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=نموذج توصیف مقرر دراسي
 

 :تاریخ                       سعود الملك جامعة: التعلیمیة  المؤسسة اسم. ۱
 اآلداب.                                                                     القسم: اللغة العربیة وآدابھا  /. الكلیة۲

 
 التعریف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنھ:  .أ

 عرب  ۱۱٥.    اسم ورمز المقرر الدراسي: مصادر اللغة واألدب ۱
 ) ۱+۲(۲. عدد الساعات المعتمدة:  ۲
 . البرنامج (أو البرامج) الذي یقدم ضمنھ المقرر الدراسي: اللغة العربیة وآدابھا ۳

 البرامج)                                      ّ         ً                        (في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بی ن ھذا بدال  من إعداد قائمة بكل ھذه 
 . اسم عضو ھیئة التدریس المسؤول عن المقرر الدراسي: أساتذة القسم ٤
 . السنة أو المستوى األكادیمي الذي یعطى فیھ المقرر الدراسي: الثالث ٥
 . المتطلبات السابقة لھذا المقرر (إن وجدت): ٦
 . المتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر (إن وجدت):  ۷
 . موقع تقدیم المقرر إن لم یكن داخل المبنى الرئیس للمؤسسة التعلیمیة: الجامعة نفسھا ۸

 . نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ینطبق): ۹
 قاعات المحاضرات التقلیدیة النسبة:  . أ

 النسبة:  التعلم اإللكتروني . ب
=النسبة:  تعلیم مدمج (تقلیدي وعن طریق اإلنترنت) . ج
 المراسالت النسبة:  . د

 ھـ.  أخرى:     
 تعلیقات:      

 
 األهداف: -ب  

 ؟ الرئیسالمقرر  هدفما  -١
ومعرفة ما فيها بإجياز   علوم، أن يتمكن الطالب من اإلحاطة باملصادر الرئيسية لعلمي اللغة واألدب وما يتصل هبما من  •

 وتزويده بطرائق الرجوع إىل املراجع واملصادر اللغوية.   ودقة،
 وتحسينه: المقرر   في الوقت الراهن من أجل تطوير  خطط تنفذ صف أية  -٢
 بالقسم. املراجعة الدورية للمقرر اليت تتوالها جلنة اخلطط واجلداول  •
 التفكري. ومهارات  اللغوية، حتديث حمتوى املقرر بشكل دوري بناء على التطورات احلديثة يف جمال اكتساب املهارات  •
 .حتديث مصادر تعلم املقرر بشكل منتظم •

ٌ  (مالحظة: المطلوب ھنا وصف  وصف المقرر الدراسي  -ج عام بالطریقة نفسھا المستخدمة في النشرة التعریفیة                       
 )أو دلیل البرنامج

   تناولها: الموضوعات التي ينبغي   -١

√ 
 

۱۰۰ 
 

  



 ساعات االتصال عدد األسابيع  مفردات المقرر الدراسي  األسبوع 

 األول
التأليف يف   التعريف باملقرر، ومصادر اللغة واألدب، وما يتصل هبما

                   ُ      (عملي) التعريف مبا سي عطى   العصر احلديثالعلوم العربية وتطورها يف 
 . للطالب يف املقرر من تطبيقات 

٢ ١ 

 الثاني 
مراحل    املصادر اللغوية: التعريف مبعاجم األلفاظ ومعاجم املعاين.

طرائق استخراج   التأليف يف معاجم األلفاظ وأبرز املؤلفات يف ذلك 
 . الكلمة من معاجم األلفاظ 

٢ ١ 

 الثالث 
طرائق   التأليف يف معاجم املعاين، وأبرز املؤلفات يف ذلك مراحل 

 . استخراج الكلمة من معاجم األلفاظ
٢ ١ 

 الرابع 
املصادر األدبية: جمموعات الشعر العريب، كتب املعلقات، وكتب  

 . القراءة ببعض كتب الشعر العريب، واستعراضها  معاين الشعر
٢ ١ 

 الخامس 
كتب الثقافة األدبية العامة: احليوان، البيان والتبيني، الكامل، عيون  
األخبار، العقد الفريد اإلمتاع واملؤانسة، زهر اآلداب، كتب األمايل،  

 لقراءة ببعض كتب الثقافة األدبية، واستعراضها القلم.  النظرات، وحي 
٢ ١ 

 السادس 
  درجة أعمال             ّ         أعمال تطبيقي ة حتسب من   اختبار أعمال السنة األول

 السنة 
٢ ١ 

 السابع 
كتب النحو والصرف: الكتاب، املقتضب، الشافية، املفصل، اللمع،  

استعراض بعض كتب النحو    شروح األلفية، املوسوعات النحوية
 وطرائق ترتيبها 

٢ ١ 

 الثامن 
كتب النقد األديب: عيار الشعر، املوازنة بني الطائيني، نقد الشعر،  

القراءة يف بعض كتب النقد األديب،   املتنيب وخصومةالوساطة بني 
 واستعراضها 

٢ ١ 

 التاسع 
كتب البالغة: دالئل اإلعجاز، أسرار البالغة، مفتاح العلوم وشروحه  

القراءة يف بعض كتب البالغة،   البالغية، الطراز، البديعيات
 واستعراضها 

٢ ١ 

 العاشر 
القوايف، اإلقناع، الوايف، احلور  كتب العروض والقافية: القسطاس، 

القراءة يف بعض كتب   العني، العيون الغامزة، كتب ضرائر الشعر
 العروض، واستعراضها 

٢ ١ 

الحادي  
 عشر

 كتب تراجم اللغويني: بغية الوعاة، نزهة األلباء، إنباه النحاة، وغريها 
 القراءة يف بعض كتب الرتاجم، واستعراضها 

٢ ١ 

 الثاني عشر
           ّ                      أعمال تطبيقي ة حتسب من درجة أعمال   اختبار أعمال السنة الثاين 

 السنة 
٢ ١ 



 ساعات االتصال عدد األسابيع  مفردات المقرر الدراسي  األسبوع 

 الثالث عشر
كتب تراجم األدباء: املؤتلف واملختلف، نفح الطيب، طبقات  

 القراءة يف بعض كتب الرتاجم، واستعراضها  الشعراء، وغريها 
٢ ١ 

 الرابع عشر 
اجلغرافيا والتاريخ املتصلة  املوسوعات العلمية والكتب اجلامعة وكتب 

القراءة يف بعض كتب اجلغرافيا والتاريخ،   بتخصصي اللغة واألدب
 واستعراضها 

٢ ١ 

الخامس  
 عشر

 مراجعة 
٢ ١ 

 ٣٠ ١٥ عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي

 إجمالي عدد ساعات المقرر الدراسي:  -٢
 المجموع  أخرى العملي معامل  دروس إضافیة  محاضرات  

 ٤٥  ٣٠   ١٥                      ً الساعات المؤداة فعلیا  
 ٢  ١   ١ الساعات المعتمدة

                                                                           ً عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي (اإلضافي)التي یقوم بھا الطالب خالل أسبوعیا   : -٣
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية يف البيت للذهاب إىل املكتبة واالطالع على املصادر املتنوعة  

 فيها. والقراءة 

 
 
 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

  قیاسھا واستراتیجیات طرق  واتساقھا مع  الوطني للمؤھالت               ً             للمقرر وفقا  لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  -٤
 ھاتدریس 

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤھالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  یحدد
 قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة. حبيث تكون : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر،   ً أوال   -
 خمرجات التعلم املستهدفة.ومع  وتتسق معها : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم     ً ثانيا   -
املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر   : ضع طرق التقييم     ً ثالثا   -

                            ً                                                     واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن   املستهدفة وطرق تقييمها 
 خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. يتضمن كل مقرر



 خالل الفصل الدراسي:ة  بالطل یمتقو  مھامجدول -٥
 ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقویم المطلوبة ( مھام م

 ......الخ)مالحظةتقدیم شفھي،  خطابة، ،كتابة مقال
األسبوع المحدد 

 یم النھائيینسبتھ من التق لتسلیمھ

 ٪ ۱٥ السابع  األول (جماعي)االختبار الفصلي  ۱
 ٪ ۱۰ ممتد المشاركة  ۲
 ٪ ۱٥ األسبوع الحادي عشر (جماعي)االختبار الفصلي الثاني  ۳
 ٪ ۱۰ ممتد النشاط (جماعي) ٤
 ٪ ۱۰ ممتد بحث علمي ٥
 ٪ ٤۰ السادس عشر  (جماعي)االختبار النھائي  ٦

 
=اإلرشاد األكادیمي للطالب ودعمھم: -د 
ترتیبات إتاحة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة التعلیمیة لالستشارات واإلرشاد األكادیمي الخاص لكل طالب (مع (

   كل أسبوع).ذكر مقدار الوقت الذي یتوقع أن یتواجد خاللھ أعضاء ھیئة التدریس لھذا الغرض في 
 املكتب. جلوس أساتذة املقرر يومني يف األسبوع يف مكاتبهم بأوقات حمددة مسجلة على باب  •

استراتیجیات تدریس                    ً                     مخرجات التعلم وفقا  لإلطار الوطني للمؤھالت م
 طرق القیاس المقرر

=المعرفة 1
                     ً        أن یكون الطالب قادرا  على أن:

الطالب طرائق الرجوع إىل املراجع واملصادر   يوضح  ۱-۱
 واالستفادة منها. 

 احملاضرة. 
 واملناقشة. احلوار 

 النشاط. ق اأور 
حبوث موجزة يتم مناقشتها يف  

 احملاضرة  

 االختبارات. 
 األسئلة الصفية. 
 األسئلة املنزلية. 

 . التقارير 
 ملف الطالب 

الستكمال   ؛الطالب إىل املراجع واملصادر املهمة يبني 1-2
 أدوات حبته. 

مناهج التحليل اللغوي يف النصوص اللغوية والربط   يصف 1-۳
 بينها. 

=المھارات اإلدراكیة   2
                     ً        أن یكون الطالب قادرا  على أن:

2-1 
 التدريب العملي.  يستخرج املعلومة من املصادر املطلوبة بسهولة ويسر. 

 . التعليم التعاوين 
 حل املشكالت. 

 االختبارات. 
 األسئلة الصفية. 
 األسئلة املنزلية. 
 قراءة املقدمات. 
 . التقومي املستمر

۲-۳ 
 حيلل كنوز املراجع واملصادر بنفسه ومن دون كبري مشقة. 

 

=مھارات العالقات الشخصیة وتحمل المسؤولیة   3
                     ً        أن یكون الطالب قادرا  على أن:

 تقدمي العروض  . تعليم تعاوين زمالئه يناقش فيها مصادر اللغة واألدب.     ً       حوار ا أماميدير  3-1
=مھارات االتصال ومھارات تقنیة المعلومات والمھارات العددیة 4

                     ً        أن یكون الطالب قادرا  على أن:
 بطاقة املتابعة    تقدمي العروض    املصادر.يوظف الربامج احلاسوبية يف جمال الرجوع إىل  4-1
 )وجدت النفسیة الحركیة (إنمھارات ال ٥



 الصوتية. وبرنامج احملادثة والغرفة  جسور، استعمال أساتذة املقرر املنتدى على موقع  •

 هـ مصادر التعلم: 
 الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج :  -١

 ت. . ومنهج البحث للدكتور حممد رضوان الداية، مكتبة نور الشرق خلدمة الرتاث، داملكتبة العربية  •
 المواد المرجعیة األساسیة (المجالت العلمیة والتقاریر وغیرھا): -في قائمة  –أدرج -۲

 املصادر األدبية واللغوية يف الرتاث العريب، عز الدين إمساعيل، مكتبة غريب، القاهرة.   •
،  اجلامعة السورية، دمشقة التأليف عند العرب، أجمد الطرابلسي، منشورات مطبعة نظرة تارخيية يف حرك •
 م. ١٩٥٦هـ / ١٣٧٦ ، ٢ط
 م.١٩٩٩دار الفكر العربي، طاهر أمحد املكي،   األدب،دراسة مصادر  •

 . م٢٠٠٠، يف مصادر الرتاث العريب، السعيد الورقي، دار املعرفة اجلامعية •
 اإللكترونیة ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغیرھا أدرج المواد -۳

 اللغوي. شبكة املستشار  •
 اللغة. موقع إيوان  •
 العربية. عجائب من  •
 العربية. فنون اللغة  •
 مكتبة املصطفى  •

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

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

http://www.almeshkat.net/books/index.php 
 اجلمعية العلمية السعودية للغة العربية  •

http://www.imamu.edu.sa/arabiyah 
 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 
 منتديات الكتب املصورة •

http://pdfbooks.net/vb/login.php 

http://www.al-mostafa.com/index.htm


الحاسوبیة، البرمجیات، واألسطوانات  مواد تعلیمیة أخرى مثل البرامج أدرج أي  :-٤
 المدمجة:
 املوسوعة الشاملة. ) CDأقراص ممغنطة ( •
 املوسوعة النحوية. CD) أقراص ممغنطة (  •
 وهو قرص مساعد للمقرر  اإللكرتوين، قرص مقرر التحرير العريب إعداد عمادة التعلم  •

متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسیة                     ّ  المرافق المطلوبة: بي ن -و
والمختبرات (أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسیة والمختبرات، وعدد أجھزة الحاسب اآللي  

 المتاحة، وغیرھا):
 المباني (قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغیرھا):  .۱

 أقراص مضغوطة. أشرطة ممغنطة و -
 خمتربات صوتية. -
 أجهزة عرض. -
 برامج لغوية تعليمية. -
 مكتبات مصغرة حتوي املراجع األساسية -       

 
 ـ مصادر تقنیة (أدوات عرض البیانات، واللوحات الذكیة، والبرمجیات وغیرھا): ۲ •

معامل يف القسم مزودة بأقراص   ٤مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن   ٢٥معمل احلاسب اآليل جيب أال تقل سعته عن
 مضغوطة.  

 
                      ً                                                        مصادر أخرى (حددھا: مثال  إذا كان ھناك حاجة إلى تجھیزات مخبریة خاصة، فاذكرھا، أو -۳

 أرفق قائمة بھا): 
 برامج تدريب لغوي. 

 يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق. فيديو وتلفاز  أفالم تسجيلية: -
 

 تقویم المقرر الدراسي وإجراءات تطویره   .ز 
 

 استراتیجیات الحصول على التغذیة الراجعة من الطالب بخصوص فعالیة التدریس:  .۱
 
 نتائج االختبار التحريري + الشفوي.  -
 رأي أستاذ املتطلب الالحق.   -
 رأي الطالب.    استبانة -

 املقرر. أستاذ   استبانة •
 استراتیجیات أخرى لتقویم عملیة التدریس من قبل األستاذ أو القسم: : - ٢

 املستمر. التقومي الذايت  •
 واجلداول). املراجعة الدورية الداخلية للمقرر (جلنة اخلطط الدراسية   •



متابعة جلنة اإلعداد العام لعضو هيئة التدريس لتقومي األداء يف تقدمي املقرر وفعالية األدوات املستخدمة   •
 لتقدميه. 

 تقومي األساتذة الزائرين.  •
 إجراءات تطویر التدریس :- ٣

 التدريس. دورات تدريبية ألعضاء هيئة  •
 تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.  •
 عقد لقاءات منظمة يف بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكالت الفصل السابق وطرح احللول.  •
 دريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء. تشجيع أعضاء هيئة الت •

إجراءات التحقق من معاییر إنجاز الطالب (مثل: تدقیق تصحیح عینة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء  -٤
ٍ                                                     ھیئة تدریس مستقلین، والتبادل بصورة دوریة  لتصحیح االختبارات أو عینة من الواجبات مع أعضاء ھیئة                                         

 ):أخرىتدریس من مؤسسة 
حتليل نتائج االختبارات الفصلية والنهائية ومعرفة مواضع ضعف الطالب يف الكتابة والتعبري واللغة   •

 والعمل على معاجلتها. 
 عقد ورش عمل ألساتذة املقرر.  •
 االستعانة بأساتذة زائرين لتقومي املقرر.  •
 . تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها  •
 مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة.  •
 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري.  •
 يستجد. حتديث مصادر التعلم اخلاصة باملقرر ملواكبة ما  •

 صف إجراءات التخطیط للمراجعة الدوریة لمدى فعالیة المقرر الدراسي والتخطیط لتطویره: -٥
 الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقرتاحاهتم لتطويره. استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس  -
 لقاءات دورية مع املميزين من الطالب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف يف املقرر.  -
 .  عقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه يف جامعات أخرى -
 استضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.  -
 ملناقشة سبل التطوير. عقد لقاءات نصف سنوية  -
 االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة يف التطوير.  -
 عقد ورش عمل ألساتذة املقرر.  -
 مناقشات بيت أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوبات تدريس املقرر.  -

 
 لجنة األدب اسم منسق البرنامج 

    

 ۱٤۳۸/۱٤۳۹ التاریخ منسق المقرر التوقیع: 
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