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 األهداف: (ب
 ؟ما هدف املقرر الرئيس •
على نصوص متعددة ضمن  ابلتطبيق الصرفمقررات النحو و درسه يف  ماترسيخ  •

هلا الرتاكيب واستخراجها من النصوص والتمثيل الصيغ و ومعرفة أنواع .العلمنيأبواب 
   جبمل مفيدة.

التدريب على استنباط الفروق بني األبنية واألساليب املختلفة ووظائف األدوات يف  •
 النص.

متكني الطالب من معرفة األساليب املستحدثة وتبني وجود األخطاء الشائعة يف  •
 النصوص.

 :  اهن من أجل تطوير املقرر وحتسينهتنفذ يف الوقت الر  صف أية خطط  -1
 مصادر رقميةاإلحالة على  •

 :وصف املقرر  (ج
 : املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا -1

ساعات  مفردات املقرر الدراسي األسبوع
 االتصال

ول
األ

 

 آايت قرآنية كرمية. :: النصالوحدة األوىل: أوالا 
 : املهارات:ااثنيا                 

 قراءة النص )صامتة وجهرية(                       
 االستيعاب والفهم )أسئلة موجهة للطالب(                       

3 
ثاين

ال
 

 األبنية )التمييز بني االسم والفعل واحلرف(
 املعرابت واملبنيات وأنواع اإلعراب الظاهر واملقدر واحمللي(0الرتاكيب 

3 

لث
الثا

 

 املعىن )الكشف عن معاين الكلمات يف املعجم، وبيان املعاين اجملازية(
 إبراز اجلوانب اجلمالية يف النص

3 

رابع
ال

 

 أحاديث نبوية شريفة :: النصالوحدة الثانية: أوالا 
 : املهارات:ااثنيا                 

 قراءة النص )صامتة وجهرية(                       
 االستيعاب والفهم )أسئلة موجهة للطالب(                       

3 
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 مفردات املقرر الدراسي األسبوع
ساعات 
 االتصال

مس
اخلا

 

 ()املصادر ومعانيهااألبنية 
 )اجلملة االمسية والنواسخ( الرتاكيب

 االختبار الفصلي األول
3 

دس
لسا

ا
 

 املعىن )الكشف عن معاين الكلمات يف املعجم، وبيان املعاين اجملازية.(
 إبراز اجلوانب اجلمالية يف النص

 
3 

ابع
الس

 

 نص شعري :: النصالوحدة الثالثة: أوالا 
 املهارات:: ااثنيا                 

 قراءة النص )صامتة وجهرية(                       
 االستيعاب والفهم )أسئلة موجهة للطالب(                       

3 

امن
الث

 

 األبنية )املشتقات(
 اجلملة الفعلية(: )الرتاكيب

3 

سع
التا

 

 املعىن )الكشف عن معاين الكلمات يف املعجم، وبيان املعاين اجملازية.(
 .إبراز اجلوانب اجلمالية يف النص

3 

شر
العا

 
العصر األموي وأخطبة من عصر صدر اإلسالم  :: النصالوحدة الرابعة: أوالا   

 : املهارات:ااثنيا                   
 قراءة النص )صامتة وجهرية(                        
 للطالب(االستيعاب والفهم )أسئلة موجهة                        
 األبنية )اجلامد واملشتق والصحيح واملعتل(                       

 االختبار الفصلي الثاين

3 

شر
ي ع

حلاد
ا

 

 املرفوعات والتوابع( :الرتاكيب)
 (املعجم، وبيان املعاين اجملازية املعىن )الكشف عن معاين الكلمات يف

 إبراز اجلوانب اجلمالية يف النص
 

3 
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 مفردات املقرر الدراسي األسبوع
ساعات 
 االتصال

شر
ين ع

الثا
 

نص من الرسائل األدبية من عصر الدول  :: النصالوحدة اخلامسة: أوالا 
 املتتابعة أو غريها

 ا: املهارات:اثنيا 
 قراءة النص )صامتة وجهرية( -1
 االستيعاب والفهم )أسئلة موجهة للطالب( -2
 األبنية )اإلعالل واإلبدال والقلب( -3

3 

شر
ث ع

لثال
ا

 

 املنصوابت(: الرتاكيب)
 اجملازية(املعىن )الكشف عن معاين الكلمات يف املعجم، وبيان املعاين 

 إبراز اجلوانب اجلمالية يف النص.
3 

شر
ع ع

لراب
ا

 

  مقالة من العصر احلديث :: النصالوحدة السادسة: أوالا 
 املهارات: قراءة النص )صامتة وجهرية( :ااثنيا                    

3 

شر
س ع

خلام
ا

 

 3 مراجعة

 45 األسابيع وجمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسيعدد 

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

الدروس  احملاضرة 
 اخلاصة

العملي / امليداين / التدريب 
 التعاوين

 اجملموع أخرى

الساعات 
 املؤدة فعليا

 ال يوجد 45
الساعات  

 املكتبية
45 

الساعات 
 املعتمدة

3  
 

 
3 
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 أسبوعيًّا. الدراسةعدد ساعات  -3
حيتاج الطالب إىل ساعات أسبوعية يف البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات عن 

 طريق التطبيق املستمر.

 :علم يف نطاقات أو جماالت التعلمتطوير نواتج الت

 القياسطرق  اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم وفقاً لإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 أن يكون الطالب قادرًا على أن 
 االختبارات، ملف الطالب. احملاضرة واحلوار واملناقشة. .كر أمناط اجلملة االمسية واجلملة الفعليةيذ  1-1

 .االختبارات، ملف الطالب احملاضرة واحلوار واملناقشة. .الرتاكيبأنواع األبنية و  بنيالفروق  يسجل 1-2

 ضبط ما يقرأي   1-3
 

 .االختبارات، ملف الطالب احملاضرة واحلوار واملناقشة.

 .االختبارات، ملف الطالب احملاضرة واحلوار واملناقشة. األخطاء يصوب 

 املهارات اإلدراكية  2
 أن يكون الطالب قادرًا على أن

 االختبارات التحريرية والشفوية حل املشكالت بني األمناط اللغوية واألساليب املتنوعة. يقارن 2-1
 االختبارات التحريرية والشفوية املناقشات اجلماعية أبواب النحو اليت درسها. يقسم 2-2

 االختبارات التحريرية والشفوية التعليم التعاوين وفق ما درس.وصرفًيا  حيلل النصوص حتليال حنوايً  2-3

 لعالقات الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات ا 3
 أن يكون الطالب قادرًا على أن 

 تقدمي عروض ورشة عمل يدير حواراا عن قضية لغوية مع زمالئه. 3-1
 أ مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 ن يكون الطالب قادرًا على أن
 بطاقة املتابعة احملاضرات  التقنية يف جمال الدراسات اللغوية. يدير 4-1
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حتديد اجلدول الزمين ملهام التقومي اليت يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل  -4
 الدراسي:

رقم 
 التقييم

األسبوع  طبيعة مهمة التقييم
 املستحق

 نسبة الدرجة إىل درجة
 التقييم النهائي

1 

كل ،  موعاهتمأسبوعيا حبسب جمتقومي الطالب 
 جمموعة تقّوم أربع مرات خالل الفصل الدراسي

وتوزَّع ثالث درجات على  ()حتريري وشفوي
 هذه األعمال ملراعاة السالمة اللغويَّة

 %30= 4× %7.5 كل أسبوع

مع مراعاة وضع  (األولاختبار أعمال الفصل ) 2
 %15 اخلامس درجة ونصف للسالمة اللغويَّة

مع مراعاة وضع  اختبار أعمال الفصل )الثاين( 3
 درجة ونصف للسالمة اللغويَّة

 % 15 عاشرال

مع مراعاة وضع  مجاعي(االمتحان النهائي ) 4
 %40 هناية الفصل درجتني للسالمة اللغويَّة 

100% 
 الدعم املقدم للطلبة: (د

األكادميي للطالب  وجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واإلرشاد •
 .احملتاج لذلك

 أسبوعية مفتوحة لكل الطالب. مكتبية ست ساعات •
طاق الساعات مواعيد إضافية مع الطالب الذين حيتاجون لذلك خارج ن حتديد •

 (.ضعاف املستوىو  املكتبية )املوهوبون
 

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

 مجال الدين أبو حممد عبد هللا بن يوسف بن هشام ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب •
شروح بعض . 1979 ، 5ط، دار الفكر/ بريوت ،حتقيق مازن املبارك وزمالئه ،األنصاري

 . الدواوين الشعرية



 

 

 م2017يونيو هـ، الموافق 1438 رمضان ، نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 .كتب إعراب القرآن وشروح احلديث •
النحو األساسي لـ  حممد خمتار عمر، مصطفى النحاس زهران، حممد محاسة  •

 م. 1997عبد اللطيف، دار الفكر،
 م1999املعارف، النحو التطبيقي : عبده الراجحي، مكتبة  •
النحو التعليمي والتطبيق يف القرآن الكرمي: د. حممود ايقوت، مكتبة املنار  •

 م. 1996 – 1417اإلسالمية، ط الثانية، 
 القاهرة الطبعة: التاسعة. -النحو الوظيفي، عبد العليم إبراهيم، دار املعارف  •

 اتحتها للطالب للرجوع إليها(:)اليت جيب إ املراجع األساسية -2
مكتبة اخلاجني، ط:   أمايل ابن الشجري، حتقيق، حممود حممد الطناحي، •

 م.1992األوىل، 
 أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: ابن هشام األنصاري •
التدريبات اللغوية والقواعد النحوية : أمحد خمتار عمر وآخرون، مطبوعات  •

 م.1999جامعة الكويت، 
 م.1994املكتبة العصرية، بريوت، جامع الدروس العربية مصطفى الغالييين،  •
مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة  الكامل، املربد،  حتقيق: د. حممد أمحد الدايل ، •

  م1997هـ 1418
 عبد السالم هارون،دار املعارف، مصر. جمالس ثعلب، حتقيق •
 م.1960النحو الوايف : عباس حسن ، دار املعارف، القاهرة،  •

 هبا  ) الدورايت العلمية، التقارير...(  الكتب واملراجع املوصى -3
 جملة كلية اآلداب •
 جملة جامعة اإلمام •
 جملة جامعة أم القرى •
 جملة مجعية اللغة العربية •
  جملة العرب.... •

 :اد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنتاملو  -4
 موقع اللغة العربية تعلماا وتعليماا •
 مقهى اللغة العربية .     •
 منتدى اإليوان •
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 املصطفىمكتبة  •
  .htmindex/commostafa.-http://www.al 

 موقع الوراق •
http://www.alwaraq.net/index 

 مكتبة مشكاة اإلسالم •
http://www.almeshkat.net/books/index.php 

 جلمعية العلمية السعودية للغة العربيةا •
rabiyahhttp://www.imamu.edu.sa/a 

 األلوكة •
http://www.alukah.net/ 

 اإليوان •
http://www.iwan.fajjal.com 

 صوت العربية •
http://www.alarabiyah.ws/ 

 شبكة الفصيح •
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php 

 منتدايت الكتب املصورة •
http://pdfbooks.net/vb/login.php 

 املكتبة الوقفية . •
 

مواد تعلم أخرى مثل الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة  -5
 أو املعايري املهنية أو األنظمة:

 املوسوعة الشاملة. CDأقراص ممغنطة ) )  •
 .املوسوعة النحويةCDأقراص ممغنطة )  )  •

 املرافق املطلوبة : (و
 املرافق التعليمية: -1

 .قاعات درس مناسبة ألعداد الطالب •
 .مقاعد مرحية للطالب •
 أجهزة عرض ) أوفر هيد بروجيكرت ( . •

http://www.alwaraq.net/index
http://pdfbooks.net/vb/login.php


 

 

 م2017يونيو هـ، الموافق 1438 رمضان ، نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 .تلفزيونية وأشرطة فيديو تعليمية أجهزة •
 أجهزة احلاسوب: -2

ا وينبغي توفري ماال يقل  25معمل احلاسب اآليل جيب أال تقل سعته عن • مقعدا
 معامل يف القسم مزودة أبقراص مضغوطة.  4عن 

 مصادر أخرى  -3
 .أشرطة تعليمية •
 .يو وتلفاز لعرض املواد التعليميةأجهزة فيد •
 .(أجهزة أوفر هيد بروجكتري )العارض الرأسي •

 تقييم املقرر وعمليات التحسني: (ز
 :اسرتاتيجيات احلصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم -1

 .االختبارات الفصلية •
 .ورش العمل •
 .حوثإجراء الب •
 .املشاركات الفاعلة •
 .أنشطة ومشاركات مجاعية •

 وإماة التعليم إما عن طريق األستاذ عملي اتيجيات األخرى املتبعة يف تقييماالسرت  -2
 عن طريق القسم: 

 .تبادل اخلربات بني أساتذة املقررعلى املشاورة و : يقوم التقييم الذايت •
 .تقييم الطالب للعمل •
 : من القسمالتقييم اإلداري •

 عمليات حتسني التعليم: -3
 .دورات تدريبية •
 .لقاءات منتظمة بني أساتذة املقررعقد  •
 .تنظيم ورش عمل •
 .من خارج اجلامعة يف جامعات أخرى تبادل اخلربات مع أساتذة •

 مستوايت إجناز الطلبة:عمليات التحقق من  -4
 .االختبارات التحريرية الدورية •
 .تظمةاالختبارات الشفوية املن •
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 .يح الذي قام به عضو هيئة التدريسفحص التصح •
 .انقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف قراءة اإلجاابت بعد التصحيح قراءة •
 .القيام أبنشطة مساندة •
 .وخالفه( خلربات بني أعضاء هيئة التدريس )من تصحيحتبادل ا •

صف العمليات واخلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة املقرر والتخطيط  -5
 للتحسني:

آراء هيئة التدريس ممن يقومون بتدريس املقرر ذاته ملعرفة مدى استجابة استطالع  •
 الطالب. 

 .آراء الطالب الذين يدرسون املقرراستطالع  •
كلما كان ذلك   -طة املقرر مراجعات مستمرة بني هيئة التدريس لتعديل خ •

 لتحسني األداء . -ضروراي 
تاذ لصعوابت مناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق معاجلات كل أس •

 .تعرتض تنفيذ املقرر
األقسام املماثلة من جامعات عرض املقررات املنفذة يف القسم على مثيالهتا يف  •

 .أخرى
 .أساتذة زائرين لتقومي املقررات استضافة •
 .خرى عريقة حول املقررات املنفذةاستطالع آراء أساتذة يف جامعات أ •


