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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 

          اتريخ:                                 . اسم املؤسسة التعليمية: جامعة امللك سعود1
 اللغة العربية وآداهبا القسم: /. الكلية2

 
 :معلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي و  .أ

 عرب344( 4)نحوال. اسم ورمز املقرر الدراسي: 1 .1
 (1+2) ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
  :. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي3 .3

 اللغة العربية وآداهبا
 جلنة النحو واللغة. اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي: 4 .4
 السادس. السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 5 .5
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:6 .6
 عرب141( 1)نحوال .7
 عرب242( 2) نحوال .8
 عرب243( 3و )نحال .9

 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 7 .10
 كلية اآلداب. موقع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية:  8 .11

 )اخرت كل ما ينطبق(: . منط الدراسة املتبع9
 

 النسبة                                                    :                                   قاعات احملاضرات التقليدية  .أ

                               النسبة                                           اإللكرتوين                                                       التعلم    .ب

                    النسبة                                                                        تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ت

 النسبة                                                                                                          املراسالت .ث

 النسبة                                                                                                                أخرى   ه.     
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 :األهداف .ب
 هدف املقرر الرئيس ؟ما . 1
 
 جلر, ودور السياق يف التعدد الداليل لبعض حروف اجلر.الدارس الستعماالت حروف ا تعليم -
 إكساب الدارس مهارة التفريق بني اإلضافة اللفظية وغري اللفظية. -
 الرتكييب والداليل.تعريف الدارس ابألساليب النحوية مفصلة على املستويني:  -
 واستعماالت حروف اجلر.مهارة تصحيح األخطاء الشائعة  علىتدريب الدارس  -
 كيفية إعراب الرتاكيب وضبط الكلمات ضبطًا سليًما.على   الدراس تدريب -
 .لصحيحة, والتعبري السليم لغويّ الدارس مهارة القراءة ا تعليم -
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت, والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة املقرر الدراسي .  وحتسني لتطوير  تنفذإبجياز أي خطط  اذكر-2

 لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(. 
 
 وال سيما تقنية البالك بورد. اإللكرتوين التعلم وسائليعقد لألساتذة دورات تدريبية مستمرة لتطوير مهارات استخدام  -
لالطالع على املشكالت والعوائق, ومن مث حتسني األداء, إضافة إىل تبادل اخلربات  يعقد منسق املقرر اجتماعات نقاش ضمن مهام إعداد ملف املقرر  -

 التدريسية.
 للمقرر.عمل استباانت للدارسني إلبداء اآلراء وذكر املعوقات واملشكالت اليت تعتور فهمهم  -

 املستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل(.  نفسها لطريقةاب)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام املقرر الدراسي  وصف .ج
  عام للمقرر: وصف

 
 حروف اجلر أبقسامها املختلفة,, كما يتناول وصيغها القياسية والسماعية شروطها وأمناطها الرتكيبية, ووظائفها الداللية, املتنوعة:التعبريية  النحوية األساليبيتناول املقرر 

ومعايري الفصل بني املضاف واملضاف إليه وضوابطها الرتكيبية, وما يلزم اإلضافة من األمساء, ابب اإلضافة بنوعيها, وأغراضها, ا على يشتمل أيضً و ودالالهتا املتنوعة, 
 وحذف أحدمها.

 
 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .1

ساعات  قائمة املوضوعات األسبوع 
 التدريس 

 .يف املقررات السابقةمراجعة عامة على ما ُشرح - األول

 .التعريف مبفردات املقرر وأمهية دراسته -

 
3 

 1 الساعة العمليَّة
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 .حروف اجلر : عددها وأنواعها - الثاين
 مواضع اجلر بـ "كي", و"لعل" و"مىت" يف بعض اللغات. -
 .والشروط الرتكيبيةما جير الظاهر  -
 .دالالت حروف اجلر األخرى -

 
 
3 

 1 الساعة العمليَّة
 .استكمال دالالت حروف اجلر - الثالث

 .استعماالت "مذ" و"منذ" -
 .ما يزاد بعد حروف اجلر -
 .قضاي حذف حرف اجلر -
 اإلضافة.-

 
3 

 1 الساعة العمليَّة
 .من املضافأنواع اإلضافة وأغراضها وما حيذف  - الرابع

 .قضية دخول "أل" على املضاف  -
 .ما يكتسبه املضاف من املضاف إليه وشروط ذلك -
 .ما يلزم اإلضافة لفظًا ومعىن -

 
3 

 1 الساعة العمليَّة
 .ما يلزم اإلضافة معىن دون لفظ - اخلامس

 .حذف املضاف أواملضاف إليه عند وجود القرائن -
 .واملضاف إليهمواضع الفصل بني املضاف  -
 .املضاف إىل يء املتكلم -

 االختبار الفصلي األول

 
3 

 1 الساعة العمليَّة
 أسلوب التعجب: صيغه السماعية والقياسية. - السادس

 مصطلحات التعجب, وحتليل صيغتيه. -
 إعراب صيغة )ما أفعل(. -
 إعراب صيغة )أفعل به(. -
 شروط ما ُيصاغ منه أفعل التعجب. -
 مما فقد شرطًا من شروط الصياغة. التعجب -
 حذف املتعجب منه. -
 تقدمي معمول فعل التعجب عليه. -
 الفصل بني )ما( وفعل التعجب. -

 
 
3 

 1 الساعة العمليَّة
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 أسلوب املدح والذم. - السابع
 نعم وبئس بني االمسية والفعلية. -
 مصطلحات األسلوب وإعرابه. -
 أحوال فاعل )نعم وبئس(.-
 تقدمي املخصوص ابملدح والذم على)نعم وبئس(. -
 اجلمع بني التمييز والفاعل الظاهر. -
 وقوع )ما( بعد )نعم وبئس( وكيفية اإلعراب. -
 حذف املخصوص ابملدح والذم إن دّل عليه دليل. -
 استعمال )ساء( مبعىن )بئس(. -
 أسلوب )حبذا وال حبذا( وإعرابه وأحكامه. -

 
 
 
3 

 1 العمليَّةالساعة 
 أفعل التفضيل. - الثامن

 مصطلحات األسلوب. -
 شروط ما ُيصاغ منه أفعل التفضيل. -
 مما فقد شرطًا من شروط الصياغة. التوصل إىل التفضيل -
 أحوال أفعل التفضيل. -
 أفعل التفضيل املضاف وأحكامه. -

3 
 
 

 1 الساعة العمليَّة
 وأحكامه. أفعل التفضيل املقرتن بـ)ال( - التاسع

 أفعل التفضيل اجملرد من )ال( وأحكامه. -
 تقدمي )من( اجلارة للمفضول على أفعل التفضيل. -

 .رفع أفعل التفضيل االسم الظاهر -
 أسلوب النداء. -
 أدوات النداء. -
 مراتب املنادى وما خيتص به. -
 .أنواع املنادى -
 أقسام املنادي.-
 أحكام كل قسم.-
 

 
3 

 1 العمليَّةالساعة 
 ل(.أنداء ما فيه ) - العاشر

 أحكام اتبع املنادى. -
 أحكام املنادى املضاف لياء املتكلم. -
 األمساء املالزمة للنداء. -

 االختبار الفصلي الثاين

 
3 
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 1 الساعة العمليَّة

 تعريفه و أنواعه وأحكامه. :الرتخيم - احلادي عشر
 تعريفه. -
 وأحكامه.: مكوانته االستغاثة-

 
3 

 1 الساعة العمليَّة
 : مكوانته وأحكامه.الندبة- الثاين عشر

 ألف الندبة. -
 
 
3 

 1 الساعة العمليَّة
 أسلوب االختصاص. - الثالث عشر

 .أوجه الشبه واالختالف بني النداء واالختصاص -
 إعراب أسلوب االختصاص -
 أسلوب التحذير واإلغراء. -

 
3 
 

 1 الساعة العمليَّة

 املراد ابلتحذير وأنواعه وبيان حكم كل نوع, وإعرابه. - الرابع عشر
 حق التحذير أن يكون للمخاطب وشّذ جميئه للمتكلم. -
 املراد ابإلغراء وأنواعه وبيان حكم كل نوع, وإعرابه. -

 
3 

 1 الساعة العملية
حملولة، وتطبيقات ُيطلب اإلجابة عنها، ومناذج من أسئلة  قاتيوتطب ة،يبيمراجعة عامة تتضمن مناذج تدر  اخلامس عشر

  .اھالطالب على اإلجابة عن بياالختبارات السابقة، وتدر 
 ملفردات املقرر ةيإعراب مناذج

3 

 
 

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

 اجملموع أخرى العملي معامل دروس إضافية حماضرات 
 60 ال يوجد 15 ال يوجد ال يوجد 45 فعليا الساعات املؤداة

 3 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 3 الساعات املعتمدة

 
 عدد ساعات الدراسة أسبوعيًّا. .1

 ملراجعة ما سبق دراسته, واإلعداد للدرس اجلديد. )مخس ساعات خالل األسبوع الدراسي(إىل يوميًّا حيتاج الدارس -
 إىل ساعتني أسبوعيًّا لالطالع على الواجبات وحلها.تاج حي -
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً لإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها وطرق تدريسها: .2

 جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت( اآليت)حيدد اجلدول 
 للمقرر تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة )انظر إىل الشرح أسفل اجلدول(.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم أوال -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب و تتسق مع طرق القياس ومع خمرجات التعلم املأمولة.اثنيا -
قة, وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق قياسها واسرتاتيجيات : ضع طرق القياس املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بداثلثا -

 علم.تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة, مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال من جماالت الت
 
 
 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر 
 طرق القياس اسرتاتيجيات تدريس املقرر لإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم وفقاً  م
 املعرفة أن يكون الطالب قادرًا على أن  1

 االختبارات, ملف الطالب .احلوار واملناقشات, احملاضرة بعض مكمالت اجلملة واجملرورات فيها يبني 1-1
 االختبارات، ملف الطالب احملاضرة, احلوار واملناقشات.  يذكر حروف اجلر ودالالهتا. 1-2
 االختبارات، ملف الطالب أنشطة وتكليفات . .وصيغها وأمناطها ودالالهتااللغوية األساليب  يصف 1-3

 املهارات اإلدراكية  2
 أن يكون الطالب قادرًا على أن

 االختبارات التعليم التعاوين, لعب األدوار الدالالت املتعددة حلروف اجلرمييز بني  2-1
 بطاقة تقومي, تقارير التعليم التعاوين نوعي اإلضافةيفرق بني  2-2

 بطاقة تقومي, تقارير حل املشكالت, العصف الذهين ختلفة ودالالهتا.األساليب امل يقارن بني 3-2
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3

 أن يكون الطالب قادرًا على أن
إدارة احملاضرات,عروض مرئية,  قضية حنوية من القضاي اليت درسها. حول لغويًّ  ايدير حوارً  1-1

 تكليفات
 تقييم األقران, التقارير

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
  أن يكون الطالب قادرًا على أن 

 بطاقة املتابعة مرئيةتكاليف, عروض  .اسوبية يف جمال الدراسات النحويةالربامج احل يوظف  1-1
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 الطالب خالل الفصل الدراسي: تقومي مهامجدول  .3

خطابة، تقدمي شفهي، كتابة مقال، ،  اختبار، مشروع مجاعي)مثال:  مهام التقومي املطلوبة من الطالب م
 مالحظة......اخل(

نسبته من التقومي  األسبوع احملدد له
 النهائي

 %15 اخلامساألسبوع  للسالمة اللغوية. درجتنيمع مراعاة وضع  ولاألاختبار فصلي  1

 % 15 عاشراألسبوع ال للسالمة اللغوية. درجتنيمع مراعاة وضع  الثايناختبار فصلي  2

 %20 مستمر أنشطة عملية وواجبات وتكاليف تطبيقية متنوعة واختبارات قصرية 
 % 10 مستمر .حبث علمي 7
 %40 هناية الفصل للسالمة اللغوية. أربع درجاتمع مراعاة وضع  اختبار هنائي 8

 
 رشاد األكادميي للطالب ودعمهم:اإل .د

واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )اذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد  لالستشاراتاهليئة التعليميةترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس و  -1
 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 
 خيصص األستاذ أربع ساعات مكتبية يف األسبوع الستقبال الدراسني وإرشادهم. -
املكتبية لألستاذ, ووصًفا خمتصًرا للمقرر ومفرداته وطريقة الساعات قرر, حيوي عناوين التواصل اإللكرتونية و يف بداية كل فصل منوذًجا ملفردات امل للدارسيقدم األستاذ  -

 تدريسه ووسائل التقييم.
 ينشئ أستاذ املقرر منتديت ومدوانت للنقاش واإلرشاد والتواصل العلمي املستمر من خالل موقع البالك بورد.  -
  التواصل معه طوال الفصل الدراسي من خالل الساعات املكتبية للمرشد, أو بريده اإللكرتوين. للدارسميكن  أكادميي مرشد دارسصص لكل خيُ  -
 
 

 
 مصادر التعّلم .ه

 . الكتب املقررة املطلوبة:1
 عبداحلميد. الدين حميي حملمد , عقيل ابن شرح :بتحقيق اجلليل منحة , ومعهشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -
 جامع الدروس العربية, املؤلف : مصطفى الغالييين. -
 
 والتقارير وغريها(:اجملالت العلمية ) قائمة مبواد مرجعية أساسية. 2 
 
 شرح املفصل البن يعيش -
 التطبيق النحوي, املؤلف: عبده الراجحي. -
 النحو املصفى, املؤلف: حممد عيد. -
 النحو الوايف, املؤلف: عباس حسن -
 معجم قواعد اللغة العربية يف جداول ولوحات, املؤلف: أنطوان الدحداح -
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 األساليب النحوية: عرض وتطبيق, املؤلف: حمسن علي عطية -
 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 
 موقع جامع الدروس العلمية  -

9%88AD%D8%D9%86%s.com/tag/%D-https://dro/ 
 
 املكتبة الوقفية )النحو والصرف( -

http://waqfeya.com/category.php?cid=22 
 
 موقع املكتبة الشاملة -

http://shamela.ws/index.php/category/151 
 
 
 مكتبة لسان العرب )النحو والصرف( -

D9%86%D8%AD%D9%88http://lisaanularab.blogspot.com/search/label/% 
 
 
 موقع األستاذ عبد الفتاح أمري عباس أبو زيد -

http://kenanaonline.com/users/amer123123/posts/509674 
 
 مكتبة اإلسكندرية )اللغويت( -

alex.com/language.php-http://bib 
 
 
 موقع حممد سعيد الغامدي )النحو والصرف( -

http://www.mohamedrabeea.com/viewfiles.aspx?pageid=6 
 
 
 شبكة الفصيح )النحو والصرف( -

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=24725 
 
 
 موقع املفيت اللغوي )تويرت( -

https://twitter.com/sboh3333 
 الربجميات واألسطواانت املدجمة, واملعايري واللوائح املهنية:مواد تعليمية أخرى مثل . أي 4
 .)الشاملة املوسوعة CD - ( ممغنطة أقراص -

https://dro-s.com/tag/%D9%86%D8%AD%D9%88/
https://dro-s.com/tag/%D9%86%D8%AD%D9%88/
https://dro-s.com/tag/%D9%86%D8%AD%D9%88/
http://waqfeya.com/category.php?cid=22
http://shamela.ws/index.php/category/151
http://lisaanularab.blogspot.com/search/label/%D9%86%D8%AD%D9%88
http://kenanaonline.com/users/amer123123/posts/509674
http://bib-alex.com/language.php
http://www.mohamedrabeea.com/viewfiles.aspx?pageid=6
http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=24725
https://twitter.com/sboh3333
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 . النحوية( املوسوعة CD- ( ممغنطة أقراص -
 
 
 املرافق املطلوبة: .و

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

 املباين )قاعات احملاضرات, واملختربات, وقاعات العرض, واملعامل, وغريها(: .1
 تتسع لثالثني دارًسا قاعة -
 سبورة تفاعلية -

 .. مصادر احلاسب اآليل )أدوات عرض البياانت واللوحات الذكية والربجميات وغريها(:2
 .إنرتنت شبكة  -
 .الذكية السبورة  -
 اإللكرتونية املنصة  -
 جهاز بروجكرت -
 مصادر أخرى )حددها: مثل احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة, فاذكرها, أو أرفق قائمة هبا(:-3
 مكتبة جامعية فرعية -
 معمل للحاسب اآليل. -
 طابعات  -

 
 تطويره  إجراءاتتقومي املقرر الدراسي و  .ز

 
 :من الطالب خبصوص فعالية التدريس اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة-1
 الفصليةاالختبارات   -
 االختبارات القصرية -
 األوراق البحثية -
 التكاليف والواجبات -
 التقدمييةالعروض  -
 النصوص التطبيقية -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من األستاذ أو القسم:. 2

 

 ني أساتذة املقرر واستطالع اآلراء.تبادل أسئلة املقرر واإلجاابت النموذجية ب -
 كتابة تقارير ذاتية حول االسرتاتيجيات املتبعة يف تدريس املقرر.  -
 حتسني التدريس وتقوميه. تطوير مهارات دورات احلث على االنضمام إىل -
 :تطوير التدريس إجراءات-3
 .عقد اجتماعات من منسق املقرر لالطالع على العوائق واملشكالت -
 .سني خمرجات التعلمحتاستعمال تقنيات التعليم احلديثة, و  كيفيةية لألساتذة حول التدريس الفعال, و عقد دورات تدريب -
 التدريسية بني أساتذة املقرر.تبادل اخلربات  -
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 التحديث املستمر للتوصيفات. -
 عقد لقاءات دورية بني أساتذة املقرر الستطالع اآلراء واملقرتحات. -

 

 التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني, والتبادل بصورة دوريةً لتصحيح إجراءات-4
 االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 بني أساتذة املقرر لتدقيق تصحيحهاتبادل مناذج من إجاابت الدارسني  -
 االستعانة بذوي اخلربة يف اجلامعات األخرى لتقييم بعض التكاليف والواجبات املطلوبة من الدراسني. -
 ل إجراءها أساتذة املقرر.اختبارات جتريبية للدارسني يتباد -
 اإلجاابت أو جزء منها.التعاون بني أساتذة املقرر يف تبادل تصحيح  -
 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها: -5
 
 تشكيل جلنة لالطالع الدوري على مناذج من األسئلة واإلجاابت. -
  والعوائق ووضع خطط للحد منها.رصد السلبيات  -
 أخذ مقرتحات أساتذة املقرر وآرائهم حول تدريس املقرر يف هناية كل فصل دراسي. -
 حتديث توصيفات املقرر بشكل دوري انطالقا من مرئيات األساتذة حول سلبيات التوصيف احلايل وإجيابياته. -
 عمادة اجلودة.املتابعة املستمرة ملا يستجد من خطط تطويرية تقدمها  -
 الرصد املستمر لنقاط الضعف العامة عند الدراسني ووضع خطط لتقويتها. -
 االطالع على اخلطط التطويرية والتحسينية املتبعة يف اجلامعات األخرى واإلفادة منها. -

 
 أستاذ املقرر: اسم

 :التوصيفاتريخ استكمال       التوقيع: 
  اسم أستاذ:

 اسم منسق الربانمج:
 :التوصيفاتريخ استالم       التوقيع: 


