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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة امللك سعودإسم املؤسسة التعليمية:  هـ22/3/1439 :التوصيفاتريخ  
 كلية اآلداب/ قسم اللغة العربية  القسم: /لكليةا

 
 معلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي و  .أ

 عرب 474حتليل اخلطاب : ورمزه . اسم املقرر الدراسي1 .1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 اللغة العربية وآداهبا :. 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
 املستوى الثامنالذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو املستوى 4 .4
 2لسانيات  )إن وجدت(: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر5 .5
 مقررات اللسانيات. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .6
 اجلامعة نفسهاالرئيس للمؤسسة التعليمية:  يف املقر إن مل يكن ،. موقع تقدمي املقرر7 .7

 ينطبق(:. منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما 8
 

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  كرتوينلاإل التعليم .ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 تعليقات:

 
 

 األهداف .ب
 هدف املقرر الرئيس ؟ ما -1

تعريف الطالب ابالجتاهات القدمية واحلديثة لتحليل اخلطاب، ويشمل ذلك حتليل اخلطاب املكتوب والشفهي وما يرتبط هبما من 
 قضااي لغوية. 
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الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع  املقرر لتطوير وحتسّي  - يتم تنفيذها - إبجياز أي خطط اذكر -2
  اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 ربط الطالب ابجملالت العلمية ومواقعها يف اإلنرتنت للوصول إىل أحدث الدراسات. •
 ل اخلطاب؛ إلطالع الطالب على أحدث النظرايت والنتائج يف هذا اجملال.ترمجة بعض الدراسات التطبيقية املرتبطة بتحلي •
 

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

السياق، وكذلك الربط النصي وأدواته، واالتساق الشكلي و  النصك  األساسيةفاهيم وما يرتبط به من م تحليل اخلطاببتعريف الطالب 
واملنطقي، واألبعاد التداولية. ويتعرف أيضا على املدارس احلديثة يف حتليل اخلطاب، مثل: حتليل اخلطاب النقدي، وحتليل احملادثة، 

 واملدوانت، واخلطاب املتعدد الوسائط.
 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع املوضوعاتقائمة 

 مدخل إىل املفاهيم األساسية:
 اخلطاب، النص، السياق

1 2 

 اخلطاب واجملتمع:
 اهلوية، اجلنوسة، اإليديولوجيا

1 2 

 قواعد اللغة واخلطاب:
 التماسك الشكلي واملعنوي

 اإلحالة، التالزم اللفظي، املوضوع وتطوره

3 6 

 أبعاد تداولية:
 األفعال الكالمية
 التعاون احلواري

 التأدب

3 6 

 حتليل اخلطاب النقدي:
 العالقات االجتماعية

 القضااي السياسية
 اإليديولوجيا، السلطة

2 4 

 حتليل احملادثة:
 التسجيالت والكتابة الصوتية

 التسلسل وبناء احملادثة
 أخذ الدور، الثنائيات املتالزمة، التفضيل

2 4 
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 اخلطاب:املدوانت وحتليل 
 أنواع املدوانت، ومفهوم،ها وجماالهتا، تطبيقات عربية

1 2 

 اخلطاب املتعدد الوسائط
 اإلشهار، الصورة والنص، الفيلم والتلفاز

1 2 

 2 1 مراجعة
 

   : إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها .2
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 الفعليةساعات التدريس 
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 أسبوعياً:يقوم هبا الطالب خالل اليت  (اإلضايف) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3

 .نظرية اليت درسها يف قاعة الدرسساعة أسبوعية إلجراء بعض التطبيقات املرتبطة ابل
 

 
 

 تدريسهاواسرتاتيجيات الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها جملاالت اإلطار خمرجات التعلم للمقرر وفقاً  .4

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 .املناسبةقابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم حبيث تكون  ،ملقررا: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم أوالً  -
 .املستهدفةومع خمرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمطرق ال: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب اثنياً  -
 تقييمهااملناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق  التقييم: ضع طرق اثلثاً  -

كل جمال من جماالت   يفخمرجات تعلم  كل مقرر  أن يتضمن لزمملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يواسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا ع
 التعلم.
 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر
 ميو تقطرق ال مقررالتدريس للاسرتاتيجيات  إلطار الوطين للمؤهالتجملاالت اوفقاً  للمقرر خمرجات التعلم م
 املعرفة 1

 الطالب قادرًا على أن:أن يكون 
 االختبار الكتايب  وحوار ومناقشةحماضرات  اخلطاب، النص، السياق.املفاهيم األساسية: يبّي  1-1

 
 الربط النصي وأدواته واالتساق الشكلي واملنطقي واخلطاب يوضح  1-2

 واألبعاد التداولية.
 االختبار الكتايب حماضرات وحوار ومناقشة
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 املعرفيةاملهارات  2
 أن يكون الطالب قادرًا على أن:

املدارس واجملاالت احلديثة يف حتليل اخلطاب: حتليل اخلطاب  مييز 2-1
 النقدي، وحتليل احملادثة، واملدوانت، واخلطاب املتعدد الوسائط.

تشكيل جمموعات، تعليم تعاوين، 
 حل املشكالت

املتابعة التقارير، 
 والتوجيه

 بطاقة تقومي دراسة حالة لغوية يف جماالت حتليل اخلطاب. حبوثً  يعد 2-2
 بطاقة تقومي حلقات النقاش والبحث ربط بّي العلوم العربية ومدى التواصل بينها.ي 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 أن يكون الطالب قادرًا على أن:

، والواجبددات روح التعدداون يدددير حوارًا موضدددددددددددددددوعيددًا مع زمالئدده يددذكي 3-1
 .اجلماعية ابلتزام أديب

تقييم األقران،  عرض مرئي، ورشة عمل
ملصقات، ملف 

 الطالب
  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 أن يكون الطالب قادرًا على أن:
 متابعةبطاقة  تكليف، واجبات يوظف وسائل التقنية واإلنرتنت يف البحث. 4-1

 (وجدت )إنالنفسية احلركية املهارات  5
5-1    

 
 
 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل ميقو ت مهامجدول  .5
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
يم نسبته من التقي

 النهائي
 % 20 السابع اختبار أول 1
 %10 العاشر تدريبات أو حبث تطبيقي 2
 % 20 الرابع عشر اختبار ثن  3
 %10 ممتد حبوث وتكليفات 4
 % 40 هناية الفصل يف هناية الفصل. %40اختبار هنائي بنسبة  5

 
 رشاد األكادميي للطالب ودعمهماإل .د

ذكر مقدار الوقت الذي مع لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب ) التعليميةاهليئة ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس و 
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 .التواصل عن طريق اإلمييل -
 ساعات مكتبية أسبوعياً لتمكّي الطلبة من مراجعة أستاذ املقرر يف أي شأن خيص الدرس.  4 -
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 مصادر التعّلم .ه
 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج . 1

 حماضرات أستاذ املقرر  •
 براون، ويول: حتليل اخلطاب، ترمجة حممد لطفي الزليطين ومنري الرتيكي. •
 ابلرتيدج: حتليل اخلطاب، ترمجة عبدالرمحن الفهد. •
 خطايب، حممد: لسانيات النص: مدخل إىل انسجام اخلطاب. •
 مجعان، عبدالكرمي: من حتليل اخلطاب إىل حتليل اخلطاب النقدي. •
 هاينه من، فولفجانج وفيهفيجر، ديرت: مدخل إىل علم اللغة النصي، ترمجة فاحل العجمي. •
فان دايك، تيون: النص، بنياته ووظائفه: مدخل أويل إىل علم النص، ترمجة د. حممد العمري ضمن كتابه: يف  •

 دراسات.نظرية األدب مقاالت و 
 نعمان بوقرة وحممد شطاح: حتليل اخلطاب األديب واإلعالمي. •

 
 والتقارير وغريها(:اجملالت العلمية ) ساسيةألرجعية ااملواد امل - قائمةيف  –أدرج . 2 

 يول، دراسة اللغة )ترمجة محزة املزيين(. •
 املسدي، وآخرون : النظرية اللغوية الشعرية عند العرب. •
 اللساين يف احلضارة العربية.املسدي: التفكري  •
 املهريي: نظرات يف الرتاث اللغوي عند العرب. •
 بواز، جيوم : الرتاث اللغوي العريب ) ترمجة حممد حسن عبد العزيز وكمال شاهّي (. •

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:أدرج . 3
 ماً.موقع اللغة العربية تعلماً وتعلي •
 عجائب من العربية. •
 فنون اللغة العربية . •
 مقهى اللغة العربية .     •
 منتدى اإليوان . •
 موقع ويكيبداي . •
 موقع املوسوعة العاملية . •

http://www.al-mostafa.com/index.htm مكتبة املصطفى 
http://www.alwaraq.net/index موقع الوراق 

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


 
 

 

 م2017يونيو هـ، الموافق 1438 رمضان ، نموذج توصيف مقرر دراسي

6 

 

http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم 

http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/ 
اجلمعية العلمية السعودية 

 للغة العربية
http://www.alukah.net/ األلوكة 
http://www.iwan.fajjal.com/ اإليوان 
http://www.alarabiyah.ws/ صوت العربية 
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح 

 

 واألسطواانت املدجمة: ،الربجميات الربامج احلاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 املوسوعة الشاملة. CD )أقراص ممغنطة )  •
 النحوية.املوسوعة CD ) أقراص ممغنطة )  •

 
 املرافق املطلوبة .و

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

 واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض،  .1
 قاعات الدرس . •

 والربجميات وغريها(: ،واللوحات الذكية ،)أدوات عرض البياانت تقنية مصادر  .2
 السبورة الذكية. •
 أشرطة تعليمية. •
 أجهزة فيديو وتلفاز لعرض املواد التعليمية. •
 أجهزة أوفر هيد بروجكتري ) العارض الرأسي (. •

 حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: كان هناك   اذامصادر أخرى )حددها: مثالً  .3
------- 

 
 

 تطويره  إجراءاتتقومي املقرر الدراسي و  .ز
 :من الطالب خبصوص فعالية التدريس اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة .1

 األسبوعية + العروض والتقارير + االختبار النهائينتائج االختبارين التحريريّي النصفيّي + التدريبات والواجبات  •
 رأي أساتذة املقررات األخرى .  •
 استبانة رأي الطالب . •
 استبانة أستاذ املقرر •

 

http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan.fajjal.com/
http://www.iwan.fajjal.com/
http://www.iwan.fajjal.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 عقد ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس ملتابعة أحدث طرق التدريس. •
 تدريبية.عقد برامج  •
 لقاءات علمية بّي أعضاء هيئة التدريس. •
 حضور دروس منوذجية. •
 متابعة اللقاءات العلمية. •

 :تطوير التدريس إجراءات .3
 لقاءات دورية مع املتميزين من الطالب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف يف هذا املقرر. •
 جامعة أخرى.عقد مقارنة بّي هذا املقرر يف هذه اجلامعة واملقرر نفسه يف  •
 استضافة أستاذ زائر لتقومي املقرر. •
 إرسال توصيف املقرر إىل أساتذة يف جامعات أخرى ألخذ ملحوظاهتم واقرتاحاهتم لتطويره. •
 عقد ورش عمل ألساتذة املقرر. •

مستقلّي، أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .4
 لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: والتبادل بصورة دورية  

 االختبارات التحريرية الدورية. •
 االختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة. •
 التقومي املستمر. •
 فحص التصحيح الذي قام به عضو هيئة التدريس. •
 ءة اإلجاابت بعد التصحيح قراءة انقدة وتسجيل نقاط القوة ونقاط الضعف وطرق التحسّي.قرا •
 القيام بواجبات إضافية وأساسية. •
 تبادل التدريس بّي الزمالء كل زميل يدخل شعبة زميله. •
 تبادل تصحيح لعينة من االختبارات أو الواجبات بّي الزمالء الذين يدرسون املقرر نفسه. •

 :املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهالتخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية   ف إجراءاتص   .5
 

 
  

 د. عبدالرمحن الفهد سم منسق الربانمج:ا
    

 ه23/3/1439 التاريخ  التوقيع:
 

       


