساعة ونصف

 ونصفساعة  السماع والقياس وأحكامهما األصولية 6

 تابع السماع والقياس وأحكامهما األصولية 7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف اإلجماع مفهومه وأحكامه 8

 استصحاب الحال مفهومه وأحكامه 9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مفهوم االطراد والشذوذ 10
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 أهم مظاهر الشذوذ وأسبابه 11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف (1مراجعة وتقويم ) 12

 سمات لغة الشعر واختالفها عن لغة النثر )الضرورة الشعرية( 13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف المدارس النحوية وأهم أعالم كل مدرسة ومنهج كل مدرسة 14

 تابع المدارس النحوية وأهم أعالم كل مدرسة ومنهج كل مدرسة 15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف وأهم أعالم كل مدرسة ومنهج كل مدرسةتابع المدارس النحوية  16

 تابع المدارس النحوية وأهم أعالم كل مدرسة ومنهج كل مدرسة 17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الخالف النحوي )نماذج من القضايا( 18

 تابع الخالف النحوي )نماذج من القضايا( 19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الفكريةنظرية العامل وأصولها  20

 تابع نظرية العامل وأصولها الفكرية 21
 الحادي عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تابع نظرية العامل وأصولها الفكرية 22

 (2مراجعة وتقويم ) 23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف دراسة الجملة )الحدود واألنواع( 24

 تابع دراسة الجملة )الحدود واألنواع( 25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف المصطلح النحوي وتطوره إلى العصر الحديث 26

 تابع المصطلح النحوي وتطوره إلى العصر الحديث 27
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف العالمة اإلعرابية ووظائفها 28

الخامس  تابع العالمة اإلعرابية ووظائفها 29

 عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف العامةالمراجعة  30

 45 15 المجموع

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

رمال

 ز
 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم 

 المعارف 1.0

1.1 
 ظروف ودوافع نشفففففففففأة النحو العربي. علىعرف تي

 ومراحل تطّوره
المحفففاضففففففرة، طرح 

قاش،  لة والن األسففففففئ

الففففحففففوار وتففففبففففادل 

 اآلراء.

الفففواجفففبفففات الفففمفففنفففزلفففيفففة، 

رح األسففففففئلة االمتحانات، ط

، حول المحاضفففففرة السفففففابقة

العروض الفردية للطالب أما 

 .زمالئه

1.2 

 ويميّز بين ا،وأحكام أة وتطوراأصففول النحو نشفف يحدّد

المففدارس النحويففة وأبرز أعالمهففا، وأهم سففففففمففاتهففا 

 أنواع الجمل وحدودهاو المنهجية.

 المهارات 2.0

2.1 
أهم  يوضففففففح ظروف ودوافع نشففففففففأة النحو العربي.

المحفففاضففففففرة، طرح  األسس التي قامت عليها نظرية العامل

قاش،  لة والن األسففففففئ

الففففحففففوار وتففففبففففادل 

 اآلراء.

طرح األسففففئلة أثناء الدرس، 

 2.2 الواجبات.

 يفرق بين األصففففففول النحوية وأحكام كل أصففففففل منها.

يقارن بين المدارس النحوية و ،أنواع الجمل المختلفة

 من حيث سمات كل منها.

 .مسألة نحويةيصف  3.3

 الكفاءات 3.0

المحفففاضففففففرة، طرح  الفروق بين أنواع الجمل المختلفة.يعرض  3.1

قاش،  لة والن األسففففففئ

 الففففحففففوار وتففففبففففادل

 اآلراء.

طرح األسئلة أثناء الدرس، 

 3.2 الواجبات.

 .آراء غيرهيحكم على 
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 في جميع األسابيع المشاركة الفصلية 1

 %5 10 واجب منزلي 2

 %40 12،6 االختبار النصفي 3

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 .المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي

 .المقرراتالساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

الفكر النحوي عند العرب، أصوله ومنهاجه، علي الياسري، الدار العربية  .3

 م.2003للموسوعات، بيروت، لبنان، 

نظرية العامل في النحو العربي مصطفى بن حمزة، عبد الرحمن النجدي  .4

 م.2004الطبعة األولى )إلكتروني(، 

 المساندةالمراجع 

 م.1957سعيد األفغاني، الجامعة السورية،  في أصول النحو: .1

تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري: علي أبو المكارم،  .2

 م.1971القاهرة الحديثة للطباعة، 

 عطية وعالء الدين االقتراح في أصول النحو: السيوطي، تحقيق عبدالحكيم .3

 م.2006عطية، دار البيروتي للنشر، الطبعة الثانية 

اإلنصاف في مسائل الخالف األنباري، تحقيق جودة مبروك، مكتبة الخانجي  .4

 م.2002بالقاهرة، الطبعة األولى 

 م.1994اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، دار الثقافة،  .5

 م2014سة هنداوي، إحياء النحو: إبراهيم مصطفى، مؤس  .6

نشأة النحو، محمد طنطاوي، مكتبة إحياء التراث اإلسالمي، الطبعة األولى  .7

 م.2005

أعالم التفكير اللغوي،كيس فيرستيج، ترجمة أحمد شاكر، دار الكتب  .8

 م.2007الجديدة، الطبعة األولى 

 اإللكترونيةالمصادر 

1. www.alfaseeh.com  

2. www.shamela.ws 

3. www.alwaraq.net 
4. http://arabslink.net/vb 

5. http://www.ahlalloghah.com/index.php 

http://aldhad.info/index.php  

  ىأخر

 .الموسوعة الشاملة 

 .الموسوعة النحوية 

 الموسوعة الشعرية 

 .الجامع الكبير لكتب التراث 

 .المكتبة الشاملة 

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
http://arabslink.net/vb
http://www.ahlalloghah.com/index.php
http://aldhad.info/index.php
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 المقررمتطلبات  العناصر

 المرافق
  ة دراسيةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 )داتا شو  جهاز عرض البيانات
 ال توجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

  

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

والملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

P ) 

في نظام تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية. -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. -

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS ( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 

خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم 

من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا  ومستوى العمل الذي يطلب

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب 

من متطلبات تطبيق التوازن  ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

 (. QMS ،C.5.8 (b)واالعتدال )نظام إدارة الجودة )

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في 

ذ (. قد يأخذ ذلك شكل أخQMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

 (QMS C.5.9عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 نصوص أدبية حديثة المقرر:اسم 

 7402474 المقرر:رمز 

 برنامج اللغة العربية البرنامج:

 اللغة العربية العلمي:القسم 

 آلداب  ا الكلية:

 جامعة الملك فيصل                               المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ..................................................................................................................... لعام للمقرر:وصف اال. 1

 4 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 6 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 6 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 7 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 7 .................................................................................. اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:أنشطة  -هـ 

 7 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 7 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 8 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 8 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 9 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ةليمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الفصل األول –المستوى الرابع 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 (7402473أدبية قديمة ) نصوص

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يشتمل المقرر على مدخل نظري: مفهوم األدب الحديث، األجناس األدبية الحديثة، نصوص شعريّة حديثة 

ثريّة ن)يوافق عليها مجلس القسم(: قصيدة إحيائية، قصيدة رومانسية، قصيدة من الشعر الحّر. نصوص 

 قصيرة، رواية، مسرحية، مقالة.صة )يوافق عليها مجلس القسم(: ق حديثة

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

  الحديث.أن يطبق الطالب المفاهيم النقدية المكتسبة على نماذج من األدب 

 أن يتعرف الطالب على طائفة متنوعة من األجناس األدبية في األدب العربي الحديث.
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 ر في ضوء مناهج النقد الحديثة. وطرائقها،يتعرف على آليات تحليل النصوص  1.1

 ر النصوص، وأهم روافدها ومصادرها. يميّز بين 1.2

  المهارات 2

 ر يكتشف البعد التاريخي في النص. - 2.1

 ر يشرح األسلوب البالغي 2.2

 ر على رؤى علمية منهجية حديثةها يقارن بينالنصوص، ويحلل  2.3

  الكفاءات 3

 س ائه وفق رؤية علمية ونقدية صحيحةآلر يبررـ    3.1

 س يستدل بحجج عقليةـ  3.2

 

  المقرر موضوعاتج. 
 

 االتصالساعات  األسابيع قائمة الموضوعات م

 تعريف عام بالمقرر 1
 األول

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف األدبية الحديثةاألجناس  2

 مقدمة عن القصيدة العربية في العصر الحديث الشعر: أوالً: 3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مدرسة االتجاه المحافظ في ضوء المنهج التاريخي ،قصيدة أول:نص  4

 )تابع( قصيدة من الشعر المحافظ ...   5
 الثالث

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف )تابع( قصيدة من الشعر المحافظ...   6

 قصيدة من الشعر المهجري في ضوء المنهج النفسي ثان:نص  7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف )تابع( قصيدة من الشعر المهجري ...   8

 )تابع( قصيدة من الشعر المهجري ...   9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف قصيدة من شعر مدرسة ابوللو في ضوء المنهج البنيوي   ثالث:نص  10

 )تابع( قصيدة من شعر التفعيلة   11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف )تابع( قصيدة من شعر التفعيلة   12

 قصيدة من شعر التفعيلة في ضوء المنهج األسطوري  رابع:نص  13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف )تابع( قصيدة من شعر التفعيلة   14

 )تابع( قصيدة من شعر التفعيلة   15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مقدمة عن األنواع النثرية في العصر الحديث النثر: ثانياً: 16
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 مقدمة  المقالة:فن  17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف المقالة األدبية في ضوء المنهج االجتماعي أول:نص  18

 مقالة أدبية  (:)تابع 19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مقدمة  الرواية:فن   20

 رواية واقعيّة في ضوء المنهج السردي البنيوي  ثان:نص  21
 الحادي عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف رواية  (:)تابع 22

 رواية (:)تابع 23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مقدمة  القصيرة:القصة  فن-ج 24

 قصة قصيرة في ضوء المنهج السردي السيميائي ثالث:نص  25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مقدمة  المسرحية:فن  –د  26

 ضوء المنهج االجتماعي سعودي فينص مسرحي  رابع:نص  27
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف )تابع( نص مسرحي  28

الخامس  نص مسرحي )تابع( 29

 عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراجعة  30

 45 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

يتعرف على آليفففات تحليفففل النصفففففففوص 

 في ضوء مناهج النقد الحديثة. وطرائقها،

المحاضرات، عروض 

مشاهدة وسماع، 

نقاش ،حوارات . 

  مجموعات العمل

 الصغيرة

و فففففي أ فففففردينففففقففففاش 

  موعاتمج

 االمتحانات 

  المقاالت الطويلة

 والقصيرة

 تقارير تحليلية

1.2 

بين مّيز  لنصفففففففوص، وأهم رواففففدهفففا  ي ا

 ومصادرها.

 المحاضرة 

 المناقشة 

 الحوار

 االمتحانات

 أسئلة شفهية

 المهارات 2.0

 ـ المحاضرات يكتشف البعد التاريخي في النص. - 2.1

 ـ حلقات النقاش

ـ السمنارات بمشاركة 

 الطالب

إلقاء وتصحيح وتقويم 

حيث يرصد األستاذ عن 

طريق إلقاء النصوص 

جوانب الضعف في 

الطالب ويعمل على 

طريق تقويتها عن 

نصوص إضافية تعدّ 

 بعناية.

اختبارات تحريرية 

 وشفوية

 ـ واجبات منزلية

االت بحثية ـ كتابة مق

 ومناقشتها
 

2.2 

 يشرح األسلوب البالغي
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

يُكلِّّف األستاذُ الطالب   -

بكتابةِّ تحليالت أدبية 

وبالغية لنصوص 

مختارة غير ما أخذه، 

قوم أستاذ المادة وي

بمراجعتها نحوا وصرفا 

، وإطالع وإمالء وأسلوبا

خطاء األالطالب على 

 ومناقشتها.

2.3 

على رؤى ها يقارن بينيحلل النصوص، و

 علمية منهجية حديثة

 ـ المحاضرات

 ـ حلقات النقاش

إلقاء وتصحيح وتقويم 

حيث يرصد األستاذ عن 

طريق إلقاء النصوص 

جوانب الضعف في 

الطالب ويعمل على 

ن طريق تقويتها ع

تعدّ نصوص إضافية 

 ومناقشتها.، بعناية

اختبارات تحريرية 

 وشفوية

 ـ واجبات منزلية

ـ كتابة مقاالت بحثية 

 ومناقشتها

 

 الكفاءات 3.0

3.1 

آلرائه وفق رؤية علمية ونقدية  يبرر 

 صحيحة
 

 المحفففاضففففففرات، عروض

سففففففمنففارات  مشففففففففاهففدة،

 وحوارات

 ورش عمل

 مناقشات بين الطلبة

نار( مِّ  مدارسة )سِّ

3.2 
توى  عقلية يستدل بحجج على مسففففففف نقفففاش 

 الطلبة  

 تقييمات ذاتية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع واجب منزلي 1

 %10 السادس بحث 2

 %30 الثامن االختبار النصفي 3

 %5 عشرالثاني  مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 ال يوجد كتاب محدّد بسبب طبيعة المادة. للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

كمال اليازجي وأميل معلوف : المنتخب من أدب المقالة ، درا العلم للماليين  -

 .1980، بيروت ، 

 روايات نجيب محفوظ  -

 قصص زكريا تامر  -

 قصص يوسف إدريس -

 المعرفة،إحسان عباس: اتجاهات الشعر العربي المعاصر، سلسلة عالم  -

 .1978 الكويت،

: قراءات أسلوبية من الشعر الحديث، الهيئة المصرية محمد عبدالمطلب -

 .1995العامة للكتاب، القاهرة ، 

 .1997 تونس، الجنوب،محمد القاضي: تحليل النص السردي، دار  -

السيميائي والمشروع التأويلي، كلية اآلداب عامر الحلواني: التحليل  -

 .2010صفاقس، تونس،  –والعلوم اإلنسانية 

 ال يوجد اإللكترونيةالمصادر 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 دراسيةقاعة  إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 داتا شو

 ال حاجة لها  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية ( الخاصة QMSالجودة )

والملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية. -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. -

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS الخاص ) باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 

خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم 

من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا  ومستوى العمل الذي يطلب

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب 

من متطلبات تطبيق التوازن  ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

 (. QMS ،C.5.8 (b)واالعتدال )نظام إدارة الجودة )

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في 

ذ (. قد يأخذ ذلك شكل أخQMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

 (QMS C.5.9عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 

  
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 نصوص أدبية قديمة المقرر:اسم 

 7402473 المقرر:رمز 

 برنامج اللغة العربية البرنامج:

 اللغة العربية العلمي:القسم 

 آلداب  ا الكلية:

 جامعة الملك فيصل                               المؤسسة:
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 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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 7 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2
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 9 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ةليمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الفصل األول –المستوى الرابع 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

7402352 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

يشتمل المقرر على مدخل نظري: مفهوم النص، مفهوم التحليل، منهجية تحليل النص. نصوص شعرية قديمة 

موشح أندلسي. نصوص نثريّة قديمة )يوافق  عباسيّة،)يوافق عليها مجلس القسم(: قصيدة جاهلية، قصيدة 

 عليها مجلس القسم(: رسالة، خطبة، مقامة، حكاية، خبر.
 

 

 

 الرئيس للمقررالهدف . 2

  القديم.أن يطبق الطالب المفاهيم النقدية المكتسبة على نماذج من األدب 

  أن يتعرف الطالب على طائفة متنوعة من األجناس األدبية القديمة عبر عصور األدب العربي الزاهرة.

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 ت في ضوء مناهج النقد الحديثة. وطرائقها،آليات تحليل النصوص  يميّز 1.1

 ت يتعرف على أبرز النصوص، وأهم روافدها ومصادرها. 1.2

  المهارات 2

 ر هابين يحلل النصوص، ويقارن  2.1

 ر يقارن الطالب بين النصوص على رؤى علمية منهجية حديثة 2.2

  الكفاءات 3

 س آلرائه وفق رؤية علمية ونقدية صحيحة يبرر 3.1

 س يبحث باستخدام البرامج الحاسوبية 3.2

 

  المقرر موضوعاتج. 
 

 االتصالساعات  األسابيع قائمة الموضوعات م

 تعريف عام بالمقرر 1
 األول

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مفهوم النص 2

 مقدمة عن القصيدة العربية عبر عصورها الزاهرة الشعر: أوالً: 3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف قصيدة من الشعر الجاهلي في ضوء المنهج التاريخي أول:نص  4

 ...)تابع( قصيدة من الشعر الجاهلي    5
 الثالث

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف )تابع( قصيدة من الشعر الجاهلي ...   6

 قصيدة من الشعر العباسي في ضوء المنهج النفسي ثان:نص  7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف ...)تابع( قصيدة من الشعر العباسي    8

 )تابع( قصيدة من الشعر العباسي ...   9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف قصيدة من الشعر المملوكي أواأليوبي في ضوء المنهج االجتماعي ثالث:نص  10

 ...أو األيوبي الشعر المملوكي)تابع( قصيدة من    11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف )تابع( قصيدة من الشعر المملوكي أواأليوبي...   12

 موشح أندلسي في ضوء المنهج األسلوبي أو اإلنشائي رابع:نص  13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف  أندلسي.)تابع( موشح    14
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 أندلسي.)تابع( موشح    15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مقدمة عن األنواع النثرية في عصور األدب العربي القديم النثر: ثانياً: 16

 مقدمة  الخطبة:فن  17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف خطبة من عصر صدر اإلسالم في ضوء المنهج التاريخي أول:نص  18

 خطبة من عصر صدر اإلسالم (:)تابع 19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مقدمة  الرسائل:فن  20

 رسالة من العصر األموي في ضوء المنهج األسلوبي  ثان:نص  21
 الحادي عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف األموي.رسالة من العصر  (:)تابع 22

 مقدمة  الحكاية: فن-ج 23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف حكاية من العصر العباسي في ضوء المنهج السردي ثالث:نص  24

 حكاية من العصر العباسي (:)تابع 25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مقدمة  المقامة:فن  –د  26

 مقامة من العصر العباسي في ضوء المنهج االجتماعي رابع:نص  27
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف )تابع( مقامة عباسية  28

الخامس  مراجعة 29

 عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراجعة  30

 45 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

ي ف وطرائقها،آليات تحليل النصوص  يميّز

 ضوء مناهج النقد الحديثة.
 

، عروض المحاضرات

مشاهدة وسماع ، 

 حوارات ،

  

 نقاش 

  مجموعات العمل

 الصغيرة

نقاش على مسفففتوى طلبة 

الصففففففف او في مجفففاميع 

  .صغيرة

 االمتحانات 

  المقاالت الطويلة

 والقصيرة

 الدخول على الكتب 

  تحليليةتقارير 

  العروض الفردية

 والجماعية

 ـ الحوار.

 المناقشة والمدارسات.-

1.2 

يتعرف على أبرز النصوص، وأهم روافدها 

 ومصادرها.
 

 المحاضرة 

 المناقشة 

 الحوار

 االمتحانات

 أسئلة شفهية

 المهارات 2.0

2.1 

 هابين يحلل النصوص، ويقارن 
 

 ـ المحاضرات

 ـ حلقات النقاش 

بمشاركة  ـ السمنارات

 الطالب

 لقاءاإل -
  

اختبارات تحريرية 

 وشفوية

 ـ واجبات منزلية 

ـ كتابة مقاالت بحثية 

 ومناقشتها

 الحوار.-
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المناقشة والمدارسات.-

 ورش عمل.-

 عروض مشاهدة.-

استخدام الحاسب -

 اآللي.
 

2.2 

يقارن الطالب بين النصوص على رؤى 

 علمية منهجية حديثة
 

 ـ المحاضرات

 ـ حلقات النقاش 

 لقاء اإل -

اختبارات تحريرية 

 وشفوية

 ـ واجبات منزلية 

ـ كتابة مقاالت بحثية 

 ومناقشتها

 الحوار.-

 المناقشة والمدارسات.-

 ورش عمل.-

 عروض مشاهدة.-

اسففففففتخدام الحاسفففففففب -

 اآللي.

 الكفاءات 3.0

3.1 

آلرائه وفق رؤية علمية ونقدية  يبرر 

 صحيحة
 

 المحفففاضففففففرات، عروض

سففففففمنففارات  مشففففففففاهففدة،

 وحوارات

 ورش عمل

 مناقشات بين الطلبة

نار( مِّ  مدارسة )سِّ

3.2 
عن  تطبيق شففففففرح المادة يبحث باستخدام البرامج الحاسوبية

 طريق البرامج الحاسوبية

 بحوث 
 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع واجب منزلي 1

 %10 السادس بحث 2

 %30 الثامن االختبار النصفي 3

 %5 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

 



 

 
2

9

5 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

مكتبة  الزاهرة،جمهرة خطب العرب في عصور العربية  صفوت:أحمد زكي  -

 .1933 القاهرة، الحلبي،مصطفى البابي 

أبو زيد محمد القرشي: جمهرة أشعار العرب في الجاهلية واإلسالم، تحقيق  -

 .2014محمد الهاشمي، دار السالم القاهرة، 

جمهرة رسائل العرب في العصور العربية الزاهرة، بيت  صفوت:أحمد زكي  -

 .1999 بغداد، الحكمة،

 بيروت، اث،التربديع الزمان الهمذاني: شرح مقامات الهمذاني، دار  -

1968. 

 .1963 القاهرة، المعارف،البخالء، دار  الجاحظ: -

 المساندةالمراجع 

مقاربات وقراءات، دار محمد  العربي:في إنشائية الشعر  المناعي:مبروك  -

 .2006تونس،  الحامي،علي 

، صفاقس –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  المعلقة،شعرية  الحلواني:عامر  -

 .2007تونس، 

عامر الحلواني: الشعر العربي القديم ورهانات النقد الحديث، نادي المنطقة  -

 .2015 السعودية،الشرقية األدبي، 

ناجي التبتاب: وظيفة األمثال والحكم في النثر الفني القديم، منشففففورات كلية  -

 .2004تونس،  سحر،اآلداب في القيروان، دار 

 ال يوجد اإللكترونيةالمصادر 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة دراسية إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 داتا شو

 ال حاجة لها  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

والملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

P ) 

هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام تقييم أداء أعضاء  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية. -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. -

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS ( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 

خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم 

من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا  ومستوى العمل الذي يطلب

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب 

من متطلبات تطبيق التوازن  ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

 (. QMS ،C.5.8 (b)واالعتدال )نظام إدارة الجودة )

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في 

ذ (. قد يأخذ ذلك شكل أخQMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

 (QMS C.5.9عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة

 

 


