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 نموذج توصیف مقرر دراسي
 

 الملك سعودجامعة  اسم المؤسسة التعلیمیة: ھـ۱۳٤۹صفر  :التوصیفتاریخ  
 اآلداب ـ اللغة العربیة وآدابھا  :القسم /لكلیةا
 

 التعریف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنھ أ. 
 ۳۳۹التحلیل األدبي : ورمزه المقرر الدراسي. اسم ۱
 ) ۲( المعتمدة: . عدد الساعات ۲
 اللغة العربیة وآدابھا  :الذي یقدم ضمنھ المقرر الدراسي )أو البرامج(. البرنامج ۳

 ھذه البرامج)كل                                       ّ         ً                  (في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بی ن ھذا بدال  من إعداد قائمة ب
 المستوى الخامس  الدراسي: الذي یعطى فیھ المقرر  الدراسي. السنة أو المستوى ٤
 ال یوجد  ):(إن وجدت  . المتطلبات السابقة لھذا المقرر٥
 ال یوجد ): ھذا المقرر (إن وجدت المتزامنة مع  . المتطلبات ٦
 الجامعة نفسھاالتعلیمیة: الرئیس للمؤسسة  في المقر إن لم یكن ،. موقع تقدیم المقرر۷
 . نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ینطبق): ۸
 

 ٪۱۰۰ النسبة: √ قاعات المحاضرات التقلیدیةأ. 
 

   

  النسبة:  كترونيلالتعلیم اإلب. 
    

  النسبة:  تعلیم مدمج (تقلیدي وعن طریق اإلنترنت)ج. 
    

  النسبة:  بالمراسلةد. 
    

  النسبة:  أخرىھـ. 
 

 :تعلیقات
 : األهداف ب. 

 الرئيس؟  هدف املقرر ما  -١
 . أن ينمي قدرة الطالب على فهم النصوص االدبية وحتليلها -
 . يعرف الطالب الفرق بني النصوص األدبية حبسب األجناس األدبية اليت تنتمي إليهاأن  -   
 . أن حيذق مهارات الشرح والتحليل املختلفة حبسب اختالف النصوص  - 
 أن ينمي لدية ملكة االطالع والقراءة يف النصوص األدبية. -

 
 



(مثل االستخدام المتزاید لتقنیة المعلومات .  الدراسي  المقرروتحسین  لتطویر    -  یتم تنفیذھا  -  بإیجاز أي خطط  اذكر  -۲
   أو مراجع اإلنترنت، والتغییرات في المحتوى كنتیجة لألبحاث الجدیدة في مجال الدراسة).  

 استخدام أساليب تدريس جديدة مثل التعليم التعاوين واالعتماد على مهارات التفكري _ 
 . الدراسة الذاتية للطالب أو مصادر املكتبة االعتماد بشكل أكرب على _

 _االستفادة من األقراص املمغنطة مثل املكتبة الشاملة. 
 

ٌ                        المطلوب ھنا وصف  عام بالطریقة نفسھا ال(مالحظة: المقرر الدراسي  ج. وصف  دلیل مستخدمة في النشرة التعریفیة أو              
 ). البرنامج

 عام للمقرر:  وصف
 

 ینبغي تناولھا:الموضوعات التي . ۱
 ساعات التدریس  عدد األسابیع قائمة الموضوعات

                                                         ً                 التعریف بالمقرر ومفرداتھ، وتعریف التحلیل للنص األدبي نظریا ، وأھداف التحلیل 
 ٢ ١ للنص األدبي، والفرق بین اللغة األدبیة والعملیة

 ٢ ٢=عناصر النص الشعري، وطریقة تحلیلھ
+ الفرق بین النثر األدبي والنثر العلمي + الفرق   وطریقة تحلیلھعناصر النص السردي 

 ٢ ٣=  بین الوصف والحجاج والسرد
 ٢ ٤=تحلیل قصیدة لكعب بن زھیر

 ٢ ٥=تحلیل موشح  –أو األحوص الرقي  -تحلیل قصیدة ألبي تمام    
من " االغاني " أو من الفرج بعد الشدة   خبر -تحلیل قصة من "البخالء" للجاحظ    

 ٢ ٦=للتنوخي 
 شھید  البن  الزوابعو  التوابع  رسالة  من  نص  وأ  الحریري  أو  الھمذاني  مقامات  إحدى  تحلیل

 ٢ ٧= األندلسي
 ٢ ٨=تحلیل قصیدة (عمر أبو ریشة)
 ٢ ٩=تحلیل قصیدة لغازي القصیبي

 ٢ ١٠=تحلیل قصیدة للسیاب               
 ٢ ١١=تحلیل قصیدة لمحمد الثبیتي

 ٢ ١٢=تحلیل قصة قصیرة من األدب السعودي
 ٢ ١٣=تحلیل قصة قصیرة من األدب العربي الحدیث

 ٢ ١٤=تحلیل فصل من روایة 
 ٢ ١٥=مراجعة

 30 15  عدد األسابیع ومجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي
 
 

   :  إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزیعھا. ۲



دروس  محاضرات 
 إضافیة

أو   معامل
 المجموع أخرى تطبیق  استدیو

 ۳۰     ۳۰ ساعات التدریس الفعلیة 

 ۲     ۲ الساعات المعتمدة
 

        ً أسبوعیا :خالل یقوم بھا الطالب التي  )اإلضافي( التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد . ۳

 
 

 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
 .المناسبةفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقیاس  بحیث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم :    ً أوال   -
 . المستھدفةومع مخرجات التعلم  وتتسق معھا تقییمالطرق التي تناسب ضع استراتیجیات التدریس  :     ً ثانیا   -
 أن تتسق مخرجات تعلم المقرربدقة، ویجب مخرجات التعلم وتقویم  التي تساعد على قیاسناسبة الم التقییمضع طرق  :     ً ثالثا   -

أن یتضمن  لزم، مع مالحظة أنھ ال ی         ً                          لتشكل معا  عملیة تعلم وتعلیم متكاملة ھاواستراتیجیات تدریس تقییمھاالمستھدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم كل مجال فيكل مقرر مخرجات تعلم 

=
 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

إلطار الوطني ا            ً       للمقرر وفقا  لمجاالت مخرجات التعلم م
 لمؤھالتل

تدریس ال استراتیجیات
 مقررلل

 تقویمطرق ال

 المعرفة ۱
 أن یكون الطالب قادرا أن:

 االختبارات  ة واملناقشة احملاضر  يشرح التحليل األديب  ۱-۱
 االختبارات  ة واملناقشة احملاضر    يقرأ النصوص األدبية قراءة سليمة ۲ـ۱
 االختبارات  واحلوار   املناقشة حيدد مميزات النص األديب وعصره. ۳ـ۱
=المھارات المعرفیة ۲

 أن یكون الطالب قادرا أن:
مييز الطالب بني خصائص النصوص املختلفة الشعرية   ۲-۱

 والنثرية. 
 االختبارات  ، بطاقة تقومي التعليم التعاوين 

 بطاقة تقومي  دراسة حالة  حيلل النص األديب وفق انتمائها لألجناس األدبية ۳ـ۲
يقارن بني اخلصائص الفنية واملوضوعية للعصور األدبية   ٤ـ۲

 من النصوص. 
 تقييم األقران  ورشة عمل 

 ؤولیة ستحمل المالعالقات الشخصیة ومھارات  ۳
  أن یكون الطالب قادرا أن:

يدير حوارا مع زمالئه عن النصوص األدبية، خصائصها   ۳-۱
 وكيفية حتليلها. 

ورشة عمل، التعليم  
 ، دراسة حالة التعاوين 

،  التقارير، تقدمي عروض 
 تقييمات األقران 

  تقنیة المعلومات والمھارات العددیةمھارات االتصال ومھارات  ٤
 أن یكون الطالب قادرا أن:



 
 
 

 خالل الفصل الدراسي:  ةبالطل یمتقو  مھامجدول . ٥
كتابة   ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقویم المطلوبة (  مھام م

 ......الخ)مالحظةتقدیم شفھي،  خطابة، ،مقال
یم ینسبتھ من التق لتسلیمھاألسبوع المحدد 

 النھائي

تكلیف الطالب بتقدیم تحلیل لبعض النصوص ومناقشتھ  ۱
 ٪١٥ االسبوع الرابع  جماعیا

 ٪٥ ممتدة املشاركة (فردي، مجاعي) ۲
 ٪٢٠ الثامن.  األسبوع (مجاعي)  الفصلياالختبار   ۳
 ٪١٠ ممتد  مجاعي (جمموعات صغرية لتحليل النصوص)  نشاط ٤
 ٪١٠  حبث علمي ٥
 ٪٤٠ األسبوع الرابع عشر. (مجاعي)االمتحان النهائي   ٦
          ۱۰۰ ٪ 

 
 ھم دعماإلرشاد األكادیمي للطالب ود. 

مع ( الخاص لكل طالب لالستشارات واإلرشاد األكادیمي والھیئة التعلیمیة أعضاء ھیئة التدریس ترتیبات إتاحة 
 ر الوقت الذي یتوقع أن یتواجد خاللھ أعضاء ھیئة التدریس لھذا الغرض في كل أسبوع).   اقد مذكر 

 .ست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطالب_
 الساعات املكتبية (املوهوبون، الضعفاء) _حتديد مواعيد إضافية مع الطالب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق 

 
 
           ّ  مصادر التعل مھـ. 

 : الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . ۱
 مدخل إىل حتليل النصوص، عبد القادر أبو شريفة  

     ّ                                التذو ق االديب، ماهر شعبان عبد الباري   -
 يف الدراسة األدبية، تذوق النص األديب، عبد اهللا الطنطاوي   -

 : )وغیرھا والتقاریر المجالت العلمیة( ساسیةألمرجعیة االمواد ال -في قائمة  –أدرج . ۲ 
 

 : مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغیرھا واإللكترونیة   أدرج المواد . ۳
 _ موقع لسان العرب.

 األلوكة._ موقع 

والربامج احملوسبة يف حتليل   الوسائل املتعددة يوظف  ۱-٤
 النصوص األدبية املختلفة 

 العروض املرئية 
 التعليم التعاوين 

 بطاقة املتابعة 

 )وجدت إن( النفسیة الحركیةمھارات ال ٥
٥-۱    



 األسطوانات المدمجة: و ،یات البرمج البرامج الحاسوبیة،  مواد تعلیمیة أخرى مثلأي أدرج . ٤
 املوسوعة الشاملة.  CD) أقراص ممغنطة (_
 املوسوعة النحوية.  CD) أقراص ممغنطة (_

 
 المطلوبة المرافق و. 

ة والمختبرات (أي عدد المقاعد داخل یدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق   ّ                         بی ن متطلبات المقرر الدراسي 
 : ) ، وغیرھاالدراسیة والمختبرات، وعدد أجھزة الحاسب اآللي المتاحة قاعات ال
 ): وقاعات العرض، والمعامل، وغیرھا  المختبرات،والمباني (قاعات المحاضرات، .۱

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

 : وغیرھا)  والبرمجیات  ،اللوحات الذكیةو ،(أدوات عرض البیانات  تقنیة مصادر .۲
 معامل يف القسم مزودة بأقراص مضغوطة.   ٤مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن   ٢٥ال تقل سعته عنأمعمل احلاسب اآليل جيب 

 كرھا، أو أرفق قائمة بھا): فاذ حاجة إلى تجھیزات مخبریة خاصة، ذا كان ھناك إ    ً مثال  : مصادر أخرى (حددھا . ۳
 برامج تدريب لغوي. _  
 جمهزة للتدريب والتطبيق. فيديو وتلفاز يف قاعات   أفالم تسجيلية: _  

 
 

 یم المقرر الدراسي وإجراءات تطویره  وتقز. 
 ستراتیجیات الحصول على التغذیة الراجعة من الطالب بخصوص فعالیة التدریس: . إ۱
 اختبارات فصلية. _
 ). (ورش عمل لتحيل النصوص   اختبارات جمموعات_
 اختبارات تقوميية مستمرة. _
   وتدريبات.أنشطة منزلية _
 یم عملیة التدریس من قبل األستاذ أو القسم: واستراتیجیات أخرى لتق . ۲
 التشاور وتبادل اخلربات بني من يدرسون املقرر ذاته. _ 

  املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء. _ التعرف على آراء الطالب يف
   قيام مشرفني مبالحظة قاعات الدراسة._ 
 إجراءات تطویر التدریس: . ۳
 تدريبية ألعضاء هيئة التدريس.   دورات_  
 تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس. _  
 عقد لقاءات منظمة يف بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكالت الفصل السابق وطرح احللول. _



 داء. املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األ تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور_  

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

 تدریس من مؤسسة أخرى): 
 رات التحريرية الدورية. االختبا_ 
 االختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة. _ 
 القيام بواجبات أساسية أو إضافية. _ 
 مراجعة التصحيح الذي قام به عضو هيئة التدريس. _  
 قراءة اإلجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف. _ 
 القيام بأنشطة مساندة. _ 
=عضاء هيئة التدريس. أتبادل اخلربات بني _  
 الدراسي والتخطیط لتطویره:  فعالیة المقررف إجراءات التخطیط للمراجعة الدوریة لمدى  ِ ص  . ٥

مراجعة مفردات املقرر باستمرار وفق خطة زمنية حمددة، واشرتاك أعضاء هيئة التدريس املسؤولني عن تدريس املقرر يف عملية املراجعة  
 . مدى فاعلية املفردات  للوقوف على 

 : للتحسينصف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط -٦
 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقرتاحاهتم لتطويره. _ 
 ونقاط الضعف يف املقرر. لقاءات دورية مع املميزين من الطالب ملعرفة نقاط القوة _  
=. عقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه يف جامعات أخرى_ 

 أساتذة زائرين لتقومي املقرر.   _ استضافة
 عقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير. _ 
 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 : منسق البرنامجسم ا
    

 ۱٤۳۸/۱٤۳۹ التاریخ منسق المقرر التوقیع: 
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