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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 ١٤٣٨/١٤٣٩:       تاريخ                          امللك سعود جامعة ة: التعليمي. اسم املؤسسة ١
 قسم اللغة العربية وآداهبا  كلية اآلداب/   القسم: /. الكلية٢

 
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه: أ.  

 عرب  ١٤١ ، )١النحو (. اسم ورمز املقرر الدراسي: ١
 ) ١+٣ثالث ساعات (  . عدد الساعات املعتمدة:٢
 الربنامج (أو الربامج) الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: بكالوريوس اللغة العربية وآداهبا . ٣

                                     ّ        ً                               (يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج) 
 . اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي: جلنة اللغة والنحو ٤
 املستوى الثالث   وى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: السنة أو املست. ٥
 يوجد  ): ال (إن وجدت املقرر . املتطلبات السابقة هلذا ٦
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر (إن وجدت): ال يوجد ٧
 . موقع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية: كلية اآلداب ٨
 منط الدراسة املتبع (اخرت كل ما ينطبق): .  ٩
 

 النسبة:                                                                    قاعات احملاضرات التقليدية  أ. 
 النسبة:   التعلم اإللكرتوين                                                                        ب. 
 النسبة:                                               اإلنرتنت)  تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق ج. 
 النسبة:                                                                                   املراسالت د. 
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 الرئيس؟ ما هدف املقرر  .١
العريب من معرفة أقسام الكالم، وخصائصه، ومعرفة الفرق بني املعرفة والنكرة، وأنواع املعرفة،  أن يتقن الطالب/ة أساسيات النحو  -

والتمييز بني املعرب واملبين، وأنواع املبنيات وخصائصها، وأنواع اإلعراب، ومعرفة مكونات اجلملة االمسية. والقدرة على التطبيق يف  
 كل ما سبق. 

(مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع   الدراسي.  وحتسني املقرراذكر بإجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير  .٢
 كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة).      يف احملتوىاإلنرتنت، والتغيريات 

 مهارات التفكري.استخدام أساليب تدريس جديدة مثل: التعليم التعاوين واالعتماد على  -
 االعتماد بشكل أكرب على الدراسة الذاتية للطالب أو مصادر املكتبة.  -
 االستفادة من األقراص املمغنطة.  -

ٌ                                                             (مالحظة: املطلوب هنا وصف  عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل). توصيف المقرر الدراسي ج.                         

 توصيف عام للمقرر: 
 تناولها:   التي ينبغيالموضوعات .   ١

 ساعات التدريس  قائمة الموضوعات األسبوع 

 األول 

 وأشهر املؤلفات فيه.  وتطوره،التعريف بعلم النحو، ونشأته،  -
 النحو. بيان أمهية دراسة  -
 ومفرداته، وطريقة الشرح ووسائله  باملقرر،مقدمة يف التعريف 

٣ 

 ١ تطبيقات 

 الثاين 

 الكلمة وبيان أقسامها. تعريف -
 الفرق بني الكلمة، والكالم، والكلم، والقول. -
 تعريف االسم والفعل واحلرف وبيان عالماهتا.  -

 وأنواع احلروف املختصة وعملها.   ،تقسيم احلرف إىل خمتص وغري خمتص  -

٣ 

 ١ تطبيقات

 الثالث 

 املعرب واملبين وبيان الفرق بينهما.  -
 متمكن أمكن ومتمكن غري أمكن. تقسيم املعرب إىل  -
 املبين من األمساء وكيفية إعرابه. -

الضمائر، أمساء اإلشارة، األمساء املوصولة، أمساء الشرط، أمساء االستفهام،  
 و(إذ).  حيث) ( مثل: أمساء األفعال، بعض الظروف  

 . املبين من األفعال، وحركات بنائه -
 الفعل املضارع بني اإلعراب والبناء. -

٣ 

 ١ تطبيقات 

 وما تدخله من األمساء واألفعال.  األصلية،أنواعه وعالماته  اإلعراب: - الرابع 
 ما يعرب بعالمات فرعية.  -

٣ 



وشروط   ،مساء الستة: تعدادها، إعراهبا باحلروف نيابة عن احلركات األ-
 ذلك. 

 اللغات الواردة يف األمساء الستة.  -
 إعراب املثىن وامللحق به.  -
 (كال وكلتا) إعراب املثىن واملقصور. إعراب  -

 ١ تطبيقات 

 اخلامس

 به. إعراب مجع املذكر السامل وامللحق -
مع مجع مذكر ساملا - ُ                 شروط ما جي   وإعرابه.  ،         
 األلفاظ امللحقة جبمع املذكر السامل. -
 الفرق بني نوين املثىن ومجع املذكر السامل. -
 حذف نون مجع املذكر السامل. -
 املؤنث السامل. مجع -
مع باأللف والتاء وما خ تم بتاء - ُ         الفرق بني ما جي                       ُ  التكسري.صلية من مجع أ             
 خامتة يف التعريف جبمع التكسري وبيان إعرابه بالعالمات األصلية. -

٣ 

 ١ تطبيقات 

 السادس 

 إعراب املمنوع من الصرف. -
 معىن الصرف.  -
 شرط جر املمنوع من الصرف بالفتحة. -
 ولعلتني.   ، ُ                       مي نع من الصرف لعلة واحدةما  -
 األفعال اخلمسة: بيان املقصود هبا، وإعراهبا بعالمات فرعية.  -

٣ 

 ١ تطبيقات 

 السابع

 أدوات نصب املضارع وعالمات نصبه.  -
 أدوات جزم املضارع وعالمات جزمه. -
 رفع الفعل املضارع وعالمات رفعه. -
 إعراب املعتل من األفعال. -
 األفعال املعتلة. إعراب -

٣ 

 ١ تطبيقات 

 الثامن 

 املمدود.  األمساء، واالسمإعراب املعتل من  -
 التعريف باالسم املقصور واملنقوص وبيان سبب التسمية وكيفية اإلعراب. -

٣ 

 ١ تطبيقات 

  االختبار الفصلي األول.  



 التاسع 

 النكرة واملعرفة.  -
 الفرق بني التعريف والتنكري. -
 أنواع املعرفة. -
 تعريفه، وأنواعه، وكيفية إعرابه.  الضمري: -
(ضمري رفع/ ضمري   ، متصل/ مسترت)   ،(بارز: منفصل  الضمري وتقسيماته-

 غائب).   ،خماطب   ،(ضمري متكلم  ، نصب)
 ما يصلح أن يكون يف حمل نصب وجر من الضمائر املتصلة. -
 ضمري الفصل: تعريفه، شروطه، مواضعه، إعرابه -

٣ 

 ١ تطبيقات 

 العاشر 

 أنواعه.  ،(اسم وكنية ولقب)  العلم، تعريفه، أقسامه 
 وجوه اإلعراب اجلائزة عند اجتماع االسم والكنية واللقب. -
 اسم اإلشارة وبيان إعرابه. -
    ً          مذكر ا ومؤنثا.  واملثىن واجلمع   ُ                  ما ي شار به إىل املفرد  -
 اإلشارة إىل املكان.  -

 إعرابه. االسم املوصول وبيان --
 املوصول االمسي واحلريف. -

٣ 

 ١ تطبيقات 

 احلادي عشر 
 املوصوالت االمسية العامة واخلاصة. -
 . وأحواله  ،شروط ما يقع صلة -

٣ 

 ١ تطبيقات 

 الثاين عشر 

 املعرف باألداة. -
 املعاين اليت تأيت هلا (ال). -
    ّ           املعر ف باإلضافة. -

٣ 
 

 ١ تطبيقات 
  الثاين االختبار الفصلي 

 الثالث عشر 

 املبتدأ واخلرب. 
 ما يصلح أن يكون مبتدأ. -
ّ      مبتدأ له خرب، ومبتدأ، له مرفوع سد  مسد  اخلرب.  قسمان: املبتدأ  -     ّ                                 
 رافع املبتدأ واخلرب. -
 تعريف اخلرب وبيان أنواعه.  -

٣ 

 ١ تطبيقات 

ّ           جواز حذف املبتدأ أو اخلرب إذا دل  دليل على  الرابع عشر   احملذوف.                             
ذف فيها املبتدأ- ُ                املواضع اليت حي   واخلرب.  ،            

٣ 



 تقدمي اخلرب على املبتدأ. -
 تعدد اخلرب. -

 ١ تطبيقات 

 اخلامس عشر 

         ُ         وتطبيقات ي طلب من   حملولة، مراجعة عامة تتضمن مناذج تدريبية، وتطبيقات -
وتدريب   السابقة، الطالب اإلجابة عنها، ومناذج من أسئلة االختبارات 

 الطالب على اإلجابة عنها. 
 . مناذج إعرابية ملفردات املقرر -

٣ 

 
   مكونات املقرر الدراسي (إمجايل عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):  .  ٢

 المجموع  أخرى  العملي  معامل  دروس إضافية  محاضرات  

 ٦٠  ٣٠   ٣٠                     ً الساعات املؤداة فعليا  

 ٣  ١   ٢ الساعات املعتمدة

 
 ساعات تعلم إضافية (خاصة) يقوم هبا الطالب خالل األسبوع؟ .  ٣

ّ                        يحتاج الطالب إلى ست ساعات أسبوعية في البيت؛ للتدريب وحل  التدريبات والتطبيقات   من خالل التطبيق على نماذج  اإلعرابية، من                                                      
 الكالم. فصيح

 
 

                         ً                                                         خمرجات التعلم للمقرر وفقا  لإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها وطرق تدريسها: .  ٤
 جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت)(حيدد اجلدول التايل 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم للمقرر تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة (انظر إىل الشرح أسفل اجلدول).    ً أوال   -
 طرق القياس ومع خمرجات التعلم املأمولة.  وتتسق مع: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب      ً ثانيا   -
  : ضع طرق القياس املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق قياسها      ً ثالثا   -

كل مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال                                ً                                                   واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يتطلب من
 من جماالت التعلم. 

 
 جدول مخرجات التعلم للمقرر  

 طرق القياس  استراتيجيات تدريس المقرر                    ً                     مخرجات التعلم وفقا  لإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1

                     ً        أن یكون الطالب قادرا  على أن:
 االختبارات المحاضرات  - أقسام الكالم وعالمات كل قسم. يوضح ١-١
 . الشفهيةالمشاركة  -   ،الفرق بين المعرب والمبني يبين 1-2

 . المناقشات -
 االختبارات



وتركيب  أنواع المبنيات وعالمات البناء، يذكر  ٣-1
 الجملة االسمية وخصائصها. 

 التكاليف والواجبات.  -
ّ            ورش عمل لحل  التطبيقات  - اإلعرابية، وتحليل           

بعض التراكيب النحوية من خالل نماذج من 
 فصيح الكالم.

 تقويم األنشطة. 
 ملف الطالب 

 المهارات المعرفية  2
                     ً        أن یكون الطالب قادرا  على أن:

 . يميز الطالب/ة بين أقسام الكالم- 2-1
 حل المشكالت -

 االمتحانات. 
 تقديم األنشطة. 

 عرب والمبني. ميميز الطالب/ة بين ال - 2-2
 ميز بين أنواع اإلعراب وعالماته. ي-

 بطاقة تقويم  التعليم التعاوني -

 . يركب جملة اسمية وفق قواعد اللغة- ٣-٢
 بالمعرب تتعلقج من فصيح الكالم ذ نما يعرب-

 والمبني والنكرة والمعرفة 
 تشكيل ورش عمل-

 تقارير 
 اختبارات

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية   3
                     ً        أن یكون الطالب قادرا  على أن:

 ملف الطالب  التعليم التعاوني  يدير حوارا عن إعراب االسم المعرب والمبني - 3-1
تنمية  و  ،الطالب/ة في التحليل اللغوييشارك  3-2

 الستكشاف مواهبه اللغوية.  عالقته مع اآلخرين؛
التعامل مع اآلخرين وتحمل تنمية مهارات 

 . المسؤولية 
 . بطاقة المتابعة 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية  4
                      ً        أن یكون الطالب قادرا  على أن:

مواقع اللغة  و اإلنترنت والمواقع التعليمية يوظف - 4-1
 .والموضوعات المكلف بها  البحث عن  العربية في

 تقديم العرض  عروض مرئية 
 بطاقة متابعة 

 حركية  -المهارات النفس 5
5-1    

  
 

 جدول مهام تقومي الطالب خالل الفصل الدراسي: .  ٥
(مثال: اختبار، مشروع جماعي، مهام التقويم المطلوبة من الطالب   م

 كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......الخ) 
 التقويم النهائي نسبته من  األسبوع المحدد له 

 ٦٠من ٥ ممتد  اختبارات شفوية  ١
 ٦٠من  ٥ ممتد  اختبارات كتابية سريعة.  ٢
 ٦٠من  ١٠ ممتد  واجبات منزلية.  ٣
 ٦٠من  ١٥ ثامن األسبوع ال  االختبار الفصلي األول ٤
 ٦٠من  ١٥ األسبوع الثاني عشر االختبار الفصلي الثاني  ٥
 ٦٠من  ١٠ ممتد  بحث علمي ٦
 ١٠٠من  ٤٠ األسبوع الخامس عشر  االختبار النهائي  ٧

 



 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم: د. 

لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب (اذكر مقدار الوقت   إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية ترتيبات-١
 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع).   

 أسبوعية مفتوحة لكل الطالب. ست ساعات مكتبية-
 والضعفاء)  الموهوبون( المكتبيةلذلك خارج نطاق الساعات  يحتاجونتحديد مواعيد إضافية مع الطالب الذين -

 
           ّ  مصادر التعل م ه. 

 الكتب املقررة املطلوبة:  .١
   .الدين عبد احلميد   حمييحتقيق حممد  ،شرح ابن عقيل  -
 . ملصطفى الغالييين جامع الدروس العربية، -

 . قائمة مبواد مرجعية أساسية (اجملالت العلمية والتقارير وغريها): ٢ 
 . يعيش، قدم له الدكتور إميل بديع يعقوبشرح املفصل أليب البقاء ابن  -
 . لدكتور عبده الراجحيا النحوي، التطبيق  -
 . النحو الوايف لعباس حسن -
 . حملمد عيد النحو املصفى،  -
 . معجم قواعد اللغة العربية يف جداول ولوحات  -

 
 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .  ٣
 اللغة العربية الفصحى. موقع –
 موقع مكتبة املصطفى. -
 املكتبة الشاملة. -
-.http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/ (اجلمعية العلمية السعودية) 

Http:www.alarabiyah.ws/ (صوت العربية) 
http://www.alfaseeh.cim/vb/index.php الفصيح (شبكة ( 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربجميات واألسطوانات املدجمة، واملعايري واللوائح املهنية: . أي  ٤
 قواعد اللغة العربية.  ) في(cdأقراص ممغنطة -

 ) الموسوعة النحوية. cdأقراص ممغنطة(--
 

 المرافق المطلوبة: و. 
املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات (أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية   الدراسي من متطلبات املقرر  ّ بني  

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها): 
 املباين (قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها):  .١
 أقراص مضغوطة. و  أشرطة ممغنطة،-

http://www.alfaseeh.cim/vb/index.php(%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
http://www.alfaseeh.cim/vb/index.php(%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
http://www.alfaseeh.cim/vb/index.php(%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9


 تبرات صوتية. مخ -
 أجهزة عرض.-
 برامج تعليمية. -
 مكتبات مصغرة تحوي المراجع األساسية. -
 

 . مصادر احلاسب اآليل (أدوات عرض البيانات واللوحات الذكية والربجميات وغريها): ٢
ً                        مقعد ا مع توفير ما ال يقل عن ٢٥لي، يجب أال تقل سعته عن معمل الحاسب اآل-  أربعة معامل في القسم مزودة بأقراص مضغوطة.    
 السبورة الذكية. -
 

 مصادر أخرى (حددها: مثل احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا): -٣
 يرامج تدريب في إعراب فصيح الكالم.-
 فيديو، تلفاز في قاعات مجهزة للتدريب والتطبيق.  تسجيلية،أفالم -
 

 
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  ز.  

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: -١
 استطالع آراء الطالب ملعرفة آرائهم يف املقرر وطرق تقوميه. -
 استطالع آراء الطالب ملعرفة آرائهم يف طرق الشرح والتدريس.  -
 ملعرفة نقاط القوة والضعف يف املقرر ووسائل الشرح، ووسائل التطوير. عقد ورش عمل مع الطالب -
 لقاءت دورية مع املتميزين من الطالب؛ ملعرفة نقاط القوة والضعف. -
 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:. ٢
 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر؛ ملعرفة مرئياهتم واقرتاحاهتم لتطويره. –
 عقد مقارنة بني املقرر ونظريه يف جامعات أخرى. –

 استضافة أساتذة زائرين من جامعات أخرى لتقومي املقرر واإلفادة من خرباهتم. -     
 يف التطوير.  االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة-      
 عقد ورش عمل ألساتذة املقرر. -     

 إجراءات تطوير التدريس: -٣
 عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس. -
 اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.  عمل؛ لتبادل تنظيم ورش -
 ملناقشة مشكالت الفصل السابق وطرح احللول.  دراسي؛ ت منظمة يف بداية كل فصل اعقد لقاء-
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات العلمية اهلادفة يف تنمية قدراهتم العلمية والبحثية. -
إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب (مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين،  -٤

                    ً                                                                    والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى): 



 االختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة. -
 القيام بواجبات أساسية وإضافية. -
 مراجعة التصحيح الذي قام به عضو هيئة التدريس. -
 ل نقاط القوة والضعف. قراءة اإلجابات بعد التصحيح قراءة نافذة وتسجي-
 القيام بأنشطة مساندة. -
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس. -
 الدراسي والتخطيط لتطويرها:  فعالية المقررصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى -٥
 طريقة كل منهم يف تدريس املقرر.  التدريس؛ ملعرفة مناقشات بني أعضاء هيئة -
 الطالب ألعضاء يف التخصص نفسه.   إجاباتعرض عينة عشوائية من  -
 مستقلني. تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة أساتذة  -
 تبادل إجابات مصححة بني األساتذة. -
اهتم يف  عرض عينة عشوائية من اإلجابات والتكليفات على أساتذة من جامعات أخرى؛ لإلفادة من تقييمهم، ومعرفة جتارهبم وخرب -

 طرق التقومي والتصحيح، ووسائل التطوير. 
 

 
 

 ١٤٣٩/ ١٤٣٨تاريخ:ال                لجنة اللغة والنحو                   اسم أستاذ المقرر:
       

 منسق المقرر  التوقيع: 
     =

=
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