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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 

          اتريخ: :   جامعة امللك سعود                                         اسم املؤسسة التعليمية. 1
 القسم: /. الكلية2

 
 :معلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي و  .أ

 عرب 242 (2النحو). اسم ورمز املقرر الدراسي: 1 .1
  (1+3) 3 ثالثاعات املعتمدة:. عدد الس2 .2
 بكالوريوس اللغة العربية :الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. 3 .3

 هذه الربامج(كل )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة ب
 جلنة اللغة والنحو. اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي: 4 .4
 الثالث. الدراسي:رر األكادميي الذي يعطى فيه املق. السنة أو املستوى 5 .5
 عرب 141( 1) النحو . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:6 .6
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 7 .7
 اجلامعة نفسها . موقع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية: 8 .8

 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. 9
 

 النسبة:                                                            قاعات احملاضرات التقليدية  .أ
 النسبة:                       التعلم اإللكرتوين                                                  .ب
 النسبة:                                         تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(     .ت

                                                                   
 النسبة:                                                                               املراسالت .ث

 النسبة:                                                                                   أخرى   ه.     
 

 :تعليقات
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 :األهداف .ب

 هدف املقرر الرئيس ؟ما  .1
هما مفعولني أصلإىل وما يتعدى  الفعل ولزومه،والفرق بني تعدي بتداء وعملها والفرق بينها، أن يعرف الطالب نواسخ اال-

والتنازع واالشتغال، وأحكام  ثالثة مفاعيل، إىل وما يتعدى ،ربمفعولني ليس أصلهما املبتدأ واخلإىل ، وما يتعدى املبتدأ واخلرب
 الفاعل وانئبه.

 
 
املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،  لتطوير وحتسّي  تنفذإبجياز أي خطط  اذكر-2

  والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 العمل على استعمال الفصول الذكية يف قاعة الدرس . -
 والطالبات .( للتواصل مع الطالب lms.ksu.edu.saاستعمال نظام البالك بورد ) -
 إرشاد الطالب والطالبات للمراجع املوجودة يف الشبكة العنكبوتية لإلفادة منها . -
 العمل على تيسري املعلومات املقدمة للطالب والطالبات ابستعمال اخلرائط الذهنية ، واجلداول . -
 يدة يف جمال الدراسة .العمل الدائم على تطوير املقرر مبا يتناسب مع األهداف املرجوة منه ، واألحباث اجلد -
 املستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل(.  نفسها لطريقةابعام  )مالحظة: املطلوب هنا وصف  املقرر الدراسي  وصف .ج

 عام للمقرر: وصف
 

 
 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .1

ساعات  قائمة املوضوعات األسبوع
 التدريس 

 (.1نحو)المراجعة على ما سبق شرحه يف  - األول
 التعريف ابملقرر، ومفرداته، وأمهيته. -

3 

 1 الساعة العملية

 نواسخ االبتداء. - الثاين

 كان وأخواهتا: تعدادها، معانيها، خصائصها.-

3 
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 عملها و شروطه.-

 أقسامها حسب التصرف.-

 توسط خربها بينها وبّي امسها.-

 1 العمليَّة الساعة 

 معىن التمام فيها وما يرتتب عليه.استعماهلا اتمة وبيان - الثالث

 خصائص كان. -

 .وشروط عملها احلروف املشبهة بـ )ليس(-

3 

 1 الساعة العمليَّة

 أفعال املقاربة: تعدادها، معانيها، عملها. - الرابع

 أقسامها)أفعال املقاربة، والرجاء، والشروع( -

 .، واقرتانه بـ)أن(ما ُيشرتط يف خربها-

 ومتامها.تصرفها  -

3 

 1 الساعة العمليَّة 

 )إنن( وأخواهتا، تعدادها، معانيها، عملها.- اخلامس

 تقدمي خربها على امسها.-

 بّي الفتح والكسر وجواًب وجوازا.مهزة )إنن(:  -

2 

 1 االختبار الفصلي األول

 1 الساعة العملية
 3 دخول الم االبتداء على خربها.- السادس
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  واألحكام املرتتبة على ذلكاقرتاهنا بـ)ما(، -

 العطف على اسم )إنن(. -

 دخول نون الوقاية عليها.-

 

 1 الساعة العمليَّة

 .، وأنواع امسها)ال(النافية للجنس: عملها، وشروطه- السابع
 أحكام عناصر مجلتها. -

 .، وحذف خربهادخول مهزة االستفهام وحرف اجلر على )ال( -

 النحوية.)السيما( وأحكامها  

3 
 
 
 
 

 1 الساعة العمليَّة

 أخواهتا )أفعال القلوب(. تعدادها ومعانيها، عملها. )ظن ( و- الثامن

 ما ختتص به أفعال القلوب.-

 أنواع املفعول الثاين هلذه األفعال.-

 معىن التعليق واإللغاء وما يرتتب عليهما من أحكام حنوية.-

 الزمة ومتعدية ملفعول واحد .استعمال أفعال القلوب -

3 

 1 الساعة العمليَّة

 تعدي الفعل ولزومه، وعالمتهما.- التاسع

 وسائل تعدية الفعل الالزم، و أقسامه.-

 مفعول واحد، واثنّي وثالثة.إىل ما يتعدى،  -

3 
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 1 الساعة العمليَّة

 أركانه. و االشتغال: ضابطه- العاشر

 .، وأحكام كلاملشتغل عنه أو رفعهاملواضع اليت جيب فيها نصب -

 .ضوابطه وأحكامه، التنازع يف العمل-

2 

 1 .الثايناالختبار الفصلي -

 1 الساعة العمليَّة

 الفاعل وأحكامه، وأنواعه، رافعه. احلادي عشر

 خلو فعله من عالمة تثنية أو مجع عند إسناده إىل مثىن أو جمموع.-

3 

 1 الساعة العمليَّة

 أحكام أتنيث الفعل للفاعل.-- عشرالثاين 

 جواز حذفه إذا دلن عليه دليل.-

 ترتيبه مع املفعول به. -

 االختبار الفصلي الثاين -

3 
 
 
 
 
 
 

 1 الساعة العمليَّة

 أنواعه. ،املفعول به: انصبه وأحواله- الثالث عشر
 حذفه وتقدميه.-
 انئب الفاعل.-
 أغراض حذف الفاعل.-

 عند إسناده للمفعول.تغيري صورة الفعل -

3 
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 1 الساعة العمليَّة
 .ما ينوب مناب الفاعل- الرابع عشر

 الفاعل. باألوىل ابلنيابة عند اجتماع  ما ينوب منا-

 بناء الفعل املتعدي ملفعولّي إىل املفعول وبيان األوىل من املفعولّي ابلنيابة.-

3 

 1 الساعة العمليَّة 

وتطبیقات یُطلب اإلجابة عنها، نماذج تدریبیة، وتطبیقات محلولة، مراجعة عامة تتضمن  اخلامس عشر

  .أسئلة االختبارات السابقة، وتدریب الطالب على اإلجابة عنهاونماذج من 

 رنماذج إعرابیة لمفردات المقر

3 

 
   مكوانت املقرر الدراسي )إمجايل عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:  .2

 اجملموع أخرى العملي معامل دروس إضافية حماضرات 
 60  15   45 الساعات املعتمدة

 3  1   2 ساعات التدريس الفعليَّة

 
 .عدد ساعات الدراسة أسبوعيًّا .3

 
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية يف البيت؛ للتدريب وحّل التدريبات والتطبيقات اإلعرابية ،من خالل التطبيق 

 من  فصيح الكالم.. على مناذج
 

 
 لإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها وطرق تدريسها: اخمرجات التعلم للمقرر وفقً  .4

 )حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت(
املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة )انظر إىل الشرح : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم للمقرر تكون قابلة للقياس حسب أوالا  -

 أسفل اجلدول(.
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب و تتسق مع طرق القياس ومع خمرجات التعلم املأمولة.ااثنيا  -



   

 

 

 م2015هـ، الموافق أكتوبر1437، محرم 3، نسخة 2دليل ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي، ج 

7 

 

تعلم املقرر املستهدفة : ضع طرق القياس املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات اثا اثل -
عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن يتضمن  اواسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معً  وطرق قياسها

 خمرجات تعلم من كل جمال من جماالت التعلم.
 جدول خمرجات التعلم للمقرر 

 التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم وفقاا لإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 أن يكون الطالب قادراا على أن:
 احملاضرة واملناقشة، النواسخ وعملها وخصائصها. يذكر  1-1

 احلوار، ورش عمل
 االختبارات

يبني التعدي واللزوم، وأحكام التنازع، واالشتغال، والفاعل  1-2
 وانئبه.

 االختبارات احملاضرة واملناقشة

بية اخلاصة بنواسخ االبتداء، الطالب/ة القواعد اإلعرايلخص  1-3
 .وتعدي الفعل ولزومه، واالشتغال، والتنازع ،والفاعل وانئبه

 .بطاقة تقومي العصف الذهين

 اإلدراكيَّةاملهارات  2
 أن يكون الطالب قادراا على أن:

 عمل النواسخ.الطالب/ة مييز أ- 2-1
 .التعدي وللزوم ب/ة الطال يفرق-

 بطاقة تقومي حل املشكالت، العصف الذهين
 تقدمي العروض

 بطاقة تقومي حل املشكالت، العصف الذهين .بني التنازع واالشتغال. يوازن 2-2
 تقدمي العروض

 البحث العلمي تشكيل ورش عمل يضع ما تعلمه من قواعد نظريَّة يف خمطط وخرائط ذهنية 2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3

 أن يكون الطالب قادراا على أن:
 تقييم األقران دارسة حالة يدير حواراا يتفاعل فيه زمالؤه عن املفاهيم النحوية. 3-1
  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 أن يكون الطالب قادراا على أن:
يف  مواقع اللغة العربية يف اإلنرتنت واملواقع التعليميةيستخدم  4-1

 وسائل التقنية للبحث عن املفاهيم النحوية.
 عروض مرئية

 تكاليف وواجبات
 بطاقة املتابعة 
 ملف الطالب

  حركية-املهارات النفس 5
5-1    
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 الطالب خالل الفصل الدراسي: تقومي مهامجدول  .5
كتابة ،  اختبار، مشروع مجاعي)مثال:  الطالبمهام التقومي املطلوبة من  م

 مالحظة......اخل(خطابة، تقدمي شفهي، مقال، 
نسبته من التقومي  األسبوع احملدد له

 النهائي
 60من  5 ممتد اختبارات شفوية  1
 60من 5  اختبارات كتابية سريعة 2
 60من 10  ممتد واجبات منزلية 3
 60من  15 اخلامساألسبوع  االختبار الفصلي األول 4
 60من  15 األسبوع العاشر االختبار الفصلي الثاين 5
 60من  10 ممتد حبث علمي 6
 100من  40 هناية الفصل االختبار النهائي 7

 
 رشاد األكادميي للطالب ودعمهم:اإل .د
لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )اذكر مقدار الوقت اهليئة التعليميةترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس و  -1

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 
 ست ساعات مكتبية  أسبوعية مفتوحة لكل الطالب.-
 (وضعاف املستوىية) املوهوبون حتديد مواعيد إضافية مع الطالب الذين حيتاجوت لذلك خارج نطاق الساعات املكتب-
 

 
 مصادر التعّلم .ه
 الكتب املقررة املطلوبة: .1
 

شرح ابن عقيل ، حتقيق حممد حمىي الدين عبد احلميد، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض،الطبعة -
 م.1999هـ/1420الثانية،

دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان، شرح املفصل أليب البقاء ابن يعيش، قدم له الدكتور إميل بديع يعقوب،  -
 م.2001هـ1422الطبعة األوىل،

 م.1999هـ1420لدكتور عبده الراجحي، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،االتطبيق النحوي ، -
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جامع الدروس العربية،ملصطفى الغالييين ، راجعه ونقحه الدكتور عبد املنعم خفاجة، منشورات املكتبة               -            
 م.1994هـ/1414العصرية،بريوت، 

 م.1960النحو الوايف لعباس حسن،دار املعرف، القاهرة،-
 م.1998النحو املصفى،حملمد عيد،مكتبة الشباب، القاهرة، -
 
معجم قواعد اللغة العربية يف جداول ولوحات ، ألنطوان الدحداح، راجعه الدكتور جورج مرتي، مكتبة لبنان، -

 .بريوت
 والتقارير وغريها(:اجملالت العلمية ) قائمة مبواد مرجعية أساسية. 2 

 
 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .2
 املصطفى.موقع مكتبة -
 املكتبة الشاملة.-

http://www.voiceofarabic.net/  ()صوت العربية 
http://www.alfaseeh.com/vb/forum.php  (لعلوم اللغة العربية القصيح )شبكة 

   
 مواد تعليمية أخرى مثل الربجميات واألسطواانت املدجمة، واملعايري واللوائح املهنية:. أي 4
 (  يف قواعد اللغة العربية.(cdأقراص ممغنطة -

 ( املوسوعة النحوية.cdأقراص ممغنطة)--
 
 
 املرافق املطلوبة: .و

الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بّين متطلبات  املقرر الدراسي  من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 أشرطة ممغنطة،و أقراص مضغوطة.-
 خمتربات صوتية -
 أجهزة عرض.-
 تعليمية.برامج -
 مكتبات مصغرة حتوي املراجع األساسية.-
 . مصادر احلاسب اآليل )أدوات عرض البياانت واللوحات الذكية والربجميات وغريها(:2

http://www.voiceofarabic.net/
http://www.voiceofarabic.net/
http://www.voiceofarabic.net/
http://www.alfaseeh.cim/vb/index.php(شبكة
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 مقعداا مع توفري ما ال يقل عن أربعة معامل يف القسم مزودة أبقراص مضغوطة.25معمل احلاسب األيل، جيب أال تقل سعته عن -
 السبورة الذكية.-
 مصادر أخرى )حددها: مثل احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:-3
 برامج تدريب يف إعراب فصيح الكالم.-
 أفالم تسجيلية ، فيديو، تلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق.-

 
 تطويره  إجراءاتتقومي املقرر الدراسي و  .ز

 
 :من الطالب خبصوص فعالية التدريس التغذية الراجعةاسرتاتيجيات احلصول على -1
 استطالع آراء الطالب ملعرفة آرائهم يف املقرر وطرق تقوميه.-
 استطالع آراء الطالب ملعرفة آرائهم يف طرق الشرح والتدريس. -
 عقد ورش عمل مع الطالب ملعرفة نقاط القوة والضعف يف املقرر ووسائل الشرح، ووسائل التطوير.-
 لقاءت دورية مع املتميزين من الطالب؛ ملعرفة نقاط القوة والضعف.-
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من األستاذ أو القسم:. 2

 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر؛ ملعرفة مرئياهتم واقرتاحاهتم لتطويره. -
 جامعات أخرى.عقد مقارنة بّي املقرر ونظريه يف  -
 زايرة النظراء من مدرسي شعب املقرر.  -

 استضافة أساتذة زائرين من جامعات أخرى لتقومي املقرر واإلفادة من خرباهتم. -     
 االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة يف التطوير. -      
  د ورش عمل ألساتذة املقرر.عق -     

 :تطوير التدريس إجراءات-3
 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس.عقد -
 تنظيم ورش عمل ؛لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.-
 عقد لقاءت منظمة يف بداية كل فصل دراسي ؛ ملناقشة مشكالت الفصل السابق وطرح احللول.-
 العلمية والبحثية. تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات العلمية اهلادفة؛ لتنمية قدراهتم-

 
التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسّي مستقلّي، والتبادل  إجراءات-4

 بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:
 االختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.-
 القيام بواجبات أساسية و إضافية.-
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 مراجعة التصحيح الذي قام به عضو هيئة التدريس.-
 قراءة اإلجاابت بعد التصحيح قراءة انفذة وتسجيل نقاط القوة والضعف.-
 القيام أبنشطة مساندة.-
 دريس.ادل اخلربات بني أعضاء هيئىة التتب-
 
 فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى -5
 مناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ؛ملعرفة طريقة كل منهم يف تدريس املقرر.-
 عرض عينة عشوائية من إحاابت الطالب ألعضاء يف التخصص نفسه.-
 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة أساتذة مستقلني .-
 ساتذة.تبادل إجاابت مصححة بني األ-
عرض عينة عشوائية من اإلجاابت والتكليفات على أساتذة من جامعات أخرى؛ لإلفادة من تقييمهم، ومعرفة جتارهبم -

 وخرباهتم يف طرق التقومي والتصحيح، ووسائل التطوير.
 
 

 
 أستاذ املقرر: اسم

 :التوصيفاتريخ استكمال       التوقيع: 
  اسم أستاذ:

 اسم منسق الربانمج:
 :التوصيفاتريخ استالم       التوقيع: 


