بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة الملك سعود
كلية اآلداب
قسم اللغة العربية

تقرير مقرر النحو  135عرب الموازي

1

تقرير مقرر النحو التطبيقي -1-
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك سعود
اآلداب  /قسم اللغة العربية
الكلية /القسم:
أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 – 1اسم المقرر ورمزه :تقرير مقرر النحو  135عرب الموازي
 – 2إذا درس المقرر في أكثر من شعبة ،ضع الشعبة التي وضع هذا التقرير عنها باإلشارة لرقم
الشعبة أو اسم عضو هيئة التدريس الذي درسها1221 :
 –3السنة والفصل الدراسي الذي عمل عنه التقرير1232 /1231 :هـ الفصاللثايي
 –2مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية :مقر الجامعة -
الدرعية
ب -إعطاء المقرر:
 -1مدى تغطية البريامج المخطط له:

الموضوع

عدد األسابيع

ساعات االتصال

محاضرة تعريفية للمحتوى ،وأهمية
-5
المقرر وعالقته بما يعرفه الطالب .

أسبوع

3ساعات

 -2إعراب الجمل التي لها محل من اإلعراب

أسبوع

3ساعات

 - -3إعراب الجمل التي لها محل من
اإلعراب.

أسبوع

3ساعات

 -4إعراب الجمل التي ال محل لها من
اإلعراب

أسبوع

3ساعات

 1إعراب الجمل التي ال محل لها من اإلعراب

أسبوع

3ساعات

 -6القواعد الكلية

أسبوع

3ساعات

 -7القواعد الكلية.

أسبوع

3ساعات

-8اختبار

أسبوع

 3ساعات

 -9شروط الحذف

أسبوع

3ساعات
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 -51مواضع الحذف

أسبوع

3ساعات

 -55األداة إن

أسبوع

3ساعات

 -52أل التعريف

أسبوع

3ساعات

 -53مناقشة البحوث

أسبوع

 3ساعات

 -54مناقشة البحوث

أسبوع

 3ساعات

عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصال في  54أسبوعًا .
الفصل الدراسي .
المواضيع

محاضرة تعريفية للمحتوى
 ،وأهمية المقرر وعالقته
بما يعرفه الطلبة .

ساعات
إعطاء
المقرر
المفترضة
1

ً
ساعة .
42

ساعات إعطاء سبب االختالفات إن وجد فرق أكثر
المقرر الفعلية من %21
للساعات
1

اليشغال الطلبة في السحب
واإلضافة في األسبوع األول .

 -2تبعات عدم تغطية الموضوعات المقررة:
المواضيع التي لم تغط بشكل
كامل (إن وجدت)

أهمية عدم التغطية

العمل التعويضي الممكن في
البريامج

 -3فاعلية استراتيجيات التعليم المخطط لها لنواتج التعلم المقصودة التي وضعت في توصيف
المقرر
المحاضرة .المناقشةالتدريب العملي .الحوار والمشاركة .ايتقاء يماذج تطبيقية .يفذ المخطط له وفق يظام المحاضرة والتعليم التعاويي والتعليم المباشر .
تم االكتفاء باالختبارات التحريرية ومالحظة األداء  ،وسيلة للتقويم .
هل كان هذا الصعوبات التي واجهتها (إن
عدد
المجاالت
وجدت) في استخدام
فاعال
استراتيجيات
االستراتيجية ،والعمل المقترح
التعليم
للتعامل مع هذه الصعوبات
الموضوعة في
توصيف المقرر
يعم
ال
3

أ– المـــــــــــعــرفـــة

1
المحاضرة .المناقشةالتدريب العمليالحواروالمشاركة .
ايتقاء يماذجتطبيقية .

ب – المهارات المعرفية
(اإلدراكية)

االرتقاء
بمهارات الطالب
التحليل
في
للغة
النحوي
في
العربية
مفردات المقرر.
 إكساب الطالبالقدرة على إتقان
العربية
اللغة
نطقا ً وكتابة .

-

-

 عدم إحضار الطلبللمطلوب منهم (العمل
المقترح مستقبال تصوير
المطلوب)
 ضعف المهارات األساسيةعند الطلب فيما يتعلق
باإلعراب .

-

مساعدة
على
الطالب
امتالك مهارة
التحليل النحوي
للنصوص .
االرتقاء
بمهارة التفكير
العلمي المنطقي
الطالب
لدى
إلى
للوصول
االستنتاج
الصحيح دون
االعتماد على
الحفظ
مهارة
فقط .
 إكساب الطالبالقدرة على
اكتشاف األخطاء
4

الشائعة بناء على
ما اكتسبته من
معلومات في هذا
المقرر .
ج – مهارات العالقات
البينية (الشخصية)
والمسئولية

-

تنمية مهارةالمحادثة أمام
اآلخرين بلغة
سليمة.
مواجهةالمواقف الكالمية
قوة التأثير علىاآلخرين ببالغة
المتحدث .
استكشافالمواهب لدى
الطلبة وتوجيههم

د – مهارات االتصال ،
وتقنية المعلومات،
والمهارات الحسابية
(العددية):

هذه -
أتاحالبرامج للطالب
التدريب على
بين
التمييز
المعرفة والنكرة.

هـ  -المهارات الحركية (إن
كايت مطلوبة)

-

-

عدم كفاية الوقت المخصص
للتطبيق.
عدم وجود خطة للنشاطات
الالصفية في القسم

زادة عدد الطلبة في المقرر

عدم توفر قاعات إلكترويية
في القسم .

عدم كفاية الوقت المخصص
للمقرر.

 -2لخص التغييرات أو العمليات المقترحة لتحسين استراتيجيات التعلم كنتيجة للتقويمات في
الجدول السابق
 تقديم اقتراح تقليل مادة المقرر . وضع خطة عملية للنشاطات الالصفية للمقررات الدراسية. التعاون مع مركز اإلبداع الستكشاف الطالب الموهوبين. تحديد عدد الطلبة في القاعة بما ال يزيد عن  22طالبا.ج -النتائج:
 -1عدد الطلبة عند البداية (المسجلين وبدؤوا فعليا في حضور المحاضرات11في بداية الفصل)
 -2عدد الطلبة الذين أكملوا المقرر (الذين حضروا المحاضرات حتى يهاية الفصل بغض النظر
عما إذا كايوا قد يجحوا أو رسبوا
13
3
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 -3ملخص النتائج (وضح عدد ويسبة الطالب في كل من):
 12ويسبتهم
 عدد الناجحين%22
 -عدد الراسبين

1

-عدد الذين لم يكملوا

ويسبتهم
2

ويسبتهم

%1
% 12

 -2توزيع التقديرات:

1

التقدير
أ+
أ
ب+
ب
ج+
ج
د+
د
هـ
محروم
حاالت قيد الدراسة
غير مكتمل
يجح
رسب
ايسحب

النسبة %
122-51
52-52
55-51
52-52
55-51
52-52
55-51
52-52
أقل من 52

العدد
2
3
2
3
1

12
1
3

 -1حدد العوامل أو األحداث غير العادية التي أثرت على توزيع الدرجات (إن وجدت):
غياب الطالب عن المحاضرات
 -5االختالفات عن عمليات تقييم الطلبة المخطط لها (ايظر بنود ج 2-و 1في توصيف المقرر):
أ -االختالفات عن جدول التقييم الطلبة المخطط له (في ج  1في توصيف المقرر):
االختالف

األسباب

ب -االختالفات عن استراتيجيات تقييم الطلبة المخطط لها في مجاالت التعلم (في ج  2في
توصيف المقرر):
األسباب
االختالف
 -5التأكد من مستويات التحصيل:

7

الخالصة
طرق التأكد
إعطاء األسئلة مع اإلجابة النموذجية لزميل آخر وجدها مناسبة
وجدها مناسبة ومحققة لألهداف المخطط
عرض النتائج على زميل آخر في القسم
لها

د -المصادر والمرافق:
 -1الصعوبات في الوصول للمصادر
والمرافق -إن وجدت:

 -2تبعات أي صعوبات واجهتها على تعلم
الطلبة في المقرر

ايشغال الطلبة بأعمالهم األخرى  ،وبعد أماكن
سكنهم عن الجامعة .

عدم كفاية الوقت .
ضعف المهارات األساسية عند الطلبة في
اإلعراب .

هـ -قضايا إدارية:
 -1الصعوبات التنظيمية أو اإلدارية التي
واجهتها (إن وجدت):

 -2تبعات أي صعوبات واجهتها على تعلم
الطلبة في المقرر

عدم تنظيم الشعب بشكل متسا ٍو في بداية الفصل

و-تقويم المقرر:
 -1تقويم الطالب للمقرر:
(أرفق يتائج االستباية إن وجدت):
أ-عدد أهم االيتقادات وجوايب القوة:
 طول المقررب -استجابة أستاذ المقرر لهذا التقييم
 التأيي في تقديم المعرفة والمهارة -2تقويم آخر :ما التقويمات األخرى التي تلقيتها؟
أ-عدد أهم االيتقادات وجوايب القوة:
ب -استجابة أستاذ المقرر أو فريق المقرر لهذا التقييم:

2

ز-التخطيط للتحسين:
 -1مدى التقدم في األعمال المقترحة لتحسين المقرر في التقارير السابقة:
األعمال المقترحة في تقرير المقرر األخير

وضحي ما إذا كان تم تنفيذ العمال المقترحة،
وأثرها ،وما إذا كان العمل المقترح لم ينفذ أو لم
يكتمل تنفيذه ،وضحي األسباب

 -2األعمال األخرى المتخذة لتحسين المقرر في هذا الفصل /السنة
 -3خطة عمل للفصل القادم /السنة القادمة:
 تجهيز قاعات إلكترويية ومختبرية وضع خطة لأليشطة الالصفيةتاريخ إكمالها
األعمال المطلوبة

الشخص المسؤول

 -2التوصيات لمنسق البريامج (إذا اقتضى األمر)
 اقتراح تقليل مادة المقرر -تحديد عدد طالب المقرر بـعشرين طالبا.

اسم أستاذ المقرر :أ.د أحمد مطر العطية .
التوقيع :أ.د أحمد مطر العطية.تاريخ إكمال التقرير1432/7/12 :هـ
تاريخ استالم منسق القسم له1432/7/19 :هـ
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