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

 

 تحديد المقرر والمعلومات العامة   أ.
 ) ٣(الصرف   عرب  ٤٤٠ اسم المقرر ورمزه  
 ) ١+٢ساعتان( الساعات المعتمدة  
 اللغة العربية وآداهبا  البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها 
 النحو جلنة  المقرر اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس   
 السادس املستوى  المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه  
 ال يوجد  المتطلبات السابقة لهذا المقرر  
 ال يوجد  المقررالمتطلبات المصاحبة لهذا  
 اجلامعة نفسها  مكان تدريس المقرر  

 

 المتبع: نمط الدراسة 

 :     النسبة                                  التقليديةقاعات المحاضرات أ.  

 :     النسبة                                      اإللكتروني  التعلم ب. 

      : النسبة       )   تقليدي وعن طريق اإلنترنتمدمج ( تعليم ج.  

 :     النسبة                                           المراسالتد. 

       :النسبة                        أخرى هـ. 
 األهداف: ب.  

 : .ما الهدف الرئيس ١
  اإلمالة،  اإلدغام، الوقف، التكسري، مجوع  النسب، التصغري،  واإلبدال، (اإلعاللمعرفة بعض الظواهر اللغوية 

 الساكنني). التقاء 
    وتحسينه: المقرر في الوقت الراهن من أجل تطوير  خطط تنفذ صف أية   . ٢

    واملنتديات.الكتابة يف امللتقيات  •
وعمل تقرير موحد   املقرر، تشكيل جلان للنظر يف التوصيف املعمول به وتقييمه بناء على تقارير  •

 لألساتذة الذين يدرسون املقرر يسلم بعد االختبارات النهائية.      
 وصف المقرر ج.  

   وشمولها:المواضيع المطلوب بحثها .١
 ساعات االتصال عدد األسابيع  مفردات المقرر الدراسي  األسبوع 

  

  

  

  

۱۰۰ ٪  √ 



التعريف باملقرر وأهدافه وإعطاء فكرة عامة عن   األول
 ستبحث يف هذا الفصل املوضوعات اليت 

١+٢ ١ 

 التكسري: مجع القلة ومجع الكثرةمجوع  الثاني 
 تطبيقات

١+٢ ١ 

 تابع مجوع التكسري الثالث 
 تطبيقات

١+٢ ١ 

 اسم اجلمع، واسم اجلنس اجلمعي، واسم اجلنس اإلفرادي الرابع 
 تطبيقات

١+٢ ١ 

 التصغري  الخامس 
 تطبيقات

١+٢ ١ 

 سبق دراستهتطبيقات ومراجعة لما  السادس 
 االختبار الفصلي األول 

١+٢ ١ 

 تابع التصغري السابع 
 تطبيقات

١+٢ ١ 

 النسب  الثامن 
 تطبيقات

١+٢ ١ 

 تابع النسب التاسع 
 تطبيقات

١+٢ ١ 

 اإلعالل واإلبدال العاشر 
 تطبيقات

١+٢ ١ 

 اإلدغام والتقاء الساكنني الحادي عشر 
 تطبيقات

١+٢ ١ 

 ومراجعة لما سبق دراستهتطبيقات  الثاني عشر
 الثاني االختبار الفصلي 

١+٢ ١ 

 اإلمالة الثالث عشر
 تطبيقات

١+٢ ١ 

 الوقف الرابع عشر 
 تطبيقات

١+٢ ١ 

الخامس  
 عشر

 ١+٢ ١ ملا سبق دراسته مراجعة عامة 

 ٤٥ ١٥ عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي
 



 
 الدراسي): ساعات االتصال في الفصل  (مجموع   مكونات المقرر. ٢

دروس   محاضرات  
 إضافية 

 المجموع  أخرى  العملي  معامل 

الساعات املؤداة  
     ًّ  فعلي ا 

الساعات   ٣٠ ال يوجد  ال يوجد  ١٥
 املكتبية 

٤٥ 

الساعات   ١ ال يوجد  ال يوجد  ١ الساعات املعتمدة
 املكتبية 

٢ 

 األسبوع:  الطلبة في ساعات تعلم متوقعة من  /  ساعات دراسة إضافية خاصة . ٣
 حيتاج الطالب إىل ساعات أسبوعية يف البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات عن طريق التطبيق املستمر. 

 طرق القياس  تدريس المقرر   ستراتيجياتإ لمؤهالت     ً                وفقا  لإلطار الوطني ل  مخرجات التعلم=م

۱=
 المعرفة 

 قادرا على أن: أن يكون الطالب 
 االختبارات  واملناقشة  احملاضرات   ُ َ  ِّ                يـ ع ر ف اإلعالل واإلبدال. أن  =۱-۱
 اختبارات  ، املناقشة التدريب العملي يشرح التغريات اليت تطرأ على البىن والصيغ. أن  =۱-۲
ً   يضبط األلفاظ العربية ضبط ا صحيح ا. أن   ۱-۳  اختبارات  ، املناقشة التدريب العملي                        ً     

۲ 
 دراكية اإلالمهارات 

 أن يكون الطالب قادرا على أن: 
 االختبارات  تعليم تعاوين  يقارن بني اإلعالل واإلبدال.  ۲-۱
 االختبارات  ورشة عمل  حيلل الكلمات حتليال صرفيا.  ۲-۲
 االختبارات  العصف الذهين  اإلمالة   الوقف،   اإلدغام،،  ظواهر االمسية: التصغري، النسبال   يلخص=۲-۳

۳ 
 ؤولية  ستحمل المالعالقات الشخصية و مهارات 

 أن يكون الطالب قادرا على أن: 

 
الظواهر الصرفية املتصلة يف   ملناقشة           ً       ً             أن يدير حوار ا لغوي ا أمام زمالئه 

   الكلمات املعطاة.
 دراسة حالة 

تقدمي  
 العروض

٤ 
   والمهارات العددية تقنية المعلومات مهارات  االتصال و مهارات 

  أن يكون الطالب قادرا على أن: 
 بطاقة متابعة  تكاليف، عروض  الربامج احلاسوبية يف جمال التخصص  يوظف  
 حركية  -مهارات النفس ال ٥

 



                                                                                 تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي: . ٤
التقييم طبيعة مهمة  رقم التقييم   النهائي درجة التقييمنسبة الدرجة إىل   األسبوع املستحق  

 ٪٢٠ سادس ال االختبار الفصلي األول (مجاعي)  ١
 ٪١٠ ممتد مجاعي)   (فردي،ر واحلوااملشاركة  ٢
 ٪٢٠ الثاين عشر  ) الثاين (مجاعياالختبار الفصلي  ٣
 ٪١٠ ممتد ) (مجاعيعرض حبوث وتكليفات   ٤
 ٪٤٠ السادس عشر  ) (مجاعي االمتحان النهائي   ٥

١٠٠٪ 
 الدعم المقدم للطلبة: 

 توجيه عناية األستاذ لالهتمام بالساعات املكتبية.  •
 النظر إىل الساعات املكتبية مبا يضمن التحفيز على القيام هبا.  •
 مصادر التعلم: د.  

 الرئيسة المطلوبة:  الكتب)الكتاب (. ١
 حملمد خري حلواين، طبع دار املأمون بدمشق. الواضح يف علم الصرف،  •
 : (التي يجب إتاحتها للطالب للرجوع إليها) المراجع األساسية. ٢
 . دمشق ،  دار الفكر  الصرف)  (قسم  فجال:حممود   ، القالئد الذهبية يف قواعد األلفية •
   م١٩٩٩، ٢ط  ،عامل الكتب ، كاظم حبر املرجان  .د :ودراسة حتقيق   أبو علي الفارسي ، كتاب التكملة •
 م. ١٩٩٦، ١حتقيق: فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان، بريوت، ط  ،ابن عصفور ، املمتع يف التصريف  •
 العلمية، التقارير...)   بها (الدوريات الكتب والمراجع الموصى . ٣
  العلمية، دار الكتب  ، الزفزافحممد ، احلسن حممد نور، حميي الدين عبد احلميد حتقيق: حممد لرضي. ا  ،شرح الشافية  •

 هـ. ١٤٠٢
 اإلنترنت: المواد اإللكترونية ومواقع  . ٤

 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.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 / 
 اإليوان •

http://www.iwan7.com 
 العربية  صوت •

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

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

http://pdfbooks.net/vb/login.php 
مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير   -١

 المهنية أو األنظمة:
 املوسوعة الشاملة.  ) CD ( أقراص ممغنطة   •
 املوسوعة النحوية. CD) (   أقراص ممغنطة   •

 المطلوبة: المرافق   )أ
 المرافق التعليمية: . ١

      ً   ) طالب ا. ٣٠قاعة دراسية سعة ( •
 املختصة. معمل حاسب للتدريب على الربامج احلاسوبية  •

 أجهزة الحاسوب: . ٢
ً                          مقعد ا وينبغي توفري ماال يقل عن   ٢٥معمل احلاسب اآليل جيب أال تقل سعته عن • معامل يف القسم   ٤   

 مزودة بأقراص مضغوطة.  
 مصادر أخرى  . ٣

  .برامج تدريب لغوي صريف، وأقراص ضوئية •
 تقييم المقرر وعمليات التحسين:  ) ب
 : التعليمالحصول على نتائج الطالب وفاعلية  استراتيجيات. ١

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

 التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:    تقييم عمليةاألخرى المتبعة في   االستراتيجيات . ٢
 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي.  •
 استبانة رأي اخلرجيني.  •

 عمليات تحسين التعليم: . ٣

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan7.com/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php


 التدريس. برامج تدريبية ألعضاء هيئة  •
 املقرر. توفري الوسائل اجلديدة املعينة على تدريس  •
                                    ً   إجياد برامج مساعدة للطالب الضعفاء علمي ا.  •
 . حوافز معنوية ومادية للطالب املتميزين  •

 عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة: . ٤
 االختبارات التحريرية الدورية.  •
 االختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.  •
 املستمر. التقومي  •
 فحص التصحيح الذي قام به عضو هيئة التدريس.  •
 قراءة اإلجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة ونقاط الضعف وطرق التحسني.  •
 القيام بواجبات إضافية وأساسية.  •
 تبادل التدريس بني الزمالء كل زميل يدخل شعبة زميله.  •
 بات بني الزمالء الذين يدرسون املقرر نفسه. تبادل تصحيح لعينة من االختبارات أو الواج •

 صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين: . ٥
 مواده. األخذ بآراء أعضاء هيئة التدريس يف تطوير املقرر، ومراجعة   •
 التخصص. استطالع أساتذة التخصص ومعرفة اقرتاحاهتم يف تطوير األداء يف هذا  •
 استطالع آراء الطالب ملعرفة نقاط الضعف والقوة يف املقرر، وما حيتاجونه منه وما ال حيتاجونه.  •
                    ّ                                                           عقد مقارنة بني ما يدر س من هذا املقرر هبذه اجلامعة وبني نظرائهم يف جامعات عربية أخرى.  •
 ألداء يف هذا املقرر. استشارة خرباء خمتصني يف املفردات وطرق األداء والتقومي؛ لالرتقاء مبستوى ا •
 استضافة أستاذ زائر لتقومي املقرر.  •
                                                                                   استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقرتاحاهتم لتطويره. •
 لقاءات دورية مع املتميزين من الطالب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف يف هذا املقرر.  •
 ه اجلامعة واملقرر نفسه يف جامعة أخرى. عقد مقارنة بني هذا املقرر يف هذ •
 إرسال توصيف املقرر إىل أساتذة يف جامعات أخرى ألخذ ملحوظاهتم واقرتاحاهتم لتطويره.  •
 عقد ورش عمل ألساتذة املقرر.  •

 
  

 لجنة اللغة والنحو : منسق البرنامجسم ا
    

 ۱٤۳۸/۱٤۳۹ التاریخ منسق المقرر التوقیع: 
 

=
 


