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 جامعة امللك سعود. : املؤسسة التعليمية
 اآلداب/ اللغة العربية وآداهبا. القسم : / الكلية

 
 تحديد المقرر والمعلومات العامة   (أ

 اسم املقرر ورمزه  .1
 عرب  352

 (2)الصرف 
 (1+2)ساعتان الساعات املعتمدة  .2
 اللغة العربية وآداهبا يتم تقدمي املقرر ضمنهاالربانمج أو الربامج اليت   .3
 النحوجلنة  اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن تدريس املقرر  .4
 اخلامساملستوى  املستوى أو السنة اليت سيتم تقدمي هذا املقرر فيه  .5
 (1الصؤف) املتطلبات السابقة هلذا املقرر  .6
 ال يوجد املقرراملتطلبات املصاحبة هلذا   .7
 اجلامعة نفسها تدريس املقرر مكان  .8

9.  

 :منط الدراسة املتبع 
  :النسبة    قاعات احملاضرات التقليدية -أ

 : النسبة    اإللكرتوين التعلم -ب
   :النسبة    (تقليدي وعن طريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  -ج
   :النسبة    املراسالت -د
     :لنسبةا   أخرى -ه
 األهداف: (ب
 :ما اهلدف الرئيس -1

اجلامد واملشتق ، اجملرد واملزيد من األمساء ، الصحيح وغري الصحيح من األمساء ( وما  معرفة بعض الظواهر اللغوية )
 يتعلق هبذه املوضوعات من أحكام .

   وحتسينه : املقرر نفذ يف الوقت الراهن من أجل تطويرتصف أية خطط     -2
 الكتابة يف امللتقيات واملنتدايت .   •
تشكيل جلان للنظر يف التوصيف املعمول به وتقييمه بناء على تقارير املقرر ، وعمل تقرير موحد لألساتذة  •

 الذين يدرسون املقرر يسلم بعد االختبارات النهائية.     
 وصف المقرر (ج
 املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا :  -1

  

  

  

  

100%  √ 
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عدد  الدراسيمفردات املقرر  األسبوع
 األسابيع

ساعات 
 االتصال

ول
األ

 

التعريف ابملقرر وأهدافه وإعطاء فكرة عامة عن املوضوعات اليت 
 1+2 1 ستبحث يف هذا الفصل

ثاين
ال

 

 1+2 1 اجملرد واملزيد من األمساء وأوزاهنما

لث
الثا

 

 اجلامد واملشتق من األمساء 
 املصادر وأنواعها : املصدر األصلي

 تطبيقات
1 2+1 

رابع
ال

 

 اسم املصدر ، املصدر امليمي 
 1+2 1 تطبيقات

مس
اخلا

 

 املصدر الصناعي ، مصدر املرة ، مصدر اهليئة
 1+2 1 تطبيقات

دس
لسا

ا
 

 تطبيقات ومراجعة ملا سبق دراسته
 االختبار الفصلي األول

1 2+1 

ابع
الس

 

 املشتقات : 
 اسم الفاعل ، وصيغ املبالغة

 تطبيقات
1 2+1 

امن
الث

 

، وعقد مقارنة بني اسم الفاعل وصيغ املبالغة والصفة  الصفة املشبهة
 املشبهة

 تطبيقات
1 2+1 

سع
التا

 

 اسم املفعول ، واسم التفضيل
 1+2 1 تطبيقات

شر
العا

 

 اسم املكان والزمان ،  واسم اآللة 
 1+2 1 تطبيقات

ي 
حلاد

ا
شر

ع
 

 التذكري والتأنيث
 1+2 1 تطبيقات

ثاين
ال

شر 
ع

 

 ومراجعة ملا سبق دراستهتطبيقات 
 الثايناالختبار الفصلي 

1 2+1 

ث 
لثال

ا
شر

ع
 

 الصحيح  وغري الصحيح من األمساء 
 1+2 1 تطبيقات
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عدد  الدراسيمفردات املقرر  األسبوع
 األسابيع

ساعات 
 االتصال

بع 
الرا شر
ع

 

 1+2 1 تثنية الصحيح وغري الصحيح ومجعها مجع سالمة 

س 
خلام

ا
شر

ع
 

 1+2 1 ملا سبق دراستهمراجعة عامة 

 45 15 الفصل الدراسيعدد األسابيع وجمموع ساعات االتصال يف 
 

 : ( جمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي ) مكوانت املقرر -2

 حماضرات 
دروس 
 اجملموع أخرى العملي معامل إضافية

الساعات 
املؤداة 
 فعليًّا

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 3
الساعات 

 45 املكتبية

الساعات 
الساعات  ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 املعتمدة

 2 املكتبية

 ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  يف األسبوع: / ساعات دراسة إضافية خاصة -3
 حيتاج الطالب إىل ساعات أسبوعية يف البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات عن طريق التطبيق املستمر.

 القياسطرق  تدريس املقرر سرتاتيجياتإ لمؤهالتوفقاً لإلطار الوطين ل خمرجات التعلم م

1 
 املعرفة

 أن يكون الطالب قادرًا على أن:
 االختبارات واملناقشة احملاضرات اجلامد واملشتقيُ َعر ِّف  1-1
 االختبارات ، املناقشةالتدريب العملي يشرح التغريات اليت تطرأ على البىن والصيغ. 1-2
 االختبارات ، املناقشةالتدريب العملي يضبط األلفاظ العربية ضبطًا صحيًحا. 1-3

2 
 دراكيةاإلاملهارات 

 أن يكون الطالب قادرًا على أن:
 االختبارات تعليم تعاوين يقارن بني املصادر وأنواعها واملشتقات وأنواعها 2-1
 االختبارات ورشة عمل حيلل الكلمات حتليال صرفيا. 2-2
 االختبارات العصف الذهين املتعلقة ابملقرر ظواهر االمسيةال يلخص 2-3

 ؤولية سحتمل املالعالقات الشخصية و مهارات  3
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 أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 
الظواهر الصرفية  ةشدير حوارًا لغواًي أمام زمالئه ملناقأن ي

  املتصلة يف الكلمات املعطاة.
 تقدمي العروض دراسة حالة

  تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال و مهارات  4

 
 احملاضرات الربامج احلاسوبية يف جمال التخصص يوظف

 بطاقة متابعة الساعات املكتبية

 حركية -هارات النفسامل 5
   ال يوجد. 

   ال يوجد. 

 حتديد اجلدول الزمين ملهام التقومي اليت يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي: -4

رقم 
 التقييم

 األسبوع املستحق طبيعة مهمة التقييم
نسبة الدرجة إىل 
درجة  التقييم 

 النهائي
 %20 سادسال االختبار الفصلي األول )مجاعي( 1
 %10 ممتد )فردي ، مجاعي( ر املشاركة واحلوا 2
 %20 الثاين عشر االختبار الفصلي الثاين  ) مجاعي( 3
 %10 ممتد عرض حبوث وتكليفات ) مجاعي( 4
 %40 السادس عشر االمتحان النهائي ) مجاعي( 5

100% 
 الدعم المقدم للطلبة: (د

 توجيه عناية األستاذ لالهتمام ابلساعات املكتبية. •
 النظر إىل الساعات املكتبية مبا يضمن التحفيز على القيام هبا. •

 مصادر التعلم: (ه
 الكتاب )الكتب ( الرئيسة املطلوبة:  -1

 الواضح يف علم الصرف ، حملمد خري حلواين ، طبع دار املأمون بدمشق . •
 :اتحتها للطالب للرجوع إليها(إ)اليت جيب  املراجع األساسية -2

 .دمشق، دار الفكرحممود فجال : ) قسم الصرف (  ،القالئد الذهبية يف قواعد األلفية •
  م1999، 2ط ،عامل الكتب، د. كاظم حبر املرجان  :حتقيق ودراسة أبو علي الفارسي، كتاب التكملة •
 م.1996، 1حتقيق: فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان، بريوت، ط ،ابن عصفور، املمتع يف التصريف •

 الكتب واملراجع املوصى هبا  ) الدورايت العلمية، التقارير...(  -3
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دار الكتب  ، حممد الزفزاف، احلسن حممد نور، حممد حميي الدين عبد احلميد:حتقيق  لرضي.ا ،شرح الشافية •
 .ه  1402 ، العلمية

 ومواقع اإلنرتنت  :املواد اإللكرتونية   -4
 مكتبة املصطفى •

  mostafa.com/index.htm-http://www.al 
 الوراق موقع •

http://www.alwaraq.net/index 
 مكتبة مشكاة اإلسالم •

http://www.almeshkat.net/books/index.php 
 السعودية للغة العربية العلميةجلمعية ا •

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

http://www.alukah.net/ 
 اإليوان •

http://www.iwan7.com 
 العربية صوت •

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

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

http://pdfbooks.net/vb/login.php 
مواد تعلم أخرى مثل الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة أو املعايري املهنية أو  -5

 األنظمة:
 املوسوعة الشاملة. CDأقراص ممغنطة ) )  •
 املوسوعة النحوية.CDأقراص ممغنطة )  )  •

 المرافق المطلوبة : (و
 التعليمية:املرافق  -1

 ( طالًبا.30قاعة دراسية سعة ) •
 معمل حاسب للتدريب على الربامج احلاسوبية املختصة . •

 أجهزة احلاسوب: -2

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.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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معامل يف القسم مزودة  4مقعًدا وينبغي توفري ماال يقل عن  25معمل احلاسب اآليل جيب أال تقل سعته عن •
 أبقراص مضغوطة. 

 مصادر أخرى  -3
  .وأقراص ضوئيةبرامج تدريب لغوي صريف،  •

 
 تقييم المقرر وعمليات التحسين: (ز
 : احلصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم إسرتاتيجيات -1

 نتائج االختبار التحريري + البحث. •
 رأي أستاذ املقررات األخرى.  •
 استبانة رأي الطالب. •
 استبانة أستاذ املقرر. •

 األخرى املتبعة يف تقييم  عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:  سرتاتيجياتاإل -2
 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. •
 استبانة رأي اخلرجيني. •

 عمليات حتسني التعليم: -3
 برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس . •
 توفري الوسائل اجلديدة املعينة على تدريس املقرر . •
 إجياد برامج مساعدة للطالب الضعفاء علمًيا. •
 .حوافز معنوية ومادية للطالب املتميزين •

 عمليات التحقق من مستوايت إجناز الطلبة: -4
 االختبارات التحريرية الدورية. •
 االختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة. •
 التقومي املستمر. •
 فحص التصحيح الذي قام به عضو هيئة التدريس. •
 اإلجاابت بعد التصحيح قراءة انقدة وتسجيل نقاط القوة ونقاط الضعف وطرق التحسني. قراءة •
 القيام بواجبات إضافية وأساسية. •
 تبادل التدريس بني الزمالء كل زميل يدخل شعبة زميله. •
 تبادل تصحيح لعينة من االختبارات أو الواجبات بني الزمالء الذين يدرسون املقرر نفسه. •

 خلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة املقرر والتخطيط للتحسني:صف العمليات وا -5
 األخذ آبراء أعضاء هيئة التدريس يف تطوير املقرر، ومراجعة مواده . •
 استطالع أساتذة التخصص ومعرفة اقرتاحاهتم يف تطوير األداء يف هذا التخصص. •
 املقرر، وما حيتاجونه منه وما ال حيتاجونه.استطالع آراء الطالب ملعرفة نقاط الضعف والقوة يف  •
 عقد مقارنة بني ما يدر س من هذا املقرر هبذه اجلامعة وبني نظرائهم يف جامعات عربية أخرى. •
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 استشارة خرباء خمتصني يف املفردات وطرق األداء والتقومي؛ لالرتقاء مبستوى األداء يف هذا املقرر. •
 استضافة أستاذ زائر لتقومي املقرر. •
 ستطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقرتاحاهتم لتطويره.ا •
 لقاءات دورية مع املتميزين من الطالب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف يف هذا املقرر. •
 عقد مقارنة بني هذا املقرر يف هذه اجلامعة واملقرر نفسه يف جامعة أخرى. •
 إىل أساتذة يف جامعات أخرى ألخذ ملحوظاهتم واقرتاحاهتم لتطويره. إرسال توصيف املقرر •
 عقد ورش عمل ألساتذة املقرر. •

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:

 

       


