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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة امللك سعود  سم المؤسسة التعليمية:ا هـ ١٧/٣/١٤٣٩  تاريخ التوصيف:

 كلية اآلداب، قسم اللغة العربية وآداهبا  القسم: /لكليةا
 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.  
 عرب  ٣٧١: فقه اللغة اسم المقرر الدراسي ورمزه.  ١
 : ساعتانعدد الساعات المعتمدة. ٢
 : بكالوريوس اللغة العربية وآداهباالبرامج) الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسيالبرنامج (أو  .  ٣

                                     ّ        ً                               (يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج)
 : املستوى اخلامسالسنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي.  ٤
 السابقة هلذا املقرر (إن وجدت): ال يوجد. املتطلبات  ٥
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر (إن وجدت): ال يوجد٦
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: كلية اآلداب. جامعة امللك سعود٧
 (اخرت كل ما ينطبق):  نمط الدراسة المتبع.  ٨

 ٪١٠٠ النسبة:  *** ديةاحملاضرات التقليأ.  
  النسبة:   التعليم اإللكرتوينب.  
  النسبة:   تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنرتنت)ج.  
  النسبة:   باملراسلةد.  
  النسبة:   أخرىه.  

 

 تعليقات: 
 األهداف ب. 

   ؟ الرئيسما هدف المقرر   -١
بنشأة اللغة العربية،   كما يهدف إىل التعريفيهدف هذا املقرر إىل التعريف بفقه اللغة والفرق بينه وبني علم اللغة (أو اللسانيات)،  

                                      ّ                                                                         وأصلها وعالقتها بأخواهتا من اللغات السامي ة، وبيان اخلصائص املشرتكة بينها وبني تلك اللغات، مث الوقوف عند مظاهر تطورها  
هلجات جتمعها لغة مشرتكة هي الفصحى. كما يهدف هذا املقرر إىل بيان جهود علماء العربية يف فقه اللغة ومنهجهم  وانقسامها إىل 

رتادف  يف دراسة اللغة العربية، وموقفهم من اللهجات. مث يتتبع املقرر مجلة من الظواهر اللغوية يف اللغة العربية كاالشتقاق، واإلعراب، وال
                                                                  ْ                      إلضافة إىل عوامل منو املعجم العريب كما تعكسه ظاهرة االقرتاض اللغوي (بوجهي ه الدخيل واملعرب).    واالشرتاك والتضاد، با 



(مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، الدراسي  املقرر وحتسني لتطوير  - يتم تنفيذها  - اذكر بإجياز أي خطط  -٢
  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة).    يف احملتوىوالتغيريات 

ٌ                                                   (مالحظة: املطلوب هنا وصف  عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي ج.   دليل الربنامج).                        

 وصف عام للمقرر: 
بفقه اللغة والفرق بينه وبني علم اللغة (أو اللسانيات)، مث بنشأة اللغة العربية، وأصلها وعالقتها بأخواهتا من اللغات      ّ            يعر ف هذا املقرر

وحنويا ومعجميا)، وانقسامها    عند مظاهر تطورها (صوتيا وصرفيا   يقفاخلصائص املشرتكة بينها وبني تلك اللغات، مث    بنيي      ّ     السامي ة، و 
جهود علماء العربية يف فقه اللغة ومنهجهم يف دراسة اللغة العربية، وموقفهم       ّ يبني  إىل هلجات جتمعها لغة مشرتكة هي الفصحى. كما  

ضافة إىل عوامل  يتتبع مجلة من الظواهر اللغوية يف العربية كاالشتقاق، واإلعراب، والرتادف واالشرتاك والتضاد، باإل و من اللهجات. 
                                                   ْ                      منو املعجم العريب كما تعكسه ظاهرة االقرتاض اللغوي (بوجهي ه الدخيل واملعرب).    

 

 تناولها: التي ينبغي الموضوعات . ١

 ساعات التدريس  عدد األسابيع  قائمة الموضوعات

ف  يالتأل فقه اللغة وعلم اللغة، جهود علماء العربية يف فقه اللغة، جهود احملدثني يف  -١
 والرتمجة يف موضوعات فقه اللغة 

 ساعتان  أسبوع واحد 

                                           ّ                     ّ             يف تاريخ اللغة العربية، عالقتها باللغات السامي ة (شجرة اللغات السامي ة)، اخلصائص   -٢
املشرتكة بينها وبني هذه اللغات (صوتيا، صرفيا، حنويا، معجميا)، اللغويون العرب  

      ّ           السامي ة للعربية)              ّ                  واللغات السامي ة، أمهية الدراسات 

 أربع ساعات  أسبوعان 

                                             ّ                                يف العربية الفصحى واللهجات: ما الفصحى؟ وماذا متث ل من اللهجات؟ السليقة اللغوية   -٣
ومصادر االحتجاج (القرآن الكرمي، احلديث النبوي، الشعر القدمي)؛ معايري األخذ من  

 القبائل وخلط القدماء بني الفصحى واللهجات (ألقاب اللهجات). 

 ست ساعات  ثة أسابيع ثال

أصوات اللغة العربية يف الرتاث اللغوي؛ مصطلحات الوصف الصويت يف الرتاث،   -٤
األصوات األصلية واألصوات الفرعية؛ التبدالت الصوتية يف اللغة العربية (قوانينها  

 والعوامل املؤثرة فيها). 

 ست ساعات  ثالثة أسابع 

 أربع ساعات  أسبوعان  النحت يف العربية. االشتقاق وتوليد الصيغ يف العربية؛   -٥
  ظواهر معجمية يف مفردات اللغة العربية واختالف بنيتها ودالالهتا بني القبائل؛  -٦

 والدخيل  ،                               ّ              َّ العربية: الرتادف، االشرتاك، التضاد ، املولد، املعر ب 
 ست ساعات  ثالثة أسابيع 

 ساعتان  أسبوع  مراجعة  -٧
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  . ٢
 المجموع  أخرى تطبيق  معامل   دروس إضافية محاضرات  

 ساعة ٣٠   ----- ---- ساعة  ٣٠ ساعات التدريس الفعلية 

 ساعتان     ---- ساعتان  الساعات املعتمدة

 



ساعتان تضاف إليها ساعة أسبوعية                                                                        ً   عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب أسبوعيا : . ٣
للواجبات املنزلية، وهي عبارة عن تطبيقات يف جوانب خمتلفة من موضوعات املقرر (متارين، قراءات، أسئلة قصرية، إعداد عروض  

 عملية، اخل)  
 

                   ً                                                                         التعلم للمقرر وفقا  لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها مخرجات . ٤

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة. : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب    ً أوال   -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة.  وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم      ً ثانيا   -
املستهدفة وطرق تقييمها  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر      ً ثالثا   -

االت                             ً                                                                                          واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جم
 التعلم. 

 جدول مخرجات التعلم للمقرر 
 طرق التقويم  جيات التدريس للمقرر استراتي                          ً                            مخرجات التعلم للمقرر وفقا  لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت  م
 المعرفة ١

 أن يكون الطالب قادرا على أن:
 اختبارات  حماضرات، عروض،  يوضح الطالب مفاهيم فقه اللغة  ١-١
 اختبارات  حماضرات، عروض،                                                          ّ  يبني الطالب نشأة اللغة ومراحل تطورها وعالقتها باللغات السامي ة  ٢-١
 اختبارات  حماضرات، عروض، العربية (صوتيا، صرفيا، حنويا، معجميا) يعدد خصائص اللغة  ٣-١
 المهارات المعرفية  ٢

 أن يكون الطالب قادرا على أن:
 اختبارات  جمموعات نقاش، تعليم تعاوين  يقارن ويعرف معايري املقارنة بني اللغات  ١-٢
(الصوتية والصرفية واملعجمية والنحوية حيلل خصائص اللغة العربية مبستوياهتا املختلفة   ٢-٢

 والداللية) 
 اختبارات  حلقات نقاش 

 اختبارات  حلقات نقاش  بني مستويات اللغة وكيف ميكن أن تكون أساسا للمقارنة بني اللغات  مييز ٣-٢
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  ٣

  أن يكون الطالب قادرا على أن:
جمموعات نقاش، تعليم تعاوين،    حوارا لغويا في أحد موضوعات المقرر أمام زمالئه يدير الطالب  ١-٣

 حلقات نقاش 
كتابة حبث، متابعة  

 وتوجيه 
  مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية ٤

 أن يكون الطالب قادرا على أن:
العربية مقارنة مع أخواتها من اللغات يوظف الطالب التقنية في رسم مشجر للغة   ١-٤

      ّ  السامي ة 
جمموعات نقاش، تعليم تعاوين،  

 حلقات نقاش 
كتابة حبث، متابعة  

 وتوجيه 

 ال توجد )وجدت المهارات النفسية الحركية (إن ٥
 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: . ٥



جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم  مهام التقويم المطلوبة (مثال: اختبار، مشروع  م
 شفهي، مالحظة......الخ) 

األسبوع المحدد  
 لتسليمه 

 نسبته من التقييم النهائي 

 %  ١٥ السابع )  ٪١٥اختبار نصفي أول بنسبة ( ١

 %  ١٥ الرابع عشر  ) ٪١٥اختبار نصفي ثان بنسبة ( ٢
 %  ٤٠ �اية الفصل  يف �اية الفصل.  ٪ ٤٠اختبار �ائي بنسبة  ٣

٤ 
 االختبارات الشفوية من خالل املشاركات الفردية يف كل درس ومتابعة  

 وتدريبات أسبوعية. وأحباث  الطلبة يف ما ينجزونه من عروض وواجبات منزلية  
 ) ٪٢٠( كل أسبوع 

 ٪١٠  حبث علمي  ٥
 

 األكاديمي للطالب ودعمهم داإلرشا د.

التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب (مع ذكر مقدار  ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
التواصل مع األستاذ خالل الساعات    الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).

 املكتبية أو الربيد اإللكرتوين، وجمموعات الواتساب. 
 

           ّ  مصادر التعل م هـ. 
 

 الكتب المقررة المطلوبة:  .١
 هـ ١٤٣٣فصول يف فقه العربية. رمضان عبد التواب. مكتبة املتنيب.  -
ّ                           مخسة دروس يف فقه اللغة العربية. صاحل الكشو . مركز النشر اجلامعي. تونس  -  م. ٢٠٠٠                                      
 م. ١٩٩٣نظرات يف الرتاث اللغوي العريب. عبد القادر املهريي. دار الغرب اإلسالمي. بريوت.  -
 . ١٩٨٠دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب، يوهان فوك، ترمجة رمضان عبد التواب. القاهرة العربية،  -
ّ             املعجم العريب، نشأته وتطوره. حسني نص ار. القاهرة.  -                                  

 (اجملالت العلمية والتقارير وغريها):   المواد المرجعية األساسية. ٢ 
 كتب:  
 . ١٩٥٨. إبراهيم أنيس. ظ األلفاداللة  -
 م. ١٩٧٣، القاهرة ٤اللهجات العربية. إبراهيم أنيس. طيف  -
      ّ                     السامي ون ولغاهتم. حسن ظاظا.  -
 م. ١٩٦٥دراسات يف اللغة. إبراهيم السامرائي. بغداد  -
 م. ١٩٧٨اللهجات العربية يف الرتاث. أمحد علم الدين اجلندي. ليبيا تونس  -

 مجالت علمية: 
 امللك عبد اهللا خلدمة اللغة العربية. الرياض. اململكة العربية السعودية. جملة (اللسانيات العربية)، يصدرها مركز  -
 جملة (الدراسات اللغوية)، يصدرها مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.  -

 أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: .  ٣



         ّ    موقع الور اق.  
  
 العربية العاملية (دليل مهارات الكتابة) على الشبكة العاملية. املوسوعة  
 موقع اللغة العربية.  
 موقع تعليم اللغة العربية.   
                         ً       ً  موقع اللغة العربية تعلما  وتعليما .  
 العربية. شبكة الفصيح لعلوم  
 العربية. عجائب من  
 www.mediterraneancentre.net  موقع المتوسط للدراسات والبحوث: 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة: أدرج أي .  ٤
 املوسوعة الشاملة.  CD )أقراص ممغنطة (   
 املوسوعة النحوية. CD ) أقراص ممغنطة (   

 
 المطلوبة   لمرافقو. ا 

  ّ                                                                                                              بني  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): 

 (قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها):   المباني.١
 طالبا  ٢٠سعتها  قاعة دراسية  

 (أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها):  مصادر تقنية  . ٢
 املختلفة.وورد بأنواع مهارات تنسيق النص على برنامج  حواسيب للتعلم على 

ً   (حددها: مثال    مصادر أخرى . ٣  كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا):   إذا          
 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز.  
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:  . ١

 التدريبات والواجبات األسبوعية + العروض والتقارير + االختبار النهائي نتائج االختبارين التحريريني النصفيني +  
   األخرى. رأي أساتذة املقررات  
 الطالب. استبانة رأي  
 استبانة أستاذ املقرر   

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . ٢
 طرق التدريس. عقد ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس ملتابعة أحدث   -
 عقد برامج تدريبية.  -
 لقاءات علمية بني أعضاء هيئة التدريس.  -
 حضور دروس منوذجية.  -

http://www.mediterraneancentre.net/


 متابعة اللقاءات العلمية.  -
 إجراءات تطوير التدريس: . ٣

 لقاءات دورية مع املتميزين من الطالب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف يف هذا املقرر.  -
 اجلامعة واملقرر نفسه يف جامعة أخرى. عقد مقارنة بني هذا املقرر يف هذه   -
 استضافة أستاذ زائر لتقومي املقرر.  -
 إرسال توصيف املقرر إىل أساتذة يف جامعات أخرى ألخذ ملحوظاهتم واقرتاحاهتم لتطويره.  -

 عقد ورش عمل ألساتذة املقرر.                  
تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب (مثل: تدقيق . ٤

                             ٍ                                                                          مستقلين، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى): 
 االختبارات التحريرية الدورية.  -
 االختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.  -
 التقومي املستمر.  -
 الذي قام به عضو هيئة التدريس.  فحص التصحيح -
 قراءة اإلجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة ونقاط الضعف وطرق التحسني.  -
 القيام بواجبات إضافية وأساسية.  -
 تبادل التدريس بني الزمالء كل زميل يدخل شعبة زميله.  -
 الزمالء الذين يدرسون املقرر نفسه. تبادل تصحيح لعينة من االختبارات أو الواجبات بني  -

 الدراسي والتخطيط لتطويره:  فعالية املقررِ                                        ص ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى .  ٥
 

 
  

 د. محمد لطفي الزليطني  اسم منسق البرنامج: 
    

 ١٤٣٨/١٤٣٩ التاريخ  منسق املقرر  التوقيع: 
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