المملكة العربية السعودية
المجلس األعلى للتعليم
جامعة الملك سعود
كلية اآلداب
قسـم اللغة العربية وآدابها

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد
األكاديمي

توصيف مقرر قضية لغوية
 245عرب
برنامج ماجستير اآلداب في اللغة العربية وآدابها
قسم اللغة العربية و آدابها
كلية اآلداب

نـموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية  :جامعة امللك سعود .

الكلـية  /القسـم  :اآلداب  /اللغة العربية .

أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
اسم المقرر ورمزه

قضية لغوية
245عرب

.5

الساعات المعتمدة

ساعتان

.3

البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها

اللغة العربية وآداهبا

.4

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر

جلنة النحو

.2

المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه

املستوى الرابع

.6

المتطلبات المسبقة لهذه المقرر

علم اللغة

.7

المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر

ال يوجد

.8

مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي

.1

للمؤسسة التعليمية

ب ) األهداف :
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر :
حتفيز الطالبات على التعلم الذايت سواء أكان بالرجوع إىل املكتبة أم إىل الشبكة العنكبوتية .
تغذية التفكري الناقد عند الطالبات .
استخدام التقنيات احلديثة من خالل العرض العلمي الذي تقدمه اجملموعات ضمن قاعة الدرس .
 -2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
االنطالق من النصوص للتعرف على الظواهر اللغوية .
توجيه الطالبات إىل الدراسة الذاتية .
تقسيم الطالبات إىل جمموعات بغية التوصل إىل رؤى نقدية .
تشجيع الطالبات على استخدام التقنيات احلديثة .
توظيف آليات تعليمية متنوعة حىت ال تشعر الطالبة بامللل  ،مثل  :املسابقات .

ج ) وصف المقرر :
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 - 1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها
األسبوع

عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصال
في الفصل الدراسي

ساعات
عدد
األسابيع 16االتصال35

األول والثاني

موقع القضية من مجاالت الدرس اللغوي

5

4

الثالث والرابع و
الخامس والسادس
السابع والثامن
و التاسع و العاشر
الحادي عشر
و الثاني العشر
الثالث عشر و الرابع
عشر

أهمية دراسة القضية بالنسبة لجوانب
اللغة العربية المختلفة
القضية في الدراسات اللغوية السابقة في
موضوع القضية
تفعيل دور الدارسات في إعداد تصورات
لخطط بحثية لمعالجة القضية
مناقشة تصورات الدارسات وتوجيههن
إلى المعايير المنهجية في إعداد خطة
بحث بالتطبيق على القضية اللغوية التي
يدرسنها
مناقشة أبحاث الطالبات

4

8

4

8

5

4

5

4

5

4

الخامس عشر
والسادس عشر

 - 2مكونات المقرر ( مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي ) :
المحاضرة
ساعات نظرية وتطبيقية
 35 =16 ×5ساعة

الدروس
الخاصة

العملي  /الميداني  /التدريب
أخرى

التعاوني أو االمتياز لطلبة
التخصصات الصحية
ال يوجد

ال يوجد

الساعات املكتبية

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع :

حتتججا الطالبججة إىل  6سججاعات أسججبوعية ت البيججة للمججذاكر  ،واسججتيعاب املججاد العلميججة  ،وإجنججال الواجبججات
الفردية ( قراءات ) .

 -4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة
فيما يلي يجب توضيح :
أ-المعرفة
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر :
االرتقاء مبهارات الطالبة ت التحليل اللغوي.
إكساب الطالبة القدر على إتقان التحليل والنقد .
3

مساعد الطالبة على امتالك مهار التحليل اللغوي للنصوص .
االرتقاء مبهار التفكري العلمي املنطقي لدى الطالبة .
إكساب الطالبة القدر على وضع خطة حبث وفق املعايري املنهجية  ،وعمل حبث يقوم على
هذه املعايري .
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-2استراتيجيات التعليم ( التدريس ) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
تتسم اسرتاتيجيات التدريس بالتنوع  ،فتشمل :

أ -المحاضرات :

حماضر تعريفية للمحتوى  ،وأمهية املقرر وعالقته مبا تعرفه الطالبة .
ربط كل حماضر وموضوعها مبحتوى املقرر بشكل عام .
تنظيم مناقشات ت قاعات الدرس هتدف إىل إكساب الطالبة القدر على التفكري العلمي
السليم  ،والتفاعل مع املعلومات  ،وإبداء رأيها بشكل علمي مستقل  ،واحرتام اآلراء العلمية
املختلفة ت املعلومة الواحد

ب -واجبات فردية :

إرج ججاع الطالب ججة إىل مراج ججع املكتب ججة  ،أو مواق ججع الش ججبكة العنكبوتي ججة لتحدي ججد املعلوم ججات املطلوب ججة
إلكمال املهام .

 -3طرق تقييم المعرفة المكتسبة :

املشاركة ت قاعات الدرس .
واجبات منزلية .
مقابالت مع الطالبات ت الساعات املكتبية.
االمتحانات الفصلية  ،وتشكل  %11من الدرجات النهائية  .وحتتوي على أسئلة استنتاجية
وتطبيقية  .قراءات ت الدراسات اللغوية السابقة ت موضوع القضية وتشكل %52من
الدرجات النهائية .
حبث تطبيقي ويشكل  %52من الدرجات النهائية
امتحان هنائي  ،ويشكل  %41من الدرجة .

ب -المهارات المعرفية – اإلدراكية
:
-1المهارات المعرفية  -اإلدراكية المطلوب تطويرها:
القدر
القدر
القدر
القدر
القدر
القدر

على االنتهاء من الواجبات الفردية ت املوعد احملدد .
على التحليل والنقد البناء والتفكري العلمي املنطقي السليم .
على ممارسة اللغة بطريقة سليمة .
على الربط بني املعلومات والنتائج عن طريق التطبيقات .
على حل املشكالت .
على اإلدراك اللغوي للمنطوق واملكتوب الذي يرتتب عليه الفهم الصحيح .
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-2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية-اإلدراكية:
شرح مفردات املقرر .
إعطاء توضيحات وأمثلة ت احملاضر .
تعريف الطالبة كيفية استخدام طرق التحليل ت التطبيقات املختلفة .
إرجاع الطالبة إىل بعض املصادر اللغوية ت املكتبة أو مواقع الشبكة العنكبوتية .

 -3طرق تقييم المهارات المعرفية-اإلدراكية المكتسبة :

واجبات فردية ومجاعية .
أسئلة حتليل واستنتا وتطبيق ت االختبارات الفصلية والنهائية .

ج -مهااااااارات الع قاااااااات البينية(الشخصاااااااية
والمسااايولية:التواصااال ماااع اآلخااارين وتحمااال
المسيولية.
 -1وصــف لمهــارات العاقــات الشخصــية مــع ا خ ـرين  ،والقــدرة علــل تحمــل المس ـؤولية
المطلوب تطويرها :

إشراك مجيع الطالبات ت مناقشات مجاعية علمية  ،واحرتام الرأي اآلخر .
تشجيع الطالبة على إبداء رأيها  ،والتغلب على االنطوائية أو اخلوف من اخلطأ لدى بعض
الطالبات .
تشجيع الطالبة على طرح أسئلة تتعلق بقضايا اللغة العربية بصفة عامة .
تشجيع الطالبات على التعاون مع بعضهن البعض .
إكساب الطالبات مهار التفكري العلمي املنطقي ،والقدر على املناقشة العلمية البناء املوضوعية.
إكساب الطالبات القدر على التحليل اللغوي .
إكساب الطالبة االلتزام بالقيام مبا يطلب منها من واجبات منزلية واالنتهاء منه ت املوعد احملدد.

 -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات :

إدار احملاضرات على حنو يظهر أمهية عنصر الوقة .
واجب مجاعي حبيث يعتمد  %52من الواجب على املسامهة الفردية ملهمة اجملموعة  ،وتقدمي
النصح ت الطريقة املستخدمة للمهمة .
واجبات فردية تتطلب استخدام املكتبة أو الشبكة العنكبوتية بوصفها وسيلة لتطوير مهارات
الدراسة الذاتية .
مناقشة الطالبات ت اجلوانب األخالقية الواجب إتباعها ت التعامل مع بعضهن البعض  ،واحرتام
الرأي اآلخر  ،وتقدير ظروف األخريات .
االلتزام باألمانة العلمية ت احلصول على املعلومات وإعطائها  ،وحتري الدقة .
خلق روح املنافسة اإلجيابية الشريفة ت قاعة الدرس .

 -3طـ ـ ـ ـ ــرق تقيـ ـ ـ ـ ــيم اكتسـ ـ ـ ـ ــاب الطلبـ ـ ـ ـ ــة لمهـ ـ ـ ـ ــارات العاقـ ـ ـ ـ ــات الشخصـ ـ ـ ـ ــية وقـ ـ ـ ـ ــدرتهم
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علل تحمل المسؤولية :

تقييم القدر على الدراسة الذاتية ت الواجبات الفردية .
تعرب املشاركة الفاعلة ت قاعة الدرس عن قدر الطالبة على املناقشة والتحليل  ،ومدى استيعاهبا
ملهارات التحليل .
التزام الطالبة مبوعد احملاضر يعرب عن التزامها األخالقي .
حرص الطالبة على حضور احملاضر يعرب عن حرصها على تلقي العلم واإلفاد منه .
حرص الطالبة على اإلفاد من الساعات املكتبية يعرب عن انتمائها لوطنها وإخالصها ت عملها ،
ووعيها بأمهية دورها ت اجملتمع .
تعاون الطالبة مع لميالهتا ومساعدهتن وحرصها على مصلحتهن يؤكد أهنا شخصية اجتماعية
إجيابية .
تعرب درجات الطالبة ت االختبارات الفصلية والنهائية عن مدى اكتساهبا مهار فهم أسلوب
الكتب اليت تعاجل القضايا اللغوية  ،وجدية شخصيتها .

د -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات،
والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها :
تنمية قدر الطالبة على التعامل مع وسائل التقنية.
تنمية قدر الطالبة على التعامل مع اإلنرتنة .
تنمية قدر الطالبة على التعامل مع الوسائل املتعدد .
 -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات :
إدار احلوار واملناقشة عن طريق اإلنرتنة.
التواصل مع الزمالء إلكرتونياً .
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 -3طــرق تقيــيم اكتســاب الطلبــة لمهــارات االتصــال  ،وتقنيــة المعلومــات  ،والمهــارات الحســابية
(العددية) :

املشاركة الفاعلة ت إدار احلوار .
املالحظة .
املتابعة.

هـ  -المهارات الحركية :
 -1وصف للمهارات الحركية ( مهارات عضلية ذات منشأ نفسي ) المطلوب تطويرها في هذا
المجال:
تنمية قدر الطالبة على احملاور باللغة العربية الفصحى – القدر على الكتابة الصحيحة.
تنمية قدر الطالبة على التعبري عن نفسها باللغة العربية الفصحى – التعبري بلغة اجلسد عن موضوع
معني .

 -2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :
احملاضر  ،الندوات العلمية  ،املنتديات  ،احلفالت .
-3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية
مدى املشاركة والقدر على التعبري .
املالحظة

 -5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خال الفصل الدراسي:
رقم

نسبة الدرجة إلل

طبيعة مهمة التقييم

األسبوع المستحق

درجة التقييم

1

االختبار الفصلي ( مجاعي )

منتصف الفصل
الدراسي

%11

5

التقييم

النهائي

عرض قراءات ت الدراسات اللغوية السابقة ت
موضوع القضية

ممتد

%52

3

حبث تطبيق

األسبوع الرابع عشر

%52

4

االمتحان النهائي ( مجاعي )

األسبوع السادس
عشر

%41
%011
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د -الدعم المقدم للطلبة :
وجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشور والنصح واإلرشاد األكادميي للطالبة احملتاجة لذلك .
سة ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطالبات.
حتديد مواعيد إضافية مع الطالبات الالئي حيتاجن لذلك خار نطاق الساعات املكتبية ( املوهوبون ،
الضعفاء ) .

هـ  -مصادر التعلم:
 -1الكتاب أو الكتب الرئيسة المطلوبة :

التطور اللغوي  ،مظاهره وعلله وقوانينه  :رمضان عبد التواب .
مستويات العربية املعاصر  :السعيد حممد بدوي .
 -2المراجع األساسية ( التي يجب إتاحتها للطاب للرجوع إليها ) :

من أسرار اللغة  :إبراهيم أنيس .
دور الكلمة ت اللغة :إستيفن أوملان .
ت اللهجات العربية  :إبراهيم أنيس .
التطور النحوي  :برجشرتاسر .
اللغة والتطور  :عبد الرمحن أيوب .
أسس علم اللغة  :ماريو باي .
 -3الكتب والمراجع الموصل بها:

العربية الفصحى  :هنري فليش.
علم اللسان  :أنطوان مييه .
فصول ت فقه العربية  :رمضان عبد التواب .
اللغة  :فندريس.
اللغة بني املعيارية والوصفية  :متام حسان .
اللغة واجملتمع :علي عبد الواحد وات .
مباحث لغوية  :إبراهيم السامرائي.
العربية  :دراسات ت اللغة واللهجات واألساليب  .يوهان فك.
الركام اللغوي للظواهر املندثر ت اللغة  .رمضان عبد التواب ل
دروس ت علم اللغة  :جان كانتينو .
داللة األلفاظ  :إبراهيم أنيس .
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 -4المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت :

منتدى التخاطب .
عجائب من العربية .
فنون اللغة العربية .
مقهى اللغة العربية .
منتدى اإليوان .
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan.fajjal.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php

مكتبة املصطفى
موقع الوراق
مكتبة مشكا اإلسالم
اجلمعية العلمية السعودية
للغة العربية
األلوكة
اإليوان
صوت العربية
شبكة الفصيح

 http://pdfbooks.net/vb/login.phpمنتديات الكتب املصور
 - 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد علل الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية
أو األنظمة :

أقراص ممغنطة (  ( CDاملوسوعة الشاملة.
أقراص ممغنطة (  ( CDاملوسوعة النحوية.
و  -المرافق المطلوبة :
 -1المرافق التعليمية:

حجر احملاضر تتسع لثالثني طالبة .
عدد املختربات ال يقل عن ثالثة .
السبور الذكية .
أجهز العرض .
 -2أجهزة الكمبيوتر:

معمل الكمبيوتر يتسع لعشرين طالبة على األقل .
تعيني موظفتني لإلشراف على املعمل .
01

تزويد املعمل مبكتبة أقراص مضغوطة .
 -3مصادر أخرى :

برامج تدريب لغوي .
أفالم تسجيلية  :فيديو وتلفال ت قاعات جمهز للتدريب والتطبيق .

00

ز  -تقييم المقرر وعمليات التحسين :
 -1استراتيجيات الحصول علل نتائج الطالبة وفعالية التعليم :

أنشطة فردية .
أنشطة مجاعية .
اختبارات فصلية .
اختبار هنائي .

 -2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم :

تقييم الطالبات .
التقييم الذايت القائم على تبادل اخلربات مع أستاذات املقرر .
تقييم القسم .
 -3عمليات تحسين التعليم :

ورش العمل لطرق التدريس و تبادل اخلربات
دورات تطوير املهارات .
دورات تدريبية
احلوافز املادية واملعنوية .
 -4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:

تبادل عينة من االختبارات و الواجبات مع عضو هيئة تدريس املقرر ذاته ت مؤسسة تعليمية
أخرى .
االختبارات التحريرية الدورية .
التقومي املستمر .
القيام بواجبات إضافية .
 -5العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين :

إجراء لقاءات فصلية ملناقشة طرق التطوير.
لقاءات دورية مع املتميزين من الطالبات ملعرفة نقاط القو و نقاط الضعف ت هذا املقرر .
جلنة تقوم بفحص خمرجات التدريس للمقررات عامة و وضع خطط التحسني الاللمة .
ختفيض عدد الطالبات ت القاعة .
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