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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 

          هـ1438اتريخ:                                                     : جامعة امللك سعود. اسم املؤسسة التعليمية1
 اللغة العربية وآداهبا. -اآلداب القسم: /. الكلية2

 
 :معلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي و  -أ

 عرب445 (5النحو ) الدراسي: اسم ورمز املقرر. 1 .1
  ((1+3) 3. عدد الساعات املعتمدة:2 .2
 اللغة العربية. :. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي3 .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
 السابع  . 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

 عرب344( 4النحو)
 ___. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 7 .10
 اجلامعة نفسها.. موقع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية: 8 .11

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

 

 النسبة:                                                              قاعات احملاضرات التقليدية  -أ

 النسبة:                                  التعلم اإللكرتوين                                         -ب

                            النسبة:                                          تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(     -ج

 النسبة:                                                                               املراسالت  -د

 النسبة:                                                                                   أخرى   ه.     

 

100% √ 
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 :تعليقات
 
 
 
 

 :األهداف -ب
 هدف املقرر الرئيس ؟ما . 1

التحضيض، معرفة التوابع يف النحو )النعت، العطف، البدل، التوكيد(، والوقوف على عدد من حروف املعاين) نواصب املضارع، وجوازمه، حروف اجلواب، 
 احلروف املصدرية، حروف الزايدة(، وأنواع اجلمل ذات احملل اإلعرايب وتلك اليت ال حمل هلا من اإلعراب.

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع .  وحتسينه املقرر الدراسي تنفيذها لتطوير وحتسّي  جيريإبجياز أي خطط  اذكر-2
  اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 وصف املقرر: -ج
 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .1
 

 ساعات االتصال مفردات املقرر  األسبوع
 التوابع.- األول

 بيان املقصود ابلتابع.-
 األمور اليت يتبع فيها التابع املتبوع. -
 أواًل: النعت: تعريفه وأغراضه.-
 النعت احلقيقي والنعت السبيب.-
 النعت املفرد، النعت اجلملة ، النعت شبه اجلملة. -
 النعت ابملصدر.-
 الواحد مع اختالف النعت واتفاقه.نعت غري  -

3 

 1 الساعة العمليَّة
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 نعت معمويل عاملّي متحدين يف املعىن والعمل- الثاين
 تعدد النعت ملعمول واحد.-
 قطع النعت.-
 احلذف.-
 العطف.-
 بيان الفرق بّي عطف البيان وعطف النسق.-
 عطف النسق.-
 حروف العطف اليت تشرك لفظًا وحكًما.-
 حروف العطف اليت تشرك لفظًا وشروطها، ومواضعها.-
 خصائص الواو والفاء.-

3 

 1 الساعة العمليَّة
 شروط  العطف بـ)حىت(.- الثالث

 أنواع )أم( وأحكامها.-
 العطف على الضمري املرفوع املتصل.-
 العطف على الضمري املخفوض.-
 احلذف يف العطف.-
 عطف الفعل على االسم وعكسه.-

3 

 1 الساعة العمليَّة
 البدل، أقسامه و أنواعه وأحكام كل منها.- الرابع

 اإلبدال بّي جمموعة من العناصر النحوية وأحكامه.-
3 

 1 الساعة العمليَّة
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 التوكيد- اخلامس
 التوكيد اللفظي واملعنوي.-
 التوكيد ابلنفس والعّي وأحكامه.-
 التوكيد بـ)كل، وكال، ومجيع(.وأحكامه.-
 التوكيد بـ)أمجع ( وفروعه.-
 توكيد النكرة.-
 توكيد الضمري املرفوع املتصل.-
 التوكيد اللفظي.-
 توكيد الضمري املتصل توكيًدا لفظًيا.-

2 

 1 الختبار الفصلي األولا
 1 الساعة العمليَّة 

 نواصب الفعل املضار ع.  - السادس
 رة وجواًب.ضمنصب املضارع بـ)أن( امل -
 املضارع بـ)أن( املضمرة جوازًا.نصب  -
  جزم الفعل املضارع. -
 األدوات اليت جتزم فعاًل واحًدا .-

3 

 1 الساعة العمليَّة
 األدوات اليت جتزم فعلّي. - السابع

 أسلوب الشرط.-
 أحوال الشرط واجلزاء.-
 اقرتان جواب الشرط ابلفاء.-
 جواز وقوع إذا الفجائية موقع الفاء. -
 جواب الشرط ابلفاء أو الواو. العطف على -
 حذف جواب الشرط. -
 اجتماع الشرط والقسم واألحكام النحوية املرتتبة على ذلك.-
 جزم املضارع يف جواب الطلب.-
 أدوات الشرط غري اجلازمة-

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 الساعة العمليَّة
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 اجلملة أنواعها وأقسامها.- الثامن
 اجلملة البسيطة واملركبة.-
 الصغرى والكربى.اجلملة -
 اجلملة ذات الوجه الواحد والوجهّي.-
 اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب.-
 بيان املقصود هبا.-
 أنواعها.-
 مجلة خرب املبتدأ -
 مجلة خربي )كان وإنن(.-
 اجلملة الواقعة مفعواًل به.-
 اجلملة الواقعة مفعواًل اثنًيا لـ)ظن وأخواهتا(.-
 مفعولّي.اجلملة اليت تسدُّ مسدَّ -

3 

 1 الساعة العمليَّة
 مجلة احلال وشروطها.- التاسع

 مجلة النعت وشروطها.-
 الفرق بّي مجليت احلال والنعت.-
 اجلملة الواقعة مضافًا إليه.-
 اجلملة الواقعة جوااًب لشرط جازم.-
 اجلملة التابعة جلملة هلا حمل من اإلعراب. -

3 

 1 الساعة العمليَّة
 اليت ال حمل هلا من اإلعراب. اجلمل- العاشر

 بيان املقصود هبا.-
 أنواعها.-
 اجلملة االبتدائية.-
 اجلملة االستئنافية.-
 اجلملة املعرتضة.-
 اجلملة التفسريية.-
 مجلة الصلة-
 مجلة جواب الشرط غري اجلازم.-
 مجلة القسم.-

3 
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 اجلملة التابعة جلملة ال حمل هلا من اإلعراب.-
 الثايناالختبار الفصلي 

 1 الساعة العمليَّة
 تعلق اجلار واجملرور والظرف.- احلادي العشر

 معىن التعلق.-
 ما يُتعلق به.-
 تعلقهما ابلفعل الناقص.-
 تعلقهما ابلفعل اجلامد.-
 تعلقهما أبحرف املعاين.-
 تعلقهما مبحذوف.-
 تقدير احملذوف وموضعه.-
 ما ال يتعلق من حروف اجلر.-
 ملة قبل االسم املرفوع.وقوع شبه اجل-

3 

 1 الساعة العمليَّة
 حروف اجلواب يف العربية. - ين عشرالثا

 األحكام  النحوية العامة حلروف اجلواب.-
 أواًل )نعم(.-
 معناها وموقعها يف اجلواب.-
 حقيقتها.-
 اثنًيا:)بلى(.-
 أصلها.-
 معناها وموقعها يف اجلواب.-

 ما تقع )بلى ( جوااًب عنه.
 )نعم( موقع )بلى(.وقوع -
 اثلثًا: )ال(.-

 معناها وموقعها يف اجلواب.
 استعماالهتا يف العربية.

 رابًعا: )أجل(.
 معناها وموقعها يف اجلواب.-

 خامًسا: )إي(.

3 
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 معناها وموقعها يف اجلواب.-
 ما ختتص به.-
 سادًسا: )جري(.-
 حقيقتها وموقعها يف اجلواب.-
 ما ختتص به يف اجلواب.-
 )إنن(.سابًعا: -
 حقيقة جميئها حرف جواب.-
 معىن )إنن( اجلوابية.-
 اثمًنا: )جبل(.-
 معناها وموقعها يف اجلواب.-
 مواضع استعماهلا امسًا.-

 1 الساعة العمليَّة
 حروف الزايدة.- عشر الثالث

 معىن الزايدة.-
 سبب التسمية.-
 فائدة احلرف الزائد اللفظية واملعنوية.-
 الباء.أواًل: زايدة -
 شرط زايدهتا.-
 مواضع زايدهتا يف العربية.-
 اثنًيا : زايدة )ِمن(.-
 شرط زايدهتا.-
 مواضع زايدهتا يف العربية.-
 اثلثًا : زايدة)إْن(. -
 فائدة زايدهتا.-
 مواضع زايدهتا.-
 رابًعا: زايدة)أْن(.-
 مواضع زايدهتا.-

 خامًسا: زايدة)ما(.
 شرط زايدهتا.-
 مواضع زايدهتا.-

3 
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 حكم زايدهتا بعد حروف اجلر.-
 حقيقة )ما( يف )السيما(. -
 خامًسا: زايدة)ما(.-
 شروط زايدهتا.-
 مواضع زايدهتا.-
 ال(.( سادًسا: زايدة-
 شرط زايدهتا.-
 مواضع زايدهتا.-

 1 الساعة العمليَّة

،ولوال،لوما(، وأحكامها النحوية.- عشر  الرابع ،وأالن  حروف التحضيض)هالن
 املصدرية)ما، أْن، أنن، كي، لو(.احلروف 

 أواًل: )ما(. --
 ما تُوصل به)ما(.-
 ما ختتص به )ما ( املصدرية.-
 شروط صلتها.-
 اثنًيا: )أْن( املصدرية.-
 ما تدخل عليه)أْن( املصدرية.-
 اثلثًا: )أنن( املصدرية.-
)أنن( املصدرية توصل مبعموليها إذا كانت عاملة، وإذا ُكفت؛ فباجلملة -
 مسية أو الفعلية.اال
 رابًعا: )كي( املصدرية -
 شرط  ) كي( مصدرية. -
 معناها.-
 خامًسا: )لو( املصدرية. -

 شرط كوهنا مصدرية.
 ما تُوصل به.-
 شرط صلتها.-

3 

 1 الساعة العمليَّة
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حملولة، وتطبيقات يُطلب  قاتيوتطب ة،يبيمراجعة عامة تتضمن مناذج تدر  اخلامس عشر
الطالب على  بياإلجابة عنها، ومناذج من أسئلة االختبارات السابقة، وتدر 

 . اھاإلجابة عن
 ملفردات املقرر ةيإعراب مناذج

3 

 
 
 

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

 اجملموع أخرى العملي معامل دروس إضافية حماضرات 
 60  15   45 افعلي   الساعات املؤداة

 3  1   2 الساعات املعتمدة

 
 عدد ساعات الدراسة أسبوعينا .1

بيق حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية يف البيت؛ للتدريب وحّل التدريبات والتطبيقات اإلعرابية ،من خالل التط
 على مناذج من  فصيح الكالم..

 
 
 لإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها وطرق تدريسها: خمرجات التعلم للمقرر وفقاً  .2

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

لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال من  واسرتاتيجيات تدريسها
 جماالت التعلم.

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر 

 طرق القياس اسرتاتيجيات تدريس املقرر لإلطار الوطين للمؤهالت وفقا خمرجات التعلم م
 :املعرفة 1

 أن يكون الطالب قادرًأ على أن  
 االختبارات الشفوية والقصرية  احملاضرة، واملناقشة، واحلوار  يذكر أنواع التوابع ووظائفها 1-1
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  االختبارات الشفوية والقصرية  احملاضرة، واملناقشة، واحلوار يبّي  أنواع اجلمل ذات احملل اإلعرايب واليت ال حمل هلا  1-2

  االختبارات الشفوية والقصرية  احملاضرة، واملناقشة، واحلوار كيفية استخدام حروف املعاينيوضح   1-3

  :املهارات املعرفية 2
 أن يكون الطالب قادرًا على أن

 االختبارات الشفوية املناقشة، التدريبات وتكليفات أنواع التوابعمييز بّي  2-1
 بطاقة تقومي

 االختبارات الشفوية املناقشة، التدريبات وتكليفات اإلعرايب واليت ال حمل هلا يقارن بني اجلمل ذات احملل 2-2
 بطاقة تقومي

 
 االختبارات الشفوية املناقشة، التدريبات وتكليفات حيلل بعض النصوص حنواي 2-3

 بطاقة تقومي
 

 :لعالقات الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات ا 3
 أن يكون الطالب قادرًا على أن 

 تقدمي عرض ورشة عمل  مسألة حنوية أمام زمالئهيدير حوارًا عن  3-1

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

 بطاقة املتابعة التعليم التعاوين الربامج احلاسوبية يف جمال الدراسات النحويةيوظف  4-1
 
 

 الطالب خالل الفصل الدراسي: تقومي مهامجدول  .3
خطابة، تقدمي شفهي، كتابة مقال، ،  اختبار، مشروع مجاعي)مثال:  مهام التقومي املطلوبة من الطالب م

 مالحظة......اخل(
األسبوع 
 احملدد له

نسبته من التقومي 
 النهائي

 .االختبار الفصلي األول )مجاعي( 1
 

 %20 اخلامس

 % 10 ممتد فردي، مجاعي( املشاركة وتكليفات متنوعة) 2
 للسالمة اللغوية. درجتّيمع مراعاة وضع  االختبار الفصلي الثاين )مجاعي( 3

 
 %20 العاشر

 % 10 ممتد حبث وتكليفات 4
 % 40  االختبار النهائي 5
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 رشاد األكادميي للطالب ودعمهم:اإل -د
التعليميةلالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )اذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة  -1

 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 خيصص األستاذ أربع ساعات مكتبية يف األسبوع الستقبال الدراسّي وإرشادهم. -
وذًجا ملفردات املقرر، حيوي عناوين التواصل اإللكرتونية والساعات املكتبية لألستاذ، ووصًفا خمتصًرا للمقرر ومفرداته وطريقة يقدم األستاذ للدارس يف بداية كل فصل من -

 تدريسه ووسائل التقييم.
 ينشئ أستاذ املقرر منتدايت ومدوانت للنقاش واإلرشاد والتواصل العلمي املستمر من خالل موقع البالك بورد.  -
 ل دارس مرشد أكادميي ميكن للدارس التواصل معه طوال الفصل الدراسي من خالل الساعات املكتبية للمرشد، أو بريده اإللكرتوين. خُيصص لك -

 
 

  مصادر التعّلم .ه
 . الكتب املطلوبة:1
 عبداحلميد. الدين حميي حملمد ، عقيل ابن شرح :بتحقيق اجلليل منحة شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ومعه -
 جامع الدروس العربية، املؤلف : مصطفى الغالييين. -
،  بريوت /مغين اللبيب عن كتب األعاريب، مجال الدين أبو حممد عبد هللا بن يوسف بن هشام األنصاري، حتقيق مازن املبارك وزمالئه، دار الفكر -
 .1979 ،5ط
 

 املراجع األساسية
 شرح املفصل البن يعيش -
 النحوي، املؤلف: عبده الراجحي.التطبيق  -
 النحو املصفى، املؤلف: حممد عيد. -
 النحو الوايف، املؤلف: عباس حسن -
 معجم قواعد اللغة العربية يف جداول ولوحات، املؤلف: أنطوان الدحداح -
 األساليب النحوية: عرض وتطبيق، املؤلف: حمسن علي عطية -
 م1995الطنطاوي، دار املعارف/ القاهرة، نشأة النحو واتريخ أشهر النحاة، حممد  -
  . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع اللغة العربية تعلًما وتعليًما •
 مقهى اللغة العربية .     •
 منتدى اإليوان . •
 مكتبة املصطفى •

  .htmindex/commostafa.-http://www.al 
 موقع الوراق •
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http://www.alwaraq.net/index 
 مكتبة مشكاة اإلسالم •

http://www.almeshkat.net/books/index.php 
 جلمعية العلمية السعودية للغة العربية •

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

http://www.alukah.net/ 
 اإليوان •

n.fajjal.comhttp://www.iwa 
 صوت العربية •

http://www.alarabiyah.ws/ 
 شبكة الفصيح •

http://www.alfaseeh.com/vb/index.php 
 منتدايت الكتب املصورة •

http://pdfbooks.net/vb/login.php 
 املكتبة الوقفية . •

 الربجميات واألسطواانت املدجمة، واملعايري واللوائح املهنية:مواد تعليمية أخرى مثل . أي 4
 املوسوعة الشاملة. CDأقراص ممغنطة ) )  •
 .املوسوعة النحويةCDأقراص ممغنطة )  )  •

 
 
 املرافق املطلوبة: .و

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 ب .قاعات درس مناسبة ألعداد الطال •
 مقاعد مرحية للطالب . •
 أجهزة عرض ) أوفر هيد بروجيكرت ( . •
 أجهزة تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية . •

 . مصادر احلاسب اآليل )أدوات عرض البياانت واللوحات الذكية والربجميات وغريها(:2

http://www.alwaraq.net/index
http://pdfbooks.net/vb/login.php
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معامل يف القسم مزودة أبقراص  4مقعًدا وينبغي توفري ماال يقل عن  25معمل احلاسب اآليل جيب أال تقل سعته عن •
 مضغوطة. 

 مصادر أخرى )حددها: مثل احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:-3
 أشرطة تعليمية . •
 أجهزة فيديو وتلفاز لعرض املواد التعليمية . •
 .أجهزة أوفر هيد بروجكتري ) العارض الرأسي ( •

 
 تطويره  إجراءاتتقومي املقرر الدراسي و  .ز

 
 :من الطالب خبصوص فعالية التدريس اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة-1

 االختبارات الفصلية . •
 ورش العمل . •
 إجراء البحوث . •
 املشاركات الفاعلة . •
 أنشطة ومشاركات مجاعية . •

 من األستاذ أو القسم: اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس. 2
 التقييم الذايت : يقوم على املشاورة وتبادل اخلربات بّي أساتذة املقرر . •
 تقييم الطالب للعمل . •
 .التقييم اإلداري : من القسم •

 :تطوير التدريس إجراءات-3
 دورات تدريبية . •
 .عقد لقاءات منتظمة بّي أساتذة املقرر  •
 تنظيم ورش عمل . •
 تبادل اخلربات مع أساتذة من خارج اجلامعة يف جامعات أخرى . •
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التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسّي مستقلّي،  إجراءات-4
 من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس 

 االختبارات التحريرية الدورية . •
 االختبارات الشفوية املنتظمة . •
 فحص التصحيح الذي قام به عضو هيئة التدريس . •
 قراءة اإلجاابت بعد التصحيح قراءة انقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف . •
 القيام أبنشطة مساندة . •
 وخالفه ( . تبادل اخلربات بّي أعضاء هيئة التدريس ) من تصحيح •

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5
 استطالع  آراء هيئة التدريس ممن يقومون بتدريس املقرر ذاته ملعرفة مدى استجابة الطالب.  •
 استطالع آراء الطالب الذين يدرسون املقرر . •
 لتحسّي األداء . -كلما كان ذلك ضروراي   -مراجعات مستمرة بّي هيئة التدريس لتعديل خطة املقرر  •
 مناقشات بّي أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق معاجلات كل أستاذ لصعوابت تعرتض تنفيذ املقرر . •
 ى عرض املقررات املنفذة يف القسم على مثيالهتا يف األقسام املماثلة من جامعات أخر  •
 استضافة أساتذة زائرين لتقومي املقررات . •
 استطالع آراء أساتذة يف جامعات أخرى عريقة حول املقررات املنفذة . •

 
 أستاذ املقرر: اسم

 :التوصيفاتريخ استكمال       التوقيع: 
  اسم أستاذ:

 اسم منسق الربانمج:
 :التوصيفاتريخ استالم       التوقيع: 


