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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة امللك سعود سم املؤسسة التعليمية:ا هـ 17/3/1439 :التوصيفاتريخ 
 كلية اآلداب، قسم اللغة العربية وآداهبا  القسم: /لكليةا

 
 معلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي و  .أ

 عرب 371 فقه اللغة: ورمزه اسم املقرر الدراسي. 1 .1
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 األهداف .ب
كما يهدف إىل بفقه اللغة والفرق بينه وبّي علم اللغة )أو اللسانيات(،  يهدف هذا املقرر إىل التعريف  ؟ املقرر الرئيسهدف  ما -1

، مث وعالقتها أبخواهتا من اللغات السامينة، وبيان اخلصائص املشرتكة بينها وبّي تلك اللغات هاأصلبنشأة اللغة العربية، و  التعريف
كما يهدف هذا املقرر إىل بيان جهود علماء   ا وانقسامها إىل هلجات جتمعها لغة مشرتكة هي الفصحى.الوقوف عند مظاهر تطوره

ربية العربية يف فقه اللغة ومنهجهم يف دراسة اللغة العربية، وموقفهم من اللهجات. مث يتتبع املقرر مجلة من الظواهر اللغوية يف اللغة الع
اللغوي االقرتاض عوامل منو املعجم العريب كما تعكسه ظاهرة رتاك والتضاد، ابإلضافة إىل كاالشتقاق، واإلعراب، والرتادف واالش

    )بوجهْيه الدخيل واملعرب(.
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،  املقرر الدراسي لتطوير وحتسّي  - يتم تنفيذها - إبجياز أي خطط اذكر -2

  والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 

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

  للمقرر:عام  وصف
بفقه اللغة والفرق بينه وبّي علم اللغة )أو اللسانيات(، مث بنشأة اللغة العربية، وأصلها وعالقتها أبخواهتا من اللغات  يعرنف هذا املقرر

عند مظاهر تطورها )صوتيا وصرفيا وحنواي ومعجميا(، وانقسامها  يقفاخلصائص املشرتكة بينها وبّي تلك اللغات، مث  بّييالسامينة، و 
جهود علماء العربية يف فقه اللغة ومنهجهم يف دراسة اللغة العربية، وموقفهم  يبّين إىل هلجات جتمعها لغة مشرتكة هي الفصحى. كما 

الرتادف واالشرتاك والتضاد، ابإلضافة إىل عوامل منو يتتبع مجلة من الظواهر اللغوية يف العربية كاالشتقاق، واإلعراب، و و من اللهجات. 
 املعجم العريب كما تعكسه ظاهرة االقرتاض اللغوي )بوجهْيه الدخيل واملعرب(.   

 
 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
اللغة، جهود احملدثّي يف التألف فقه اللغة وعلم اللغة، جهود علماء العربية يف فقه  -1

 والرتمجة يف موضوعات فقه اللغة
 ساعتان أسبوع واحد

يف اتريخ اللغة العربية، عالقتها ابللغات السامينة )شجرة اللغات السامينة(،  -2
اخلصائص املشرتكة بينها وبّي هذه اللغات )صوتيا، صرفيا، حنواي، معجميا(، 

 أمهية الدراسات السامينة للعربية(اللغويون العرب واللغات السامينة، 

 أربع ساعات أسبوعان

يف العربية الفصحى واللهجات: ما الفصحى؟ وماذا متثنل من اللهجات؟ السليقة  -3
)القرآن الكرمي، احلديث النبوي، الشعر القدمي(؛ معايري  اللغوية ومصادر االحتجاج

 ب اللهجات(.األخذ من القبائل وخلط القدماء بّي الفصحى واللهجات )ألقا

 ست ساعات ثالثة أسابيع

أصوات اللغة العربية يف الرتاث اللغوي؛ مصطلحات الوصف الصويت يف الرتاث،  -4
 دالت الصوتية يف اللغة العربية )قوانينهاالتباألصوات األصلية واألصوات الفرعية؛ 

 (.والعوامل املؤثرة فيها

 ساعات ست ثالثة أسابع
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 أربع ساعات أسبوعان العربية؛ النحت يف العربية.االشتقاق وتوليد الصيغ يف  -5
 ظواهر معجمية يفمفردات اللغة العربية واختالف بنيتها ودالالهتا بّي القبائل؛  -6

 والدخيل ،العربية: الرتادف، االشرتاك، التضادن، املولد، املعرَّب
 ست ساعات ثالثة أسابيع

 
   : إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها .2
 اجملموع أخرى تطبيق   معامل دروس إضافية حماضرات 

 ساعة 30   ----- ---- ساعة 30 ساعات التدريس الفعلية

 ساعتان    ---- ساعتان الساعات املعتمدة
 

ساعتان تضاف إليها ساعة أسبوعية  أسبوعياً:يقوم هبا الطالب اليت  (اإلضايف) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
موضوعات املقرر )متارين، قراءات، أسئلة قصرية، إعداد عروض وهي عبارة عن تطبيقات يف جوانب خمتلفة من  ،للواجبات املنزلية

 عملية، اخل( 
 

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

 اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم 
 .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 لزمواسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال ي
 .التعلم

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

 املعرفة 1
 أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 اختبارات حماضرات، عروض،  مفاهيم فقه اللغة يوضح  1-1
 اختبارات حماضرات، عروض، اللغة ومراحل تطورها وعالقتها ابلللغت السامينة يبّي انشأة 1-2
 اختبارات حماضرات، عروض، يعدد خصائص اللغة العربية )صوتيا، صرفيا، حنواي، معجميا( 1-3
 املهارات املعرفية 2

 أن يكون الطالب قادرًا على أن:
 اختبارات جمموعات نقاش، تعليم تعاوين ويعرف معايري املقارنة بّي اللغات يقارن 2-1
حيلل خصائص اللغة العربية مبستوايهتا املختلفة )الصوتية والصرفية واملعجمية  2-2

 والنحوية والداللية(
 اختبارات حلقات نقاش

 اختبارات حلقات نقاش بّي مستوايت اللغة وكيف ميكن أن تكون أساسا للمقارنة بّي اللغات مييز 2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
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 أن يكون الطالب قادرًا على أن:
 كتابة حبث جمموعات نقاش، تعليم تعاوين يدير حوارا لغواي يف أحد موضوعات املقرر أمام زمالئه 3-1
 متابعة وتوجيه حلقات نقاش  3-2
  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 أن يكون الطالب قادرًا على أن:
نقاش، تعليم جمموعات  أن يوظف الطالب التقنية يف رسم مشجر للغة العربية مقارنة مع أخواهتا من اللغات السامّية 4-1

 ، حلقات نقاشتعاوين
 ، كتابة حبث

 متابعة وتوجيه
 ال توجد  (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

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

 شفهي، مالحظة......اخل(
 يم النهائينسبته من التقي لتسليمهاألسبوع احملدد 

 % 15 السابع ( %15اختبار نصفي أول بنسبة ) 1
 % 15 الرابع عشر (%15اختبار نصفي اثن بنسبة ) 2
 % 40 هناية الفصل يف هناية الفصل. %40اختبار هنائي بنسبة  3

4 
 االختبارات الشفوية من خالل املشاركات الفردية يف كل درس ومتابعة 

 وتدريبات أسبوعية.وأحباث واجبات منزلية عروض و الطلبة يف ما ينجزونه من 
 (%20) كل أسبوع

 % 10 ممتد حبث علمي 5
 

 للطالب ودعمهم رشاد األكادميياإل .د
ذكر مقدار الوقت مع لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب ) اهليئة التعليميةترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس و 

التواصل مع األستاذ خالل الساعات املكتبية أو   الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.
 الربيد اإللكرتوين، وجمموعات الواتساب.

 
 مصادر التعّلم .ه

 

 الكتب املقررة املطلوبة: .1
 هـ1433فصول يف فقه العربية. رمضان عبد التواب. مكتبة املتنيب.  -
. مركز النشر اجلامعي. تونس  -  م.2000مخسة دروس يف فقه اللغة العربية. صاحل الكشون
 م.1993نظرات يف الرتاث اللغوي العريب. عبد القادر املهريي. دار الغرب اإلسالمي. بريوت.  -
 .1980العربية، دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب، يوهان فوك، ترمجة رمضان عبد التواب. القاهرة  -
 املعجم العريب، نشأته وتطوره. حسّي نصنار. القاهرة. -
 والتقارير وغريها(:اجملالت العلمية ) ساسيةألا رجعيةاملواد امل. 2 
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 كتب: 
 .1958داللة األلفظ. إبراهيم أنيس.  -
 م.1973، القاهرة 4يف اللهجات العربية. إبراهيم أنيس. ط -
 السامينون ولغاهتم. حسن ظاظا. -
 م.1965دراسات يف اللغة. إبراهيم السامرائي. بغداد  -
 م.1978ين اجلندي. ليبيا تونس اللهجات العربية يف الرتاث. أمحد علم الد -

 جمالت علمية:
 جملة )اللسانيات العربية(، يصدرها مركز امللك عبد هللا خلدمة اللغة العربية. الرايض. اململكة العربية السعودية. -
 جملة )الدراسات اللغوية(، يصدرها مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية. -
 ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:املواد اإللكرتونية أدرج . 3

 موقع الورناق. •
 موقع الشنكبوتية . •
 املوسوعة العربية العاملية )دليل مهارات الكتابة( على الشبكة العاملية. •
 موقع اللغة العربية. •
 موقع تعليم اللغة العربية.  •
 موقع اللغة العربية تعلماً وتعليماً. •
 العربية .شبكة الفصيح لعلوم  •
 عجائب من العربية . •
 www.mediterraneancentre.net موقع املتوسط للدراسات والبحوث: •

 واألسطواانت املدجمة: ،الربجميات الربامج احلاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 املوسوعة الشاملة. CD )أقراص ممغنطة )  •
 املوسوعة النحوية.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(:
 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: املباين .1

 طالبا 20قاعة  دراسية سعتها  •
 والربجميات وغريها(: ،واللوحات الذكية ،)أدوات عرض البياانت تقنية مصادر  .2

 حواسيب للتعلم على مهارات تنسيق النص على برانمج الوورد أبنواع املختلفة . •
 حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  اذا كان هناك)حددها: مثالً  مصادر أخرى .3

http://www.mediterraneancentre.net/
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 تطويره إجراءاتتقومي املقرر الدراسي و  .ز
 :من الطالب خبصوص فعالية التدريس اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة  .1

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

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 عقد ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس ملتابعة أحدث طرق التدريس. -
 برامج تدريبية. عقد -
 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. -
 يف جامعة أخرى.عقد مقارنة بّي هذا املقرر يف هذه اجلامعة واملقرر نفسه  -
 استضافة أستاذ زائر لتقومي املقرر. -
 إرسال توصيف املقرر إىل أساتذة يف جامعات أخرى ألخذ ملحوظاهتم واقرتاحاهتم لتطويره. -

 عقد ورش عمل ألساتذة املقرر.                
 

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

 أخرى(:
 االختبارات التحريرية الدورية. -
 االختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة. -
 التقومي املستمر. -
 فحص التصحيح الذي قام به عضو هيئة التدريس. -
 قراءة اإلجاابت بعد التصحيح قراءة انقدة وتسجيل نقاط القوة ونقاط الضعف وطرق التحسّي. -
 القيام بواجبات إضافية وأساسية. -
 تبادل التدريس بّي الزمالء كل زميل يدخل شعبة زميله. -
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 لزمالء الذين يدرسون املقرر نفسه.تبادل تصحيح لعينة من االختبارات أو الواجبات بّي ا -
 :املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  ص   .5

 

 
  

 د. حممد لطفي الزليطين سم منسق الربانمج:ا
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