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أ -حتديد املقرر واملعلومات العامة
-1

اسم المق ـ ــرر ورقمه:

-1

السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:

-3

البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:

-4

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

-0

المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:

-6

المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):

-7

المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):

-8

مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية

النحو الوظيفي

10511151
ساعتان
اللغة العربيــة

الثاين  -السنة التحضريية

جامعة الباحة

أ -األهــــــداف
وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
-1
 أن يعرف الطالب الفرق بني النحو الوظيفي والنحو التخصصي.يد إنشاء النصوص ُّ
حتدثًا وكتابة.
 أن يتمكن من تقومي لسانه وقلمه حني ير ُ أن يستطيع قراءة النص العريب املـُغْ َفل من الضبط قراءة سليمة مضبوطة.وتعليًل.
وحتليًلً ،
 أن يكتسب القدرة على فَـ ْهم النصوص العربية ؛ استنباطًا ،وموازنةًً ، أن يتقن مهارات القواعد اليت تساعده على إتقان املهارات األربع :االستماع ،واحملادثة ،والقراءة ،والكتابة.صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
-1
 ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة واالطًلع لديه . اســتخداا املواقــع اولكةونيــة ة تنميــة املعــارف والـلات لــده الطالــب  ،ومنهــا :املكتبــة الشــاملة  ،ومكتبــة ا ــرا النبــو  ،ومكتبــةصيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
ج) وصــــــــــف املقرر
 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها
الموضوع

األسبوع

ساعات
االتصال

كل .وبيان اجلملة ومكوناهتا.
مقدمة عن النحو الوظيفي تعريف الكًلا  ،وأقسامه  ،وعًلمات ٍّ

األول

1

النكرة واملعرفة  ،وأنواع املعارف.

الثاني

1

املعرب واملبين من األمساء .اوعراب الظاهر ،و املقدر ،و الفرعي ،واحمللي.

الثالث

1

املبتدأ والل ،وحكم االبتداء بالنكرة وأنواع الل :مفردا  ،ومجلة  ،وشبه مجلة .

الرابع

1

كان وأخواهتا :عملها،عددها،معانيها أنواع خلها ،وإعمال ما النافية عمل ليس.

الخامس

1

إن وأخواهتا :عملها،معانيها،أنواع خلها ،دخول (ما) الزائدة عليها،فتح مهزة (إن) وكسرها.

السادس

1

كل وأسبابه .واملعرب من األفعال وأنواعه :األصلي،الفرعي،املقدر.
املبين من األفعال ،وعًلمات بناء ٍّ

السابع

1

الفاعل :أحكامه ،إسناد الفعل إىل املثىن واجلمع ،إسناده إىل املؤنث ،التقدمي والتأخري بني الفاعل واملفعول.

الثامن

1

نائب الفاعل :كيفية بناء الفعل املاضي واملضارع للمجهول ،إسناد الفعل إىل نائب الفاعل املثىن واجلمع واملؤنث.

التاسع

1

العاشر

1

اجملرورات :حروف اجلر :استعماهلا  ،بعض معانيها .اوضافة :أنواعها  ،ما حيذف ألجلها ،دخول «أل» على
املضاف.

الحادي عشر

1

التوابع :النعت ا قيقي  ،عطف النسق ،البدل ،التوكيد.

الثـاني عشر

1

الشرط .
عجب ّ ،
األساليب النّحوية :النّداء  ،التّ ّ

الثالث عشر

1

العدد  :أحكامه ،كيفية قراءته ،متييز (كم) االستفهامية.

الرابع عشر

1

املنصوبات :املفاعيل :املفعول به ،املطلق ،وألجله .

واالستثناء بـ(إال) ،وا ال  ،والتمييز.

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب
الدروس الخاصة التعاوني أو االمتياز لطلبة
المحاضرة
التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
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 oالتعرف على أنواع اجلملة االمسية والفعلية وعناصرمها .
 oالتعرف على املرفوعات  ،واملنصوبات  ،واجملرورات  ،والتفريق بني كل نوع منها وأحواهلا .
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-1
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .

 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب النحوية من خًلل النصوص.
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o
o
o

طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
االختبارات التحريرية والشفوية.
األسئلة والتحليل .
األنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)

المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
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 oإكساب الطالب القدرة على بناء مجل مشتملة على وظائف حنوية خمتلفة يستدعيها املوقف اللغو .
 oمتكينه من استنباط الوظائف النّحوية لألمساء وعًلقتها بالعًلمات اوعرابية من خًلل النُّصوص.
 oنقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( قراءةً وكتابةً وحتدثًا ) .
o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع االلكةوين لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح وحتليل النصوص حنويًا.
-3

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية
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وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .
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استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .
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طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية-:
 - oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 - oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث.
 oتعل االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزاا والتحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)
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وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .

-1

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
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طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
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وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 oتنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 oتنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .
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استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
-3
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان حضور أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية التي يحضر فيها أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوبون  ،الضعفاء)
هـ) مصــــــادر التعلم

 -1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
النحو الوظيفي لـألستاذ  :عبد العليم إبراهيم .
اهلداية ة النحو  :اجملمع العلمي اوسًلمي
 -3المراجع األساسية :
 oالنحو الواضح  :على اجلارا ومصطفى أمني.
 oجامع الدروس العربية  :مصطفى الغًلييين.
 oالطريق إىل صنعة اوعراب مع التطبيق  :رياض الواا.
 oدروس ة صنعة اوعراب  :رياض الواا.
 oالنحو املصفى  :حممد عيد.
 oإعراب اجلمل وأشباه اجلمل  :فخر الدين قباوة .
 oالنحو التطبيقي  :عبده الراجحي .
 oالتدريبات اللغوية والقواعد النحوية  :أمحد خمتار عمر وآخرون .
 oملخص قواعد اللغة العربية  :فؤاد نعمة.
 -1الكتب والمراجع الموصى بها :
 oاملراجع السابقة .
المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
-1
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

http://www.dhifaaf.com/vb/index.php

شبكة ضفاف لعلوا اللغة
العربية

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
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 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة النحوية.
و) املرافــــــــق املطلوبة
حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعدة في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة
الكمبيوتر  ...إلخ )

-1

المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .

-1

أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مضغوطة.

-3

موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغو .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .

ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

منوذج توصيف املقرر
طبقاً للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
فن الكتابة
00500101

 oاسم المق ـ ــرر ورقمه:
 oالسـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:

 -5حتديد املقرر واملعلومات العامة

o
o

10511114

فن الكتابة
ساعتان

 oالبرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
o

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

اللغة العربيــة

o
o

 oالمستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:

o

 oالمتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):

o

 oالمتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):

o

 oمكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:

o

الثاين – السنة التحضريية

ب -األهــــــداف
وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
-1
 أن يتعرف الطالب على معىن الكتابة وأمهيتها . أن يتعرف الطالب على مهارات الكتابة الصحيحة . إدراك الطالب لعًلمات الةقيم ومواقع استعماهلا . إكساب الطالب بطريقة مبسطة طرائق الكشف ة املعجم العريب . أن يتعرف الطالب على فنون الكتابة وجييد استعماهلا . معرفة الروابط اللغوية ودورها ة نقل األفكار املراد التعبري عنها  ،والتدرب عليها .صف باختصار أي خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
-0
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .

 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها

ج) وصــــــــــف املقرر
األسبوع ساعات االتصال

الموضوع

األول

1

الثاني

1

الثالث

1

الرابع

1

 -ضوابط الكتابة الصحيحة (حذف ا روف وزيادهتا).

الخامس

1

 -ضوابط الكتابة الصحيحة (حذف ا روف وزيادهتا ـ الفصل والوصل).

السادس

1

السابع

1

الثامن

1

 -ألفاظ وتراكيب لغوية (روابط لفظية ـ مفردات واشتقاقات).

التاسع

1

 -ألفاظ وتراكيب لغوية (مفردات واشتقاقات ـ الكشف ة املعجم اللغو )

العاشر

1

الحادي عشر

1

الثـاني عشر

1

 -فنون الكتابة (التعبري العلمي  :التلخيص ـ احملاضرة).

الثالث عشر

1

 -فنون الكتابة (التعبري اوبداعي  :الرسالة الودية ـ القصة) .

الرابع عشر

1

 -معىن الكتابة ـ أمهيتها ـ مهاراهتا .

 -ضوابط الكتابة الصحيحة (اهلمزة ـ األلف اللينة).

 -عًلمات الةقيم.

 -فنون الكتابة (التعبري الوظيفي  :الفقرة ـ التقرير ـ الرسالة اودارية).

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب
الدروس الخاصة التعاوني أو االمتياز لطلبة
المحاضرة
التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

أخرى
ساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة

-

 -1وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
التعرف على معىن الكتابة وأمهيتها .
التعرف على مهارات الكتابة الصحيحة .
التعرف على عًلمات الةقيم ومواقع استعماهلا .
التعرف بطريقة مبسطة على طرائق الكشف ة املعجم العريب .
التعرف على فنون الكتابة وجييد استعماهلا .
التعرف على الروابط اللغوية ودورها ة نقل األفكار املراد التعبري عنها  ،والتدرب عليها .

o
o
o
o

 -1استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .
احملاضرات.
ا وار واملناقشات .
تكليف الطًلب بكتابة بعض النصوص األدبية أو العلمية .
تكليف الطًلب بتحويل بعض األفكار إىل نصوص مكتوبة .
-3
o
o
o

طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
االختبارات التحريرية والشفوية.
األسئلة والتحليل .
األنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)

.a
.b
.c
.d

o
o
o
o

 -1المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
اكتساب القدرة على الكتابة العلمية وتوظيفها توظيفاً سليماً .
القدرة على الكتابة الصحيحة .
القدرة على اوملاا بفنون الكتابة .
القدرة على حتديد مواضع استخداا عًلمات الةقيم .

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع االلكةوين لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا كتابة نصوص نافعة خمتلفة األغراض .

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وكتابة النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

 -3طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسئولية

 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا رأ اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

 -1استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .
 -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية-:
 - oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 - oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث.
 oتعل االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزاا والتحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -1استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
 -1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 oتنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية الفصحى .
 oتنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .
 -1استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .
 -3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1
1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10
%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية التي يتواجد فيها أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوبون  ،الضعفاء)
هـ) مصــــــادر التعلم
 -1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
 – oفنون الكتابة ومهارات التحرير العريب  ،د .كمال زعفر علي .
-1
o
o
o
o
o
o
o
o

المراجع األساسية -:
اومًلء والةقيم ة الكتابة العربية  ،عبد العليم إبراهيم .
أصول اومًلء  ،د .عبد اللطيف حممد الطيب .
تقنيات التعبري العريب  ،رياض زكي قاسم .
معجم األغًلط اللغوية املعاصرة  ،حممد العدناين .
أخطاء اللغة العربية املعاصرة  ،د .أمحد خمتار عمر .
النثر الفين  ،د .زكي مبارك .
أصول البحث العلمي ومناهجه  ،أمحد بدر .
كيف تكتب حبثا أو رسالة  ،د .أمحد شليب .

 -3الكتب والمراجع الموصى بها :
 oاملراجع السابقة نفسها .
 -1المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -1مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة-:
 oأقراص ممغنطة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
و) املرافــــــــق املطلوبة
حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعدة في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة
الكمبيوتر  ...إلخ )
 -1المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
 -1أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مضغوطة.
 -3موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وأدبية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ذ) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
 -1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب قي املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
 -3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
 -1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
 -1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.

o
o
o
o
o
o

عقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
استضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
عقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
عقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
مناقشات بيت أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوبات تدريس املقرر.

املستوى الثالث
عدد املقررات7 :
جمموع الساعات 81 :ساعة
املقرر

رقمه

عدد الساعات

النحو ()1

11011101

3

العروض والقافية

11011301

3

األدب الجاهلي

11011101

3

النقد األدبي القديم

11011311

3

مهارات كتابة البحث والمقال

11010111

1

ثقافة إسالمية ()1

11010101

1

اختياري حر ()1

11011101

1

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
النحو ()1
11011101

ب -حتديد املقرر واملعلومات العامة
-9

اسم المق ـ ــرر ورقمه :

-15

السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة :

-11

البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :

-11

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر :

-13

المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :

-14

المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):

-10

المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):

-16

مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية

ب -األهــــــداف
وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
-6
 -التمييز بني أقساا الكًلا والتعريف خبصائصه .

10511159

النحو ()1
ثًلث ساعات
اللغة العربيــة

الثالث

 التفريق بني املعرب واملبين . التعمق ة فهم اجلملة االمسية ومكوناهتا .صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
-7
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها .

 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها

ج) وصــــــــــف املقرر
الموضوع

مقدمة ة نشأة النحو :تارخيه  ،أصوله ـ
تعريف الكًلا وأقسامه
عًلمات االسم والفعل

املعرب واملبين

النكرة واملعرفة وأنواع املعارف
املبتدأ والل

كان وأخواهتا
األحرف املشبهة بليس
-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب
الدروس الخاصة التعاوني أو االمتياز لطلبة
المحاضرة
التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
41=14×3

األسبوع

ساعات االتصال

األول

3

الثاني

3

الثالث

3

الرابع

3

الخامس

3

السادس

3

السابع

3

الثامن

3

التاسع

3

العاشر

3

الحادي عشر

3

الثـاني عشر

3

الثالث عشر

3

الرابع عشر

3

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
-1
 oالتعرف على أنواع املعارف ة العربية وحاالهتا من حيث اوعراب والبناء وكيفية استخدامها ة الةكيب اللغو
واستخدامها استخداما دقيقا.
 oالتعرف على اجلملة االمسية وأحكامها والنواسخ اليت تدخل عليها وعمل كل ناسخ.
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-1
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب النحوية من خًلل النصوص.
-6
o
o
o

طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
االختبارات التحريرية والشفوية.
األسئلة والتحليل .
األنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)

المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-1
 oإكساب الطالب قدرة على التفريق بني املبين واملعرب ومتييز املعارف بعضها من بعض .
 oمعرفة التحويًلت اليت تطرأ عل اجلملة االمسية واكتساب مهارة توليد مجل شبيهة.
 oنقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع االلكةوين لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح وحتليل النصوص حنوياً.
-8

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-
-1

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسئولية

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .

 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا رأ اآلخرين .
 - oالتحلي باللق العلمي املسؤول األمني أثناء أداء الواجبات اجلماعية .
-1

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-6

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
 - oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 - oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث.
 oتعل االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزاا والتحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

-6

وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .

-1

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .

-8

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.

هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-1

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 .bتنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 .cتنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-1

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
-6
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .

 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية التي يتواجد فيها أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوبون  ،الضعفاء)
هـ) مصــــــادر التعلم
 -1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
شرح ابن عقيل .

o
o
o
o
o
o
o
o

 -3المراجع األساسية :

أوضح املسالك  :ابن هشاا .
التصريح مبضمون التوضيح  :للشيخ خالد األزهر .
النحو الواة  :عباس حسن .
إعراب اجلمل وأشباه اجلمل  :فخر الدين قباوة .
النحو التطبيقي  :عبده الراجحي .
التدريبات اللغوية والقواعد النحوية  :أمحد خمتار عمر وآخرون .
جامع الدروس العربية  :للغًلييين .
النحو املصفى  :حممد عيد .

 .aاملراجع السابقة .

 -1الكتب والمراجع الموصى بها :

المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
-1
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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.alukah.net

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية
األلوكة

اويوان

/http://www.iwan.fajjal.com
/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

http://pdfbooks.net/vb/login.php
-10

منتديات الكتب املصورة

م واد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص ممغنطة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص ممغنطة (  ( CDاملوسوعة النحوية.

و) املرافــــــــق املطلوبة
حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعدة في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة
الكمبيوتر  ...إلخ )
-1

المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .

-1

أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مضغوطة.

موارد أخرى :
-6
 oبرامج تدريب لغو .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :

o
o
o
o
o

االختبارات التحريرية الدورية.
االختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
القياا بواجبات أساسية أو إضافية.
مراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
قراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.

-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بيت أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوبات تدريس املقرر.

منوذج توصيف املقرر
طبقا لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
العروض والقافية
11011301

أ -حتديد املقرر واملعلومات العامة
-17

اسم المق ـ ــرر ورقمه:

-18

السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:

-11

البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:

-15

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

-11

المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:

-11

المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):

-13

المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):

-14

مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية

10511351

العروض والقافية
ثًلث ساعات
اللغة العربيــة

الثالث

-1
o
o
o
o
o
o
o

ب -األهــــــداف
وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
اصطًلحا ،ويدرك أمهيته  ،ومعىن املقاطع الصوتية  ،وكيفية التقطيع.
أن يعرف الطالب علم العروض لغةً و
ً
أن يفرق بني الكتابة العروضية واومًلئية.
أن يتعرف على الزحافات والعلل  ،ويفرق بني ما يلزا منها وما ال يلزا.
أن يستطيع التمييز بني البحور الشعرية.
أن يستوعب تقطيع األبيات الشعرية  ،ويصنفها حسب حبورها .
أن يتمكن من قراءة الشعر قراءة سليمة.
أن مييّز بني الشعر الصحيح والفاسد.

 -10صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو  ،ومكتبة صيدالفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
ج) وصــــــــــف املقرر
 -1الموضوعات المطلوب بحثها وشمولها :
الموضوع

اصطًلحا  ،وموضوعه  ،وعلة تسميته  ،وأمهيته  ،و واضعه  ،وسبب وضعه.
 oتعريف علم العروض لغةً و
ً

 oاملصطلحات العروضية:
أ -تعريفات شعرية :الشعر  ،القصيدة  ،البيت  ،البحر ،اويقاع  ،املطلع  ،التصريع.
ب -أجزاء البيت الشعر  :الصدر  ،العجز  ،العروض  ،الضرب  ،ا شو.
ج -استعماالت البيت الشعر وأمساؤه :التاا  ،اجملزوء  ،املشطور ،املنهوك  ،املدور.

األسبوع

س
االتصال

األول

3

الثاني

3

الثالث

 oالكتابة العروضية وضوابطها  ،وكيفية تقطيع البيت الشعر َعروضيًّا.
 oتفعيًلت الشعر:
أ -ممساهتا واملقصود هبا.
ب -أجزاؤها( :سبب  ،وتد  ،فاصلة).
ج -عددها وصورها.
د -التغيري ة التفعيًلت -1 :مثرهتا -1 .املراد هبا ( :الزحافات والعلل)  -3أنواعها.

3

الرابع

3

اهلزج
 oاألحبر موحدة التفاعيل  :حبر الوافر  -حبر َ

الخامس

3

 oحبر الكامل

السادس

3

 oحبر الرجز

السابع

3

 oحبر املتقارب  -حبر املتدارك

الثامن

3

 oحبر الرمل

التاسع

3

 oاألحبر مزدوجة التفاعيل :حبر الطويل  -حبر املديد

العاشر

3

 oحبر البسيط

الحادي
عشر

3

 oحبر للخفيف

الثاني عشر

3

تكون كلماهتا  ،حروفها .
 oالقافية :تعريفها  ،نوعاها ُّ ،

الثالث عشر

3

 oألقاب القافية  ،حركاهتا  ،عيوهبا  ،الضرورات الشعرية.

الرابع عشر

3

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب
الدروس الخاصة التعاوني أو االمتياز لطلبة
المحاضرة
التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
41=14×3

أخرى
ساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيت اج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر

 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم

أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة

.i

وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
-1
ا لتعرف على علم العروض  ،وبيان أمهيته  ،وأهم مصادره  ،واملصطلحات العروضية  ،ومعىن املقاطع الصوتية  ،وكيفية التقطيع .

.ii

معرفة أشهر البحور الشعرية  ،وضوابطها.

.iii

الوقوف على ما يتسم به الشعر من اتساق الوزن  ،وانسياب النغم  ،وتآلف املوسيقى.

.iv

استيعاب طريقة تقطيع األبيات الشعرية  ،وتصنيفها حسب البحور .

.v

التعرف على كيفية نظم الشعر وقرضه.
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .
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 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وتقطيع بعض النصوص الشعرية .
-1
o
o
o

طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
االختبارات التحريرية والشفوية.
األسئلة والتحليل .
األنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)

o
o
o
o
o
o

المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
مساعا وكتابة.
القدرة على متييز البحور الشعرية بعضها من بعض ً
التمكن من تقطيع األبيات الشعرية وتصنيفها حسب البحور املوحدة واملزدوجة.
إدراك الفروق بني الكتابة العروضية واومًلئية  ،وبني الزحافات والعلل.
تعيني القافية  ،وتبيني حروفها  ،وألقاهبا  ،وحركاهتا  ،وعيوهبا إن وجدت.
املقدرة على التمييز بني الشعر الصحيح والفاسد .
التمكن من نظم الشعر وقرضه.

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع االلكةوين لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا تقطيع بعض األبيات الشعرية .
-11

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وتقسيم األبيات .
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-1

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .
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استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-1

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

-11

وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
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استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونيًا .
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طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)

-1

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 oتنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 oتنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .
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استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
-1
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .

 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .
هـ) مصــــــادر التعلم
الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
-1
موسيقى الشعر العريب بني القدمي واجلديد د:عزة جدُّوع .
o

o
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النبع الصاة ة العروض والقواة د:ناجي حجاز .
المراجع األساسية :

 oكتاب العروض  ،وكتاب القواة (أبو ا سن األخفش) حتقيق د :أمحد حممد عبد الدائم .وحتقيق د :عزة حسن.
 oكتاب العروض (أبو إسحاق الزجاج) حتقيق  :سليمان أمحد أبو ستة.
 oاجلامع ة العروض والقواة (أبو ا سن العروضي) حتقيق د :زهري غاز زاهد – هًلل ناجي.
 oكتاب العروض وكتاب خمتصر القواة (ابن جين) حتقيق د :حسن شاذيل فرهود.
 oالكاة ة العروض والقواة (إلطيب التليز ) حتقيق د :ا ساين عبد اهلل..
 oالبارع ة علم العروض والشاة ة علم القواة (ابن القطاع) حتقيق د:أمحد حممد عبد الدائم .و د :صاحل العايد.
 oالعقد الفريد (ابن عبد ربه) شرحه وضبطه  :أمحد أمني وآخرون.
 oاورشاد الشاة على منت الكاة (الدمنهور )  -الشهرية بـ (ا اشية الكله للدمنهور ).
 oميزان الذهب ة صنعة أشعار العرب (أمحد اهلامشي).
 oأهده سبيل إىل علمي الليل (حممود مصطفى).
 oعروض الشعر العريب بني التقليد والتجديد  -دراسةً وتطبي ًقا ( -د .أمني عبد اهلل سامل).
 oالكاة ة علم العروض والقواة (د.غالب الشاويش).

-1

الكتب والمراجع الموصى بها :
 oاملراجع السابقة .

 -11المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة
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مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
و) املرافــــــــق املطلـــــــــــــوبة
المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .

-11

أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.
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 -11موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وبًلغية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.

-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
األدب الجاهلي
11011101

أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
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اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

-16

السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:

-11

البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:

-18

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

-19

المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:

-35

المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):

-31

المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):

-31

مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية

10511157

األدب اجلاهلي
ثًلث ساعات
اللغة العربيــة

الثالث

ب -األهــــــداف
 -11وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 معرفة واقع جزيرة العرب طبيعياً واجتماعياً وأثر ذلك على ا ياة األدبية . التعرف على الطرق اليت كانت سبباً ة نقل األدب العريب القدمي إىل عصرنا . معرفة خصائص وموضوعات الشعر القدمي . حفظ قدر معني من النماذج القدمية  ،وحتليلها .صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
-13
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .

 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها
 العرب قبل اوسًلا . ا ياة السياسية واالجتماعية والثقافية . -مصادر الشعر اجلاهلي .

ج) وصــــــــــف املقرر
الموضوع

األسبوع

ساعات االتصال

األول

3

الثاني

3

الثالث

3

الرابع

3

الخامس

3

السادس

3

السابع

3

الثامن

3

التاسع

3

العاشر

3

الحادي عشر

3

 -الشعراء الصعاليك .

الثـاني عشر

3

 -النثر اجلاهلي  :نشأته وأنواعه وخصائصه .

الثالث عشر

3

 -مناذج من النثر اجلاهلي ( األمثال  -ا كم  -الوصايا  -الطب) .

الرابع عشر

3

 -املعلقات السبع دراسة تارخيية ونقدية.

 -أعًلا الشعر اجلاهلي وخمتارات منه .

 -قضايا الشعر اجلاهلي وبنية القصيدة اجلاهلية .

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو االمتياز
الدروس الخاصة
المحاضرة
لطلبة التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
41=14×3

أخرى
ساعات مكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
-10
 التعرف على واقع اجلزيرة العربية .طبيعياً واجتماعياً وأثر ذلك على ا ياة األدبية . التعرف على الطرق اليت كانت سبباً ة نقل األدب العريب القدمي إىل عصرنا . التعرف خصائص وموضوعات الشعر القدمي . التعرف على مناذج من الشعر القدمي .ج
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-11
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب بتحليل بعض الةاكيب األدبية من خًلل النصوص.
-11

طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .

 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-3
 oالقدرة على التفريق بني األغراض الشعرية القدمية من خًلل النصوص املطروحة .
 oالقدرة على حتليل القصائد القدمية  ،ومعرفة معانيها .
 oنقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع االلكةوين لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح وحتليل النصوص أدبياً .
-11

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسئولية

-10

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا رأ اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-11

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-11

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
 - oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 - oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث.
 oتعل االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزاا والتحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

-16

وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .

-11

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .

-18

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.

هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-10

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 oتنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 oتنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-11

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -11طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان حضور أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك
(مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية التي يحضر فيها أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوبون  ،الضعفاء)
هـ) مصــــــادر التعلم

 -13الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
 oدراسات ة األدب اجلاهلي يوسف خليف .
 oالشعراء الصعاليك يوسف خليف .
 oالشعر اجلاهلي منهج ة دراسته وتقوميه حممد النويهي .
 oمصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية ناصر الدين األسد .
 -11المراجع األساسية :
 oتاريخ األدب العريب ـ العصر اجلاهلي شوقي ضيف .
 oاملكونات األوىل للثقافة العربية  ،د .عز الدين إمساعيل .

o
o
o
o
o
o
o

الشعر اجلاهلي خصائصه وفنونه حيىي اجلبور .
املفصل ة تاريخ األدب العريب جواد علي .
شروح الشعر اجلاهلي أمحد مجال العمر .
املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها عبد اهلل الطيب .
مجهرة خطب العرب أمحد زكي صفوت .
مجهرة رسائل العرب امحد زكي صفوت .
النثر العريب القدمي حممد رجب النجار .

-11

الكتب والمراجع الموصى بها :
 oاملراجع السابقة .

 -11المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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.alukah.net
/http://www.iwan.fajjal.com
/http://www.alarabiyah.ws
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://pdfbooks.net/vb/login.php

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية
األلوكة
اويوان
صوت العربية
شبكة الفصيح
منتديات الكتب املصورة

 -10مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص ممغنطة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص ممغنطة (  ( CDاملوسوعة النحوية.
و) املرافــــــــق املطلوبة
حدد متطلبات ا لمقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعدة في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة
الكمبيوتر  ...إلخ )
-16

المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .

-11

أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مضغوطة.

 -18موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وأدبية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:

o
o
o
o

اختبارات فصلية .
اختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
اختبارات تقوميية مستمرة.
أنشطة منزلية وتدريبات.

-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب قي املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
النقد األدبي القديم
11011311

.i
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اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

حتديد املقرر واملعلومات العامة
النقد األديب القدمي

10511311

-34

السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:

-31

البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:

-36

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

-37

المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:

-38

المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):

-39

المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):

-45

مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

ب -األهــــــداف
 -11وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 oالوقوف على مفهوا النقد ووظيفته  ،وعلى بدايات نشأته عند العرب  ،مث تطوره .
 oالتعرف على أبرز مراحله التارخيية .
 oمعرفة أهم قضاياه الكله .
 oالتعرف على أبرز أعماله وأعًلمه .

ثًلث ساعات
اللغة العربيــة

الثالث

 -16صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
ج) وصــــــــــف املقرر

 -1الموضوعات المطلوب بحثها وشمولها :
الموضوع

ساعات االتصال

األسبوع

 oمفهوا النقد القدمي عند العرب وبيان وظيفته .

األول

3

 oالنقد ة العصر اجلاهلي .

الثاني

3

 oالنقد ة العصر اوسًلمي واألمو .

الثالث

3

 oجهود البًلغيني ة النقد القدمي عند العرب.

الرابع

3

 oقضية اللفظ واملعىن.

الخامس

3

 oقضية الطبع والصنعة .

السادس

3

 oقضية الوضوح والغموض .

السابع

3

 oقضية عمود الشعر .

الثامن

3

 oقضية السرقات .

التاسع

3

 oأعمال وأعًلا  :طبقات فحول الشعراء البن سًلا اجلمحي.

العاشر

3

 oأعمال وأعًلا  :املوازنة بني الطائيني لآلمد .

الحادي عشر

3

 oأعمال وأعًلا  :الوساطة بني املتنيب وخصومه للقاضي اجلرجاين .

الثاني عشر

3

 oالنقد وإعجاز القرآن (ابن قتيبة  ،والباقًلين) .

الثالث عشر

3

 oالنقد وإعجاز القرآن ( عبد القاهر اجلرجاين) .

الرابع عشر

3

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
المحاضرة
ساعات نظرية وتطبيقية
41=14×3

الدروس الخاصة

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر

 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
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 oالتعرف على مفهوا النقد ووظيفته  ،وعلى بدايات نشأته عند العرب  ،مث تطوره .
 oالتعرف على أبرز مراحله التارخيية .
 oالتعرف على أهم قضاياه الكله .
 oالتعرف على أبرز أعماله وأعًلمه .
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-11
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات والنصوص النقدية .

طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-11
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .

ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-1
 oإكساب الطالب قدرة على فهم النقد ووظيفته  ،وتطوره عند العرب .
 oالقدرة على اوملاا بأبرز حمطاته التارخيية .
 oالقدرة على اوملاا بأهم قضاياه الكله .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا الوقوف على نصوص نقدية .

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة املنزلية .
 oاختبارات فصلية وهنائية .

-11

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-13

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-11

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-11

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .

د – مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)
-11

وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .

-11

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .

-13

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)

-13

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 oتنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 oتنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-11

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -11طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .

 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .
هـ) مصــــــادر التعلم

 -11الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
د .حممد مندور
 النقد املنهجي عند العرب


تاريخ النقد األديب عند العرب

د .إحسان عباس



تاريخ النقد األديب عند العرب

طه أمحد إبراهيم

-10

المراجع األساسية :

-

من تاريخ النقد األديب عند العرب

د .داود سلوا .

-

ثًلث رسائل ة إعجاز القرآن

للخطايب والباقًلين والرماين .

-

تاريخ النقد األديب حىت ة القرن الرابع اهلجر

د .حممد زغلول سًلا .

-

أثر القرآن الكرمي ة النقد العريب

د .حممد زغلول سًلا .

-

معجم النقد العريب القدمي

د .أمحد مطلوب .

-

مفهوا اوبداع الفين ة النقد العريب القدمي

د .جمد أمحد توفيق .

-11

الكتب والمراجع الموصى بها :
 oاملراجع السابقة .

 -11المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
http://www.al-mostafa.com/index.htm

مكتبة املصطفى
موقع الوراق

http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
/http://www.imamu.edu.sa/arabiyah

مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

ا ألوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة
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مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة العربية .
 oأقراص مدجمة (  ( CDموسوعة األدب العريب .
و) املرافق املطلوبة
المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
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أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مضغوطة.
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 -11موارد أخرى :
 oبرامج تدريب نقدية وأدبية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.

-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات دورية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
مهارات كتابة البحث والمقال
11010111

.i

حتديد املقرر واملعلومات العامة

-41

اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

-41

السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:

-13

البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:

-44

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

-40

المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:

-46

المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):

-47

المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):

-48

مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

مهارات كتابة البحث واملقال
ساعتان
اللغة العربيــة

الثالث

11515111

ب -األهــــــداف
 -18وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 oالوقوف على مفهوا البحث وأنواعه .
 oالتعرف على مراحل إجناز البحث .
 oمعرفة الفرق بني املصادر واملراجع .
 oالتعرف على مفهوا املقال وأنواعه .
 -11صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
ج) وصــــــــــف املقرر

 -1الموضوعات المطلوب بحثها وشمولها :
الموضوع

األسبوع

ساعات االتصال

 oمعىن البحث ومقومات جناحه .

األول

1

 oصفات الباحث واألخًلق اليت جيب عليه االلتزاا هبا .

الثاني

1

 oاختيار موضوع البحث والتخطيط له .

الثالث

1

الرابع

1

الخامس

1

 oمفهوا االقتباس وتوظيفه ة البحث .

السادس

1

 oالتوثيق وترتيب ا واشي واهلوامش واملصادر .

السابع

3

 oاملصادر واملراجع وأنواعها .

الثامن

1

 oكتابة البحث وأدواهتا .

التاسع

1

 oاملقال :مفهومه  ،وأنواعه .

العاشر

1

 oأجزاء املقال  ،وخطوات كتابته .

الحادي عشر

1

 oدراسة فنية لنماذج من املقال .

الثاني عشر

3

الثالث عشر

1

الرابع عشر

1

 oمراحل البحث وخطواته .

 oتطبيقات عملية على ما سبق دراسته .

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب
التعاوني أو االمتياز لطلبة
الدروس الخاصة
المحاضرة
التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
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 oالتعرف على مفهوا البحث .
 oالتعرف على أبرز مراحل كتابته .

 oالتعرف على أهم الفروق بني املصادر واملراجع .
 oالتعرف على مفهوا املقال وخصائصه وأنواعه .
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-11
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات والنصوص النقدية .

طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-18
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .

ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-1
 oإكساب الطالب قدرة على فهم البحث ووظيفته .
 oالقدرة على اوملاا خبطوات كتابة البحث .
 oالقدرة على اوملاا مبفاهيم االقتباس والتوثيق .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا الوقوف على نصوص نقدية .

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة املنزلية .
 oاختبارات فصلية وهنائية .

-10

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-16

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-11

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-18

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .

د – مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)
-16

وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .

-11

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .

-18

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .

 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-16

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 oتنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 oتنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-11

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -18طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .
هـ) مصــــــادر التعلم
 -11الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
د .علي جواد الطاهر .
 منهج البحث األديب
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فن املقال

د .عبد العزيز شرف .

المراجع األساسية :

-

البحث األديب

د .شوقي ضيف .

-

فن املقالة

د .حممد يوسف جنم .

-

كيف تكتب حبثا أو رسالة

د .أمحد شليب .

-

كتابة البحث العلمي

د .عبد الوهاب أبو سليمان .

-11

الكتب والمراجع الموصى بها :
 oاملراجع السابقة .

 -11المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
http://www.al-mostafa.com/index.htm

مكتبة املصطفى
موقع الوراق

http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
/http://www.imamu.edu.sa/arabiyah

مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

-30

مواد تعلم أخرى مثل ا لبرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة العربية .
 oأقراص مدجمة (  ( CDموسوعة األدب العريب .
و) املرافــــــــق املطلـــــــــــــوبة
المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .

-11

أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مضغوطة.
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 -30موارد أخرى :
 oبرامج تدريب نقدية وأدبية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.

 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات دورية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
مصادر التراث العربي
اختياري حر ()1
11011301

.i

حتديد املقرر واملعلومات العامة

-31

اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

مصادر الةاث العريب
اختيار حر ()1

-31

السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:

ساعتان

-33

البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:

-31

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

-31

المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:

-36

المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):

-31

المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):

-38

مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي
للمؤسسة التعليمية

اللغة العربيــة

الثالث

10511350

ب -األهــــــداف
 -11وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 oالوقوف على فجر ا ركة العلمية وعلى بداية نشأهتا عند العرب  ،مث تطورها .
 oالتعرف على حركة التدوين ومسار تطورها تارخييا.
 oالتعرف على أبرز مصادر الةاث العريب .
 -11صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
ج) وصــــــــــف املقرر

 -1الموضوعات المطلوب بحثها وشمولها
الموضوع
 oفجر ا ركة العلمية والتارخيية عند العرب .

األسبوع
األول

ساعات االتصال
1

 oحركة التدوين عند العرب ووسائله .
 oتطور مسرية الكتابة العربية .

 oديوان الشعر العريب ومصادره  :املعلقات ـ املفضليات  ،األصمعيات ،مجهرة أشعار
العرب  ،قراءة مقاطع من الكتب السابقة وحتليلها .

 oا ماسات :محاسة أيب متاا  ،محاسة البحة  ،ا ماسة الشجرية ،ا ماسة البصرية ،
قراءة مقاطع من الكتب السابقة وحتليلها .
 oأمهات املصادر األدبية  :البيان والتبيني  ،الكامل ة اللغة واألدب  ،أدب الكاتب،
عيون األخبار  ،العقد الفريد  ،األغاين  ،نفح الطيب  ،يتيمة الدهر  ،الذخرية ة حماسن
أهل اجلزيرة .

الثاني

1

الثالث

1

الرابع

1

الخامس

1

السادس

1

السابع

1

الثامن

1

 oكتب األمايل  :جمالس ثعلب  ،أمايل اليزيد  ، ،اومتاع واملؤانسة  ،أمايل القايل  ،أمايل
ابن الشجر  ،أمايل ابن ا اجب.

 oكتب اللغة :مجع اللغة  ،النوادر أليب زيد األنصار  ،األضداد  ،البن األنبار ،
إصًلح املنطق البن السكيت  ،الصاحيب البن فارس  ،فقه اللغة للثعاليب .

 oكتب الةاجم العامة  :الشعر والشعراء  ،طبقات الشعراء  ،معجم الشعراء  ،معجم
األدباء  ،طبقات النحويني واللغويني  ،إنباه الرواة عن أنباه النحاة ،

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب
الدروس الخاصة التعاوني أو االمتياز لطلبة
المحاضرة
التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

التاسع

1

العاشر

1

الحادي عشر

1

الثاني عشر

1

الثالث عشر

1

الرابع عشر

1

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
-11

وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .

 oالتعرف على بدايات ا ركة العلمية ومراحل تطورها .
 oالتعرف على حركة التدوين ومسار تطورها تارخييا.
 oالتعرف على أبرز مصادر الةاث العريب .
ج
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-10
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات والنصوص النقدية .

طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-11
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-6
 oإكساب الطالب قدرة على معرفة بدايات ا ركة العلمية عند العرب بشكل دقيق.
 oالقدرة على اوملاا بأبرز حمطات التأليف التارخيية عند العرب .
 oالقدرة على اوملاا بأهم مصادر الةاث العريب.

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا الوقوف على نصوص نقدية .

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة املنزلية .
 oاختبارات فصلية وهنائية .

-13

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-11

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-10

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-11

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د – مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

-31

وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .

-10

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .

-11

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)

-11

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 oتنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 oتنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-10

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -11طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .

-31

الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .

هـ) مصــــــادر التعلم



املصادر األدبية واللغوية ة الةاث العريب

د .عز الدين إمساعيل .



من أعًلا الشعر واألدب العريب

د.عمر الدقاق .

-31

المراجع األساسية :

الكتب الرئيسة السابقة .
-33

الكتب والمراجع الموصى بها :
 oاملراجع السابقة .

 -11المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

http://pdfbooks.net/vb/login.php
-13

منتديات الكتب املصورة

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة العربية .
 oأقراص مدجمة (  ( CDموسوعة األدب العريب .
و) املرافـق املطلــوبة

-31

المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .

-31

أجهزة الكمبيوتر :

 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مضغوطة.
 -36موارد أخرى :
 oبرامج تدريب نقدية وأدبية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات دورية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

املستوى الرابع
عدد املقررات7 :
جمموع الساعات 87 :ساعة
املقرر

رقمه

عدد الساعات

فقه اللغة العربية

11011311

1

النحو ()1

11011101

3

الصرف ()1

11011108

1

التوجيه اللغوي للقراءات

11011101

1

أدب عصر صدر اإلسالم وبني أمية

11011110

3

علم البيان

11011311

3

ثقافة إسالمية ()1

11010111

1

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
فقه اللغة العربية
11011311

.i

حتديد املقرر واملعلومات العامة
فقه اللغة العربية

-11

اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

-11

السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:

-16

البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:

-11

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

-18

المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:

-11

المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):

-10

المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):

-11

مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

10511311
ساعتان
اللغة العربيــة

الرابع

ب -األهــــــداف
 -11وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
وقوف الطالب على خصائص كل من :
 oالوقوف على معرفة مفهوا فقه اللغة والفرق بينه وبني علم اللغة .
 oالوقوف على أهم النظريات ة نشأة اللغة .
 oمعرفة الفرق بني اللغة واللهجة .
 oالتعرف على خصائص اللغة العربية وعوامل اتساعها .
 -11صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .

 -1الموضوعات المطلوب بحثها وشمولها :

ج) وصــــــــــف املقرر
الموضوع

األسبوع

 -فقه اللغة  :أغراضه  ،األطوار التارخيية اليت مر هبا التأليف فيه  ،التفريق بينه وبني علم اللغة  ،وبينه وبني الفيولوجيا .

األول

 -أصل نشأة اللغة  ،وأشهر النظريات  :التوقيف  ،االصطًلح  ،احملاكاة.

الثاني

اللغات اونسانية وتقسيمها إىل فصائل - .

الثالث

 شجرة اللغات املعروفة بـ (السامية)  ،املوطن األصلي للشعوب املسماة بـ (السامية) . -مصطلح اللغات السامية والتسميات البديلة .

الرابع

 -خصائص اللغات املعروفة بالسامية .

الخامس

ساعات
االتصال
1
1
1
1
1

 العربية اجلنوبية وأشهر هلجاهتا . -العربية البائدة وأهم هلجاهتا  ،والعربية الباقية وأهم هلجاهتا .

السادس

 -تكون اللغة العربية الفصحى .

السابع

 الفرق بني اللغة واللهجة . -الظواهر اللهجية .

الثامن

 -ألقاب اللهجات العربية.

التاسع

 اللغة العربية  ،خصائصها وعوامل اتساعها  :االشتقاق الصغري. -االشتقاق األكل .

العاشر

 االشتقاق الكبري . النحت . -الةادف .

الحادي عشر
الثـاني عشر

 املشةك اللفظي . التضاد . التعريب (املعرب). -املولد ـ الدخيل .

الثالث عشر
الرابع عشر

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
الدروس الخاصة
المحاضرة
أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
-11
 معرفة خصائص اللغة العربية. التعرف على أهم ألقاب اللهجات العربية . التعرف على أهم عوامل منو اللغةاستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-13
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب البًلغية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-11
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .

1
1
1
1
1
1
1
1
1

 oاألنشطة املتنوعة .

ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .

-1
 oالقدرة على إدراك الفروق اللغة واللهجة .
 oالقدرة على التعامل مع شواهد القرآن من الوجهة اللغوية .
 oنقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها بًلغياً .
-16

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-11

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-13

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-11

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

-11

وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:

 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
-13

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .

-11

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)

-11

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 oتنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 oتنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-13

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -11طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .

-31

الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
 oمدخل إىل فقه اللغة العربية

هـ) مصــــــادر التعلم
د .أمحد قدور .

 oفصول ة فقه العربية
 oة اللهجات العربية
 oاللهجات العربية نشأة وتطورا
-38

المراجع األساسية :
 oالصائص
 oالصاحيب ة فقه اللغة
 oفقه اللغة وسر العربية
 oدراسات ة فقه اللغة
 oفقه اللغة

-31

الكتب والمراجع الموصى بها :
 oاملراجع السابقة .

د .رمضان عبد التواب .
د .إبراهيم أنيس .
د .عبد الغفار هًلل .

ابن جين .

ابن فارس .
الثعاليب .
د .صبحي الصاحل .
د .علي عبد الواحد واة .

 -11المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

http://pdfbooks.net/vb/login.php
-16

-11

منتديات الكتب املصورة

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة النحوية.
و) املرافــق املطلـــوبة

المرافق التعليمية :
 1قاعات درس مناسبة .
 1مقاعدة مرحية للطًلب .
 3أجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 4أجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .

-18

أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.

 -11موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وبًلغية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

النحو ()1
11011101

أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
-60

اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

-61

السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:

 3ساعات

-61

البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:

اللغة العربيــة

-63

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

-61

المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:

-61

المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):

-66

المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):

10511151

النحو ()1

الرابع
النحو (ا) 10511351

-61

مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

ب) األهــــــداف
 -11وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 التعمق ة فهم اجلملة الفعلية ومكوناهتا . دراسة عميقة للمنصوبات (املفعوالت  ،وا ال  ،والتمييز ) . التفريق بني األدوات الناصبة .صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
-18
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .

 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها :
الموضوع
أفعال املقاربة

إن وأخواهتا
ال النافية للجنس

ج) وصــــــــــف املقرر
األسبوع

ساعات االتصال

األول

3

الثاني

3

الثالث

3

الرابع

3

الخامس

3

السادس

3

السابع

3

الثامن

3

التاسع

3

العاشر

3

التعد واللزوا ـ

الحادي عشر

3

التنازع واالشتغال .

الثـاني عشر

3

املفعول املطلق ـ

الثالث عشر

3

املفعول فيه .

الرابع عشر

3

ظن وأخواهتا
ّ
الفاعل
نائب الفاعل

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
الدروس الخاصة
المحاضرة
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
41=14×3
 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
-11
 oالتعرف على أنواع اجلملة الفعلية وعناصرها .
 oالتعرف على املنصوبات  ،والتفريق بني كل نوع منها وأحواهلا .
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-16
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب النحوية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-11
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)

أخرى
الساعات املكتبية

المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .

-8
 oمعرفة اجلملة الفعلية وحتليل عناصرها .
 oإكساب الطالب قدرة على التفريق بني املنصوبات.
 oنقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع االلكةوين لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح وحتليل النصوص حنوياً.
-11

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-11

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-16

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-11

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 - oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 - oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث.
 oتعل االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزاا والتحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

-68

وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .

-61

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .

-10

-11

-16

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 oتنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 oتنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .
استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -11طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان حضور أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية التي يحضر فيها أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوبون  ،الضعفاء)
هـ) مصــــــادر التعلم
 -10الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
شرح ابن عقيل
 -11المراجع األساسية :
 oأوضح املسالك  :ابن هشاا .
 oالنحو الواة  :عباس حسن .
 oإعراب اجلمل وأشباه اجلمل  :فخر الدين قباوة .
 oالنحو التطبيقي  :عبده الراجحي .
 oالتدريبات اللغوية والقواعد النحوية  :أمحد خمتار عمر وآخرون .
 oجامع الدروس العربية  :للغًلييين .
 oالنحو املصفى  :حممد عيد .

-11

الكتب والمراجع الموصى بها :
 oاملراجع السابقة .

 -11المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
http://www.al-mostafa.com/index.htm

مكتبة املصطفى
موقع الوراق

http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
/http://www.imamu.edu.sa/arabiyah

مكتبة مشكاة اوسًلمية
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -11مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة النحوية.
و) املرافــــــــق املطلوبة
حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعدة في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة
الكمبيوتر  ...إلخ )
-13

المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .

-11

أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مضغوطة.

 -11موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغو .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:

o
o
o
o

اختبارات فصلية .
اختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
اختبارات تقوميية مستمرة.
أنشطة منزلية وتدريبات.

-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
الصرف ()1
11011108

أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
-13

اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

-11

السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:

-11

البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:

10511158

الصرف ()1
ساعتان
اللغة العربيــة

-16

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

-11

المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:

-18

المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):

-11

المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):

-80

مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

ب) األهــــــداف
 -30وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 معرفة نبذة يسرية عن نشأة الصرف . التعرف على كيفية الوزن الصرة والقلب املكاين . التعرف على أقساا الفعل وطرائق اوسناد .صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
-31
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .

الرابع

 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها :

ج) وصــــــــــف املقرر
األسبوع

الموضوع

مقدمة ة علم الصرف  :تعريفه  ،ونشأته - .

ساعات االتصال

األول

1

الثاين

1

الثالث

1

الرابع

1

 -تقسيم الفعل إىل صحيح ومعتل .

الامس

1

 -تقسيم الفعل إىل جمرد ومزيد وأقساا كل منهما .

السادس

1

السابع

1

الثامن

1

 -تقسيم الفعل إىل جامد ومتصرف  ،ومتعد والزا .

التاسع

1

 -تقسيم الفعل إىل مبين للمعلوا ومبين للمجهول .

العاشر

1

 -تقسيم الفعل إىل مؤكد وغري مؤكد .

ا اد عشر

1

 -إسناد األفعال الصحيحة إىل الضمائر .

الثـاين عشر

1

 -إسناد األفعال املعتلة إىل الضمائر .

الثالث عشر

1

 -مراجعة .

الرابع عشر

1

 امليزان الصرة . -القلب املكاين .

 -معاين صيغ الزوائد .

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
الدروس الخاصة
المحاضرة
أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة

وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
-18
 oالتعرف على نبذة تارخيية يسرية عن علم الصرف .
 oالتعرف على كيفية الوزن الصرة والقلب املكاين .
 oالتعرف على تقسيمات الفعل وطرائق اوسناد .
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-11
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب الصرفية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-30
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-1
 oإكساب الطالب قدرة كافية على وزن الكلمات صرفياً .
 oالقدرة على التفريق بني األفعال من حيث (الزمن ،والصحة والعلة والتجرد والزيادة) .
 oنقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع االلكةوين لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح وحتليل النصوص صرفياً.
-31

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-18

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-11

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-30

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 - oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 - oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث.
 oتعل االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزاا والتحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

-81

وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .

-81

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .

-83

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)

-18

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 oتنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 oتنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-11

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرات  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -30طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب

المحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية التي يحضر فيها أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوبون  ،الضعفاء)
هـ) مصــــــادر التعلم
 -16الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
للشيخ أمحد ا مًلو .
 شذا العرف ة فن الصرف -11المراجع األساسية :
الرضي .
 oشرح الشافية
 oاملمتع ة التصريف
 oاملغين ة تصريف األفعال
 oاملستقصى ة علم التصريف
-18

ابن عصفور .
حممد عبد الالق عضيمة .
عبد اللطيف الطيب .

الكتب والمراجع الموصى بها :
 oاملراجع السابقة .

 -81المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلمية
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت الع بية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -81مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة النحوية.
و) املرافــــــــق املطلوبة
حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعدة في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة
الكمبيوتر  ...إلخ )
-11

المرافق التعليمية :

o
o
o
o
-10

قاعات درس مناسبة .
مقاعدة مرحية للطًلب .
أجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
أجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .

أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.

 -11موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وصرفية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
التوجيه اللغوي للقراءات
11011101

.i

حتديد املقرر واملعلومات العامة

-86

اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

-81

السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:

-88

البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:

-81

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

-10

المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:

-11

المتطلبات المسبقة لهذا المقرر (إن وجدت):

-11

المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):

-13

مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي
للمؤسسة التعليمية:

التوجيه اللغوي للقراءات

11011101
ساعتان

اللغة العربية

الرابع

-

ب -األهــــــداف
 -33وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
أن يقرأ الطالب كتاب اهلل تعالى قراءة صحيحة مجودة .
أن يتعرف الطالب على مبادئ علم القراءات وأصوله وقواعده وفوائده .
أن يتمكن الطالب من التمييز بين القراءة الصحيحة وغيرها .
أن يطلع الطالب على بعض العلوم التي تخدم كتاب اهلل تعالى .
أن يكتسب ثروة علمية فيما يخص موقف اللغة من القراءات والعالقة بينهما فيما يخص األصوات والصرف والنحو .
 -31صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 تحفيز الطالب للمساهمة في نشر الوعي القراءة الصحيحة للقرآن الكريم. -استخدام المواقع اإللكترونية للوقوف على أهم قضايا التوجيه اللغوي للقراءات.

ج) وصــــــــــف املقرر
املوضوع

األسبوع

مدخل إىل علم القراءات :
 التعريف بعلم القراءات واملبادئ العامة هلذا العلم الفرق بني القرآن والقراءات – أنواع القراءات شروط القراءة الصحيحة – الفرق بني القراءة والرواية والطريق والوجه – اختًلف القراءاتوأسبابه – القراء العشرة ورواهتم – أوجه اختًلف القراءات
نشأة القراءات :
 القراءات ة عصر الرسول صلى اهلل عليه وسلم القراءات ة عصر الصحابة القراءات ة عصر التابعنياألحرف السبعة :
 حديث األحرف السبعة ورواياته . الفوائد املستنبطة من هذا ا ديث . األقوال املختلفة للعلماء ة األحرف السبعة . الفرق بني القراءات السبع واألحرف السبعة . أثر القراءات ة علوا العربية .اختًلف القراءات :
 تعريفه – حقيقته – عناية املسلمني به . الكتب اليت ألفت فيه وأنواعها . التوجيه الصويت للقراءات . مناذج من التوجيه الصويت . التوجيه الصرة للقراءات . مناذج من التوجيه الصرة . التوجيه النحو للقراءات . مناذج من التوجيه النحو . التوجيه الداليل للقراءات . مناذج من التوجيه الداليل . -أثر القراءات ة العلوا األخره .

األول

1

الثاين

1

الثالث

1

الرابع

1

الامس

1

السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
ا اد عشر
الثاين عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

1
1
1
1
1
1
1
1
1

 -1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
المحاضرة
ساعات نظرية وتطبيقية

الدروس
الخاصة

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية

س .االتصال

أخرى
الساعات املكتبية

18=14×1
 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
-31
 oالتعرف على مبادئ علم القراءات وأصوله.
 oالتعرف على مناهج العلماء املختلفة ة توجيه القراءات.
 oالتعرف على كيفية التوجيه اللغو للقراءات .
o
o
o
o
o
o
o

استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-31
احملاضرات .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا التطبيق العملي ة التجويد
االلتحاق حبلقات حتفيظ القرآن الكرمي
املعامل الصوتية اجملهزة بأشرطة واسطوانات القرآن الكرمي بالتجويد لعدد من املشايخ
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-33
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .

ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .

احملاضرات .
املناقشة الفردية واجلماعية .
التعلم التعاوين .
القراءة ة كتب التجويد والقراءات وتوجيهها .
-1

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .
ج-

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-31

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 oتطوير قدرة الطالب على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 oالتحلي باللق العلمي املسؤول األمني أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-31

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-33

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث.
 oتعل االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزاا والتحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

-11

وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائط املتعددة .

-11

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .

-16

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.

 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الخامس
االختبار الفصلي األول (جماعي)
1
ممتدة
المشاركة ( فردي  ،جماعي )
1
األسبوع العاشر
االختبار النصفى ( جماعي )
3
األسبوع الرابع عشر
االمتحان النهائي ( جماعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة التقييم النهائي
%11
%10
%30
%60

د) الدعم املقدم للطلبة
اإل جراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية التي يحضر فيها أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوبون  ،الضعفاء)
هـ) مصــــــادر التعلم
 -11الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
د .عبد القيوا عبد الغفور سند
 صفحات ة علوا القراءاتد .حممد سامل حميسن
 القراءات وأثرها ة علوا العربية -13المراجع األساسية :
 -1االختًلف بني القراءات  ،أمحد البيلي
 -1القراءات وأثرها ة التفسري واألحكاا ،حممد عمر بازمول
 -3علم القراءات نشأته وأطواره وأثره ة العلوا الشرعية ،د .نبيل حممد إمساعيل
 -4الكشف عن وجوه القراءات  ،مكي بن أيب طالب القيسي
 -0البدور الزاهرة ة القراءات العشر املتواترة ،د .عبد الفتاح القاضي
 -6النشر ة القراءات العشر ،ابن اجلزر
 -7املوضح ة وجوه القراءات وعللها  ،البن أيب مرمي
 -8مشكل إعراب القرآن  ،ملكي بن أيب طالب
 -9ا جة ة القراءات السبع  ،أليب علي الفارسي
 -15معاين القرآن ،للفراء
 -11الدر املصون ة علوا الكتاب املكنون ،للسمني ا ليب
-11حجة القراءات ،البن زجنلة

-11

الكتب والمراجع الموصى بها :
 oاملراجع السابقة .

 -11المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
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.alukah.net
http://pdfbooks.net/vb/login.php
-18

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية
األلوكة
منتديات الكتب املصورة

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.

و) املرافــــــــق املطلوبة
حدد م تطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعدة في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة
الكمبيوتر  ...إلخ )
o
o
o
o
o
o

املرافق التعليمية :
قاعات درس مناسبة .
مقاعدة مرحية للطًلب .
أجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
أجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
أفًلا تسجيلية :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق.

-11

أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.

-16

موارد أخرى :

ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.

 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
أدب عصر صدر اإلسالم وبني أمية
11011110

-11

اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة

 -100السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -101البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-101

أدب عصر صدر اوسًلا وبين
أمية
ثًلث ساعات
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -103المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:
 -101المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -101المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -106مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

الرابع
األدب اجلاهلي 10511353

10511115

ب) األهــــــداف
 -31وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 معرفة مظاهر ا ياة السياسية واالجتماعية ة عصر صدر اوسًلا . التعرف على موقف اوسًلا من الشعر والشعراء وأثره عليهما . معرفة شعراء هذا العصر ودراسة مناذج من شعرهم وحتليلها . التعرف على موضوعات األدب ة هذا العصر .صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
-36
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
ج) وصــــــــــف املقرر

 -1الموضوعات المطلوب بحثها وشمولها :
الموضوع

األسبوع

ساعات االتصال

 -ا ياة السياسية واالجتماعية ة عصر صدر اوسًلا .

األول

3

 -موقف اوسًلا من الشعر والشعراء .

الثاني

3

 -أثر اوسًلا ة الشعر .

الثالث

3

 -قضايا الشعر ة عصر صدر اوسًلا .

الرابع

3

 -شعراء الدعوة اوسًلمية .

الخامس

3

 -مناذج من شعر شعراء الدعوة اوسًلمية .

السادس

3

 -النثر ة عصر صدر اوسًلا (خصائصه وتطوره وأنواعه) .

السابع

3

 -ا ياة السياسية واالجتماعية والثقافية ة عصر بين أمية .

الثامن

3

 -الشعر األمو تطوره وأعًلمه وخصائصه .

التاسع

3

 -اهلجاء والنقائض ـ الصائص واملوضوعات ومناذج تطبيقية .

العاشر

3

 -الشعر السياسي ومناذج منه .

الحادي عشر

3

 -الغزل بنوعيه ومناذج منه .

الثـاني عشر

3

 -النثر األمو أنواعه وتطوره .

الثالث عشر

3

الرابع عشر

 -مناذج من النثر األمو .

 -1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
الدروس الخاصة
المحاضرة
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
41=14×3

3

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
-31
 التعرف على مظاهر ا ياة السياسية واالجتماعية ة عصر صدر اوسًلا وبين أمية. التعرف على موقف اوسًلا من الشعر والشعراء وأثره عليهم . التعرف على خصائص وموضوعات الشعر والنثر ة هذا العصر . التعرف على مناذج من شعر هذا العصر .استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-31
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب األدبية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-36
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .

ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-10
 oالقدرة على إدراك األثر اوسًلمي مث املعيشي على ا ركة األدبية ة هذين العصرين .
 oالقدرة على حتليل النتاج األديب ة هذه ا قبة .
 oنقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .
 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
 oقراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
 oالتدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
 oإرشاد الطًلب إىل بعض املواقع االلكةوين لإلفادة منها .

 oعقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها أدبياً .
-31

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسئولية

-31

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا رأ اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-31

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-36

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
 - oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 - oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث.
 oتعل االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزاا والتحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

 -101وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 – oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -108استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -101طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-31

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 oتنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على التعبري الصحيح .

 oتنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .
-31

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -33طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية التي يحضر فيها أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوبون  ،الضعفاء)

-11

الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
 تاريخ األدب العريب العصر اوسًلمي -ة الشعر اوسًلمي واألمو

هـ) مصــــــادر التعلم
شوقي ضيف .
عبد القادر القط.

 -18المراجع األساسية :
شكر فيصل .
 oتطور الغزل بني اجلاهلية واوسًلا
شوقي ضيف .
 oالفن ومذاهبه ة النثر العريب .
وداد القاضي .
 oخمتارات من النثر العريب
 oشعر املخضرمني وأثر اوسًلا فيه حيىي اجلبور .
 oرحلة الشعر من األموية إىل العباسية مصطفى الشكعة.
-11

الكتب والمراجع الموصى بها :
 oاملراجع السابقة .

 -110المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .

مكتبة املصطفى

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

موقع الوراق

http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
/http://www.imamu.edu.sa/arabiyah

مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب
املصورة

 -111مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة النحوية.
و) املرافــق املطلوبة
حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعدة في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة
الكمبيوتر  ...إلخ )
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المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
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أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.

 -61موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وأدبية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب قي املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.

 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
علم البيان
11011311

أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 -111اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:
 -113السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -111البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-111

10511310

علم البيان
ثًلث ساعات
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -116المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:
 -111المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -118المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):

الرابع

 -111مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

ب) األهــــــداف
 -38وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 معرفة الطالب مفهوا علم البيان ومنزلته بني علوا البًلغة . وقوف الطالب على مباحث علم البيان وإدراك املزايا البًلغية لكل مبحث منها . إجادة الطالب تطبيق مباحث علم البيان وفهم أركان الصورة البيانية .متكن الطالب من استخراج الصور البيانية من النصوص وحتليلها بإجادة - .
 -31صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .

 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها :

ج) وصــــــــــف املقرر
الموضوع

 -مدخل إىل علم البيان  :تعريفه – احنصاره ة التشبيه واجملاز والكناية .

األسبوع
األول

ساعات االتصال
3

 -التشبيه :تعريفه  ،أركانه  ،أقسامه باعتبار الطرفني .

الثاني

3

 -أقساا التشبيه باعتبار الوجه ـ أقسامه باعتبار األداة .

الثالث

3

 -التشبيه التمثيلي ـ أغراض التشبيه ـ بًلغته .

الرابع

3

 -اجملاز ـ معناه ـ أقسامه ـ بًلغته .

الخامس

3

 -اجملاز العقلي :تعريفه -أشهر عًلقاته -بًلغته .

السادس

3

 -اجملاز املرسل  :تعريفه -أشهر عًلقاته -بًلغته .

السابع

3

 -االستعارة :تعريفها – أركاهنا – الفروق بينها وبني التشبيه.

الثامن

3

 -أقساا االستعارة باعتبار اللفظ املستعار  :أصلية وتبعية .

التاسع

3

 -االستعارة التصرحيية واملكنية .

العاشر

3

 -الكناية  ،تعريفها  ،الكناية بني ا قيقة واجملاز  ،الفرق بينها وبني اجملاز اللغو .

الحادي عشر

3

 -أقساا الكناية باعتبار املكين عنه

الثـاني عشر

3

 -الرمز ة الةاث القدمي والنقد األديب ا ديث .

الثالث عشر

3

 -من أمثلة التعريض ة القرآن الكرمي .

الرابع عشر

3

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
الدروس الخاصة أو االمتياز لطلبة التخصصات
المحاضرة
الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
41=14×3

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
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وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .

 -التعرف على علم البيان ومنزلته بني علوا البًلغة .

 التعرف على مباحث علم البيان وإدراك املزايا البًلغية لكل مبحث منها . التعرف على طرق حتليل الصور البيانية من النصوص وحتليلها .استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-38
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب البًلغية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-31
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .

ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)

o
o
o
o

المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-11
القدرة على إدراك املزايا البًلغية لعلم البيان .
القدرة على التعامل مع مباحث علم البيان .
القدرة على حتليل النصوص بيانياً .
نقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها بًلغياً .
-10

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-31

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-38

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-31

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

 -110وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -111استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -111طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-31

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 oتنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 oتنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .
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استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -36طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .

 -63الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
 -بُغية اويضاح  ،عبد املتعال الصعيد .

هـ) مصــــــادر التعلم

 علم البيان  ،د  .عبد العظيم املطعىن . -61المراجع األساسية :
 -أسرار البًلغة

عبد القاهر
اجلرجاين

 التصوير البياين -علم البيان

د .حممد أبو
موسى
د.عبد العزيز عتيق
د  .عبدالقادر
حسني

 -القرآن والصور البيانية

 البًلغة العربية ة ثوهبا اجلديد (علم البيان) د .بكر شيخأمني
 البيان ة ضوء أساليب القران-61

على اجلند

 -فن التشبيه

د .حممد شاد

 أساليب البيان والصور القرآنية مباحث ة طرق البيان -نظرات ة البيان

د  .رفعت السوداين
د  .حممد عبد الرمحن الكرد

 -دراسات ة علم البيان والتشبيه القرآين د  .صباح عبيد دراز

د.عبد الفتاح الشني

الكتب والمراجع الموصى بها :
 oاملراجع السابقة .

 -113المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلو ة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -111مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
و) املرافـق املطلـوبة
 -66المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
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أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.

 -68موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وبًلغية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.

o
o
o
o
o
o

عقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
استضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
عقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
عقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
مناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

املستوى اخلامس
عدد املقررات7 :
جمموع الساعات 87 :ساعة
املقرر

رقمه

عدد الساعات

علم األصوات

11011316

1

علم الداللة والمعاجم

11011111

3

نحو()3

11011311

3

الصرف ()1

11011313

1

األدب العباسي()1

11011311

1

علم المعاني

11011101

3

علوم القرآن

11031103

1

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
علم األصوات
11011316

.i

حتديد املقرر واملعلومات العامة

 -111اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه :
 -116السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة :
 -111البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :
-118

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر :

10511316

علم األصوات
ساعتان
اللغة العربيــة

 -111المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :

الامس

 -130المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :
 -131المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت) :
 -131مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

جامعة الباحة

ب -األهــــــداف
 -11وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر :
 معرفة الطالب مبباحث علم األصوات وجهود العلماء قدميا وحديثا فيه . معرفة الفرق بني الفوناتيك والفنولوجي . الوقوف على الفرق بني الصوامت والصوائت .معرفة املقاطع الصوتية - .
 -11صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر .
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .

 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها :

ج) وصــــــــــف املقرر

األسبوع

الموضوع

ساعات
االتصال

األول

1

الثاني

1

الثالث

1

الرابع

1

الخامس

1

السادس

1

السابع

1

الثامن

1

التاسع

1

العاشر

1

الحادي عشر

1

 املقطع الصويت . -النل والتنغيم .

الثاني عشر

1

 اجتاهات البحث اللغو ا ديث ة الدراسات الصوتية . -تطبيقات الصوتيات ة ا اسوب .

الثالث عشر

1

 -تطبيقات الصوتيات ة الدراسات والنظريات ا ديثة .

الرابع عشر

1

 -التعريف بعلم األصوات والظاهرة الصوتية لده اونسان .

 جهود العلماء القدامى ة دراسة األصوات . تطورات النهضة العلمية ة جماالت الدراسات الصوتية . -أثر الكشوف الطبية ة الدراسات الصوتية .

الصوت اللغو  :شدته ونوعه ودرجته وأثر السمع ة إدراكه - .

-

املستوه الفوناتيكي واملستوه الفنولوجي واملصطلحات ا ديثة ة وصف الصوت .

 األصوات الصامتة  :خمارجها وصفاهتا . االختًلف بني القدماء واحملدثني ة دراسة األصوات الصامتة . األصوات الصائتة .االختًلف بني القدماء واحملدثني ة دراسة األصوات الصائتة -

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب
الدروس الخاصة التعاوني أو االمتياز لطلبة
المحاضرة
التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر

 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .

-10

 التعرف على علم األصوات وجهود العلماء قدميا وحديثا . التعرف على األصوات اللغوية الصامتة والصائتة . التعرف على املقطع الصويت . التعرف على اجتاهات البحث اللغو ة الدراسات الصوتية .استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-11
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب البًلغية من خًلل النصوص.

طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-11
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)

o
o
o
o

المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-11
القدرة على إدراك الفرق بني األصوات اللغوية .
القدرة على التعامل مع املعامل الصوتية ا ديثة .
القدرة على حتليل النصوص حتليًل صوتيا .
نقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها بًلغياً .
-13

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-10

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-11

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-11

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

 -133وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -131استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -131طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 – oاملًلحظة واملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-31

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 oتنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 oتنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-38

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -31طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي

طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )

األسبوع الامس

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

رقم التقييم
1

األسبوع المستحق

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .
هـ) مصــــــادر التعلم
 -61الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
د .عبد اهلل ربيع حممود  ،د .عبد العزيز عًلا .
 علم الصوتيات -مدخل إىل الصوتيات العربية

د .عبد الفتاح إبراهيم .

 -10المراجع األساسية :
 -األصوات اللغوية

د .إبراهيم أنيس .

 -علم اللغة العاا ـ ـ األصوات

د .كمال بشر .

 -علم الصوتيات

د .أبو السعود أمحد الفخراين .

 -دراسة الصوت اللغو

د .أمحد خمتار عمر .

 -علم الصوتيات

د .تغريد عنل

-11

الكتب والمراجع الموصى بها :
 oاملراجع السابقة .

 -136المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index

مكتبة اوسًلمية مصطفى
موقع الوراق

http://www.almeshkat.net/books/index.php
/http://www.imamu.edu.sa/arabiyah

مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتد

ت الكتب املصورة

 -131مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
و) املرافـق املطلوبة
 -11المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
-13

أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.

 -11موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وبًلغية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.

-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
علم الداللة والمعاجم
11011111

 .8حتديد املقرر واملعلومات العامة
 -138اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه :
 -131السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة :

علم الداللة واملعاجم
ثًلث ساعات
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 -110البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :
-111

اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر :

 -111المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :

الامس

 -113المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :
 -111المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت) :
 -111مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية
 8األهــــــداف
 -11وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر :
 معرفة الطالب مبباحث علم الداللة واملعاجم . إملاا الطالب بأشهر املعاجم اللغوية وطرق استعماهلا . إجادة الطالب تطبيق مباحث علم الداللة على النصوص اللغوية . -11صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر .
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
ج) وصــــــــــف املقرر
 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها
الموضوع

األسبوع

ساعات
االتصال

 -تعريف علم الداللة عند العلماء العرب والغربيني – علم الداللة  :النشأة ةوالتطور  ،موضوع علم الداللة .

األول

3

 -مستويات الداللة  :الداللة الصوتية ،الصرفية ،النحوية  ،املعجمية  ،االجتماعية.

الثاني

3

 -املعىن  :مفهومه وأنواعه  ،صعوبة حتديد املعىن  ،وماهية االختًلف فيه  ،الداللة املركزية واهلامشية .

الثالث

3

الرابع

3

الخامس

3

السادس

3

السابع

3

الثامن

3

من نظريات التحليل الداليل  :نظرية ا قل اللغو أو الداليل وأسسها ة الةاث العريب ـ
نظرية السياق وأسسها عند العرب وغريهم  ،النظرية اوشارية  ،التصورية  ،املوقفية  ،السيمياء - .
-

-

 الداللة عند البًلغيني  ،الداللة عند األصوليني  ،ألفاظ العموا  ،ألفاظ الشمول  ،الاص  ،العاا  ،املطلق  ،املقيد ،حروف املعاين  ،الداللة عند املناطقة .
 تطور الداللة  :مفهومه  ،عوامله  ،أنواعه  ،مظاهره  ،رقي الداللة  ،احنطاط الداللة  ،انتقال الداللة  ،التعميم ،التخصيص  ،تغيري جمال االستعمال  ،ا قيقة واجملاز

 -املعجم  ،اشتقاقا وداللة  ،تعريفه لغة واصطًلحا  ،بداية ظهور كلمة معجم  ،أول من أطلقها  ،دوافع التأليف املعجمي العريب.

التاسع

3

العاشر

3

الحادي عشر

3

 مدرسة القافية  ،واملعاجم اليت سارت على هنج مدرسة القافية  ،مدرسة األلفبائية  ،واملعاجم اليت سارت على هنج مدرسةاأللفبائية .

الثاني عشر

3

 -املدرسة ا ديثة  ،مميزاهتا وعيوهبا  ،وأهم معامجها .

الثالث عشر

3

الرابع عشر

3

 بذور املعجم العريب  ،مراحل تأليفه  ،تقسيم املعاجم إىل  :معاجم ألفاظ  ،ومعاجم معاين . املدارس املعجمية  :مدرسة التقليبات الصوتية  ،املعاجم اليت سارت على هنج مدرسة التقليبات الصوتية -مدرسة التقليبات اهلجائية .

-

معاجم جممع اللغة العربية  ،نقد جهود اجملامع اللغوية  ،املعجم املنشود .

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
الدروس الخاصة
المحاضرة
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
41=14×3

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .

-13
 -التعرف على علم الداللة واملعاجم .

 التعرف على أشهر املدارس املعجمية وطرائق استخدامها . التعرف على أنواع الداللة ومستوياهتا . التعرف على أهم نظريات علم الداللة .استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-11
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب البًلغية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-11
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .

أخرى
الساعات املكتبية

 oاألنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)

o
o
o
o

المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-13
القدرة على البحث ة املعاجم واستخًلص املعىن الدقيق لكل مفردة .
القدرة على تطبيق نظريات علم الداللة على النصوص املدروسة .
القدرة على حتليل النصوص حتليًل دالليا .
نقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها بًلغياً .
-16

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-13

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-11

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-11

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

 -116وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .

 -111استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -118طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 – oاملًلحظة واملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-10

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 oتنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 oتنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-11

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -11طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

(د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .
هـ) مصــــــادر التعلم
 -11الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
د.أمحد خمتار عمر .
 علم الداللة -ة الداللة اللغوية

د .عبد الفتاح اللكاو .

 -املعجم العريب نشأته وتطوره

د .حسني نصار .

 -املعاجم العربية

د .عبد اهلل درويش .
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 -الصائص

المراجع األساسية :
ابن جين

 -الصاحيب

ابن فارس

 -داللة األلفاظ

إبراهيم أنيس

 الداللة اللغوية عند العرب عبد الكرمي جماهد -علم الداللة العريب

فايز الداية

 -علم الداللة التطبيقي

هاد هنر

-11

الكتب والمراجع الموصى بها :
 oاملراجع السابقة .

 -111المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة اوسًلمية مصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتده الكتب املصورة

 -110مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
(و) املرافــــــــق املطلـــــــــــــوبة
 -18المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .

-11

أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.

 -80موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وبًلغية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
(ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
النحو ()3
11011311

.i

حتديد املقرر واملعلومات العامة

 -111اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه :
 -111السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة :
 -113البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :
-111

النحو ()3
ثًلث ساعات
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر :

 -111المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :
 -116المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :
 -111المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت) :
 -118مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

-11

10511319

ب -األهــــــداف
وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:

الامس
النحو (10511451 )1

 التفريق بني املنصوبات . معرفة الفرق بني ا ال والتمييز . التعريف ببعض القضايا املتعلقة باالسم كاجلر با روف أو اوضافة .صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
-48
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .

 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها :

ج) وصــــــــــف املقرر
الموضوع

املفعول له  ،املفعول معه

االستثناء

ا ال
التمييز

حروف اجلر

اوضافة

مراجعة عامة

 -1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
الدروس الخاصة
المحاضرة
أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
41=14×3

األسبوع

ساعات االتصال

األول

3

الثاني

3

الثالث

3

الرابع

3

الخامس

3

السادس

3

السابع

3

الثامن

3

التاسع

3

العاشر

3

الحادي عشر

3

الثـاني عشر

3

الثالث عشر

3

الرابع عشر

3

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة

o
o
o
o

وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
-16
التعرف على طرق جر االسم وما يةتب على ذلك من أثر إعرايب  ،وما يعة املضاف من تغيري .
التعرف على بعض املنصوبات .
التعرف على الفروق بني املنصوبات .
معرفة حروف اجلر ومعانيها .
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-11
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب النحوية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-18
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)

o
o
o
o

المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-11
القدرة على إدراك األثر ا ادث ة األمساء بعد اجلر .
القدرة على إدراك الشروط الواجب توافرها ة صاحب ا ال .
إكساب الطالب قدرة على التفريق بني املنصوبات .
نقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها حنوياً.
-11

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-16

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باللق العلمي املسؤول األمني أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-11

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-18

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 - oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 - oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث.
 oتعل االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزاا والتحصيل املعرة واملهار .

د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)
 -111وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -160استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -161طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-13

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 oتنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 oتنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-11

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -11طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .

 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات ا لمعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية التي يحضر فيها أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوبون  ،الضعفاء)
هـ) مصــــــادر التعلم
 -81الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
شرح ابن عقيل
 -81المراجع األساسية :
 oأوضح املسالك  :ابن هشاا .
 oالنحو الواة  :عباس حسن .
 oإعراب اجلمل وأشباه اجلمل  :فخر الدين قباوة .
 oالنحو التطبيقي  :عبده الراجحي .
 oالتدريبات اللغوية والقواعد النحوية  :أمحد خمتار عمر وآخرون .
 oجامع الدروس العربية  :للغًلييين .
 oالنحو املصفى  :حممد عيد .
-83

الكتب والمراجع الموصى بها :
 oاملراجع السابقة .

 -161المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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.alukah.net

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية
األلوكة

اويوان

/http://www.iwan.fajjal.com
/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -163مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة النحوية.
و) املرافــــــــق املطلوبة
حدد م تطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعدة في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة
الكمبيوتر  ...إلخ )
-81

المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .

-81

أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مضغوطة.

 -86موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغو .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.

o
o
o
o

االختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
القياا بواجبات أساسية أو إضافية.
مراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
قراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.

-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
الصرف ()1
11011313

أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 -161اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه :
 -161السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة :
 -166البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :
-161

10511313

الصرف ()1
ساعتان
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر :

 -168المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :
 -161المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :
 -110المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت) :
 -111مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

الامس
الصرف (10511453 )1

ب -األهــــــداف
 -10وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 معرفة أقساا االسم . معرفة املصادر واملشتقات والتفريق بينها . التعرف على أوزان مجوع التكسري . التعرف على قضايا التصغري والنسب .صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
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 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .

 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها :

ج) وصــــــــــف املقرر
الموضوع

األسبوع

ساعات االتصال

تقسيم االسم إىل جمرد ومزيد  ،وإىل جامد ومشتق  ،وأوزان كل منهما

األول

1

مصادر الثًلثي ـ مصادر غري الثًلثي

الثاني

1

اسم املرة  ،اسم اهليئة  ،املصدر امليمي  ،املصدر الصناعي

الثالث

1

اسم الفاعل  ،صيغ املبالغة

الرابع

1

اسم املفعول  ،الصفة املشبهة

الخامس

1

اسم التفضيل  ،التعجب

السادس

1

اسم اآللة  ،اسم الزمان  ،اسم املكان

السابع

1

تقسيم االسم إىل مذكر ومؤنث

الثامن

1

تقسيم االسم إىل صحيح ومنقوص ومقصور وممدود

التاسع

1

تقسيم االسم إىل مفرد ومثىن ومجع

العاشر

1

الحادي عشر

1

مجع التكسري

الثـاني عشر

1

التصغري

الثالث عشر

1

النسب

الرابع عشر

1

 -1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
الدروس الخاصة
المحاضرة
أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل مخس ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة

o
o
o
o
o

وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
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التعرف على أنواع األمساء .
التعرف على مصادر الثًلثي وغري الثًلثي .
التعرف على املشتقات وأنواعها .
التعرف على أنواع وأوزان مجوع التكسري .
التعرف على مباحث التصغري والنسب .

استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .
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 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب الصرفية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-11
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)

o
o
o
o

المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-11
إكساب الطالب قدرة كافية على التفريق بني األمساء اجملردة واملزيدة .
القدرة على التفريق بني املصادر الثًلثية وغري الثًلثية .
القدرة على متييز الفروق بني املشتقات .
نقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح وحتليل النصوص صرفياً .
-11

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسئولية

-11

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-10

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .
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طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 - oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 - oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث.
 oتعل االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزاا والتحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

 -111وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -113استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .

 -111طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .

 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
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وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 oتنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 oتنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .
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استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -18طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية التي يحضر فيها أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):
 oحضور أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oمخس ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوبون  ،الضعفاء)
-81

هـ) مصــــــادر التعلم

الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
 -شذا العرف ة فن الصرف للشيخ أمحد ا مًلو .

 -88المراجع األساسية :
 oشرح الشافية
 oاملمتع ة التصريف
 oالتبيان ة تصريف األمساء
 oاملستقصى ة علم التصريف
-81

الرضي
ابن عصفور
د .أمحد حسن كحيل
د .عبد اللطيف الطيب .

الكتب والمراجع الموصى بها :
 oاملراجع السابقة .

 -111المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
http://www.al-mostafa.com/index.htm

مكتبة املصطفى
موقع الوراق

http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
/http://www.imamu.edu.sa/arabiyah

مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية لل ة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -116مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة النحوية.
و) املرافــــــــق املطلوبة
حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعدة في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة
الكمبيوتر  ...إلخ )
-10

المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
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أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مضغوطة.

 -11موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وصرفية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.

-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر

طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
األدب العباسي ()1
11011311

أ -حتديد املقرر واملعلومات العامة
 -111اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه :
 -118السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة :
 -111البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :
-180

10511317

األدب العباسي ()1
ساعتان
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر :

 -181المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :
 -181المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :
 -183المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت) :

الامس
أدب عصر صدر اوسًلا وبين أمية 10511450

 -181مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي
للمؤسسة التعليمية

ب) األهــــــداف
 -13وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 معرفة مظاهر ا ياة السياسية والثقافية ة العصر العباسي . التعرف على الروافد الثقافية وأثرها ة األدب . اوملاا بالتطورات والتجديدات ة األساليب واألفكار  ،وة أغراض الشعر . معرفة الظواهر الفنية البديعية ومفهومها وبدايتها عند بشار بن برد ومسلم بن الوليد. معرفة األجناس النثرية ة العصر العباسي  ،الطابة  ،والرسائل والقصص . حفظ وإتقان قدر معني من مناذج هذا العصر .صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
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 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
ج) وصــــــــــف املقرر
الموضوع

األسبوع

ساعات االتصال

 -ا ياة السياسية واالجتماعية ة العصر العباسي .

األول

1

 -التطور والتجديد ة األساليب واألفكار .

الثاين

1

 -التطور والتجديد ة أعراض الشعر العباسي .

الثالث

1

الرابع

1

 الشعراء ة العصر العباسي وطوابعهم الفنية والفكرية  :بشار وبدايات البديع . -أبو نواس والتمرد على التقاليد الشعرية .

الامس

1

 -أبو متاا والتوسع ة الصنعة الشعرية .

السادس

1

 -البحة وعمود الشعر العريب .

السابع

1

 -أبو العتاهية وشعر الزهد .

الثامن

1

التاسع

1

العاشر

1

ا اد عشر

1

الثـاين عشر

1

 -كليلة ودمنة  -ابن املقفع .

الثالث عشر

1

 -ابن الزيات .

الرابع عشر

1

النثر الشفاهي ة العصر العباسي (الطابة ـ األمثال ـ الوصايا ـ ا كاية)

 -النثر الكتايب (الرسائل ـ ا كاية على ألسنة ا يوان ـ التوقيعات).

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب
الدروس الخاصة التعاوني أو االمتياز لطلبة
المحاضرة
التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
-11
 معرفة مظاهر ا ياة السياسية والثقافية ة العصر العباسي . التعرف على التطورات والتجديدات ة األساليب واألفكار  ،وة أغراض الشعر . التعرف على الظواهر الفنية البديعية ومفهومها وبدايتها عند بشار ومسلم. معرفة األجناس النثرية ة العصر العباسي  ،الطابة بأنواعها  ،والرسائل والقصص . -التعرف على مناذج من أدب هذا العصر .

استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-13
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب األدبية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-11
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .

ب -المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)

o
o
o
o

المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-16
القدرة على إدراك األثر السياسي والثقاة على ا ركة األدبية ة هذا العصر .
القدرة على دراسة الوضع الثقاة وأثره على األدب ة هذا العصر .
القدرة على حتليل النتاج األديب ة هذه ا قبة .
نقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها أدبياً .
-11

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-11

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-13

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .

 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .
-11

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 - oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 - oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث.
 oتعل االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزاا والتحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

-13

وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .

-11

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .

-11

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة واملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)

-11

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 oتنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى وعلى الكتابة الصحيحة.
 oتنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى  ،التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-10

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -11طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة

اإلجراءات أو الت رتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية التي يتواجد فيها أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوبون  ،الضعفاء)
-16

هـ) مصــــــادر التعلم

الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
 الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية  ،حممد أبو األنوار . الشعر العباسي الرؤية والفن  ،عز الدين إمساعيل . النثر الفين حىت القرن الرابع اهلجر  ،زكي مبارك. -تاريخ األدب العريب (العصر العباسي األول)  ،شوقي ضيف .

 -11المراجع األساسية :
 oالشعر العريب ة القرنني الثاين والثالث اهلجريني
 oالفن ومذاهبه ة النثر العريب
 oة الشعر العباسي ،حنو منهج جديد
 oبًلغة الكتاب ة العصر العباسي
-18

حممد مصطفى هدارة
شوقي ضيف
يوسف خليف .
حممد نبيه حجاب .

الكتب والمراجع الموصى بها :
 oاملراجع السابقة .

 -11المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -100مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمج أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة النحوية.

و) املرافــــــــق املطلوبة
حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعدة في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة
الكمبيوتر  ...إلخ )
 -101المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
 -101أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.
 -103موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وأدبية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.

o
o
o
o

عقد لقاءات دورية ملناقشة سبل التطوير.
االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
عقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
مناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
علم المعاني
11011101

.i

حتديد املقرر واملعلومات العامة

 -181اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه :
 -186السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة :
 -181البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :

10511154

علم املعاين

ثًلث ساعات
اللغة العربيــة

-188

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر :

 -181المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :

الامس

 -110المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :
 -111المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت) :
 -111مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

ب -األهــــــداف
 -16وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 معرفة الطالب الفرق بني الفصاحة والبًلغة وشروط كل منهما . معرفة الطالب مباحث علم املعاين . معرفة الطالب مراعاة ا ال ومقتضاه . متكن الطالب من تطبيق واستخراج مزايا أبواب علم املعاين من النصوص . -11صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها :

(ج) وصــــــــــف املقرر

ساعات
األسبوع
االتصال

الموضوع
 -مفهوا الفصاحة والبًلغة والفرق بينهما .

األول

3

 -فصاحة الكلمة  -فصاحة الكًلا – فصاحة املتكلم .

الثاني

3

 -الل :تعريفه -فائدته -أغراضه  -أضربه – خروج الل عن مقتضى الظاهر .

الثالث

3

 -اونشاء :تعريفه  -اونشاء الطليب وغري الطليب – التمين – مفهومه -أدواته – االستفهاا – أدواته  -معانيه .

الرابع

3

 -األمر والنهي  ،معانيهما البًلغية  ،النداء  ،أدواته  ،معانيه البًلغية .

الخامس

3

أحوال املسند إليه واملسند من حيث ا ذف والذكر ـ التقدمي والتأخري ـ التعريف والتنكري ـ االلتفات ـ األسلوب ا كيم .

السادس

3

 -أحوال متعلقات الفعل :حذف املفعول-تقدمي املفعول – تقدمي بعض املتعلقات على بعض.

السابع

3

 -القصر  :مفهومه وأنواعه وبًلغته.

الثامن

3

 -طرق القصر  ،الفروق بينها .

التاسع

3

الفصل والوصل  :مفهومهما – مواضع الفصل - .

العاشر

3

مواضع الوصل - .

الحادي عشر

3

 -اوجياز :مفهومه وأنواعه .

الثـاني عشر

3

الثالث عشر

3

الرابع عشر

3

اوطناب  :مفهومه وأساليبه -.
 املساواة  ،شواهد تطبيقية على اوجياز واوطناب واملساواة .-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
الدروس الخاصة
المحاضرة
أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
41=14×3

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر

 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
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 التعرف على الفرق بني الفصاحة والبًلغة وشروط كل منهما . التعرف على مباحث علم املعاين .التعرف على مقتضى ا ال ة عرف البًلغيني .استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .
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 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب البًلغية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-11
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .

o
o
o
o

-11
القدرة على التفريق بني الفصاحة والبًلغة .
القدرة على التعامل مع علم املعاين ومباحثه .
القدرة على حتليل بعض النصوص القرآنية والنبوية واألدبية .
نقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها بًلغياً .
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 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-
-11

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .

 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .
-16

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .
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طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

 -113وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -111استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -111طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-11

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .
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استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -11طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي

1

االختبار الفصلي األول ( مجاعي )

األسبوع الامس

%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .
 -116الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .

 -111المراجع األساسية :
 -دالئل اوعجاز

هـ) مصــــــادر التعلم

عبد القاهر اجلرجاين

 خصائص الةاكيب دالالت الةاكيب بغية اويضاح دراسات ة علم املعاين -علم املعاين

 املعاين ة ضوء أساليب القرآن البًلغة الواضحة -املثل السائر

د /حممد أبو موسى
د /حممد أبو موسى .
عبد املتعال الصعيد
د /بسيوين فيود
د .عبد العزيز عتيق

د /عبد الفتاح الشني
علي اجلارا – أمحد أمني
ابن األثري

 -118الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .
 -111المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php

صوت العربية
شبكة لفصيح

 -100مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
و) املرافق املطلوبة
 -101المرافق التعليمية :
 1قاعات درس مناسبة .
 1مقاعدة مرحية للطًلب .
 3أجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 4أجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
 -101أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.
 -103موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وبًلغية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1اال ستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.

 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

املستوى السادس
عدد املقررات7 :
جمموع الساعات 81 :ساعة

املقرر

رقمه

عدد الساعات

علم اللغة

11013601

3

النحو ()1

11011318

3

الصرف ()3

11013603

1

األدب العباسي ()1

11011316

3

األدب األندلسي

11011318

3

تحليل النص األدبي

11013606

1

علم البديع

11011311

1

توصيف املقرر

طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
علم اللغة
11013601

 -402اسم المقرر ورقمه :

أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
علم اللغة

 -101الساعات المعتمدة:
 -106البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:

10513651
ثًلث ساعات
اللغة العربية

 -101اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:
 -108المستوى أو السنة الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:
 -101المتطلبات المسبقة لهذا المقرر (إن وجدت):

السادس

 -110المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -111مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة
التعليمية:

ب -األهداف :
 -414وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
أ -التعريف بظاهرة اللغة ووظائفها ومستويات استعماهلا .
ب -التعريف باجملاالت اليت يتداخل فيها الدرس اللغو مع العلوا األخره .
ج -متكني الطالب من حتليل مستويات البنية اللغوية
د -إطًلع الطالب على أهم مناهج علم اللغة ا ديث .
 -412صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر :
( -412مثالً االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة اإلنترنت والتغيرات
بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة في هذا المجال)
في محتوى المقرر ً

الموضوع
ظاهرة اللغة :
التعريف – البنية  -الصائص  -الوظائف

ج) وصف املقرر:

األسبوع

ساعات االتصال

األول

3

مستويات االستعمال  :اللغة  -اللهجة  -األسلوب

الثاين

3

الثالث

3

الرابع
الامس

3
3

السادس

3

السابع
الثامن

3
3

التاسع

3

العاشر

3

ا اد عشر

3

املنهج التوليد  :األسس اللسانية  -تطور النظرية  -التطبيقات العربية

الثاين عشر

3

الثالث عشر

3

اللسانيات ودراسة املعىن  :املعىن واملرجع  -املعىن والسياق ..

الرابع عشر

3

التعريف بعلم اللغة ونشأته وموضوعه وأمسائه
الفرق بني علم اللغة وفقه اللغة
التعريف مبناهج علم اللغة ا ديث -1 :علم اللغة الوصفي  -1علم اللغة التارخيي
3ـ علم اللغة املقارن 4ـ علم اللغة التقابلي
علم اللغة وعلم النفس اللغو  .علم اللغة وعلم االجتماع اللغو  .علم اللغة وعلم اجلغرافيا اللغوية
.
املستوه الصويت .
املستوه الصرة .
املستوه الةكييب .
املستوه الداليل .
أبرز اجلهود اللغوية ة العصر ا ايل
املنهج البنيو  ،املنهج الوظيفي

-4مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
الدروس الخاصة
المحاضرة
أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
41 =3×14

أخرى
الساعات املكتبية

-2دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر .
تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح:
 oملخص موجز للمعرفة أو املهارات اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.
 oوصف السةاتيجيات التعلم املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة أو املهارات.
 oطرق تقييم الطالب املستخدمة ة املقرر لتقييم نتائج التعلم ة اجملال املعين.
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
-1

وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .

 -1بناء الشخصية املعرفية للطالب  ،مبا ميكنه من اوملاا باملعارف األساس ة ميدان ختصصه
-1تزويد الطالب مبعارف أساسية عن القدمي وا ديث من مباحث علم اللغة ( اللسانيات )
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .
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 oاحملاضرات الدراسية
 oا وار واملناقشات .
 oاملختلات الصوتية

 oتكليف الطًلب بالبحث ة موضوعات علم اللغة
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-11
 oاالختبارات التحريرية والشفهية.
 oالبحث ة املصادر واستخراج مسائل تكون حمددة
 oاألنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
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 oإكساب الطالب قدرة التعرف على موضوعات علم اللغة ومباحثه .
 oمعرفة الطالب بالعًلقة بني علم اللغة والعلوا األخره .
 oالتعرف على املناهج ا ديثة ة دراسة اللغة .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
مطالعات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش .
خمتل األصوات .
إرشاد الطًلب إىل برامج ومواقع إلكةونية تضم أحباثا لغوية متعمقة
التسجيًلت الصوتية ملقرئني جميدين تًلوة القرآن الكرمي

 -11طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .
 oاملشاركة ة األنشطة الصفية ،والتطبيق العملي.
 oاألعمال واألنشطة اليت يكلف الطالب هبا .
 oاختبارات شهرية فصلية وهنائية .
ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-18

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-11

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-60

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

 -111وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -116استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -111طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 – oاملًلحظة واملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-11

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-16

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 3احملاضرات  ،خمتلات األصوات  ،الندوات العلمية  ،ا فًلت  ،الرحًلت  ،األنشطة املتنوعة

 -11طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .
 -118الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
 -مبادئ اللسانيات د .أمحد قدور

هـ) مصــــــادر التعلم

 مدخل إىل علم اللغة د  .حممود فهمي حجاز . مدارس اللسانيات  :جفر سامسون -111المراجع األساسية :
 علم اللغة ،مقدمة للقارئ العريب د.حممود السعران املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغو د .رمضان عبد التواب علم اللغة العاا د.عبد العزيز عًلا -مدخل إىل علم اللغة ا ديث  ،د .عبد الفتاح اللكاو

 -110الكتب والمراجع الموصى بها :
 كتاب سيبويه جملة التواصل اللساين جملة عامل الفكر جملة جمامع اللغة العربية  :القاهرة  ،دمشق  ،بغداد ،عمان -111المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
 oموقع اللغة العربية تعلماً وتعليماً.
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
http://www.al-mostafa.com/index.htm

مكتبة ا مصطفى

http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
/http://www.imamu.edu.sa/arabiyah

موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتد

ت الكتب املصورة

 -111مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
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و) املرافق املطلوبة

المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فديو تعليمية .

 -113أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل أصوات سعته  10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة بأقراص مدجمة.
 -111موارد أخرى :
 oتسجيًلت قرآنية ،برامج تدريب صوتية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحيل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
النحو ()1
11011318

.i

حتديد املقرر واملعلومات العامة

 -111اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:
 -116السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -111البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-118

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

10511318

النحو ()4
ثًلث ساعات
اللغة العربيــة

 -111المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:
 -130المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):

السادس
النحو (10513053 )3

 -131المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -131مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

ب -األهــــــداف
 -60وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 التعرف على كيفية إعمال املشتقات عمل الفعل . التعرف على الفروق بني التوابع . إتقان أساليب النداء .صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
-61
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .

 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها :
املصدر

ج) وصــــــــــف املقرر
الموضوع

األسبوع
األول

ساعات االتصال
3

اسم الفاعل  ،وصيغ املبالغة  ،واسم املفعول .

الثاني

3

الصفة املشبهة ـ التعجب .

الثالث

3

أفعال املدح والذا ـ اسم التفضيل .

الرابع

3

النعت .

الخامس

3

التوكيد اللفظي واملعنو

السادس

3

البدل

السابع

3

العطف  :عطف النسق ـ عطف البيان .

الثامن

3

النداء

التاسع

3

نداء الةخيم

العاشر

3

االستغاثة والندبة

الحادي عشر

3

االسم املخصوص

الثـاني عشر

3

اوغراء والتحذير

الثالث عشر

3

تطبيقات

الرابع عشر

3

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
الدروس الخاصة
المحاضرة
أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
41=14×3

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
-60
 oالتعرف على إعمال املشتقات عمل الفعل .
 oالتعرف على التوابع وأنواعها .
 oالتعرف على أساليب النداء .

استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .
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 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب النحوية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-61
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتطبيقات .
 oاألنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-11
 oإكساب الطالب قدرة على التفريق بني التوابع .
 oمعرفة أساليب النداء .
 oنقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع االلكةوين لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها حنوياً.
-61

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة والنصوص للتدريب.
 oاختبارات فصلية وهنائية .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-61

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-61

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-63

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 - oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 - oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث.
 oتعل االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزاا والتحصيل املعرة واملهار .

د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)
 -133وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -131استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -131طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-18

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-11

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -60طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية التي يحضر فيها أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.

 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوبون  ،الضعفاء)
هـ) مصـادر التعلم
 -136الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
شرح ابن عقيل
 -131المراجع األساسية :
 oأوضح املسالك  :ابن هشاا .
 oالنحو الواة  :عباس حسن .
 oإعراب اجلمل وأشباه اجلمل  :فخر الدين قباوة .
 oالنحو التطبيقي  :عبده الراجحي .
 oالتدريبات اللغوية والقواعد النحوية  :أمحد خمتار عمر وآخرون .
 oجامع الدروس العربية  :للغًلييين .
 oالنحو املصفى  :حممد عيد .
 -138الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .
 -131المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -110مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة النحوية.
و) املرافق املطلوبة
حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعدة في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة
الكمبيوتر  ...إلخ )
-1

المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .

 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
-3

أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.

موارد أخرى :
-1
 oبرامج تدريب لغوية وحنوية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
الصرف ()3
11013603

أ)

حتديد املقرر واملعلومات العامة

 -111اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:
 -111السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -113البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-111

10513653

الصرف ()3
ساعتان
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -111المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:
 -116المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -111المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -118مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

ب -األهــــــداف
 -63وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 -التعرف على حروف الزيادة ومواضعها .

السادس
الصرف (10513454 )1

 التعرف على مباحث اوعًلل واوبدال . التعرف على مباحث اودغاا واومالة والوقف .صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
-64
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .

 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها :

ج) وصــف املقرر
األسبوع

ساعات االتصال

الموضوع

األول

1

الثاين

1

الثالث

1

الرابع

1

الامس

1

السادس

1

السابع

1

الثامن

1

التاسع

1

العاشر

1

اوعًلل بالنقل  ،اوعًلل با ذف .

ا اد عشر

1

اودغاا

الثـاين عشر

1

التقاء الساكنني ـ اومالة ـ

الثالث عشر

1

الوقف .

الرابع عشر

1

حروف الزيادة ومواضعها وأدلتها
زيادة مهزة الوصل ـ اوعًلل واوبدال  :تعريفهما
اوعًلل ة اهلمزة (قلب الواو والياء مهزة ) وجوبا وجوازا .
قلب اهلمزة ياء أو واوا .
اوعًلل ة حروف العلة (قلب األلف والواو ياء ـ قلب األلف واوا أو ياء ) .

قلب الواو ياء ـ االفتعال وتاؤه  ،إبدال الواو والنون ميما وعكسا .

 -1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
الدروس الخاصة أو االمتياز لطلبة التخصصات
المحاضرة
الصحية

أخرى

الساعات املكتبية

ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
-63
معرفة الظواهر الصرفية  :حروف الزيادة  ،اوعًلل واوبدال  ،اودغاا  ،اومالة ،الوقف . معرفة أمهية ذلك  ،واستخراجه من النصوص  ،والتطبيق عليه .استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-61
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب الصرفية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-61
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)

المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-10
 oمعرفة الظواهر الصرفية  :حروف الزيادة ومواضغها  ،اوعًلل واوبدال  ،اودغاا  ،اومالة  ،الوقف.
 oمعرفة أمهية ذلك  ،واستخراجه من النصوص  ،والتطبيق عليه.

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع االلكةوين لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح وحتليل النصوص صرفياً .
-61

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسئولية

-61

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-61

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-66

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 - oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 - oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث.
 oتعل االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزاا والتحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

 -111وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -110استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -111طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-61

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .
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استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -63طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .

 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية التي يحضر فيها أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):
 oحضور أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوبون  ،الضعفاء)
هـ) مصــــادر التعلم
 -111الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
 شذا العرف ة فن الصرف للشيخ أمحد ا مًلو . -113المراجع األساسية :
 oشرح الشافية الرضي .
 oاملمتع ة التصريف ابن عصفور .
 oتيسري اوعًلل واوبدال  ،عبد العليم إبراهيم .
 oاملستقصى ة علم التصريف عبد اللطيف الطيب .
 -111الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .
 -111المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index

مكتبة املصطفى
موقع الوراق

http://www.almeshkat.net/books/index.php

مكتبة مشكاة اوسًلا

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

اجلمعية العلمية السعودية
للغة العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://pdfbooks.net/vb/login.php

شبكة الفصيح
منتديات الكتب املصورة

 -116مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة النحوية.
و) املرافـــق املطلوبة
حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعدة في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة
الكمبيوتر  ...إلخ )
 -111المرافق التعليمية :
 1قاعات درس مناسبة .
 1مقاعدة مرحية للطًلب .
 3أجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 4أجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
 -118أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مضغوطة.
 -111موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وصرفية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.

 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
األدب العباسي ()1
11011316

أ -حتديد املقرر واملعلومات العامة
 -160اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:
 -161السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -161البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-163

10511316

األدب العباسي ()1
ثًلث ساعات
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -161المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:
 -161المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -166المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -161مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي
للمؤسسة التعليمية

السادس
األب العباسي (10513050 )1

ب -األهــــــداف
 -66وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 معرفة مظاهر ا ياة السياسية واالجتماعية والعقلية ة العصر العباسي . اوملاا بالتطورات والتجديدات ة موضوعات الشعر القدمي . التعرف على بيئات الشعر العباسي . معرفة خنبة من الشعراء  ،واوملاا باجتاهاهتم . التعرف على جمموعة من األجناس النثرية  ،وروادها . حفظ وإتقان قدر معني من مناذج هذا العصر .صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
-67
 ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . ا ستخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها

ج) وصــــــــــف املقرر
األسبوع

ساعات االتصال

الموضوع

 -ا ياة السياسية واالجتماعية .

األول

3

 -ا ياة الثقافية .

الثاين

3

 -بيئات الشعر العباسي (العراق ـ ا جاز ـ مصر ـ الشاا) .

الثالث

3

 -التطور والتجديد ة األساليب واألفكار .

الرابع

3

 -التطور والتجديد ة الشعر .

الامس

3

 -الشعراء ة العصر العباسي الثاين وطوابعهم الفنية والفكرية

السادس

3

 -ابن الرومي والنزعة التشاؤمية .

السابع

3

 -املتنيب وإشكاالته املوضوعية والفنية .

الثامن

3

 -أبو العًلء املعر وفلسفته الشعرية .

التاسع

3

 -الصنوبر وشعر الوصف .

العاشر

3

 -النثر ة العصر العباسي الثاين أنواعه وخصائصه .

ا اد عشر

3

 -املقـ ــامات .

الثـاين عشر

3

 -اجلاحظ وأدبه .

الثالث عشر

3

 -أبو حيان التوحيد وكتاباته .

الرابع عشر

3

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب
الدروس الخاصة التعاوني أو االمتياز لطلبة
المحاضرة
التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
41=14×3

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
-66
 التعرف على مظاهر ا ياة السياسية واالجتماعية والعقلية ة العصر العباسي . التعرف على التجديدات ة موضوعات الشعر القدمي . التعرف على بيئات الشعر العباسي . التعرف على خنبة من الشعراء  ،واوملاا باجتاهاهتم . التعرف على جمموعة من األجناس النثرية  ،وعلى روادها . التعرف على مناذج من أدب هذا العصر .استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .
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 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب األدبية من خًلل النصوص.
-68

طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .

 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .
ب -المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)

o
o
o
o
o

1ـ ـ ـ ـ المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
القدرة على إدراك األثر السياسي واالجتماعي والعقلي على ا ركة األدبية ة هذا العصر .
القدرة على إدراك التجديدات ة الشعر القدمي .
القدرة على إدراك أثر البيئات على شعراء العصر العباسي .
القدرة على حتليل بعض نصوص املقامات والرسائل وفهمها .
نقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع االلكةوين لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها أدبياً .
-68

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-61

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-68

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المه ـ ـارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .
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طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 - oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 - oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث.
 oتعل االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزاا والتحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

 -168وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.

 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -161استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -110طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
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وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .
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استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -66طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترت يبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية التي يحضر فيها أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوبون  ،الضعفاء) .

 -111الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .

هـ) مصــــــادر التعلم

 تاريخ األدب العريب ـ العصر العباسي الثاين الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية -111المراجع األساسية :
 oأمراء الشعر العريب
 oموقف الشعر من الفن وا ياة ة العصر العباسي
 oالنثر الفين حىت القرن الرابع اهلجر
 oالشعر ة موكب ا ضارة
 oالشعر العباسي  ،الرؤية والفن

شوقي ضيف
حممد أبو األنوار

أنيس املقدسي
حممد زكي العشماو
زكي مبارك .
مصطفى الشكعة .
عز الدين إمساعيل .

 -113الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .
 -111المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -111مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة النحوية.
و) املرافــــــــق املطلوبة
حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعدة في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة
الكمبيوتر  ...إلخ )
 -116المرافق التعليمية :
 1قاعات درس مناسبة .
 1مقاعدة مرحية للطًلب .
 3أجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 4أجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .

 -111أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مضغوطة.
 -118موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وأدبية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات دورية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
األدب األندلسي
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 -111اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

.i

حتديد املقرر واملعلومات العامة
األدب األندلسي

 -180السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -181البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-181

10511318
ثًلث ساعات
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -183المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:
 -181المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -181المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):

السادس

 -186مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

ب -األهــــــداف
 -61وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 معرفة املراحل التارخيية لألندلس ومظاهر ا ياة السياسية واالجتماعية فيها . التعرف على ثقافة وأدب األندلسيني وأثر املشارقة فيهما. معرفة اجتاهات الشعر األندلسي وموضوعاته . معرفة الشعر الديين ة األندلس (املدائح النبوية والشعر الصوة ) . التعرف على األساليب الشعرية اجلديدة ة األندلس وأبرز شعرائها . معرفة األغراض النثرية األندلسية . حفظ قدر معني من مناذج هذا العصر .صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
-75
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها

ج) وصــــــــــف املقرر
األسبوع

ساعات االتصال

الموضوع

 -املراحل التارخيية ودورها ة تطور األدب .

األول

3

 -ا ياة السياسية واالجتماعية والثقافية ة األندلس .

الثاين

3

 -اجتاهات الشعر األندلسي وموضوعاته .

الثالث

3

الرابع

3

 أغراض الشعر األندلس ـ شعر الطبيعة . -رثاء املدن واملمالك الزائلة ـ املدح والسياسة .

الامس

3

 -الشعر الديين ة األندلس (املدائح النبوية والشعر الصوة ) .

السادس

3

الشعراء وطوابعهم الفنية ـ ابن زيدون وشعر الغزل .

السابع

3

 -ابن خفاجة وشعر الطبيعة .

الثامن

3

التاسع

3

العاشر

3

 -النساء الشواعر ة األندلس .

ا اد عشر

3

 -النثر األندلسي ـ أنواعه وخصائصه .

الثـاين عشر

3

 -رسالة التوابع والزوابع ابن شهيد األندلسي .

الثالث عشر

3

 -ابن زيدون ورسائله .

الرابع عشر

3

 -املوشحات األندلسية  ،بنيتها ومناذج منها وأبرز شعرائها .

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
الدروس الخاصة
المحاضرة
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
41=14×3

أخرى
ساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .

-61
 التعرف على املراحل التارخيية لألندلس . التعرف على ثقافة وأدب األندلسيني وأثر املشارقة فيهما. التعرف على اجتاهات الشعر األندلسي وموضوعاته والتجديد فيه . التعرف على أبرز األغراض الشعرية لديهم . معرفة األجناس النثرية عند األندلسيني . -التعرف على مناذج من أدب هذا العصر .

استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-10
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب بتحليل بعض الةاكيب األدبية من خًلل النصوص.

طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-11
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)

o
o
o
o

المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-11
القدرة على إدراك األثر االجتماعي والثقاة على ا ركة األدبية ة األندلس .
القدرة على دراسة الوضع االجتماعي وما صاحبه من أثر على األغراض الشعرية أده إىل التجديد .
القدرة على حتليل النتاج األديب األندلسي .
نقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع االلكةوين لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها أدبياً .
-11

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-10

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-11

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-11

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 - oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 - oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث.
 oتعل االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزاا والتحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

 -181وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:

 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -188استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -181طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-61

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-68

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -61طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان حضور أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية التي يحضر فيها أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوبون  ،الضعفاء)
 -110الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .

هـ) مصـــادر التعلم

 األدب األندلسي  ،موضوعاته وفنونه األدب األندلسي األدب األندلسي -111المراجع األساسية :
 oتاريخ األدب األندلسي
 oاملوشحات األندلسية
 oالزجل ة األندلس
 oدراسات ة النص الشعر
 oعصر الدول واومارات (األندلس)

مصطفى الشكعة
جودت الركايب
أمحد هيكل

إحسان عباس
حممد عناين
عبد العزيز األهواين
عبده بدو
شوقي ضيف

 -111الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .
 -113المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -111مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة النحوية.
و) املرافـق املطلوبة
حدد متطلبات ال مقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعدة في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة
الكمبيوتر  ...إلخ )
 -101المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .

 -101أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.
 -106موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وأدبية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب قي املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
تحليل النص األدبي
11013606

 -111اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:
 -116السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:

 .iحتديد املقرر واملعلومات العامة
حتليل النص األديب

10513656
ساعتان

 -111البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-118

اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -111المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:

السابع

 -300المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -301المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -301مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

ب -األهــــــداف
 -11وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 oالتعرف على مفهوا النص األديب .
 oتربية امللكة األدبية ة النظر إىل النص األديب .
 oوقوف الطالب على مناهج حتليل النص األديب .
 oتدريب الطالب على التحليل اجليد للنصوص األدبية .
 -13صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .

 -1الموضوعات المطلوب بحثها وشمولها:

ج-

وصـــــف املقرر
األسبوع

ساعات االتصال

الموضوع

 -مفهوا النص األديب (مناذج كاشفة) .

األول

1

 -مدخل إىل حتليل النص األديب .

الثاين

1

التحليل اللغو للنص األديب - .

الثالث

1

الرابع

1

الامس

1

 -التحليل النفسي للنص األديب .

السادس

1

 -التحليل االجتماعي للنص األديب .

السابع

1

 -التحليل التكاملي للنص األديب .

الثامن

1

 -النص األديب ونظرية التخيل .

التاسع

1

 -النص األديب ونظرية التلقي .

العاشر

1

 -النص األديب ونظرية التأويل .

ا اد عشر

1

الثـاين عشر

1

الثالث عشر

1

الرابع عشر

1

 -التحليل األسلويب للنص األديب .

 -مناذج تطبيقية .

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
الدروس الخاصة
المحاضرة
أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .

أخرى
الساعات املكتبية

حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
-11
 معرفة خصائص النص األديب . -التعرف على مناهج حتليل النص األديب .

وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .

استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-13
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب البًلغية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-11
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .

o
o
o
o

-11
القدرة على إدراك مفهوا النص األديب .
القدرة على التعامل مع النصوص األدبية حتليًل ونقدا .
القدرة على حتليل بعض األدبية واستخراج أهم مساهتما .
نقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها بًلغياً .
-11

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-
-13

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .

 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .
-11

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-11

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

 -303وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .

 -301استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -301طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-10

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-11

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -11طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي

طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )

األسبوع الامس

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

رقم التقييم
1

األسبوع المستحق

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .
هـ) مصــــــادر التعلم
 -306الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
عبد القادر أبو شريفة
 oمدخل إىل حتليل النص األديب
 oة الدراسة األدبية  ،تذوق النص األديب

عبد اهلل الطنطاو

 oحتليل النص األديب بني النظرية والتطبيق

حممد عبد الغين املصر

 oالتحليل األديب إجراءاته ومناهجه

كرمي زكي حساا الدين

 -301المراجع األساسية :
 oتذوق النص األديب

عز الدين املناصرة

 oالبًلغة والتحليل

أنطون مسعود البستاين

 oة الشعر العريب ا ديث حتليل وتذوق

إبراهيم عوض

 oة الشعر اجلاهلي حتليل وتذوق

إبراهيم عوض

 oدراسات ة النص الشعر

عبده بدو

 oاجتاهات البحث األسلويب

شكر عياد

 oاوبداع النفسي ة الشعر خاصة

مصطفى سويف

 - oمن الوجهة النفسية ة الشعر
 oالتحليل االجتماعي لألدب

حممد خلف اهلل
السيد ياسني

 -308الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .
 -301المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .

مكتبة املصطفى

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

موقع الوراق

http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
/http://www.imamu.edu.sa/arabiyah

مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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منتديات الكتب املصورة

 -310مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة النحوية.
و) املرافـق املطلوبة
 -311المرافق التعليمية :
 1قاعات درس مناسبة .
 1مقاعدة مرحية للطًلب .
 3أجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 4أجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
 -311أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.
 -313موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وبًلغية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .

 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
علم البديع
11011311

 -311اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

.i

حتديد املقرر واملعلومات العامة
علم البديع

 -311السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -316البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-311

10511314
ساعتان
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -318المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:
 -311المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -310المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -311مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

ب -األهــــــداف
 -11وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 -معرفة الطالب مبفهوا علم البديع ومنزلته من علوا البًلغة.

السادس

 إملاا الطالب بأشهر مباحث علم البديع . إجادة الطالب تطبيق مباحث علم البديع على النصوص - . -16صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
ج) وصــــــــــف املقرر
 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها :
الموضوع

األسبوع

ساعات االتصال

 -مفهوا البديع  ،أقسامه :اللفظي واملعنو ـ البديع بني الذاتية والعرضية .

األول

1

 -الطباق :معناه ة اللغة واالصطًلح  ،صوره :طباق اوجياب والسلب  ،طباق التدبيج  ،الطباق املعنو

الثاين

1

 -ما يلحق بالطباق ـ املقابلة  ،الفرق بينها وبني الطباق  ،بًلغة الطباق واملقابلة .

الثالث

1

 -مراعاة النظري  :معناه  ،التناسب اليايل  ،إيهاا التناسب  ،تشابه األطراف  ،وضوح التناسب ودقته .

الرابع

1

 -التورية  :معناها  ،أنواع التورية  ،بًلغة التورية .

الامس

1

 -املبالغة  :معناها ،آراء العلماء ة قبوهلا وردها  ،أقسامها  ،املقبول منها .

السادس

1

 -املشاكلة  :معناها ـ أنواعها ـ املشاكلة التحقيقية والتقديرية بًلغتها .

السابع

1

 -اللف والنشر  :أقسامه  ،بًلغته .

الثامن

1

 -التقسيم  :صوره  ،بًلغته ـ االستطراد .

التاسع

1

 -االقتباس والتضمني .

العاشر

1

 -اجلناس  :معناه ـ أنواعه :التاا ـ أنواع التاا .

ا اد عشر

1

 -اجلناس غري التاا  ،بًلغة اجلناس .

الثاين عشر

1

 السجع :مفهومه  ،معىن الفقرة والقرينة والفاصلة  ،أقسامه من حيث تساو فقره وعدا تساويها  ،شرط حسن السجع ،بًلغة السجع  ،وقوع السجع ة القرآن الكرمي .

الثالث عشر

1

الرابع عشر

1

-

-

 -مواضع التأنق  :براعة االستهًلل  ،حسن التخلص  ،براعة التاا

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
الدروس الخاصة
المحاضرة
أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .

-11

 التعرف على مفهوا علم البديع ومنزلته بني علوا البًلغة . التعرف على أشهر مباحث علم البديع واوملاا هبا . التعرف على آراء العلماء ة تقسيم البديع إىل لفظي ومعنو . التعرف على طرق حتليل الصور البديعية من خًلل النصوص .استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-16
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب البًلغية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-11
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)

o
o
o
o

المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-13
القدرة على إدراك املزايا البًلغية لعلم البديع .
القدرة على التعامل مع مباحث علم البديع .
القدرة على حتليل النصوص بديعياً .
نقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها بًلغياً .
-11

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-16

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-11

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-18

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

 -311وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -313استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -311طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 – oاملًلحظة واملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-13

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-11

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -11طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .

 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .
هـ) مصـــادر التعلم
 -311الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
عبد املتعال الصعيد
 بُغية اويضاحد .حممد أبو موسى
 -الصبغ البديعي

 -316المراجع األساسية :
 -مقدمة أسرار البًلغة

عبد القاهر اجلرجاين

 -علم البديع

د .بسيوىن فيود

 -علم البديع

د .عبد العزيز عتيق

 -من وجوه حتسني األساليب

د .حممد شاد

 -دراسات منهجية ة علم البديع

د .الشحات اجلند

 -الصورة البديعية بني النظرية والتطبيق

د .حفين شرف

 -311الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .
 -318المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .

مكتبة املصطفى

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

موقع الوراق

http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
/http://www.imamu.edu.sa/arabiyah
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منتديات الكتب املصورة

 -311مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
و) املرافق املطلوبة

 -101المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .

 -108أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.
 -101موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وبًلغية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:

o
o
o
o

دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
تنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
عقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.

-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

املستوى السابع
عدد املقررات1 :
جمموع الساعات 81 :ساعة
املقرر

رقمه

عدد الساعات

علم اللغة المقارن

11011101

1

النحو ()1

11011101

1

تطبيقات صرفية

11011103

1

أدب عصور الدول المتتابعة

11011113

1

الشعر العربي الحديث

11011101

3

بالغة القرآن والسنة

11011111

3

مناهج البحث

11011131

1

11011108

1

قضايا بالغية حديثة
اختياري حر ()1

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
علم اللغة المقارن
11011101

.i

حتديد املقرر واملعلومات العامة

 -330اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:
 -331السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -331ا لبرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-333

10514751

علم اللغة املقارن
ساعتان
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -331المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:
 -331المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -336المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -331مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي
للمؤسسة التعليمية

السابع
علم اللغة 10513651

ب -األهــــــداف
 -18وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 oتعريف الطالب بتاريخ علم اللغة املقارن واللغات السامية .
 oمعرفة مناهج علم اللغة املقارن .
 oالتعرف على القرابة اللغوية بني اللغة العربية واللغات السامية .
 oالتعرف على بعض الظواهر اللغوية ة اللغات السامية .
 -11صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .

 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها

ج) وصــــــــــف املقرر
األسبوع

ساعات االتصال

الموضوع

 oتاريخ علم اللغة املقارن والتعريف باللغات السامية .

األول

1

 oمنهج علم اللغة املقارن ومناهج الفروع األخره لعلم اللغة .

الثاين

1

الثالث

1

الرابع

1

 oالقرابة اللغوية بني اللغة العربية واللغات السامية (األفعال) .

الامس

1

 oاملشتقات .

السادس

1

 oالظواهر الصرفية (التعريف والتنكري ) .

السابع

1

 oاوفراد واجلمع .

الثامن

1

 oالتذكري والتأنيث .

التاسع

1

 oالضمائر بني اللغة العربية واللغات السامية .

العاشر

1

 oتكوين اجلملة بني اللغة العربية واللغات السامية .

ا اد عشر

1

 oنص عل دراسة لغوية مقارنة .

الثاين عشر

1

 oنص سرياين دراسة لغوية مقارنة .

الثالث عشر

1

 oالرموز الصوتية روف وحركات اللغات السامية .

 oمن األلفاظ األعجمية ة القرآن الكرمي ـ دراسة مقارنة .

الرابع عشر

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب
الدروس الخاصة التعاوني أو االمتياز لطلبة
المحاضرة
التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

1

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
-18

وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .

 oالتعرف على تاريخ اللغات السامية .
 oالتعرف على مناهج علم اللغة املقارن .
 oالتعرف على أوجه القرابة اللغوية بني اللغات السامية .
 oالتعرف على مكونات بعض نصوص اللغات السامية .
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-11
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب األدبية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-80
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .

ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
-11
 oالقدرة على إدراك مفهوا علم اللغة املقارن .

المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .

 oالقدرة على إدراك الظواهر اللغوية ة اللغات السامية .
 oالقدرة على دراسة وحتليل مناذج من اللغات السامية .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها أدبياً .
-80

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-11

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-80

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-81

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

 -338وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -331استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .

 -310طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-16

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى .
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-11

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -18طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .
هـ) مصــــادر التعلم

 -311الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
موسكايت  ،ترمجة د .مهد املخزومي
 مدخل إىل حنو اللغات السامية املقارن -تاريخ اللغات السامية

 -311المراجع األساسية :

إسرائيل ولفنسون

 oفقه اللغات السامية

كارل بروكلمان  ،ترمجة د .رمضان عبد التواب

 oأسس علم اللغة

ماريو با  ،ترمجة د .أمحد خمتار عمر

 oعلم اللغة العربية  ،مدخل تارخيي مقارن ة ضوء الةاث واللغات السامية

د .حممود فهمي حجاز

 oالقرآن ولغة السريان

د .أمحد حممد اجلمل

 oفقه اللغة املقارن

د .إبراهيم السامرائي

 oالساميون ولغاهتم

د .حسن ظاظا

 oمدخل إىل دراسة النحو العريب ة ضوء اللغات السامية

د .عبد اجمليد عابدين

 -313الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .
 -311المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -311مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص ممغنطة (  ( CDموسوعة األدب العريب.
و) املرافق املطلوبة
 -110المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
 -111أجهزة الكمبيوتر :

 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.
 -111موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وأدبية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات دورية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
النحو ()1
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 -316اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:
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حتديد املقرر واملعلومات العامة
النحو ()0

 -311السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -318البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-311

10514751
ساعتان
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -310المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:
 -311المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -311المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -313مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

السابع
النحو (10513651 )4

ب -األهــــــداف
 -81وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 التمييز بني أمساء األفعال واألصوات . التعرف على كيفية التوكيد . التفريق بني ما ينصرف وما ال ينصرف . التعمق ة معرفة أحوال الفعل املضارع . التعرف على أحكاا العدد وا كاية .صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
-81
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها .
 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها

ج) وصــــــــــف املقرر
األسبوع

الموضوع

ساعات االتصال

أمساء األفعال ـ أمساء األصوات

األول

1

نونا التوكيد

الثاني

1

الثالث

1

الرابع

1

الخامس

1

السادس

1

السابع

1

الثامن

1

التاسع

1

العاشر

1

ما ال ينصرف
إعراب الفعل املضارع (رفعه) .
نصب املضارع وعوامل نصبه .
جزا املضارع وعوامل جزمه.
أدوات الشرط اجلازمة وغري اجلازمة .

الحادي عشر

1

الثـاني عشر

1

ا كاية .

الثالث عشر

3

تطبيقات

الرابع عشر

3

العدد وكناياته .

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
الدروس الخاصة
المحاضرة
أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
-81
 oالتعرف على أمساء األفعال وأنواعها.
 oالتعرف على أحوال الفعل املضارع .
 oالتعرف على العدد وأحكامه .
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-81
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب النحوية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-83
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-11
 oإكساب الطالب قدرة على التفريق بني أمساء األفعال وأمساء األصوات .
 oمعرفة التحويًلت اليت تطرأ على الفعل املضارع.
 oنقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها حنوياً.
-83

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-81

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باللق العلمي املسؤول األمني أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-83

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-81

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 - oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 - oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث.
 oتعل االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزاا والتحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

 -311وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -311استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -316طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.

هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-11

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-80

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -81طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية التي يحضر فيها أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوبون  ،الضعفاء)
 -311الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
شرح ابن عقيل

هـ) مصــادر التعلم

 -318المراجع األساسية :
 oأوضح املسالك  :ابن هشاا .
 oالنحو الواة  :عباس حسن .
 oإعراب اجلمل وأشباه اجلمل  :فخر الدين قباوة .
 oالنحو التطبيقي  :عبده الراجحي .
 oالتدريبات اللغوية والقواعد النحوية  :أمحد خمتار عمر وآخرون .
 oجامع الدروس العربية  :للغًلييين .
 oالنحو املصفى  :حممد عيد .
 -311الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .

 -360المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
http://www.al-mostafa.com/index.htm

مكتبة املصطفى
موقع الوراق

http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
/http://www.imamu.edu.sa/arabiyah

مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -361مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة النحوية.
و) املرافــــــــق املطلوبة
حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعدة في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة
الكمبيوتر  ...إلخ )
 -113المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
 -111أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.
 -111موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغو .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.

-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
تطبيقات صرفية
11011103
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حتديد املقرر واملعلومات العامة

 -361اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:
 -363السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -361البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-361

10514753

تطبيقات صرفية
ساعتان
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -366المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:

السابع

 -361المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):

الصرف ()3 ، 1 ، 1

 -368المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -361مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

ب -األهــــــداف
 -81وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 oتطبيق مجيع القواعد الصرفية اليت درست ة مستويات الصرف.
 oوزن الكلمات  ،وتوضيح ما حدث فيها من إعًلل أو إبدال أو قلب ...إخل .
 oالتمييز بني الوحدات الصرفية املختلفة.
 oالتوجيه الصرة للنصوص اللغوية .
 -81صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .

 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها

ج) وصــــــــــف املقرر
الموضوع

األسبوع

ساعات
االتصال

األول

1

الثاني

1

الثالث

1

الرابع

1

الخامس

1

السادس

1

السابع

1

الثامن

1

التاسع

1

العاشر

1

الحادي عشر

1

الثاني عشر

1

الثالث عشر

1

الرابع عشر

1

(حسب اختيار أستاذ املقرر)
يتم تدريب الطًلب على مباحث صرفية مما درسوه من خًلل نصوص قرآنية ونبوية وأدبية  .مع توضيح ما يتعلق
بذلك من إشكاالت قد يتعرض هلا الطالب .

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
الدروس الخاصة
المحاضرة
أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
-81

وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .

 oالتعرف على مجيع القواعد الصرفية وتطبيقها .
 oالتعرف على طرق وزن الكلمات  ،وما حيدث ة بنية الكلمة من تقلبات وتغريات .

 oتأسيس قاعدةة علمية صرفية عميقة .
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-81
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات ,والتدريبات وتطبيق ذلك على نصوص خمتارة .
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-86
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة واوعراب .
 oاألنشطة املتنوعة ( ،أحباث وواجبات منزلية  ،تدريبات وأعمال فصلية)

ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-16
 oالقدرة على اوملاا جبميع القواعد الصرفية وتطبيقها .
 oالقدرة على تطبيق امليزان والصرة وتوضيح ما يطرأ على املفردات من تغري .
 oنقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا اختيار نصوص متنوعة ووزن مفرداهتا وبيان ما طرأ عليها .
-86

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة واختيار النصوص والتطبيق عليها.
 oاختبارات فصلية وهنائية.

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-81

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-86

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-81

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

 -310وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -311استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -311طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 – oاملًلحظة واملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-81

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-83

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -81طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .

 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .
هـ) مصــــــادر التعلم
 -313الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
خليل هنداو
مناذج تطبيقية
التدريبات اللغوية والقواعد النحوية

د .أمحد خمتار عمر

معجم مفردات اوعًلل واوبدال ة القرآن الكرمي

د .أمحد حممد الراط

التبيان ة تصريف األمساء

د .أمحد حسن كحيل

املغين ة تصريف األفعال

حممد عبد الالق عضيمة

املستقصى ة علم التصريف

د .عبد اللطيف الطيب

 -311المراجع األساسية :
 oكتب إعراب القرآن (التبيان أليب البقاء العكل  ،اجلدول ة إعراب القرآن للصاة  ،إعراب القرآن الكرمي وبيانه حملي الدين
الدرويش )
 oكتب إعراب الشعر (ختليص الشواهد البن هشاا  ،شرح شواهد اويضاح للفارسي ) .
 oالتطبيق الصرة

د .عبده الراجحي .

 oتصريف األفعال

حممد حميي الدين عبد ا ميد .

 oتصريف األفعال

عبد ا ميد عنة

 -311الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .
 -316المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -311مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
و) املرافـــق املطلـــوبة
 -116المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
 -111أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.
 -118موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وحنوية وصرفية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :

o
o
o
o
o
o
o
o

استطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
لقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
عقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
استضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
عقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
عقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
مناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
أدب عصور الدول المتتابعة
11011113

 -318اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

.i

حتديد املقرر واملعلومات العامة
أدب عصور الدول املتتابعة

 -311السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -380البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:

ساعتان
اللغة العربيــة

10511143

-381

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -381المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:

السابع

 -383المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -381المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -381مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي
للمؤسسة التعليمية

ب -األهــــــداف
 -81وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 oالوقوف على أحوال العصر السياسية والثقافية واالجتماعية والفكرية .
 oالوقوف على موسوعات العصور األدبية واللغوية .
 oالتعرف على أبرز أعًلا هذه العصور من الشعراء والكتّاب  ،ودراسة مناذج هلم .
 -88صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
ج) وصــــــــــف املقرر

 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها :

األسبوع

ساعات االتصال

الموضوع

ا ياة السياسية واالجتماعية .

األول

1

ا ياة الثقافية واألدبية .

الثاين

1

الثالث

1

الرابع

1

الامس

1

السادس

1

موضوعات الشعر ة هذا العصر  :املديح النبو .

السابع

1

الشعر الشعيب .

الثامن

1

الشعر التعليمي .

التاسع

1

العاشر

1

ا اد عشر

1

الثاين عشر

1

الثالث عشر

1

الرابع عشر

1

البيئات األدبية والثقافية .

املوسوعات األدبية .

أعًلا الشعراء واجتاهاهتم .

النثر األديب  :أنواعه وأعًلمه ومناذج منه .

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
الدروس الخاصة
المحاضرة
أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
-81

وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .

 oالتعرف على أحوال العصر السياسية والثقافية واالجتماعية والفكرية .
 oالتعرف على موسوعات العصور األدبية واللغوية .
 oالتعرف على أبرز أعًلا هذه العصور من الشعراء والكتّاب  ،ودراسة مناذج هلم .
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-88
 oاحملاضرات .
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب بالبحث ة أدب هذه العصور ومًلحظة ما يتميز به أدهبم .
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-81
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة واملناقشة .
 oاألنشطة املتنوعة .

ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-11
 oإكساب الطالب قدرة على الربط بني أدب هذه العصور وبني أحواله السياسية والثقافية واالجتماعية والفكرية .
 oالقدرة على التعامل مع موسوعات العصور األدبية واللغوية .
 oالتعرف على أبرز أعًلا هذه العصور من الشعراء والكتّاب  ،ودراسة مناذج هلم .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح وحتليل النصوص أدبياً .
-81

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة ودراسة النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-
-88

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-81

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-10

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

 -386وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -381استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -388طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-81

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى .
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-86

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -81طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1
1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10
%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .
هـ) مصــــــادر التعلم
 -381الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
د .حممد زغلول سًلا
 oاألدب ة العصر اململوكي
 oتاريخ األدب العريب ـ عصر الدول واومارات

د .شوقي ضيف

 oمطالعات ة الشعر اململوكي والعثماين

د .بكر شيخ أمني

 -310المراجع األساسية :
 oاألدب العريب من االحندار إىل االزدهار

د .جودت الركايب

 oاألدب ة العصر اململوكي والعثماين

د .حممد سليم سامل

 oاألدب اململوكي

د .بدو طبانة

 oتاريخ األدب العريب

أمحد حسن الزيات

 -311الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .
 -311المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://pdfbooks.net/vb/login.php

شبكة الفصيح
منتديات الكتب املصورة

 -313مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة األدبية.
و) املرافـق املطلوبة
 -111المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
 -110أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مضغوطة.
 -111موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وأدبية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :

o
o
o
o
o
o
o
o

استطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
لقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
عقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
استضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
عقد لقاءات دورية ملناقشة سبل التطوير.
االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
عقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
مناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
الشعر العربي الحديث
11011101

.i

 -311اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

حتديد املقرر واملعلومات العامة
الشعر العريب ا ديث

 -311السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -316البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-311

10514750

ثًلث ساعات
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -318المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:
 -311المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -100المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -101مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي
للمؤسسة التعليمية

ب -األهــــــداف

السابع

 -10وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 oتعريف الطالب بعوامل هنضة األدب وتطوره ة العصر ا ديث .
 oمعرفة مدارس األدب ة العصر ا ديث (اوحياء  ،الرومانسية) .
 oالتعرف على خنبة من شعراء املدارس  ،ودراسة مناذج من أشعارهم .
 -11صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها :

ج) وصــــــــــف املقرر
األسبوع

ساعات االتصال

الموضوع

األول

3

الثاين

3

الثالث

3

الرابع

3

 oمدرسة املهجر .

الامس

3

 oمدرسة أبوللو

السادس

3

السابع

3

الثامن

3

 oالشعر ا ر – مناذج تطبيقية

التاسع

3

 oقصيدة النثر :التسمية – الصائص الفنية وأعًلمها .

العاشر

3

ا اد عشر

3

الثاين عشر

3

الثالث عشر

3

الرابع عشر

3

 oعوامل هنضة األدب وتطوره ة العصر ا ديث .
 oالشعر اوحيائي  ،أعًلمه وقضاياه الفنية واملوضوعية .
 oالتيار الرومانسي  :مدرسة الديوان .

 oالشعر ا ر ـ الريادة – السياق التارخيي – قضاياه – خصائصه الشكلية

 oاملسرحية الشعرية .

 oمن أعًلا الشعر املعاصر ة الوطن العريب مع مناذج كاشفة .

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب
الدروس الخاصة التعاوني أو االمتياز لطلبة
المحاضرة
التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
41=14×3

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
-10

وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .

 oالتعرف على عوامل هنضة األدب ة العصر ا ديث .
 oالتعرف على مدارس األدب ة العصر ا ديث (اوحياء  ،الرومانسية) .
 oالتعرف على خنبة من شعراء املدارس  ،ودراسة مناذج من أشعارهم .
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-11
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب األدبية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسبـ ـ ـ ـ ـ ـة .
-11
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .

ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-18
 oالقدرة على إدراك عوامل هنضة األدب ة العصر ا ديث .
 oالقدرة على إدراك الفروق األدبية والثقافية بني مدارس األدب ة العصر ا ديث (اوحياء  ،الرومانسية) .
 oالقدرة على دراسة وحتليل مناذج من أشعار كل مدرسة .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها أدبياً .
-11

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .
ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-11

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-11

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-13

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

 -101وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -103استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -101طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-88

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى .
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-81

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:

 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .
 -10طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .
 -101الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
 -االجتاهات وا ركات ة الشعر العريب ا ديث

هـ) مصــــــادر التعلم
سلمى خضراء اجليوسي.

 -الشعر العريب املعاصر

عز الدين إمساعيل .

 -لغة الشعر العريب ا ديث

السعيد الورقي .

 -106المراجع األساسية :
 oالشعر العريب املعاصر  ،روائعه ومدخل لقراءته

الطاهر أمحد مكي

 oتطور األدب العريب ا ديث

أمحد هيكل

 oالشعر املسرحي ة األدب املصر املعاصر

كمال إمساعيل

 oمجاعة أبوللو

عبد العزيز الدسوقي

 -101الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .
 -108المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .

مكتبة املصطفى

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

موقع الوراق

http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
/http://www.imamu.edu.sa/arabiyah

مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -101مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص ممغنطة (  ( CDموسوعة األدب العريب.
و) املرافق املطلوبة
 -111المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
 -113أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.
 -111موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وأدبية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .

 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات دورية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
بالغة القرآن والسنة
11011111

 -110اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

 .iحتديد املقرر واملعلومات العامة
بًلغة القرآن والسنة

 -111السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -111البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-113

10511441

ثًلث ساعات
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -111المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:
 -111المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -116المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -111مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

السابع

ب -األهــــــداف
 -13وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 oوقوف الطالب على خصائص كل من األسلوب القرآين واألسلوب النبو .
 oتربية امللكة البًلغية لده الطالب حبيث يستطيع إدراك الفروق البًلغية القرآنية والنبوية .
 oوقوف الطالب على البيان النبو وأهم روافده .
 oتدريب الطالب على التحليل اجليد للنصوص القرآنية والنبوية وحسن فهمها بًلغياً
 -11صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
وصــــــــــف املقرر
ج-
 -1الموضوعات المطلوب بحثها وشمولها
األسبوع
الموضوع

ساعات االتصال

 -بيان القرآن  ،وأقوال العلماء ة إعجازه .

األول

3

 -اوعجاز البًلغي  ،وبيان كيفية التعامل مع شواهد القرآن من الوجهة البًلغية .

الثاين

3

 -نظرية النظم ودورها ة إعجاز القرآن .

الثالث

3

 -بيان أهم خصائص التعبري القرآين (الكلمة ـ اجلملة ـ األسلوب) .

الرابع

3

 -حتليل بعض النصوص القرآنية واستخراج أهم مسات التصوير القرآين .

الامس

3

 -القصص القرآين .

السادس

3

 -حتليل قصة قرآنية .

السابع

3

 -خصائص البًلغة النبوية .

الثامن

3

 -فصاحة املفردة ة البيان النبو وأهم خصائصها .

التاسع

3

 -خصائص الةاكيب ة البيان النبو .

العاشر

3

ا اد عشر

3

 -التشبيهات النبوية وقيمتها البًلغية .

الثـاين عشر

3

 -الكنايات النبوية ومساهتا البًلغية .

الثالث عشر

3

 -احملسنات ودورها ة إبرازها مجاليات البيان النبو .

الرابع عشر

3

 -اجملازات النبوية وما تفردت به من خصائص .

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب
الدروس الخاصة التعاوني أو االمتياز لطلبة
المحاضرة
التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
41=14×3

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حي تاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
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 معرفة خصائص كل من البيان القرآين والبيان النبو . التعرف على دالالت الةكيب من خًلل تطبيقات من القرآن والسنة .استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .
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 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب البًلغية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-11
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .

ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)

o
o
o
o

المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-11
القدرة على إدراك الفروق البًلغية القرآنية والنبوية .
القدرة على التعامل مع شواهد القرآن من الوجهة البًلغية .
القدرة على حتليل بعض النصوص القرآنية والنبوية  ،واستخراج أهم مساهتما .
نقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها بًلغياً .
-11

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

-11

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

-11

استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .

-16

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)

 -118وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .

 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -111استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -110طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-11

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .
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استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -13طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .
مصــــــادر التعلم

 -111الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
د /أمحد بدو
 من بًلغة القرآنالرافعي
 -إعجاز القرآن والبًلغة النبوية

 -111المراجع األساسية :
 البيان والتبيني التصوير الفين البًلغة العالية النبأ العظيم النظم الفين ة القرآن الكرمي التصوير الفين ة ا ديث النبو دليل الفا ني ا ديث من الوجهة البًلغية شرح أحاديث من صحيح البخار السنة بيانا للقرآنالبًلغة النبوية
جماز القرآن
اجملازات النبوية

اجلاحظ (حديثه عن بًلغة النبوة )
سيد قطب
عبد املتعال الصعيد
د /حممد عبد اهلل دراز
عبد املتعال الصعيد
د /حممد لطفي الصباغ
ابن عًلن
د /عز الدين السيد
د /حممد أبو موسى
د /إبراهيم الويل
د /صباح دراز
أبو عبيدة
الشريف الرضي -

 -113الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .
 -111المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -111مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة النحوية.
و) املرافـق املطلـوبة

 -116المرافق التعليمية :
 1قاعات درس مناسبة .
 1مقاعدة مرحية للطًلب .
 3أجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 4أجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
 -111أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.
 -118موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وبًلغية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
مناهج البحث
11011131

 -111اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة

 -130السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -131البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-131

10511439

مناهج البحث
ساعتان
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -133المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:
 -131المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -131المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -136مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

السابع
مهارات كتابة البحث واملقال

ب) األهــــــداف
 -16وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
التعرف على مجلة من املصطلحات املتصلة بالبحث العلمي ة اللغة واألدب .
االطًلع على خطوات البحث العلمي وترتيباهتا  ،وأسس البحث اجليد .
التعرف على كيفية اختيار موضوع البحث اختياراً صحيحاً .
الوقوف على املناهج األساسية ة البحث العلمي .
صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
-97
 ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . إطًلع الطًلب على جمموعة من األحباث املتنوعة (أدبية وعلمية) وإجراء مقارنات بينها . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها

ج) وصــــــــــف املقرر
الموضوع

األسبوع

ساعات
االتصال

 -الفرق بني العلم واملعرفة  /مسات التفكري العلمي .

األول

1

 -مفاهيم منهجية  :االستدالل  /االستنباط  /االستقراء  /القياس .

الثاني

1

الثالث

1

الرابع

1

 -الفرق بني املنهج والنظرية والفرض العلمي .

 -املناهج األساسية  :املنهج االستنباطي  /املنهج االستقرائي  /املنهج االسةداد .

الخامس

1

 -املنهج  :التارخيي  /االجتماعي  /النفسي ة األدب .

السادس

1

 -املناهج البنيوية وما بعد البنيوية .

السابع

1

 -املنهج  :املعيار  /املقارن ة اللغة .

الثامن

1

 -املنهج  :التارخيي  /الوصفي ة اللغة .

التاسع

1

 -معىن البحث وشروطه .

العاشر

1

 -خطوات البحث العلمي .

الحادي عشر

1

 -حتقيق املخطوطات .

الثـاني عشر

1

الثالث عشر

1

الرابع عشر

1

 -الشروط العامة لكتابة البحث العلمي ولتحقيق املخطوطات .

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب
الدروس الخاصة التعاوني أو االمتياز لطلبة
المحاضرة
التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم :
أ  -الم ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ــة

o
o
o
o

وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
-16
التعرف على مجلة من املصطلحات املتصلة بالبحث العلمي ة اللغة واألدب .
االطًلع على خطوات البحث العلمي وترتيباهتا  ،وأسس البحث اجليد .
التعرف على كيفية اختيار موضوع البحث اختياراً صحيحاً .
إخراج البحث ة صورة متكاملة حسب إلطوات املرسومة لذلك .

-11
o
o
o
o

o
o
o
o

استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

احملاضرات.
ا وار واملناقشات .
تكليف الطًلب حبل بأحباث أدبية وعلمية .
االطًلع على جمموعة أحباث خمتلفة ومتنوعة  ،وإخضاعها للنقد .
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .

-18
االختبارات التحريرية والشفوية.
األسئلة واملناقشة .
املناشط الكتابية .
استعراض جمموعة أحباث علمية ونقدها

ب  -المهـ ـ ـ ــارات المعرفيـ ـ ـ ــة (اإلدراكيـ ـ ـ ـ ــة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-30
 .aإكساب الطالب قدرة لإلملاا جبميع املصطلحات املتصلة بالبحث العلمي ة اللغة واألدب .
 .bالقدرة على تطبيق خطوات علمية وجناز البحث .
 .cاكتساب قدرة تساعد على اختيار موضوع البحث اختياراً صحيحاً .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع االلكةوين لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا استعراض أحباث علمية  ،وتقفي خطوات ترتيبها .
-18

طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

o
o
o
o

املشاركة ة قاعة الدرس.
تقدمي األنشطة والبحوث .
اختبارات فصلية وهنائية .
استعراض رسائل علمية ودراستها .

o
o
o
o

 -11وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها.
 تطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر . تطوير قدرة الطالب على البحث والنقد والتعامل مع أعمال اآلخرين . تنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا رأ اآلخرين . -التحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .

ج  -مه ـ ــارات العالقات الشخصي ـ ـ ــة والمسئولية

 -18استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .
-11

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:

 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث.
 oتعل االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزاا والتحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)
 -131وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -138استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -131طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة واملتابعة..
هـ  -المهارات الحركية (إن كان ـ ـ ـ ــت مطلوب ـ ـ ـ ــة)
 -11وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى والنقد والتعبري الصحيح .
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .
 -11استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .
 -16طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية التي يتواجد فيها أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):

 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوبون  ،الضعفاء)
هـ) مصــــــادر التعلم

 -110الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
شوقي ضيف .
 البحث األديب طبيعته ومناهجه وأدواتهد .عبد املنعم عبد اهلل حممد .
 البحث اللغو أصوله ومناهجهعبد السًلا هارون
 حتقيق النصوص ونشرها -111المراجع األساسية :
 oمصادر أصول اللغة
 oمنهج البحث وحتقيق النصوص
 oمنهج البحث األديب
 oالبحوث األدبية مناهجها ومصادرها
 oكتابة البحث العلمي

د .عبد الفتاح اللكاو .
د .حيىي اجلبور .
د .علي جواد الطاهر .
د .حممد عبدا ملنعم خفاجي .
د .عبد الوهاب أبو سليمان .

 -111الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .
 -113المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمع ة العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -111مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص ممغنطة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص ممغنطة (  ( CDاملوسوعة العربية .
و) املرافــــــــق املطلوبة

حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعدة في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة
الكمبيوتر  ...إلخ )
 -111المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
 -116أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مضغوطة.
 -111موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وأدبية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ذ) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات (عقد لقاءات حبثية) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب قي املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.

-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.

 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
قضايا بالغية حديثة
اختياري حر ()1
11011108

 -111اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

 .iحتديد املقرر واملعلومات العامة
قضايا بًلغية حديثة
اختيار حر ()1

 -116السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -111البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-118

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

ساعتان
اللغة العربيــة

10514758

 -111المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:

السابع

 -110المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -111المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -111مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

ب -األهــــــداف
 -11وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 oوقوف الطالب على مفهوا مصطلح األسلوبية .
 oوقوف الطالب على نظرية النظم وأثرها ة النقد ا ديث .
 oتدريب الطالب على التحليل اجليد للنصوص حسب النظريات ا ديثة .
 -100صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
وصــــــــــف املقرر
ج-
 -1الموضوعات المطلوب بحثها وشمولها
األسبوع
الموضوع
 -األسلوبية وتطبيقاهتا (حول املصطلح) .

األول

 -دراسة أسلوبية لسورة قرآنية .

الثاين

ساعات االتصال
1
1

1

 -دراسة أسلوبية ديث نبو .

الثالث

 -دراسة أسلوبية لقصيدة شعرية .

الرابع

1

الامس

1

 -نظرية النظم وآثارها ة قضايا النقد ا ديث

السادس

 -بًلغة الطاب (حول املصطلح) .

السابع

 -تطبيقات على الطاب القرآين والنبو .

الثامن

 -تطبيقات على الطاب املعاصر .

التاسع

 -بًلغة السرد (حول املصطلح) .

العاشر

 -السرد القرآين وأثره ة األدب .

ا اد عشر

 -مناذج تطبيقية من السرد املعاصر .

الثـاين عشر

 -التناص (املفهوا قدميا وحديثا) .

الثالث عشر

 -مناذج تطبيقية متنوعة .

الرابع عشر

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
الدروس الخاصة
المحاضرة
أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
-11
 معرفة مفهوا مصطلح األسلوبية . التعرف على نظرية النظم وأثرها ة النقد ا ديث .استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .

1
1
1
1
1
1
1

الساعات املكتبية

 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم

-100
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب البًلغية من خًلل النصوص.

1

أخرى

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر

-101

1

 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-31
 oالقدرة على حتديد املصطلحات البًلغية ا ديثة .
 oالقدرة على التعامل مع النصوص القرآنية والنبوية وحتليلها وفق املعطيات البًلغية ا ديثة.
 oنقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها بًلغياً .
 -101طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

 -100وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .
 -101استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .
 -101طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)
 -113وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .

 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -111استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -111طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
-11

وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

-18

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -11طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .
هـ) مصــــــادر التعلم

 -116الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
د /حممد عبد املطلب
 oاألسلوب واألسلوبية
د/أمحد مطلوب
 oمناهج بًلغية
 -111المراجع األساسية :

 oدالئل اوعجاز
 oقضايا بًلغية
 oالتناص ة الشعر العريب ا ديث

عبد القاهر اجلرجاين
بثينة املصر  ،أمحد حممود
د /حصة عبد اهلل سيد الباد

 -118الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .
 -111المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
 oموقع اللغة العربية تعل ًما
ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
http://www.al-mostafa.com/index.htm

مكتبة املصطفى
موقع الوراق

http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
/http://www.imamu.edu.sa/arabiyah

مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -160مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة النحوية.
و) املرافق املطلوبة
 -161المرافق التعليمية :
 1قاعات درس مناسبة .
 1مقاعدة مرحية للطًلب .
 3أجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 4أجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
 -161أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.
 -163موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وبًلغية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:

o
o
o
o

اختبارات فصلية .
اختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
اختبارات تقوميية مستمرة.
أنشطة منزلية وتدريبات.

-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوبات تدريس املقرر.

املستوى الثامن
عدد املقررات1 :
جمموع الساعات 81 :ساعة
املقرر

رقمه

عدد الساعات

قضايا لسانية

11011801

1

تطبيقات نحوية

11011801

3

األدب السعودي

11011138

3

النثر العربي الحديث

11011801

3

األدب المقارن

11011801

1

النقد األدبي الحديث

11011806

3

مشروع بحث

11011111

1

11011808

1

قضايا نحوية وصرفية حديثة
اختياري حر ()3

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
قضايا لسانية
11011801

اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:
السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:

 .iiحتديد املقرر واملعلومات العامة
قضايا لسانية

10514851
ساعتان

البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:

اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:
المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:
المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية

ب -األهــــــداف
 -101وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 oوقوف الطالب على مفهوا اللسانيات وموضوعها ومراحلها .
 oمعرفة الفنولوجيا الوظيفية وتطبيقاهتا .
 oمعرفة الطالب للسانيات التداولية وتطبيقاهتا .
 -103صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
ج) وصــــــــــف املقرر

الثامن

 -1الموضوعات المطلوب بحثها وشمولها :

الموضوع

 تعريف اللسانيات  ،وموضوع الدرس اللساين  ،ومراحل اللسانيات . الفونولوجيا الوظيفية وتطبيقاهتا على اللغة العربية (حملة تارخيية) اختيار قضية للدراسة . اللسانيات التداولية وتطبيقاهتا على اللغة العربية (حملة تارخيية) . اختيار قضية للدراسة على املوضوع السابق . اللسانيات التوليدية التحويلية وتطبيقاهتا على اللغة العربية (حملة تارخيية) . اختيار قضية للدراسة على املوضوع السابق . -لسانيات النص وحتليل الطاب ة اللغة العربية (حملة تارخيية) .

 -اختيار قضية للدراسة على املوضوع السابق .

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
الدروس الخاصة
المحاضرة
أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

األسبوع

ساعات االتصال

األول

1

الثاين

1

الثالث

1

الرابع

1

الامس

1

السادس

1

السابع

1

الثامن

1

التاسع

1

العاشر

1

ا اد عشر

1

الثـاين عشر

1

الثالث عشر

1

الرابع عشر

1

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
-101
 معرفة مراحل اللسانيات اليت مرت هبا . التعرف على مفهوا الفنولوجيا الوظيفية.-103

استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب البًلغية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-101
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)

o
o
o
o

المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-31
القدرة على إدراك اللسانيات التوليدية والتحويلية .
القدرة على إدراك عًلقة اللسانيات بتحليل الطاب .
القدرة على حتليل بعض النصوص حتليًل لسانيا .
نقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها لسانياً.
 -101ط ـ ـرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

 -103وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .
 -101استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .
 -101طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .

د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)
 -161وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -161استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -166طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
 -100وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .
 -101استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .
 -101طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .

 -161الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
 اللسانيات واللغة العربية النحو الوظيفي -قضايا لسانية

هـ) مصــــــادر التعلم
د عبد القادر الفاسي الفهر
د .أمحد املتوكل
د .عبد العزيز العمار

 -168المراجع األساسية :
 التداولية عند علماء العرب علم النص إشكاالت النص األحناء النسبية ة الصوتيات العربية والغربية الفونولوجيا التوليدية املتعددة األبعاد مدخل للصواتة التوليدية -مدارس اللسانيات

د .مسعود صحراو
د .سعيد حسن حبري
د .مجعان عبد الكرمي
د .حممد األوزاعي
د .مصطفى بو عناين
د .مصطفى بو عناين
إدريس السغروشي
جفر سامسون

 -161الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .
 -110المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -111مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة النحوية.
و) املرافق املطلوبة
 -111المرافق التعليمية :
 1قاعات درس مناسبة .
 1مقاعدة مرحية للطًلب .
 3أجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .

4

أجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .

 -113أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.
 -111موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وبًلغية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
تطبيقات نحوية
11011801

 -111اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

.i

حتديد املقرر واملعلومات العامة
تطبيقات حنوية

 -116السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -111البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-118

10514851

ثًلث ساعات
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -111المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:
 -180المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -181المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -181مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

ب -األهــــــداف
 -101وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 oتطبيق مجيع القواعد النحوية اليت درست ة مستويات النحو .

الثامن
النحو ()0 ، 4 ، 3 ، 1 ، 1

 oإعراب مجيع الكلمات واجلمل من خًلل النصوص اليت تدرس .
 oتدريب الطالب على إعراب املفردات واجلمل .
 -106صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . اوكثار من التدريبات واملسائل النحوية . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:

ج) وصــــــــــف املقرر
الموضوع

(حسب اختيار أستاذ املقرر)
يتم تدريب الطًلب على مباحث حنوية مما درسوه من خًلل نصوص قرآنية ونبوية وأدبية  .مع
توضيح ما يتعلق بذلك من إشكاالت قد يتعرض هلا الطالب وبيان اوعراب والقواعد

 -1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
الدروس الخاصة
المحاضرة
أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
41=14×3

األسبوع

ساعات االتصال

األول

3

الثاين

3

الثالث

3

الرابع

3

الامس

3

السادس

3

السابع

3

الثامن

3

التاسع

3

العاشر

3

ا اد عشر

3

الثاين عشر

3

الثالث عشر

3

الرابع عشر

3

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
-101

وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .

 oالتعرف على مجيع القواعد النحوية وتطبيقها .
 oالتعرف على أوجه إعرابية تتعلق بالكلمات وا روف واجلمل .
 oتأسيس قاعدة علمية حنوية عميقة .
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-106
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات ,والتدريبات وتطبيق ذلك على نصوص خمتارة .
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-101
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة واوعراب .
 oاألنشطة املتنوعة ( ،أحباث وواجبات منزلية  ،تدريبات وأعمال فصلية)

ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-33
 oالقدرة على اوملاا جبميع القواعد النحوية وتطبيقها .
 oالقدرة على إعراب كل ما يتعلق بالكًلا (الكلمات وا روف واجلمل) .
 oنقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا اختيار نصوص متنوعة وإعراهبا ووزن مفرداهتا وبيان ما طرأ عليها .
 -101طـ ــرق تقييـ ـم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة واختيار النصوص والتطبيق عليها.
 oاختبارات فصلية وهنائية.

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

 -106وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .
 -101استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .
 -108طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)
 -183وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -181استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -181طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 – oاملًلحظة واملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
 -103وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .
 -101استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .
 -101طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:

 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .
هـ) مصــــــادر التعلم
 -186الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
د .عبده الراجحي
 التطبيق النحواملورد النحو

د .فخر الدين قباوة

دروس ة اوعراب

د .عبده الراجحي

الطريق إىل صنعة اوعراب مع التطبيق

د .رياض الواا

دروس ة صنعة اوعراب

د .رياض الواا

إعراب اجلمل وأشباه اجلمل

د .فخر الدين قباوة

 -181المراجع األساسية :
 oمغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشاا .
 oكتب إعراب ا لقرآن (التبيان أليب البقاء العكل  ،اجلدول ة إعراب القرآن للصاة  ،إعراب القرآن الكرمي وبيانه حمي الدين
الدرويش )
 oكتب إعراب الشعر (ختليص الشواهد البن هشاا  ،شرح شواهد اويضاح للفارسي ) .
 oإعراب ا ديث النبو ـ للعكل .

 -188الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .

 -181المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
http://www.al-mostafa.com/index.htm

مكتبة املصطفى
موقع الوراق

http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
/http://www.imamu.edu.sa/arabiyah

مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -110مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
و) املرافق املطلوبة
 -118المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
 -111أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.
 -130موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وحنوية وصرفية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:

 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.

-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
األدب السعودي
11011138

 -111اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

.i

حتديد املقرر واملعلومات العامة
األدب السعود

 -111السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -113البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-111

10511438

ثًلث ساعات
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -111المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:
 -116المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -111المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -118مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

الثامن

-

ب -األهــــــداف
 -108وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
الوقوف على عوامل هنضة األدب السعود الداخلية والارجية .
التعرف على موضوعاته من خًلل األجناس واألنواع األدبية الشعرية والنثرية .
التعرف على أعًلا هذه األنواع الشعرية والنثرية وأعماهلم .
 -159صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .

 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها

ج) وصــــــــــف املقرر
الموضوع

األسبوع

ساعات
االتصال

 -عوامل هنضة األدب السعود .

األول

3

 -عوامل هنضة األدب السعود  ،وفضاؤه .

الثاني

3

 -االجتاهات الفنية للشعر السعود  :الشعر اوحيائي وقضاياه وظواهره الفنية واملعنوية .

الثالث

3

 -أعًلمه (ابن عثيمني ،الغزاو  ،ابن مخيس  ،حسني سرحان )

الرابع

3

 -الشعر الرومانسي  ،قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية .

الخامس

3

 -أعًلمه(:حممد حسن فقي ،حسني سراج ،طاهر زخمشر  ،عبداهلل الفيصل ،حيىي توفيق ،غاز القصييب)

السادس

3

 -االجتاه ا ديث  :قضاياه وظواهره  ،الفنية واملعنوية .

السابع

3

الثامن

3

 -أنواع الشعر السعود  :الشعر التعليمي  ،والشعر امللحمي  ،والشعر املسرحي  ،األعًلا واألعمال .

التاسع

3

 -املقالة ،أدب الرحلة  ،النشأة والتطور  ،واألعًلا .

العاشر

3

الحادي عشر

3

 أعًلمه ( :جذوره عند العواد  ،العلي  ،القصييب ،الدميين ،الصيخان ) . -قصيدة النثر وقضاياها الفنية واملعنوية وأعًلمها .

 -الرواية السعودية  ،نشأهتا وأنواعها وأعًلمها .

 -الرواية الفنية .

الثـاني عشر

3

 -القصة القصرية  ،نشأهتا وتطورها وأعًلمها وأنواعها .

الثالث عشر

3

السرية الذاتية  ،نشأهتا وتطورها  ،وأعًلمها .

الرابع عشر

3

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
الدروس الخاصة
المحاضرة
أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
41=14×3

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم :
أ  -الم ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ــة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
-108
التعرف على عوامل هنضة األدب السعود الداخلية والارجية .
التعرف على موضوعاته من خًلل األجناس واألنواع األدبية الشعرية والنثرية .
التعرف على أعًلا هذه األنواع الشعرية والنثرية وأعماهلم .

-

-101

استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب باختيار بعض األعمال جملموعة من األعًلا وحتليلها ومعرفة اجتاهاهتم .

o
o
o
o

طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .

-110
االختبارات التحريرية والشفوية.
األسئلة واملناقشة .
األنشطة الكتابية واملقالية .
استعراض جمموعة من أعمال األدباء وحتليلها .

ب  -المهـ ـ ـ ــارات المعرفيـ ـ ـ ــة (اإلدراكيـ ـ ـ ـ ــة)

-

المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-31
القدرة على إدراك أثر العوامل الداخلية والارجية على هنضة األدب السعود .

-

القدرة على الربط بني موضوعات األدب السعود وبني األعًلا من خًلل األجناس واألنواع األدبية الشعرية والنثرية .
القدرة على حتليل طائفة من األعمال الشعرية والنثرية والتعرف على اجتاهات أصحاهبا .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع االلكةوين لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا استعراض أعمال أدبية وحتليلها .

o
o
o
o

 -110طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

املشاركة ة قاعة الدرس.
تقدمي األنشطة والبحوث .
اختبارات فصلية وهنائية .
استعراض طائفة من األعمال وحتليلها .

ج  -مه ـ ــارات العالقات الشخصي ـ ـ ــة والمسؤولية
 -101وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 تطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر . تطوير قدرة الطالب على البحث والنقد والتعامل مع أعمال اآلخرين . تنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين . التحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية . -110استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .
 -111طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث.
 oتعل االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزاا والتحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)
 -111وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -100استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -101طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .

 - oاملًلحظة واملتابعة..
هـ  -المهارات الحركية (إن كان ـ ـ ـ ــت مطلوب ـ ـ ـ ــة)
 -106وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى والتعبري والتحليل الصحيح .
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .
 -101استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرات  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .
 -108طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية التي يحضر فيها أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوبون  ،الضعفاء)
 -101الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
 .aا ركة األدبية ة اململكة العربية السعودية
 .bاألدب ا جاز بني التقليد والتجديد
 .cاألدب السعود

هـ) مصــــــادر التعلم
د .بكر شيخ أمني
د .إبراهيم الفوزان
د .بكر شيخ أمني

 -103المراجع األساسية :
o
o
o
o
o
o

األدب العريب السعود
فن الرواية ة اململكة العربية السعودية
فن السرية الذاتية ة اململكة العربية السعودية
فن املقالة ة اململكة العربية السعودية
الشعر ا ديث ة اململكة العربية السعودية
املوجز ة تاريخ األدب السعود

د .حممد الشنطي
د.حممد السيد ديب
د .عبداهلل ا يدر
د .حممد العوين
د .عبداهلل ا امد
د .عمر الساسي

o
o
o
o

القصة القصرية املعاصرة ة اململكة العربية السعودية
فن الرواية ة اململكة العربية السعودية
فن القصة ة األدب السعود ا ديث
املؤمترات والدوريات والندوات الاصة باألدب السعود

د .حممد صاحل الشنطي
د .حممد صاحل الشنطي
د .منصور ا ازمي

 -101الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .
 -101المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
http://www.al-mostafa.com/index.htm

مكتبة املصطفى
موقع الوراق

http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
/http://www.imamu.edu.sa/arabiyah

مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -106مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة األدبية .
و) املرافق املطلوبة
 -131المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
 -131أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مضغوطة.
 -133موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وأدبية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني

 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليلصعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
النثر العربي الحديث
11011801

 -101اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

.i

حتديد املقرر واملعلومات العامة
النثر العريب ا ديث

 -108السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -101البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-110

10514854

ثًلث ساعات
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -111المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:
 -111المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -113المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -111مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي
للمؤسسة التعليمية

الثامن

ب -األهــــــداف
 -111وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 oتعريف الطالب بعوامل تطور النثر ة العصر ا ديث .
 oمعرفة األنواع النثرية وتطورها ة العصر ا ديث .
 oالتعرف على مفهوا فن السرية الذاتية والغريية .
 -111صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها :

ج) وصــــــــــف املقرر
الموضوع

 oعوامل تطور النثر ة العصر ا ديث .
 oأنواع النثر  :املقال مفهومه ونشأته وتطوره وأنواعه .
 oالرواية العربية ا ديثة  ،مفهومها ونشأهتا وتطورها وخصائصها الفنية .
 oالرواية العربية ـ مناذج خمتارة .
 oالقصة القصرية  ،مفهومها ونشأهتا وتطورها وخصائصها الفنية .

 oالقصة القصرية جدا  ،مفهومها ونشأهتا وتطورها وخصائصها الفنية .

األسبوع

ساعات االتصال

األول

3

الثاين

3

الثالث

3

الرابع

3

الامس

3

السادس

3

السابع

3

الثامن

3

التاسع

3

العاشر

3

ا اد عشر

3

 oالسرية الذاتية والغريية .

الثاين عشر

3

 oأدب الرحًلت .

الثالث عشر

3

 oمن أعًلا النثر ة العصر ا ديث .

الرابع عشر

3

 oاملسرحية النثرية  ،مفهومها  ،ونشأهتا  ،وتطورها  ،وخصائصها الفنية .

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب
الدروس الخاصة التعاوني أو االمتياز لطلبة
المحاضرة
التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
41=14×3

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
-111

وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .

 oالتعرف على أنواع النثر ومًلمح تطوره .
 oالتعرف على الصائص الفنية للقصة والرواية .
 oالتعرف على مفهوا السرية الذاتية والغريية وأهم خصائصها .
 oالتعرف على مفهوا أدب الرحًلت وخصائصه .
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-111
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب األدبية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-113
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.

 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكيـ ـ ـ ـة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-31
 oالقدرة على إدراك أنواع النثر ومًلمح تطوره .
 oالقدرة على إدراك الصائص الفنية للقصة والرواية .
 oالقدرة على دراسة وحتليل مناذج من النثر الفين .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها أدبياً .
 -113طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

 -111وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .
 -113استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .
 -111طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)
 -111وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:

 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -116استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -111طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
 -101وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى .
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .
 -110استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .
 -111طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .

 -118الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
أنيس املقدسي
 -الفنون األدبية وأعًلمها

هـ) مصــــــادر التعلم

 ة األدب ا ديث -فن املقالة

عمر الدسوقي
عبد العزيز الدسوقي

 -111المراجع األساسية :

 oتطور الرواية العربية ا ديثة  ،عبد احملسن طه بدر .
 oاجتاهات القصة القصرية ة األدب العريب املعاصر  ،السعيد الورقي .
 oفن القصة القصرية  ،رشاد رشد .
 oالةمجة الذاتية ة األدب العريب ا ديث  ،حيىي عبد الدامي .
 oاملسرحية  ،د .عبدالقادر القط .

 -110الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .
 -111المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
لما
ً
 oموقع اللغة العربية تع ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -111مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص ممغنطة (  ( CDموسوعة األدب العريب.
و) املرافق املطلوبة
 -131المرافق التعليمية :

o
o
o
o

قاعات درس مناسبة .
مقاعدة مرحية للطًلب .
أجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
أجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .

 -131أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.
 -136موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وأدبية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات دورية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
األدب المقارن

11011801

 -113اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة

 -111السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -111البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-116

10514850

األدب املقارن
ساعتان
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -111المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:
 -118المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -111المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):

الثامن

 -130مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي
للمؤسسة التعليمية

ب -األهــــــداف
 -111وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 oتعريف الطالب مبفهوا األدب املقارن .
 oمعرفة أشهر املذاهب األدبية وكيفية انتقاهلا بني املذاهب املختلفة .
 oمعرفة األدب الواقعي األوريب وتأثريه على اآلداب املختلفة .
 oاوملاا مبوضوعات األدب املقارن .
 oالتعرف على دور الةمجة ة نقل األفكار بني اآلداب .
 oاوحاطة باملدارس الغربية ومده التأثر والتأثري بينها وبني األدب العريب.
 oالتعرف على األثر الذ تركته السري العربية ة اآلداب األوربية .
 oمعرفة التطور القصصي والروائي العاملي وأثره على أدبنا العريب .
 -111صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .

 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها :

ج) وصــــــــــف املقرر

الموضوع

األسبوع ساعات االتصال

 oاالسم  ،املقارنة واملوازنة واملعارضة  ،التعريف ة فرنسا ـ إيطاليا ـ أملانيا ـ الواليات املتحدة ـ االحتاد
السوفييت ـ ة العامل الغريب .

األول

1

 oاملنهج التارخيي أو االجتاه الفرنسي .

الثاني

1

 oاملنهج النقد أو االجتاه األمريكي .

الثالث

1

 oجماالت البحث ة األدب املقارن :
1ـ تأثري أديب ة أدب أمة أخره .
1ـ تأثري كتاب ة أدب أمة أخره .

الرابع

1

3ـ صورة أمة ة أدب أمة أخره .
4ـ صورة شخصيات كله ة آداب أمم خمتلفة .
 oالوسطاء ودورهم ة جمال األدب املقارن .

الخامس

1

 oالةمجة ودورها ة نقل األفكار بني اآلداب .

السادس

1

 oأدب الرحًلت ودوره ة األدب املقارن  .صورة اجلزيرة العربية ة األدب االجنليز  ،ريتشارد دوايت
منوذجا

السابع

1

 oأثر ألف ليلة وليلة ة اآلداب العاملية  .خاصة األدب االجنليز  ،قصة الفرس األبنوس منوذجا  ،تأثري
كليلة ودمنة ة األدب الفرنسي .

الثامن

1

 oالسري العربية وتأثريها ة اآلداب األوربية .

التاسع

1

 oأثر الرواية العاملية ة األدب العريب.

العاشر

1

 oاألدب املقارن واألدب القومي واألدب العاملي واألدب العاا .

الحادي عشر

1

 oاملذاهب األدبية وانتقاهلا بني اآلداب املختلفة .

الثاني عشر

1

 oالتأثريات املتبادلة بني الفنون .

الثالث عشر

1

 oعدة الباحث املقارن .

الرابع عشر

1

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب
الدروس الخاصة التعاوني أو االمتياز لطلبة
المحاضرة
التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .

-111
 oالتعرف على معىن األدب املقارن .

 oالتعرف على أشهر املذاهب األدبية .
 oالتعرف على األدب الواقعي األوريب وتأثريه على اآلداب املختلفة .
 oالتعرف على موضوعات األدب املقارن .
 oالتعرف على دور الةمجة ة نقل األفكار بني اآلداب .
 oالتعرف على املدارس الغربية ومده تأثريها ة األدب العريب.
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-111
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب األدبية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-116
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .

ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-36
 oالقدرة على فهم األدب املقارن وأشهر مذاهبه .
 oالقدرة على فهم االجتاهات العلمية والطبيعية ومده تأثريها.
 oالقدرة على فهم موضوعات األدب املقارن .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها أدبياً .

 -116طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

 -111وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .
 -116استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .
 -111طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)
 -131وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -131استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -133طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
 -111وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .

 -113استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .
 -111طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .

 -131الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
د .حممد غنيمي هًلل
 األدب املقارن -األدب املقارن

هـ) مصــــــادر التعلم

د .الطاهر مكي

 -131المراجع األساسية :
 -دراسات ة األدب املقارن

د .عطية عامر

 -مدارس األدب املقارن

د .سعيد علوش

 -األدب املقارن دراسات نظرية وتطبيقية

د .أمحد درويش

 -فصول ة األدب املقارن والةمجة

د .إبراهيم عوض

 -العوملة واألدب املقارن

د .وحيد مواة

 -دراسات ة األدب املقارن

عبد املطلب صاحل

 -136الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .
 -131المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ

وتعليما.
علما
ً
 oموقع اللغة العربية ت ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
http://www.al-mostafa.com/index.htm

مكتبة املصطفى
موقع الوراق

http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
/http://www.imamu.edu.sa/arabiyah

مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -138مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة األدبية.
و) املرافق املطلوبة
 -131المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
 -138أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.
 -131موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وأدبية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.

-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات دورية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
النقد األدبي الحديث
11011806

 -131اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

 .iحتديد املقرر واملعلومات العامة
النقد األديب ا ديث

 -110السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -111البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-111

10514856

ثًلث ساعات
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -113المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:

الثامن

 -111المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):

النقد األديب القدمي 10511354

 -111المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -116مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي
للمؤسسة التعليمية

ب -األهــــــداف
 -111وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 oالوقوف على املصطلحات والنظريات النقدية ا ديثة  ،وتطبيقها على النصوص اوبداعية .
 oدراسة مصطلحات النقد األديب ا ديث  ،ونظرياته الكله  ،واجتاهاته اجلديدة .
 -118صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .

 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:

ج) وصــــــــــف املقرر
الموضوع

األسبوع

ساعات االتصال

 oالنقد األديب ا ديث وصلته بالنقد الغريب .

األول

3

 oالكًلسيكية  ،وجتلياهتا ة النقد العريب ا ديث .

الثاين

3

 oالرومانسية ،وجتلياهتا ة النقد العريب ا ديث .

الثالث

3

 oالواقعية  ،وجتلياهتا ة النقد العريب ا ديث .

الرابع

3

 oمناهج نقدية ـ املنهج التارخيي .

الامس

3

 oاملنهج الفين .

السادس

3

 oاملنهج التأثر .

السابع

3

 oااملنهج التكاملي .

الثامن

3

 oالنقد اجلديد ونظريات القرن العشرين  :البنيوية ـ السيميائية ـ التفكيكية .

التاسع

3

 oنظرية التلقي ـ النقد الثقاة ـ النقد النسو .

العاشر

3

 oنظرية احملاكاة وجتلياهتا .

ا اد عشر

3

 oنظرية اليال وجتلياهتا .

الثاين عشر

3

 oالوحدة املوضوعية والعضوية  .إشكالية املصطلح النقد املعاصر .

الثالث عشر

3

 oالصدق الفين .

الرابع عشر

3

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب
الدروس الخاصة التعاوني أو االمتياز لطلبة
المحاضرة
التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
41=14×3

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
-111

وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .

 oالتعرف على املصطلحات والنظريات النقدية ا ديثة  ،وتطبيقها على النصوص اوبداعية .
 oالتعرف على نظريات النقد األديب ا ديث  ،واجتاهاته اجلديدة .
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-118
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات والنصوص النقدية .

طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-111
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .
ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكيـ ـ ـ ـة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-31
 oإكساب الطالب قدرة على فهم النقد ووظيفته  ،وتطوره عند العرب .
 oالقدرة على اوملاا بأبرز حمطاته التارخيية .
 oالقدرة على اوملاا بأهم قضاياه الكله .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع االلكةوين لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا الوقوف على نصوص نقدية .

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة املنزلية .
 oاختبارات فصلية وهنائية .

 -111طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسئولية

 -118وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .
 -111استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.

 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .
 -110طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)
 -111وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -118استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -111طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
 -111وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .
 -116استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .
 -111طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

االمتحان النهائي ( مجاعي )

4

%65

األسبوع الرابع عشر

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .
هـ) مصــــــادر التعلم
 -110الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
د .حممد غنيمي هًلل
 النقد األديب ا ديث


مناهج النقد العريب

د .إبراهيم عوض

 -111المراجع األساسية :
-

األدب ومذاهبه

د .حممد مندور

-

األدب وفنونه

د .عز الدين إمساعيل

-

ة النقد األديب

د .شوقي ضيف

-

النقد األديب ا ديث

د .حممد الشنطي

-

النقد األديب ومدارسه ا ديثة

ستايل هامين  ،ترمجة إحسان عباس

 -111الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .
 -113المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
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

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -111مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة العربية .
و) املرافق املطلوبة
 -111المرافق التعليمية :
 1قاعات درس مناسبة .
 1مقاعدة مرحية للطًلب .
 3أجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 4أجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
 -116أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.
 -111موارد أخرى :
 oبرامج تدريب نقدية وأدبية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب قي املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.

o
o
o
o
o
o

عقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
استضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
عقد لقاءات دورية ملناقشة سبل التطوير.
االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
عقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
مناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
مشروع بحث
11011111

 -118اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

.i

حتديد املقرر واملعلومات العامة
مشروع حبث

 -111السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -160البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-161

10511444

ساعة
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -161المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:
 -163المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -161المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -161مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي
للمؤسسة التعليمية

ب -األهــــــداف
 -110وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:

الثامن
مناهج البحث 10514757

 oتعريف الطالب بكيفية إعداد البحث .
 oمعرفة املناهج ا ديثة ة البحث .
 oالتعرف على املصادر واملراجع وكيفية التعامل معها .
 -111صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .

 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها

ج) وصــــــــــف املقرر
الموضوع

o

مدخل نظر لطرق الكتابة العلمية  ،ومنهجية البحث والتوثيق .

 oاختيار موضوع البحث .
 oوضع خطة البحث .
 oمجع املادة العلمية .
 oتدريب الطًلب على كتابة البحث وإبداء املًلحظات على كتاباهتم .

 oإعداد البحث وإخراجه .

 oمناقشة البحث من قبل جلنة املناقشة .

األسبوع

ساعات
االتصال

األول

1

الثاني

1

الثالث

1

الرابع

1

الخامس

1

السادس

1

السابع

1

الثامن

1

التاسع

1

العاشر

1

الحادي عشر

1

الثاني عشر

1

الثالث عشر

1

الرابع عشر

1

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
العملي  /الميداني  /التدريب
الدروس الخاصة التعاوني أو االمتياز لطلبة
المحاضرة
التخصصات الصحية
ساعات نظرية وتطبيقية
14=14×1

أخرى
الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .

-110
 oالتعرف على كيفية إعداد البحث .
 oالتعرف على مناهج البحث .

 oالتعرف على كيفية مجع املادة العلمية وترتيبها
استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-111
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب األدبية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-111
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .

ب-المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
-38
 oالقدرة على التعامل مع املراجع واملصادر .
 oالقدرة على اختيار املوضوع .
 oالقدرة على الكتابة العلمية السليمة .

المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها أدبياً .
 -111طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

 -111وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .
 -111استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .
 -113طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)
 -166وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -161استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -168طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.

هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
 -118وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى .
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .
 -111استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .
 -110طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .
هـ) مصــــــادر التعلم
 -161الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
علي جواد الطاهر
 منهج البحث األديب


فن املقال

عبد العزيز شرف

 -110المراجع األساسية :

-

البحث األديب

شوقي ضيف

-

فن املقالة

حممد يوسف جنم

-

كيف تكتب حبثا أو رسالة

أمحد شليب

-

كتابة البحث العلمي

عبد الوهاب أبو سليمان

 -111الكتب والمراجع الموصى بها :
 1املراجع السابقة .
 -111المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ
وتعليما.
تعلما
ً
 oموقع اللغة العربية ً
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
http://www.al-mostafa.com/index.htm

مكتبة املصطفى
موقع الوراق

http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
/http://www.imamu.edu.sa/arabiyah

مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -113مواد تعل م أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص ممغنطة (  ( CDموسوعة األدب العريب.
و) املرافق املطلوبة
 -110المرافق التعليمية :
 oقاعات درس مناسبة .
 oمقاعدة مرحية للطًلب .
 oأجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 oأجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية .
 -111أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.
 -111موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وأدبية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحليل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.

-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.
 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.
-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات دورية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لتذليل صعوبات تدريس املقرر.

توصيف املقرر
طبقاً لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
قضايا نحوية وصرفية حديثة
اختياري حر ()1
11011808

 -111اسم المق ـ ــرر ورقم ـ ـ ــه:

 .iحتديد املقرر واملعلومات العامة
قضايا حنوية وصرفية حديثة
اختيار حر ()1

 -111السـ ـ ـ ـ ـ ــاعات المعتمدة:
 -116البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
-111

ساعتان
اللغة العربيــة

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -118المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه:
 -111المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -180المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت):
 -181مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة
التعليمية

الثامن

10514858

ب -األهــــــداف
 -113وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
 oالوقوف على بعض نظريات التجديد ة النحو .
 oتربية امللكة النحوية على فهم القضايا وحتليلها .
 oوقوف الطالب على آراء القدامى واحملدثني ة بعض النظريات النحوية والصرفية .
 -111صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
 حماولة ربط الطالب باملكتبة وتنمية حب القراءة لديه . استخداا املواقع اولكةونية ة تنمية املعارف واللات لده الطالب  ،ومنها :املكتبة الشاملة  ،ومكتبة ا را النبو ،ومكتبة صيد الفوائد وغريها  ،ومتابعة كل جديد ة هذا اجملال لإلفادة منه .
ج) وصــــف املقرر
 -1الموضوعات المطلوب بحثها وشمولها .
األسبوع
الموضوع
 -تيسري النحو ،ودعوات جتديده.

 -أصول النحو بني القدامى واحملدثني.

 -نظرية العامل وموقف احملدثني منه -ودعوات إلغاء ا ركات اوعرابية.

 نظرية تضافر القرائن  ،ماهلا وما عليها. نظرية النحو القرآين. اللغات السامية عند احملدثني وتأثريها ة النحو العريب. علم الصرف ومقابله عند علماء اللغة احملدثني (البنية  ،والفونيم  ،واملورفيم). -اوعًلل واوبدال بني القدامى واحملدثني.

-1مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)
الدروس الخاصة العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
المحاضرة

ساعات االتصال

األول

1

الثاين

1

الثالث

1

الرابع

1

الامس

1

السادس

1

السابع

1

الثامن

1

التاسع

1

العاشر

1

ا اد عشر

1

الثـاين عشر

1

الثالث عشر

1

الرابع عشر

1

أخرى

أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية

ساعات نظرية وتطبيقية
18=14×1

الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع .
حيتاج الطالب إىل ساعات أسبوعية ة البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خًلل التطبيق املستمر
 -1تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ  -المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة
وصف المع ــرفة التي سيتم اكتسابهــا في المق ـ ــرر .
 معرفة بعض دعاوه جتديد النحو . -التعرف على آراء القدامى واحملدثني ة نقد أو توجيه بعض النظريات .

-113

استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة .

-111
 oاحملاضرات.
 oا وار واملناقشات .
 oتكليف الطًلب حبل بعض التطبيقات وحتليل بعض الةاكيب البًلغية من خًلل النصوص.
طرق تقييم المع ـ ـ ــرفة المكتسب ـ ـ ـ ـ ــة .
-111
 oاالختبارات التحريرية والشفوية.
 oاألسئلة والتحليل .
 oاألنشطة املتنوعة .
ب -المهـ ــارات المعــرفي ـ ــة (اإلدراكي ـ ـ ــة)
المهـ ــارات المعرفيــة المطلـوب تطويره ـ ـ ـ ــا .
-31
 oالتعرف على الدعاوه التجديدية ة النحو العريب .
 oالقدرة على التعامل مع ا جج املنطقية ة رد أو قبول آراء اآلخرين.
 oنقل املهارات املكتسبة إىل التطبيق العملي ( كتابة وحتدثا ) .

o
o
o
o

 -1استراتيجيـات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية .
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات نقاش ،ورش عمل .
التدريبات واألنشطة ة قاعة الدرس .
إرشاد الطًلب إىل بعض املواقع اولكةونية لإلفادة منها .
عقد حلقات حبثية يتم من خًلهلا شرح النصوص وحتليلها بًلغياً .
 -111طـ ــرق تقيي ــم المهــارات المعرفيـة المكتسبـة .

 oاملشاركة ة قاعة الدرس.
 oتقدمي األنشطة وحتليل النصوص.
 oاختبارات فصلية وهنائية وأنشطة .

ج-

مه ـ ــارات العالقات الشخصية والمسؤولية

 -111وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها.
 - oتطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ة املوعد املقرر .
 - oتطوير قدرة الطالب على ا وار واملناقشة .
 - oتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية  ،واحةاا آراء اآلخرين .
 - oالتحلي باألمانة العلمية أثناء أداء الواجبات اجلماعية .
 -111استراتيجيـ ــات التعليم المستخ ــدمة في تطوير هذه المهـ ــارات والقدرات .
 - oإدارة احملاضرة على حنو يشعر بأمهية الوقت .
 - oتكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات اجلماعية.
 - oختصيص نسبة من الدرجة لألنشطة اجلماعية .
 - oبيان أثر األمانة العلمية وضرورة االلتزاا هبا ة مثل هذه األعمال .
 -116طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 oاملشاركة الفاعلة ة قاعة الدرس دليل التزاا الطالب وحتمله املسؤولية.
 oااللتزاا باملوعد احملدد ة تقدمي الواجبات والبحوث .
 oاالختبارات الفصلية والنهائية تعل عن التحصيل املعرة واملهار .
د  -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية)
 -181وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع اونةنت .
 - oتنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل املتعددة .
 -183استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 - oإدارة ا وار واملناقشة عن طريق اونةنت.
 - oالتواصل مع الزمًلء إلكةونياً .
 -181طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات  ،والمهارات الحسابية (العددية):
 - oاملشاركة الفاعلة ة إدارة ا وار .
 - oاملًلحظة .
 - oاملتابعة.
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)

 -111وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
 1تنمية قدرة الطالب على احملاورة باللغة العربية الفصحى – القدرة على الكتابة الصحيحة.
 2تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع معني .
 -111استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 oاحملاضرة  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،ا فًلت .

 -113طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 oمده املشاركة والقدرة على التعبري .
 oاملًلحظة .
 -1تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم (مثالً  :مقالة  ،أو اختبار قصير،
األسبوع المستحق
رقم التقييم
أو مشروع جماعي  ،أو اختبار فصلي أو ---
األسبوع الامس
االختبار الفصلي األول ( مجاعي )
1

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%10

1

املشاركة ( فرد  ،مجاعي )

ممتدة

%15

3

االختبار الفصلي الثاين ( مجاعي )

األسبوع العاشر

%10

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع الرابع عشر

%65

د) الدعم املقدم للطلبة
 oوجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واورشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 oست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطًلب.
 oحتديد مواعيد إضافية مع الطًلب -املوهوبني  ،الضعفاء -الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية .
هـ) مصــــــادر التعلم

 -181الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة .
إبراهيم مصطفى
 oإحياء النحو
 oالنحو والنحاة بني األزهر واجلامعة

حممد عرفة

 oاللغة العربية معناها ومبناها

د .متاا حسان

 oمن أسرار اللغة

د .إبراهيم أنيس

 oنظرية النحو القرآين

د .أمحد مكي األنصار

 oأصول النحو

د .حممد عيد

 -186المراجع األساسية :
 oالرد على النحاة

البن مضاء

 oجتديد النحو

د .شوقي ضيف

 oمقاالت ة األدب واللغة

د .حممد حممد حسني

 oتيسري النحو التعليمي

د .شوقي ضيف

 oالعًلمة اوعرابية

د .حممد محاسة عبد اللطيف

 -181الكتب والمراجع الموصي بها :
 1املراجع السابقة .
 -188المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .....إلخ

 oموقع اللغة العربية تعلماً وتعليماً.
 oعجائب من العربية .
 oفنون اللغة العربية .
 oمقهى اللغة العربية .
http://www.al-mostafa.com/index.htm

مكتبة املصطفى
موقع الوراق

http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
/http://www.imamu.edu.sa/arabiyah

مكتبة مشكاة اوسًلا
اجلمعية العلمية السعودية للغة
العربية

/http://www.alukah.net

األلوكة

/http://www.iwan.fajjal.com

اويوان

/http://www.alarabiyah.ws

صوت العربية

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

شبكة الفصيح

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

منتديات الكتب املصورة

 -181مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
 oأقراص مدجمة (  ( CDاملوسوعة النحوية.
و) املرافق املطلوبة
 -110المرافق التعليمية :
 1قاعات درس مناسبة .
 1مقاعدة مرحية للطًلب .
 3أجهزة عرض (أوفر هيد بروجكة) .
 4أجهزة تلفزيونية وأشرطة فديو تعليمية .

 -111أجهزة الكمبيوتر :
 oمعمل ا اسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 10مقعدا وينبغي توفري ما ال يقل عن  4معامل ة القسم مزودة
بأقراص مدجمة.
 -111موارد أخرى :
 oبرامج تدريب لغوية وبًلغية .
 oأفًلا تسجيلية  :فيديو وتلفاز ة قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق .
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم:
 oاختبارات فصلية .
 oاختبارات جمموعات ( ورش عمل لتحيل النصوص ) .
 oاختبارات تقوميية مستمرة.
 oأنشطة منزلية وتدريبات.
-1االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 oالتشاور وتبادل اللات بني من يدرسون املقرر ذاته.

 oالتعرف على آراء الطًلب ة املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.
 oقياا مشرفني مبًلحظة قاعات الدراسة.
-3عمليات تحسين التعليم:
 oدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 oتنظيم ورش عمل لتبادل اللات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 oعقد لقاءات منظمة ة بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكًلت الفصل السابق وطرح ا لول .
 oتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.
-1عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 oاالختبارات التحريرية الدورية.
 oاالختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.
 oالقياا بواجبات أساسية أو إضافية.
 oمراجعة التصحيح الذ قاا به عضو هيئة التدريس.
 oقراءة اوجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.

-1صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين :
 oاستطًلع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقةاحاهتم لتطويره.
 oلقاءات دورية مع املميزين من الطًلب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ة املقرر.
 oعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه ة جامعات أخره.
 oاستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.
 oعقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.
 oاالستفادة من نظم اجلامعات املناظرة ة التطوير.
 oعقد ورش عمل ألساتذة املقرر.
 oمناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوبات تدريس املقرر.

