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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
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املدخل إىل الثقافة اإلسالمية ( 111 ( )1سلم ـ) 2

3

سنموذج توصيف مقرر دراسي

املؤسسة التعليمية :جامعة امللك خالد
الكلية :كلية الشريعة وأصول الدين
القسم :قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة
أ ) التعريف بنلمقرر الدراسي ومعلومنت عنمة عسنه:
 –1اسم ورمز المقرر الدراسي:
 –2عدد الساعات المعتمدة:

املدخل إىل الثقافة اإلسالمية (111( )1سلم-

.)2

ساعتان.

 –3البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:

متطلب عام.

 -4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي :أستاذ متخصص.
 -5السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :املستوى األول.
 -6المتطلبات السابقة لهذه المقرر(إن وجدت) :ال يوجد.

 -7المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر(إن وجدت) :ال يوجد.
 -8موقع تقديم المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في ك ّل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب ) األهداف
 -1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:

 رسوخ العقيدة الصحيحة املستمدة من الكتاب والسنة يف نفوس الطلبة. إملام الطالب أبصول اإلميان الستة. إدراك الطالب ما ينايف اإلميان أو كماله ،والوقاية منه. -2صف بإيجاز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي .
ج ) توصيف المقرر الدراسي:
 – 1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
قنئمة الموضوعنت

ساعات
عدد
األسابيع التدريس

4

 -1تعريف الثقافة وخصائصها ،وتوضيح معىن العقيدة،
والدعوة إىل العقيدة ،وأصول العقيدة.

1

2

 -2توحيد الربوبية واأللوهية ومعنامها والعالقة بينهما.

1

2

 -3أساليب القرآن يف الدعوة إىل توحيد األلوهية ،وصور
الشرك وخطره.

1

2

 -4الوسائل الفعلية والقولية املفضية إىل الشرك ،وبيان أنواع
من الشرك األكرب :الشرك يف اخلوف ،ويف التوكل ،ويف احملبة،
ويف الطاعة.

1

2

 -5أمور يفعلها بعض الناس وهي من الشرك أو من وسائله،
وتعريف الشرك األصغر وأنواعه وأحكامه.

1

2

تعظيما
 -6بيان ألفاظ ال جيوز أن تقال يف حق هللا تعاىل ً
لشأنه ،ومعىن توحيد األمساء والصفات.

1

2

 -7وجوب احرتام أمساء هللا وصفاته ،ومنهج أهل السنة
واجلماعة يف ذلك ،والرد على املخالفني +اختبار أعمال
الفصل1

1

2

 -8اإلميان لاملالئكة ،وأعمامهم ،وكذلك اإلميان لالكتب،
وموقف القرآن من الكتب السابقة

1

2

 -9اإلميان لالرسل ،ودالئل النبوة ،وبيان أن دين األنبياء
واحد.

1

2

 -10اإلميان لاليوم اآلخر ،وأشراط الساعة ،واإلميان مبا يكون
بعد املوت من عذاب القرب ونعيمه ،والبعث والنشور ،واجلنة
والنار.

1

2

 -11اإلميان لالقضاء والقدر ،وأثره يف عقيدة املسلم ،مع

1

2

5

بيان نواقض اإلميان إمجاالً.
 -12دعوى تقارب األداين ،عرضها ونقدها.

1

2

 -13حكم أهل املعاصي ،وعالقة ذلك بقضية التكفري.

1

2

 -14تعريف البدعة ،وأنواعها ،وأحكامها ،وأسباب ظهور
البدع يف حياة املسلمني +اختبار أعمال الفصل2

1

2

-15موقف األمة اإلسالمية من املبتدعة ،ومنهج أهل السنة
واجلماعة يف الرد عليهم ،مع مناذج من البدع املعاصرة.

1

2

 – 2مكوسننت المقرر الدراسي (إجمنلي سنعنت التدريس لكل فصل دراسي):
عملي  /ميداني /تدريبي
المختبر
المحاضرة مادة الدرس

30

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

أخرى

ال يوجد

 – 3سنعنت دراسة خنصة إضنفية  /سنعنت التعلم المتوقع أن يستوفيهن الطنلب أسبوعيًن:

 15ساعة يف الفصل (مبعدل نصف ساعة لكل ساعة تدريسية).

 – 4تطوير سنتنئج التعلم في مختلف مجنالت التعلم
لكل مجال من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يأتي:
موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها.
توصيف إلستراتيجيات التدريس المستخدمة في المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو
المهارات.
الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي.
المعنرف:
أ-
 -1توصيف للمعارف المراد اكتسابها:

التعرف على مفهوم الثقافة وخصائصها ،وعلى أصول اإلميان لالتفصيل ،والتعرف
على البدع وأحكامها وما يناقض اإلميان ،وأحكام أهل املعاصي إمجاالً.
 -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:

 احملاضرة. -القراءة يف الكتاب املقرر مع الشرح والتعليق من قبل أستاذ املقرر.
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 استنباط ألهم عناصر املوضوع ودراستها. تفعيل طرق احلوار واملناقشة. -3طرق تقييم المعارف المكتسبة:

 االختبارات. البحوث. املناقشة.ب -المهنرات اإلدراكية:
 -1توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:

 استشعار الطالب لعظمة اخلالق تبارك وتعاىل ودعاؤه أبمسائه وصفاته. حصول السعادة والراحة النفسية مبعرفة أصول اإلميان. قدرة الطالب على مناقشة أهل البدع ودحض شبههم لاألدلة والرباهني. -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

 استثارة عقول الطالب يف االستدالل. احلوار بني األستاذ والطالب. طرح األسئلة والنقاش داخل القاعة. القراءة من الكتاب املقرر مع شرح األستاذ. -3طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب:

 االختبارات. البحوث.ج -مهنرات التعنمل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية  ،والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:

 االتصال الفاعل واملؤثر من خالل نشر العقيدة اإلسالمية لآلخرين. القدرة على احلوار مع اآلخرين لاآلداب الشرعية. -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:

 -التدريب على مناقشة اآلراء املخالفة.
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 تطوير مهارات احلوار. -3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب :

 االختبارات العملية (مثالً تقسيم الطالب إىل جمموعات وإدارة احلوار بينهم يفقضية ما) .
 إشراك الطالب يف األنشطة االجتماعية املتعددة. تكليف الطالب مبسؤوليات عملية.د -مهنرات التواصل  ،وتقسنية المعلومنت ،والمهنرات العددية:
 -1توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال:

ال يوجد
 -2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

ال يوجد
-3طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:

ال يوجد
هـ -المهنرات الحركية السنفسية (إن وجدت):
 -1توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب:

ال يوجد
 -2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

ال يوجد
 -4طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب:
ال يوجد
 -5جدول مهنم تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:

األسبوع
المحدد له

نسبته من التقويم
النهائي
%25

التقويم

مهمة التقويم

1

اختبار أعمال فصلية 1

7

2

اختبار أعمال فصلية 2

14

%25

3

اختبار هنائي فصلي

نهاية الفصل

%50
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د) الدعم الطالبي:
تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب:

 مخس ساعات مكتبية يف األسبوع يتم تنسيقها مع القسم على ضوء جدولاألستاذ.
 اإلرشاد األكادميي . -املتابعة من عمادة الكلية ورائسة القسم.

هـ ) مصندر التعلم:
 -1الكتب المقررة المطلوبة:

 كتاب اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد (د.صاحلالفوزان).
 -2المراجع الرئيسة:

 حملات يف الثقافة اإلسالمية لعمر اخلطيب. التوحيد للشيخ حممد بن عبدالوهاب بشرح عبدالرمحن بن حسن. الدين حملمد دراز. -3الكتب والمراجع التي يوصى بها

( المجالت العلمية ،التقارير ...،الخ) ال يوجد

 -4المراجع اإللكترونية ،مواقع اإلنترنت  ...الخ:

ال يوجد

-5مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/االسطوانات المدمجة،

والمعايير/اللوائح التنظيمية الفنية :ال يوجد
و ) المرافق الالزمة
بيّن متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات (أي :عدد المقاعد
في الفصول الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة  ..الخ).
-1المباني (قاعات المحاضرات ،المختبرات .. ،الخ):

 قاعة دراسية تتسع لعدد ( )40طالباً. -2مصادر الحاسب اآللي:
-

ال يوجد

 -3مصادر أخرى
 -ال يوجد.

9

ز) تقييم المقرر الدراسي وعملينت تطويره
 -1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 يقرتح عمل استباانت. احلصول على نتائج الطالب من خالل االختبارات. -2استراتيجيات
أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم:

 كتابة تقرير يتضمن مرئيات األستاذ يف املقرر. حتليل نتائج الطالب. تشكيل جلنة أو فريق عمل لتطوير املنهج. -3عمليات تطوير التدريس:

العمل بتوصيات أستاذ املقرر واللجان ونتائج الدراسات.
 -4عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب (مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال
الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين ،والتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من
الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى)

العمليات جيدة وقابلة للتنفيذ.
تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس عن طريق عقد ورش عمل مشرتكة يف
هذا الشأن.
 -5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط
لتطويرها:

 مراجعة وتطوير املقرر مبا يتناسب مع الواقع. تطوير وسائل التعليم واإلفادة من التقنيات احلديثة. دورات تطويرية ألعضاء هيئة التدريس. مقارنة املقرر لاملقرر املماثل يف الكليات املناظرة يف اجلامعات األخرى.موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

موافقة مجلس الكلية
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

كلية العلوم اإلسنسنسنية
قسم التنريخ

تاريخ اململكة العربية السعودية ( 101ترخ ـ )3
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سنموذج توصيف المقرر
المؤسسة :جامعة الملك خالد.
الكلية/القسم :كلية العلوم اإلنسانية /قسم التاريخ
أ) التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
اسم ورمز المقرر الدراسي :تاريخ المملكة العربية السعودية ( 101ترخ ـ .)3
عدد الساعات المعتمدة :ثالث ساعات.
البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :متطلب كلية.
اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:
سيقوم بتدريس المقرر أستاذ متخصص من قسم التاريخ.
السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:
السنة أو المستوى :األول.
المتطلبات السابقة لهذا المقرر :ال يوجد
المتطلبات اآلنية لهذا المقرر :ال يوجد
موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في ك ّل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء تدريس هذا المقرر ينبغي أن يكون األستاذ قد زود الطالب بالمعارف الكثيرة التي تؤدي
إلى ما يلي:
 غرس حب الوطن في نفوس الطالب. إبراز أهمية الدور الذي لعبته الدعوة اإلصالحية في المجتمع السعودي. التعرف على تطور المملكة العربية السعودية من خالل أدوارها الثالثة. إبراز دور الدولة السعودية في نشر الدعوة اإلصالحية وتوحيد الجزيرة العربية. توثيق علمي لدور المملكة العربية السعودية ومساهمتها الفعالة في خدمة المجتمعات العربيةةواإلسالمية والدولية.
 إبراز الجوانب الحضارية للملكة العربية السعودية الفكرية والعلمية والثقافية. .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي :ال يوجد.

 .1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
قائمة الموضوعات

عدد األسابيع

أوالً :قيام المملكة العربية السعودية.
 جهود الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في توحيدالبالد السعودية( .توحيد نجد توحيد األحساء).

1
1

ساعات
التدريس
3
3

 ضم الحجاز وجنوب غرب المملكة وتسمية البالد "بالمملكةالعربية السعودية".
 العالقات الخارجية للملكة العربية السعودية (ترسيم حدودالمملكة)
 االنضمام لهيئة األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى،المساهمة في تأسيس الجامعة العربية.
 أهم اإلصالحات الداخلية في عهد الملك عبدالعزيز  -رحمههللا.-
 وفاة الملك عبد العزيز. الدولة بعد مؤسسها الملك عبد العزيز. الملك سعود. الملك فيصل. الملك خالد.الملك فهد.الملك عبدهللا.ثانياً :التطور الحضاري في المملكة العربية السعودية في
مجاالت التعليم ،األمن ،الدفاع ،المجتمع ،االقتصاد،
الزراعة ،الصناعة واإلسكان .)...
ج) توصيف المقرر الدراسي:

1

3

1

3

1

3

2
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1
1
1
1
1
1
2

3
3
3
3
3
3
6
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 .2مكونات المقرر الدراسي:
مادة الدروس:
المحاضرة:
45

ال يوجد

المختبر
ال يوجد

عمل/ميداني/
تدريبي
ال يوجد

أخرى
ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا :
 45ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل ك ّل ساعة تدريسية.
تطوير نتائج التعلم في مختلف مجاالت التعلم:
.4
بين لكل من مجنالت التعلم المبيسنة أدسننه من يلي:
موجز سريع للمعنرف والمهنرات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تسنميتهن.
توصيف إلستراتيجينت التدريس المستخدمة في المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعنرف أو
المهنرات.
الطرق المتبعة لتقويم الطنلب في المقرر الدراسي لتقديم سنتنئج التعلم في هذا المجنل الدراسي.
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المعارف
 -1توصيف للمعارف المراد اكتسابها:
 معرفة الخلفيات التاريخية للموضوع. معرفة صلة الموضوع بالمحيط الجغرافي. معرفة عالقات الموضوع باألحداث العالمية المعاصرة له. معرفة طرق وأساليب البحث التاريخي في مصادر الموضوع. معرفة التطور التاريخي ألحداث الموضوع واالستفادة من إيجابياتها وتجنب سلبياتها. معرفة أهم المصطلحات التاريخية والجيوسياسية المعاصرة للحدث التاريخي. معرفة مصادر البحث األولية والثنائية التي أرخت للموضوع. معرفة شخصيات المرحلة المدروسة ودورهم في صناعتها. -2إستراتيجية التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:
 الحوار والمناقشة التعليم الذاتي التعليم التعاوني األعمال والتكليفات الواجبات -3طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية. .4المهنرات اإلدراكية:
 -1توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:
 الكشف عن تجليات المرونة عند الطالب في بناء الدراسة أو البحث وفقا ً لمقتضيات المنهج. التفريق بين أسلوب الكتابة التاريخية والصحفية تنمية وتطوير مواهب الطالب البحثية -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
 المحاضرات. الحوارات والمناقشات. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني. الواجبات والتكليفات. -3طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهنرات التعنمل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:
 مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية. مهارة المرونة و ُحسْن التعامل. -مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد.
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-

مهارة الحوار الفعال وآدابه.
مهارة العمل في إطار الجماعة.
مهارة قيادة فريق عمل.
 -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
الواجبات الفردية والتكليفات.
الواجبات الجماعية.
التعلم التعاوني.
التعلم الذاتي.
الحوار والمناقشة.
الرحالت.
زيارات المكتبات والمتاحف ودور الوثائق والمخطوطات.
 -3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب:
المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.
تقييم األعمال والواجبات والتكليفات.
االختبارات المتنوعة.

د .مهنرات التواصل وتقسنية المعلومنت ،والمهنرات العددية:
 -1توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال:
 القدرة على استخدام وسائل التقنية الحديثة والبرامج (الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالكبورد أجهزة العرض).
 القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي. القدرة على االستفادة من منتديات الطالب على شبكة اإلنترنت في الجامعة. القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية. القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع. -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
 تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات. استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه. استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.صورة في ملف المقرر اإللكتروني (التعلم اإللكتروني).
 وضع محاضرات ُم ّ إحالة الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر. إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ. -3طرق تقويم لمهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:
 المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله. تقويم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات. تقويم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.هـ .المهنرات الحركية السنفسية :ال يوجد
 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
مهمة التقويم
التقويم
1

االختبار الفصلي ()1

األسبوع
المحدد له
7

نسبته من التقويم
النهائي
20

15

االختبار الفصلي ()2
أعمال وواجبات وتكليفات
االختبار النهائي
المجموع الكلي

2
3

4

13
أثناء الفصل
نهاية الفصل

20
10

50
100

د) الدعم الطالب:
تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب :
 المتابعة من رئاسة القسم. تحديد ساعات مكتبية اسبوعية لمقابالت الطالب. منح المساهمة الفعلية في اإلرشاد درجة مشجعة تضاف إلى رصيد األستاذ التقويمي ومايترتب عليه.
 منح حوافز لالنتظام في الساعات المكتبية. -تهيئة الوسائل التي تجعل األستاذ يستفيد من وقته أثناء بقائه في المكتب.

هـ) مصادر التعلم:

 .1الكتب المقررة المطلوبة:

الكتب المقررة:
تاريخ نجد الحديث .أمين الريحاني ،دار الجيل ،بيروت1988 ،
ملوك العرب .أمين الريحاني ،دار الجيل ،بيروت 1990م.
تاريخ المملكة العربية السعودية ج + 1.ج ،2.عبدهللا صالح العثيمين ،العبيكان ،الرياض، ،
1413هـ.
معارك الملك عبد العزيز المشهورة لتوحيد البالد .عبدهللا صالح العثيمين ،العبيكان،
الرياض 1417هـ.
Sandra The Saudis: Inside the Desert Kingdom. Amazon, 2002
Mackey:

 .2المراجع الرئيسية:

 الموسوعة العربية العالمية. الموسوعة البريطانية. -الموسوعة األمريكية.

 .3الكتب والمراجع التي يوصي بهن:
-

المجالت التي تعنى بالتاريخ الصادرة عن الجامعات السعودية والعربية.
مجلة العربي.
مجلة الخليج.
مجلة الدارة.

 .4المراجع اإللكتروسنية ،مواقع اإلسنترسنت:

 يقوم الطالب بالبحث بوجه عام وبحسب موضوع الدراسة في مواقع البحثالمتعارف عليها
 المواقع الخاصة بتاريخ العرب الحديث والمعاصر ،القسم الخاص بمكتبة جامعة الملك خالداإللكتووي ة

 .5مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحنسب األلي /األسطواسننت
المدمجة ،والمعنيير /اللوائح التسنظيمية الفسنية:

16

 المكتبة الشاملة.و ) املرافق اللزمة:

بين متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات:

-

 -1المباني
قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبا ً
توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته)
 -2مصادر الحاسب األلي:
معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية.
 -3مصادر أخرى:
البالك بورد.
مركز مصادر تعلم.

ز) تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره:
 .1إستراتيجينت الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر. رأي الطالب واالستبانات. .2إستراتيجينت أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم:
 تحليل نتائج الطالب. متابعة أكاديمية لعينات من الطالب بعد التخرج. .3عملينت تطوير التدريس:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عملينت التحقق من معنيير اإلسنجنز لدى الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعنلية المقرر الدراسي والتخطيط
لتطويرهن:
 تبادل الخبرات واآلراء على مستوى القسم وعضو هيئة التدريس مع المؤسسات التعليميةالمناظرة.
 -ورش عمل ألستاذ المقرر.
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 لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. -المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.

موافقة مجلس القسم /
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

موافقة مجلس الكلية /
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

موافقة مجلس الكلية
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

كلية العلوم اإلسنسنسنية
قسم اللغة العربية وآدابهن

لغة : 1علم األصوات (111( )1عرب ـ )2
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سنموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية:جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم:اللغة العربية وآدابها.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اسم المقرر و رمزه :لغة : 1علم األصوات ( 111 ( )1عرب ـ .)2
 .2الساعات المعتمدة :ساعتان.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :بكالوريوس اللغة العربية وآدابها.
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس المقرر :أستاذ متخصص من القسم.
 .5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :المستوى األول.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
ّ
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في كل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
 تعريف علم األصوات ،ومبادئه ،ومناهجه ،ومجاالته ،وفروعه ،واهتماماته ،وعالقتهبالعلوم األخرى ،وأهمية الدراسة الصوتية قدي ًما وحديثًا.
 توضيح الفرق بين مفهوم الحرف والصوت اللغوي ،والصوت اللغوي والمقطع الصوتي،والمخرج ،والصفة.
يمر بها الصوت اللغوي ،وإجراء التجارب الفسيولوجيّة،
 التمييز بين المراحل التيُّ
والفيزيائية ،والسمعية لوصف تلك المراحل بدقة كبيرة.
 توضيح مفهوم الصامت ،والصائت ،وأسس التفريق بينهما ،واألصلي والفرعي مناألصوات ،وعدد ك ٍّّل منهما ،ومخارجها ،وصفاتها قدي ًما وحديثًا ،والسبق العلمي العربي فيما
عرف حديثًا بنظرية "الفونيم" و"الفون".
 تطبيق نطق الصوائت بصورة سليمة ،وبيان أسباب صعوبة نطقها في اللغات عمو ًما،وكيفية التغلُّب عليه ،والحلول التي وضعت لح ّل المشكالت المتعلّقة بنطق الصوائت.
 المقارنة بين المقاييس العالمية التي وضعت لتحديد كيفية النطق بها تحديدًا دقيقًا في جميعاللغات.
 استخراج الرموز الصوتية في كتاب هللا تعالى ومدلوالتها. توظيف المعامل الصوتية ،وتحديد دورها في خدمة عملية النطق ،والسمع ،واإلدراك،واألداء الصحيح للقراءات القرآنية.
 تقديم نماذج حيّة لنطق الصوامت ،والحركات في العربية الفصحى ،وتحليلها فسيولوجيًّا،وفيزيائيًا ،وسمعيًّا ومقارنتها بغيرها من اللهجات غير الفصيحة في العالم العربي ،وتسجيل
مالحظاته عليها ،ومعاودة اختبار الفروض؛ للتأ ّكد من سالمة عمله.
 .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
تقرير المقرر
نتائج الطالب
االستبيانات الخاصة بالطالب
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أراء أعضاء هيئة التدريس
المقارنة المرجعية
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
أوالً .علم األصوات :مبندئه ،ومجنالته:
َّ
 .1علم األصوات  ،وميدانه ،واهتماماته.
مصطلحاته ،ومناهجه ،وفروعه ،وعالقته بعلوم اللغة وغيرها.
 .2الصوت والحرف.
 .3الصوت والمقطع.
 .4علم األصوات ،ودوره في تجويد األداء.
 .5الرموز الصوتية (عالمات الضبط) ،ومدلوالتها في كتاب هللا تعالى.
 .6أهم الجهود الصوتية لعلماء العربية القدامى ،والمحدثين وبيان
مشكالتها.
ثنسنيًّن .عملية السنطق :وصفهن ،ومك َِّوسننتهن ،واألعضنء المؤثرة فيهن:
 .1أعضاء النطق لدى اإلنسان ووظائفها الصوتية التي تسهم بها في
إخراج الكالم.
 .2وصف العملية النطقية ،وكيفية حدوث األصوات اللغوية.
 .3األحياز في العربية ووجوه الفرق بينها وبين المخارج.
 .4وجوه االفتراق بين المخرج والصفة.
 .5عدد مخارج األصوات في العربية.
 .6أصول المخارج في العربية.
 .7تقسم األصوات بحسب مخارجها.
 .8الطريقة النطقية التي بها تحدد المخارج الصوتية.
ثنلثًن .األصوات في العربية ،وخصنئص الصوائت ،ومزاينهن السنطقية:
 .1المزايا والسمات والمحددات الصوتية التي بها يتميز صوتٌ عن
صوت.
 .2عدد األصوات في العربية.
 .3تصنيف األصوات إلى أصول وفروع.
 .4األصوات الصائتة والصامتة في العربية ،وخصائص كل قسم،
والصفات المميزة له.
 .5أسباب صعوبة الصوائت لدى المتعلمين في اللغات عموما.
 .6التكوين الصوتي للصوائت في العربية.
 .7الصفات المميزة للصوائت.
 .8أنواع الصوائت في العربية ،والفرق بينها.
 .9ظاهرة التبدالت بين الصوائت.
 .10األخطاء النطقية للصوائت ،وكيفية اإلفادة منه في تعليم اللغات.
 .11الحلول لمشكالت النطق بالصوائت.
 .12المقياس العالمي للصوائت ،وكيفية اإلفادة منه في تعليم اللغات.
 .13اختالف العلماء في الصوائت ،وأسس ذلك االختالف.
 .14الخصائص والسمات النطقية لألصوات الصائتة والصامتة.

عدد
األسابيع
2

ساعات
االتصال
4

2

4

2

4

1

2

2

4

2

4
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رابعًن .أصوات العربية الصنمتة الفصيحة ،وتقسيمهن بحسب المخنرج،
والصفنت المميزة:
 .1تمييز الحروف حسب مخارجها :حروف الحلق ،وحروف أقصى
اللسان ،وحروف وسط اللسان...الخ.
 .2المخارج عند القدامى والمخارج عند المحدثين.
 .3األثر اللغوي السلبي الضطراب المخارج.
 .4صفات األصوات العربية.
 .5أسس تصنيف الصفات الصوتية المميزة لألصوات العربية.
 .6نطق الحروف بصفاتها نطقا ً صحيحاً.
 .7تطبيق هذه الصفات من خالل تجويد القرآن العظيم.
 .8معنى الجهر والهمس من خالل الموازنة بين األصوات.
 .9تصنيف جميع األصوات بحسب هاتين الصفتين.
 .10الخصائص والصمات الصوتية للصوت الشديد والرخو والمتوسط.
 .11تصنيف أصوات العربية بالنظر إلى سماتها وصفاتها الصوتية
والنطقية.
 .12األصوات المطبقة واألصوات المنفتحة ،والكيفية الصحيحة للنطق
بهما.
 .13األصوات المستعلية واألصوات المستقلة ،والكيفية الصحيحة للنطق
بهما.
 .14األصوات المرققة والمفخمة ،والكيفية الصحيحة للنطق بهما.
 .15معنى اإلذالق واإلصمات بالموازنة بين األصوات.
سن -تصسنيف األصوات الصنمتة بحسب الصفنت المحسسنة:
خنم ً
معنى القلقلة ،واألصوات المقلقلة.
.1
الطبيعة الصوتية للغنة ،واألصوات المستحقة لذلك.
.2
معنى الصفير ،وداللته والطبيعة الصوتية للحروف المصفر بها.
.3
معنى التكرار ،والحرف المكرر في العربية ،ومقدار التكرار.
.4
مفهوم االستطالة ،والنطق الصحيح بالصوت المستطيل في العربية
.5
(الضاد الفصيحة).
معنى االنحراف ،وما طرأ على األصوات المنحرفة.
.6
تطبيق النطق الصحيح للصوامت من خالل العربية الفصحى،
.7
وتجويد القرآن الكريم.
تنبيه :يُراعى في ك ّل ما سبق (أي في الجانب الفسيولوجي،
.8
والفيزيائي ،والسمعي اإلدراكي) معطيات المعامل الصوتية العالمية
التي يستفاد منها في خدمة العربية الفصحى ،والقرآن الكريم.
االختبنرات الفصلية.

2

4

1

2

1

2

ج) وصف املقرر:
.2مكونات المقرر:
الدروس الخاصة
المحاضرة
 30ساعة ال يوجد

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو االمتياز
لطلبة التخصصات الصحية
ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:

أخرى
ال يوجد
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 03ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل ك ّل ساعة تدريسية.
 -4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح:
أ .المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة الصوت اللغوي ،والحرف ،والتفريق بينهمااألصوات األصول والفروع ،والربط بينعرف حديثًا بـنظرية "الفونيم" و"الفون" ،والسبق الذي حققه علماء العربية.
ما ُ
يمر بها الصوت اللغوي.
 أن يعدد المراحل التي ّ معرفة المعامل الصوتية  ،ومعطياتها في تحليل األصوات فسيولوجيًا  ،وفيزيائيًا  ،وإدراكيًّا ،ونطقها نطقًا سلي ًما.
 أن يوضح عالقة علم األصوات بالعلوم األخرى (اللغوية وغير اللغوية) ومدى االستفادةمنه في معالجة قضايا اللغة وتعلمها ،وقضايا األدب.
 يبين أهمية الدراسة الصوتية  ،وأهميتها في حياتنا العملية (التواصل بين الناس). أن يذكر أسس تصنيف األصوات اللغوية إلى حركات وصومت ،وأعدادها ،ورموزها،وصورها.
 معرفة الفروق الدقيقة بين الصوائت(الحركات) والصوامت من الناحية الفسيولوجية،والسمعية ،واإلدراكية ،والوظيفية.
 يوضح النطق الصحيح للصوائت ،ووسيلة التغلب على صعوبات نطقها لدى كثير منالناطقين بالعربية من أبنائها ولدى الذين يتعلمونها من غير أبنائها.
 أن يطبق المقاييس العالَمية لتحديد الصوائت (الحركات) ،وتطبيق معطياتها على الحركاتالعربية.
 معرفة الطريقة العلمية للتمييز بين المخرج والصفة ،وعدد المخارج والصفات. معرفة الجهر والهمس ،تجربة ك ٍّّل منهما ،واألصوات المجهورة ،والمهموسة في النطققدي ًما ،وحديثًا.
 أن يفرق بيم الصفات الضدية والصفات غير الضدية في األصوات -2استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرات النظرية. الحوار والمناقشة. المشروع. ح ّل المشكالت. التعلّم الذاتي. التعلم التعاوني. العصف الذهني. األعمال الفردية والجماعية. التكليفات الفردية والجماعية. الواجبات الفردية والجماعية. -3طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. -االختبارات النظرية التحريرية الشهرية والفصلية.
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ب .المهنرات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 تحليل دور اللبنات األولى للغة في عملية الكالم. استنباط الدور الذي يقوم به علم األصوات العام ،والخاص (علم التجويد القرآني) في خدمةالفصحى ،وكتاب هللا.
 التمييز بين النطق الصحيح وغيره للغة الضاد. أن يقارن بين الصفات الضدية والصفات غير الضدية في األصوات -2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات. الحوار والمناقشة. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني. الواجبات والتكليفات. -3طرق تقويم المهارات المعرفية/اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهنرات العالقنت مع اآلخرين والمسؤولية:
 -4وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية
المطلوب تطويرها:
 تنمية مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية. تطبيق مهارة المرونة و ُحسْن التعامل. القدرة على العمل المنظم والتخطيط الجيد. توظيف مهارة الحوار الفعال وآدابه. العمل في إطار الجماعة قيادة فريق عمل.-

 -5إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
الواجبات الفردية والتكليفات.
الواجبات الجماعية.
التعلم التعاوني.
التعلم الذاتي.
الحوار والمناقشة.
الرحالت.
المسرح.
تطبيق األنظمة واللوائح بدقة وعدالة.
 -6طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.
تقييم األعمال والواجبات والتكليفات.
االختبارات المتنوعة.
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د .مهنرات االتصنل ،وتقسنية المعلومنت ،والمهنرات الحسنبية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد). القدرة على استخدام أجهزة العرض. القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية شبكة اإلنترنت في الجامعة. -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات. استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه. الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر. استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.صورة في ملف المقرر اإللكتروني (التعلم اإللكتروني).
 وضع محاضرات ُم ّ إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ. -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية
(العددية):
 المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات. تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.هـ .المهنرات الحركية:
 .1وصف للمهارات الحركية المطلوب تطويرها في هذا المجال :ال يوجد.
 .2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
 .5الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى درجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
التقييم
التقويم النهائي
المستحق
15
7
االختبار الفصلي ()1
1
15
13
االختبار الفصلي ()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
نهاية الفصل
االختبار النهائي
50
4
المجموع
100
5
د)الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل
تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك:
 متابعة رئيس القسم ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب. -تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.

هـ) مصادر التعلم:
 .1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 -سر صناعة اإلعراب :ابن جني ،تحقيق األستاذ /مصطفى السقا وآخرين ،اسنة:
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1374هـ1954/م ،ملتزمة الطبع والنشر :مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر.
 علم الصوتيات :د .عبد هللا ربيع محمود ،د.عبد العزيز عالم1408 ،هـ1988/م ،مكتبةالمكرمة.
الطالب الجامعي ،مكة
ّ
 نهاية القول المفيد في علم التجويد :محمد مكي نصر ،طبعة سنة1368 :هـ1949/م،مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،وأوالده بمصر.
 .2المراجع األساسية :
 األصوات اللغوية :د .إبراهيم أنيس ،الطبعة السادسة ،سنة 1984م ،مكتبة األنجلوالمصرية.
 دراسة الصوت اللغوي :د.أحمد مختار عمر ،مطبعة جامعة القاهرة1960 ،م. علم اللغة العام(األصوات) :د .كمال بشر ،الطبعة السابعة1400 ،هـ1980/م ،الناشر:دار المعارف ،مصر.
 علم اللغة ،مق ّدمة للقارئ العربي :د.محمود السعران ،دار النهضة العربية للطباعة،والنشر ،بيروت.
 في علم الكتابة العربية :د.عبد هللا ربيع محمود1412 ،هـ1992/م ،القاهرة. أصوات اللغة العربية ،د .عبد الغفار حامد هالل ،مطبعة الجبالوي ،القاهرة1988 ،م. .3الكتب والمراجع الموصى بها:
 توصيات الندوات ،والمؤتمرات في مجال اللغة العربية. علم األصوات :تعريب ،ودراسة الدكتور /عبد الصبور شاهين 1983 ،م ،الناشر:مكتبة الشباب ،القاهرة.
 مبادئ علم األصوات األكوستيكي ،ترجمة الدكتور /جالل شمس الدين1992 ،م. مجالت  ،وإصدارات مجامع اللغة العربية. مناهج البحث في اللغة :د.تمام حسان 1990 ،م ،مكتبة األنجلو المصرية. .4المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
 َ -شبكة الفَ ِّصيحِّ لعلوم اللُّغة العَ َربيّة: www.alfaseeh.com عيوب السنطق ،ومشكالت التخاطب والكالم  -ديوان العرب:diwanalarab.com -

 -مدونة تخاطب:

http://takhatub.blogspot.com -

 المكتبة الشاملة: منتديات تخاطب :ملتقى اللسانيين ،واللغويين ،واألدباء ،والمثقفين: ta5atub.com takhatub.blogspot.com -منتدى اللسانيات:

/http://www.lissaniat.net -

 منتديات تخاطب :ملتقى اللسانيين ،واللغويين ،واألدباء ،والمثقفين: /http://www.ta5atub.comاضطرابات السنطق والتخاطب  -مركز األمير سلمان ألبحاثاإلعاقة:
pscdr.org.sa -

 - 5مواد تعلم أخرى:
 -البرامج ذات الصلة التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة.
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 المكتبة الشاملة. جامع التراث.و ) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبًا. توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور– حاسب آليومستلزماته).
 -2أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. -3مصادر أخرى:
ـ بالك بورد.
ـ مركز مصادر تعلم.
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1إستراتيجينت الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر. رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجينت األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إمن عن طريق األستنذ أو عن
طريق القسم:
 تحليل نتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عملينت تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عملينت التحقق من مستوينت إسنجنز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العملينت والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبادل الخبرات واآلراء على مستوى القسم وعضو هيئة التدريس مع من يناظرهم فيالمؤسسات التعليمية األخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. -لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية.
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 أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

موافقة مجلس الكلية
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

كلية العلوم اإلسنسنسنية
قسم اللغة العربية وآدابهن

حنو121(1عرب ـ )4
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سنموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم :اللغة العربية وآدابها.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اسم المقرر ورمزه :نحو121( 1عرب ـ .)4
 .2الساعات المعتمدة :أربع ساعات.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :بكالوريوس اللغة العربية وآدابها.
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس المقرر :أستاذ متخصص من القسم.
 .5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :المستوى األول.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:
ّ
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في كل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على. :
 تحليل نص كامل إلى مكوناته (أقسام الكالم). معرفة المعرب والمبنى. المقارنة بين أنواع اإلعراب مع أبوابها. ذكر أنواع المعارف الستة المشهورة ،والوظائف النحوية واألبواب التى يمكن أن يحتاج فيهاإلى استعمال النكرة أو المعرفة.
 .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.

40

ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
أوال .مكوسننت الكالم:
 -1أقسام الكالم.
 -2تحليل نص كامل إلى مكوناته (أقسام الكالم)
 -0حدود الكلمة عند النحويين ،والفصل بين الكلمات المتصل
بعضها ببعض.
 -4التمييز بين حروف المعانى وحروف المبانى.
 -5التفريق بين الضمائر والحروف.
 -6التطبيق على المسائل الخالفية فى بعض الكلمات بتحكيم ما
تعلمه من عالمات.
ثنسنين .المعرب والمبسنى:
 -1التفريق بين البناء واإلعراب.
 -2المبنيات فى كالم العرب ،من جميع أنواع الكلمة مع التمثيل.
 -0تحليل نص كامل ،وتصنيف كل كلماته إلى معرب ومبنى.
 -4التمييز بين ألقاب اإلعراب وألقاب البناء.
 -5التفريق فى طريقة اإلعراب بين المعرب والمبنى ،وبين
اإلعراب اللفظي والمحلى.
 -6إتباع المعرب بآخر مبنى والعكس ،لبيان أثر اإلعراب
والبناء.
 -7حاالت المضارع ،وأنواع اإلعراب الممكنة فيه ،وأشهر
العوامل المؤثرة فيه.
 -8حاالت بناء الفعل المضارع ،مع تحديد حركة البناء.
 -9التمييز بين نون التوكيد المباشرة وغير المباشرة ،وأثر ذلك
فى البناء واإلعراب.
 -13أنواع اإلعراب مع أبوابها.
 -11تعداد األسماء الستة.
 -12شروط إعراب األسماء الستة.
 -10التمثيل لألسماء الستة المنطبقة عليها الشروط مرفوعة فى
كل أبواب المرفوعات ،ومنصوبة فيما يمكن من أبواب
المنصوبات ،ومجرورة في أبواب المجرورات ،وإتباعها أو
اإلتباع بها أسماء تخالفها في طريقة إعرابها.
 -14اللغات الثالث الواردة فى األسماء الستة المستوفية
الشروط،والموازنة بينها فى التفضيل فى االستعمال.
 -15طريقة إعراب األسماء الستة على لغة القصر.
 -16حقيقة المثنى ،وعالمات إعرابه مع التمثيل له فى جميع
أنواع اإلعراب (رفعا ،ونصبا ،وجرا) في جميع األبواب
المشهورة ،وإتباعه أو اإلتباع به أسماء تخالفه في طريقة
إعرابه.
 -17حكم حذف نون المثنى عند اإلضافة.

عدد األسابيع

ساعات
االتصال
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 -18إعراب ما بعد المثنى إن حذفت نونه ،وإن لم تحذف.
 -19إضافة المثنى ،والسيما إلى ياء المتكلم ،مع اإلعراب.
 -23األلفاظ الملحقة بالمثنى.
 -21متى تلحق (كال) و(كلتا) بالمثنى وتعربان إعرابه؟
 -22إعراب (كال) و(كلتا) إذا أضيفتا إلى ضمير ،أو إلى اسم
ظاهر.
 -20ما يجوز فى االستعمال من مراعاة لفظ كل من (كال)
و(كلتا) أو معناهما.
 -24ما سمى بالمثنى ،وطريقة إعرابه.
 -25حقيقة جمع المذكر السالم ،والفرق بينه وبين جمع التكسير.
 -26أشهر األلفاظ الملحقة بجمع المذكر السالم ،وتعليل عدم كون
هذه األسماء جموع مذكر سالمة ،بل ملحقة بها.
 -27عالمات إعراب جمع المذكر السالم ،والتمثيل له فى جميع
أنواع اإلعراب (رفعا ،ونصبا ،وجرا) فى جميع األبواب
المشهورة ،وإتباعه أو اإلتباع به أسماء تخالفه فى طريقة
إعرابه.
 -28األوجه الجائزة فى العلم المسمى بجمع المذكر السالم،
واألرجح منها.
-29إضافة جمع المذكر السالم والملحق به إلى الضمائر،
وبخاصة إلى ياء المتكلم ،وإعرابه.
 -03حقيقة جمع المؤنث السالم.
 -01عالمات إعراب جمع المؤنث السالم ،والتمثيل له فى جميع
أنواع اإلعراب (رفعا ،ونصبا ،وجرا) فى جميع األبواب
المشهورة ،وإتباعه أو اإلتباع به أسماء تخالفه فى طريقة
إعرابه.
 -02التفريق بين جميع المؤنث السالم وبين ما كانت األلف أو
التاء فيه أصلية.
 -00الملحق بجمع المؤنث السالم.
 -04أرجح اللغات في المسمى به.
 -05التعريف باالسم المتمكن األمكن وغير األمكن.
 -06العلل التى تمنع األسماء والصفات من الصرف.
 -07عالمات إعراب الممنوع من الصرف ظاهرة أو مقدرة،
والتمثيل لها فى جميع أنواع اإلعراب (رفعا ،ونصبا ،وجرا)
فى جميع األبواب المشهورة ،وإتباعه أو اإلتباع به أسماء
تخالفه فى طريقة إعرابه.
 -08تحديد الموضعين اللذين يعود فيهما الممنوع من الصرف
إلى األصل ،فيجر بالكسرة.
 -09ضبط آخر الممنوع من الصرف بالحركة اإلعرابية وهو
مضاف إلى االسم الظاهر أو الضمير وغير مضاف،
ومعرف بـ (أل) وغير معرف بها.
 -43ما يمنع من الصرف لعلة تقوم مقام العلتين.
 -41التفريق فى الحكم بمنع الصرف بين ألف التأنيث المقصورة
الزائدة أو األلف األصلية.
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 -42التفريق فى الحكم بمنع الصرف بين ألف التأنيث الممدودة
الزائدة وما يشبهها من الحروف األصلية.
 -40سبب عدم المنع فى أسماء مختومة باأللف الممدودة أو
المقصورة.
 -44العلل السبع التى تكون مع العلمية لمنع االسم من الصرف
على سبيل اإلجمال.
 -45العلل الثالث التى تكون مع الوصفية لمنع االسم من
الصرف على سبيل اإلجمال.
 -46التفريق بين األعالم واألوصاف وما ليس واحدا منهما،
وأثر ذلك في المنع من الصرف على سبيل اإلجمال.
 -47حقيقة المركب المزجى ،وضبط جزأيه :األول والثانى.
 -48حقيقة التأنيث اللفظي والمعنوي ،وأحوال العلم المؤنث
الثالثي من حيث الصرف وعدمه.
 -49التمييز بين األعالم األعجمية والعربية ،وبيان األعالم
األعجمية المصروفة لخفتها.
 -53أهم أوجه العدل فى األلفاظ مع العلمية ومع الوصفية.
 -51التمييز بين األلف والنون األصليتين أو الزائدتين فى آخر
األعالم واألوصاف.
 -52سبب عدم المنع فى أعالم أو أوصاف مختومة باأللف
والنون.
سمع من أسماء العدد المبنية على (فعال ،ومفعل).
 -50تعداد ما ُ
 -54األمور التى قد يعرض فيها الصرف لغير المنصرف.
 -55حكم صرف الممنوع وحكم منع المصروف فى الضرورة.
 -56حقيقة األفعال الخمسة ،والتمثيل لها بأمثلة متعددة من
األفعال ،وال سيما ما حدث فيها تغييرات صرفية.
 -57عالمات إعراب األفعال الخمسة.
 -58التمييز بين األفعال الخمسة وما يشبهها من األسماء
واألفعال الماضية وأفعال األمر.
 -59التفريق بين واو الجماعة والواو األصلية فى األفعال.
 -63التمثيل لألفعال الخمسة ،مرفوعة فى أول الجملة وفى
وسطها وفى آخرها ،ومنصوبة ،ومجزومة.
 -61عالمة الرفع مع نون الوقاية.
 -62حاالت إعراب المضارع المعتل اآلخر.
 -60استعمال المضارع المعتل اآلخر مختوما باأللف ،أو بالواو،
أو بالياء ،وضبط ما قبلها.
 -64الموازنة بين األفعال المعتلة اآلخر :مرفوعة ،ومنصوبة،
ومجزومة.
ثنلثن .اإلعراب الظنهر والمقدر والمحلى:
 -1ما تظهر عالمة إعرابه وما تقدر.
 -2أسباب عدم ظهور عالمة اإلعراب فى المختوم باأللف وفى
المختوم بالواو والياء (تُقدَّر الضمة والكسرة) وفى المشغول
بحركة مناسبة الياء ،وفى المشغول بحركة الحكاية.
 -3موانع اإلعراب الظاهر بين الثقل والتعذر.
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 -4حقيقة المبنى والمقدر إعرابه.
 -5ما يعرب إعرابا محليا أو يقدر إعرابه وتظهر عالمته فى
توابعه ،كاألسماء المبنية ،والجمل وأشباهها ،والمصادر المؤولة،
واألسماء المقصورة والمنقوصة فى بعض أحوالها.
 -6إتباع المعرب بمبنى ،والعكس ،وما إعرابه ظاهر بما إعرابه
مقدر ،والعكس ،ومراعاة ذلك فى الضبط واإلعراب.
 -7التفريق بين حرف الجر األصلي والزائد وشبيهه فى العمل
فى اللفظ والمحل ،وأثر ذلك فى الضبط واإلعراب واإلتباع.
رابعا .المعرفة والنكرة:
 -1أنواع المعارف الستة المشهورة.
 -2الوظائف النحوية واألبواب التى يمكن أن يحتاج فيها إلى
استعمال النكرة أو المعرفة.
 -3حقيقة الضمير وتقسيماته المختلفة ،من حيث البروز
واالستتار ،واالتصال واالنفصال ،والرفع والنصب والجر.
 -4التفريق بين الضمير المستتر والمحذوف.
 -5التفريق بين تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل ،وما يبنى على
هذا التفريق في اإلعراب واإلسناد.
 -6التفريق بين األلف والواو والياء المتصالت باألسماء
والمتصالت باألفعال.
 -7التمثيل على الضمائر كلها فى جميع مواقع اإلعراب :مبتدأ،
وخبرا ،وفاعال ،ونائب فاعل...الخ.
 -8التفريق بين الكاف التى تكون ضميرا والتى تكون حرف
خطاب.
 -9قاعدة اتصال الضمير وانفصاله وامتناع أحدهما ،وجواز
األمرين.
 -10حقيقة نون الوقاية ،وسبب تسميتها.
 -11مواضع وجوب الوقاية ،وجوازها ،وامتناعها.
 -12حقيقة ضمير الشأن ،والغرض البالغى الستعماله ،والفرق
بينه وبين غيره من الضمائر.
 -13حقيقة ضمير الفصل ،والغرض البالغى من استعماله،
والفرق بينه وبين غيره من الضمائر.
 -14الحكم اإلعرابى لضمير الفصل.
 -15عود الضمير ،والقاعدة فيه.
 -16أشهر المواضع التى يعود فيها الضمير على متأخر.
 -17أنواع العلم من حيث اللفظ والداللة.
 -18العلم الشخصي ،والجنسي ،والتمثيل لهما من الواقع.
 -19تقسيم العلم بحسب اللفظ إلى مفرد ومركب ،وأنواع
المركب ،مع األمثلة.
 -20العلم المنقول والمرتجل ،والتمثيل ألبرز األسماء المرتجلة.
 -21تقسيم العلم إلى اسم ،ولقب ،وكنية.
 -22حقيقة المركب اإلسنادي ،وإعرابه.
 -23حقيقة المركب اإلضافي ،وإعرابه.
 -24حقيقة المركب المزجى ،وإعرابه.

1

4

1

4

44

 -25توابع األعالم المركبة.
 -26ترتيب االسم والكنية واللقب إذا اجتمعت ،أو اجتمع اثنان
منها ،والقاعدة فى ذلك.
 -27إعراب األعالم المجتمعة.
 -28األعالم بالغلبة مما كان أصله معرفا بـ (أل) أو باإلضافة.
 -29حقيقة اسم اإلشارة ،وأنواعه بحسب المشار إليه ،مع األمثلة.
 -30استعمال اسم اإلشارة فى المواقع اإلعرابية المختلفة.
 -31إعراب االسم المعرف بـ (أل) الواقع بعد أسماء اإلشارة.
 -32تمييز اسم اإلشارة عما يتصل به من أوله أو من آخره،
ومراعاة ذلك عند اإلعراب واالستعمال.
 -33التمييز بين المشار إليه والمخاطب بأسلوب اإلشارة ،مع
األمثلة.
 -34ما تلحقه (ها) التنبيه ،والم البعد ،وكاف الخطاب ،وما
يجتمع منها وما ال يجتمع.
 -35أسماء اإلشارة للمكان.
 -36إعراب (هنا) حيث ور َد ْ
ت ،والجمع بين كونها اسم إشارة
وظرفا.
 -37األسماء الموصولة ،واستعمالها فى المواقع اإلعرابية
المختلفة.
 -38التمييز بين االسم الموصول والموصول الحرفى.
 -39تقسيم االسم الموصول إلى خاص ومشترك.
 -40إعراب األسماء الموصولة عامة ،ما كان منها مبنيا ،وما
كان معربا.
َ ( -41من) و(ما) واستعمالهما في األساليب المختلفة.
ي) ،ومواضع إعرابها وبنائها.
 -42الصور الممكنة لـ (أ ّ
 -43صلة الموصول وشروطها وعائدها.
 -44حكم حذف العائد ،والتمثيل له مذكورا ومحذوفا.
 -45أحكام جملة الصلة وشروطها ،وصور العائد فيها.
 -46التمييز بين (أل) التى تعرف االسم والزائدة التى ال تفيده
تعريفا.
 -47تقسيم (أل) المعرفة إلى قسميها.
 -48تقسيم (أل) العهدية إلى أقسامها.
 -49تقسيم (أل) الجنسية إلى أقسامها.
 -50المواضع التى تكون فيها (أل) زائدة.
 -51التفريق بين (أل) الزائدة الالزمة والعارضة.
( -52أل) المتصلة باألعالم ،واألسماء الموصولة.
 -53أهم المواضع التى تكون فيها (أل) زائدة غير الزمة.
 -54حكم النكرة إذا أضيفت إلى نكرة وإذا أضيفت إلى معرفة.
 -55األلفاظ الموغلة فى اإلبهام ال تكتسب التعريف وإن أضيفت
إلى معرفة.
 -56الحكم على األوصاف المشتقة إن كانت تكتسب التعريف ،أو
ال تكتسبه.
 -57تصنيف اإلضافة بحسب لفظها ومعناها.
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 -58اإلضافة المعنوية المحضة واإلضافة اللفظية غير المحضة،
وتحويل كل نوع منهما لآلخر.
 -59مواضع مجيء المضاف بـ (أل) والتمثيل لها ،وتفسير سبب
ذلك.
 -60المعنى المراد من حرف الجر واإلضافة المعنوية.
 -61األسماء التي ال تضاف ،وتوجيه ذلك.
 -62األسماء التى يجب أن تضاف إلى المفرد ،واألشياء التي
يجب أن تضاف إلى الجملة.
سنص شعري أو سنثري طويل لتطبيق المفنهيم السنحوية التي تعلمهن الطنلب.
سنص شعري أو سنثري لتطبيق المفنهيم السنحوية التي تعلمهن الطنلب( .يراعى
عدم التكرار).

االختبنرات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
الدروس الخاصة
المحاضرة
 60ساعة

ال يوجد

على مدى
الفصل
على مدى
الفصل
1

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ال يوجد

داخل
القاعة
تكليف
منزلي
2

أخرى
ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 63ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل ك ّل ساعة تدريسية.
 .4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 يبين أنواع اإلعراب مع أبوابها. يذكر األسماء الستة وشروط إعرابها. أن يشرح المثنى ،وعالمات إعرابه مع التمثيل له ،وإتباعه أو اإلتباع به ،وحكم حذف نونالمثنى عند اإلضافة.
 أن يوضح مفهوم جمع المذكر السالم ،والفرق بينه وبين جمع التكسير.أن يعرف حقيقة الضمير وتقسيماته المختلفة.
 أن يعدد أنواع العلم من حيث اللفظ والداللة ،والعلم الشخصي ،والجنسي ،والتمثيل لهما مةنالواقع ،وتقسيم العلم بحسب اللفظ إلى مفرد ومركب ،وأنواع المركب ،مع األمثلة.
 .2إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرات النظرية الحوار والمناقشة. التعلّم الذاتي. التعلم التعاوني. األعمال والتكليفات. الواجبات. .3طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
 -تقييم األعمال والتكليفات والواجبات.
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 تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 أن يحلل نص كامل إلى مكوناته (أقسام الكالم). أن يصدر حكما حول المسائل الخالفية في بعض الكلمات بتحكيم ما تعلمه من عالمات. أن يقارن بين كل مةن البنةاء واإلعةراب ،وألقابهمةا ،وطريقةة إعرابهمةا ،واإلعةراب اللفظةىوالمحلى.
 التمييز بين نون التوكيد المباشرة وغير المباشرة ،وأثر ذلك فى البناء واإلعراب. المقارنة بين األعالم األعجمية والعربية ،وبيان األعالم األعجمية المصروفة لخفتها ،وأهةمأوجه العدل فى األلفاظ مع العلمية ومع الوصفية.
 التفريق بين حرف الجر األصلى والزائد وشبيهه فى العمل فى اللفظ والمحل ،وأثر ذلك فيالضبط واإلعراب واإلتباع.
 أن يحكم في الصرف الممنوع وحكم لمنع المصروف في الضرورة. أن يميز بين عالمات إعراب األفعال الخمسة. أن يقارن بين ما تظهر عالمة إعرابه وما تقةدر وأسةباب عةدم ظهةور عالمةة اإلعةراب فةىالمختةةوم بةةاأللف وفةةى المختةةوم بةةالواو واليةةاء وفةةى المشةةغول بحركةةة مناسةةبة اليةةاء ،وفةةى
المشغول بحركة الحكاية.
 أن يعرف حقيقة الضمير وتقسيماته المختلفة. -2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات التطبيقية. الحوار والمناقشة. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني. الواجبات والتكليفات. -3طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهنرات العالقنت مع اآلخرين والمسؤولية:
 -5وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب
تطويرها:
 مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية. مهارة المرونة و ُحسْن التعامل. مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد. مهارة الحوار الفعال وآدابه. مهارة العمل في إطار الجماعة. مهارة قيادة فريق عمل. -6إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 -الواجبات الفردية والتكليفات.
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الواجبات الجماعية.
التعلم التعاوني.
التعلم الذاتي.
الحوار والمناقشة.
الرحالت.
المسرح.
تطبيق األنظمة واللوائح بدقة وعدالة.
طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.
تقييم األعمال والواجبات والتكليفات.
االختبارات المتنوعة.

د .مهنرات االتصنل ،وتقسنية المعلومنت ،والمهنرات الحسنبية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد). القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي بمسؤولية. القدرة على استخدام أجهزة العرض. القدرة على االستفادة من منتديات الطالب على شبكة اإلنترنت في الجامعة. القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية. القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع. -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات. استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه. استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.صورة في ملف المقرر اإللكتروني (التعلم اإللكتروني).
 وضع محاضرات ُم ّ إحالة الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر. إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ. -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصةال ،وتقنيةة المعلومةات ،والمهةارات الحسةابية
(العددية):
 المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات. تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.هـ .المهنرات الحركية:
 .1وصف للمهارات الحركيةة (مهةارات عضةلية ذات منشةأ نفسةي) المطلةوب تطويرهةا فةي هةذا
المجال :ال يوجد.
 .2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
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 .5الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
التقييم
درجة التقويم
المستحق
النهائي
15
7
االختبار الفصلي()1
1
15
13
االختبار الفصلي()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
نهاية الفصل
االختبار النهائي
50
4
د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجةةراءات أو الترتيبةةات المع مةةول بهةةا لضةةمان وجةةود أعضةةاء هيئةةة التةةدريس مةةن أجةةل تقةةديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك :
 متابعة رئيس القسم ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب. تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.هـ) مصادر التعلم:

 -1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ،دارالتراث1400 ،هـ 1980م
 -2المراجع األساسية:
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،ابن هشام األنصاري ،تحقيق :محمد محيي الدين عبدالحميد ،المكتبة العصرية 1417هـ 1996م.
التصريح بمضمون التوضيح ،األزهري ،تحقيق :محمد باسل ،دار الكتب العلمية ،بيروت،لبنان ،الطبعة األولى1421،هـ2000 ،م.
األشموني ،شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد  ،دارالكتاب العربي ،بيروت ،لبنان1375 ،هـ 1955 -م
 -3الكتب والمراجع الموصى بها.
 النحو الوافي ،عباس حسن ،دار المعارف ،الطبعة الخامسة. النحو األساسي ،الدكتور محمد حماسة وآخرين ،دار الفكر العربى1997،م. مجالت كليات اآلداب. مجالت وإصدارات المجامع اللغوية. توصيات الندوات والمؤتمرات في مجال اللغة العربية. -4المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
 شبكة الفصيح – منتديات النحو والصرف?http://www.alfaseeh.com /vb/furum display.php
 منتدى اللسانيات  /قسم علوم العربية من نحو وصرفhttp://www.lissaniat.com
 منتديات "واتا" الحضارية – قسم اآلداب والعلوم اإلنسانية.http://www.wata.cc
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مجالس الفصحى لعلوم اللغة العربية وآدابها
http://www.alfusha.net
 -4مواد تعلم أخرى:
 البرامج ذات الصلة التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة. المكتبة الشاملة. جامع التراث.و) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبًا. توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته). -2أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. -3مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر التعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1إستراتيجينت الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجينت األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إمن عن طريق األستنذ أو عن
طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عملينت تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عملينت التحقق من مستوينت إسنجنز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة مةن الواجبةات أو االختبةارات بصةفة دوريةة مةع عضةوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العملينت والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 -تبةةادل الخبةةرات واآلراء علةةى مسةةتوى القسةةم وعضةةو هيئةةة التةةدريس مةةع مةةن ينةةاظرهم فةةي
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المؤسسات التعليمية األخرى.
ورش عمل ألستاذ المقرر.
لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية.
أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر.
المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.
موافقة مجلس القسم

بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

موافقة مجلس الكلية
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

كلية العلوم اإلسنسنسنية
قسم اللغة العربية وآدابهن

نصوص أدبية :1

مدخل إىل دراسة النصوص األدبية (171عرب ـ) 2
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سنموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم :اللغة العربية وآدابها.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اسم المقرر و رمزه :نصوص أدبية :1مدخل إلى دراسة النصوص األدبية (171عرب ـ.)2
 .2الساعات المعتمدة :ساعتان.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :بكالوريوس اللغة العربية وآدابها.
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس المقرر :أستاذ متخصص من القسم.
 .5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :المستوى األول.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :ال يوجد
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :ال يوجد
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
ّ
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في كل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
 التعريف بالمنهج الغرضي ،والنفسي ،والتاريخي. التمييز بين المنهج األسلوبي ،والسيميائي ،واالجتماعي وسمات كل منها. القدرة على الوصول إلى المراجع الكتساب المعارف الضرورية لدراسة النص األدبي وفقالذلك المنهج.
 التعريف بطرائق تحليل األجناس النثرية مثل :المقامة ،والرسالة األدبية ،والمقالة،والقصة القصيرة ،والرواية ،والمسرحية.
 عرض األسس النظرية لدراسة األفكار والعواطف واأللفاظ والتراكيب والصور والموسيقا. التعرف على األسلوب األمثل لدراسة عتبات النص المدروس. -2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
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ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثهن وشمولهن:
الموضوع
مدخل نظري.
 -1التعريف بالمنهج الفني والنفسي والتاريخي والتكاملي.
 -2التعريف بالمنهج األسلوبي والسيميائي واالجتماعي
وسمات كل منها.
 -3كيفية التعامل مع المراجع الكتساب المعارف
الضرورية لدراسة النص األدبي وفق تلك المناهج.
 -4طرائق تحليل األجناس النثرية مثل :المقامة ،والرسالة
األدبية ،والمقالة ،والقصة القصيرة ،والرواية،
والمسرحية.
 -5األسس النظرية لدراسة األفكار ،والعواطف،
واأللفاظ ،والتراكيب ،والصور ،والموسيقا.
 -6األسلوب األمثل لدراسة عتبات النص المدروس.
 -7األسس النظرية لدراسة هيكل القصيدة.
 -8الرأي النقدي وفق ما يقتضيه السلوك العلمي من
موضوعية.
 -9العالقة بين األديب والنص.
-10العالقة بين المتلقي والنص.
نماذج تطبيقية تعرض المفاهيم المعالجة في هذا المقرر من خاللها.
نماذج تطبيقية على هذه المفاهيم .

االختبنرات الفصلية.
 .2مكوسننت المقرر:
الدروس الخاصة
المحاضرة
30ساعة ال يوجد

عدد األسابيع

ساعات
االتصال
2
4
2

1

2

2

4

2

4

1
1
1

2
2
2

1
1

2
2

على مدى الفصل
على مدى الفصل

داخل القاعة
تكليف
منزلي

1

2

1
2
1

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ال يوجد

 .3سنعنت دراسة إضنفية خنصة /سنعنت تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 30ساعة في الفصل الدراسي  ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 .4تطوير سنواتج التعلم في سنطنقنت أو مجنالت التعلم:
أ .المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 شرح المنهج الغرضي والنفسي والتاريخي. تحديد األسس النظرية لدراسة هيكل القصيدة. -ذكر أعالم األدب العربي شعره ونثره وحياتهم وثقافاتهم واإللمام بنتاجهم األدبي.

أخرى
ال يوجد
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-

بيان القيم األدبية واإلنسانية اإليجابية التي يدعو إليها األدب العربي.
توضيح األذواق األدبية والنقدية ،وتطوير المهارات الفنية لدى الطالب.
 -2إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
المحاضرات النظرية
الحوار والمناقشة.
التعلّم الذاتي.
التعلم التعاوني.
األعمال والتكليفات.
الواجبات.
 -3طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
تقييم األعمال والتكليفات والواجبات.
تقييم المشاركات الشفهية.
االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.

ب .المهنرات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 المقارنة بين المنهج األسلوبي والسيميائي واالجتماعي وسمات كل منها. معرفة أهم الفروق بين البناء الفني والجمالي لهذا العصر وغيره من العصور األدبيةاألخرى.
 تطبيق طرق وأساليب التعامل مع النصوص. القدرة على تحليل النصوص ،وحسن تذوقها. بيان كيفية التعامل مع المراجع الكتساب المعارف الضرورية لدراسة النص األدبي وفقالذلك المنهج.
 المقارنة بين األجناس النثرية مثل المقامة ،والرسالة األدبية ،والمقالة ،والقصة القصيرة،والرواية والمسرحية.
 القدرة على إبداء الرأي النقدي وفق ما يقتضيه السلوك العلمي من موضوعية. الكشف عن العالقة بين األديب والنص والربط بين النص والمتلقي.. -2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات. الحوار والمناقشة. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني. الواجبات والتكليفات. -3طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهنرات العالقنت مع اآلخرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية
المطلوب تطويرها:
 مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية. -مهارة المرونة و ُحسْن التعامل.
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-

مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد.
مهارة الحوار الفعال وآدابه.
مهارة العمل في إطار الجماعة.
مهارة قيادة فريق عمل.
 -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
الواجبات الفردية والتكليفات.
الواجبات الجماعية.
التعلم التعاوني.
التعلم الذاتي.
الحوار والمناقشة.
الرحالت.
المسرح.
 -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.
تقييم األعمال والواجبات والتكليفات.
االختبارات المتنوعة.

د .مهنرات االتصنل ،وتقسنية المعلومنت ،والمهنرات الحسنبية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد). القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي بمسؤولية. القدرة على استخدام أجهزة العرض. القدرة على االستفادة من منتديات الطالب على شبكة اإلنترنت في الجامعة. القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية. القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع. -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات. استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه. استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.صورة في ملف المقرر اإللكتروني (التعلم اإللكتروني).
 وضع محاضرات ُم ّ إحالة الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر. إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ. -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية
(العددية):
 المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات. تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.هـ .المهنرات الحركية:
 .1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا
المجال :ال يوجد.
 .2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
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.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
 .5الجدول الزمسني لمهنم التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقهن خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى درجة
األسبوع المستحق
طبيعة مهمة التقويم
التقييم
التقويم النهائي
15
7
االختبار الفصلي()1
1
15
13
االختبار الفصلي()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
نهاية الفصل
االختبار النهائي
50
4
د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك :
 متابعة رئيس القسم ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب. -تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.

هـ) مصادر التعلم:

 .1الكتنب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:

-

مبادئ النقد األدبي ،ريتشاردز ،ترجمة د .مصطفى بدوي ،القاهرة ،وزارة الثقافة واإلرشاد
القومي ،المؤسسة المصرية ،دون تاريخ.
مقدمة في النقد األدبي ،محمد حسن عبد هللا ،دار البحوث العلمية ،الكويت1395 ،هـ.
مقدمة في النقد األدبي ،محمد غنيمي هالل ،مقدمة في النقد األدبي ،دار الثقافة ،بيروت،
لبنان1973 ،م.
أبعاد في النقد األدبي الحديث ،مصطفى الصادق الجويني ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية،
1985م.
في النقد األدبي الحديث ،نصرت عبد الرحمن  ،مكتبة األقصى ،عمان1979 ،م.
المعنى األدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية ،راي وليم عزيز يوئيل يوسف ،مترجم ،وزارة
الثقافة واإلعالم ،بغداد1987 ،م.

 .2المراجع األسنسية :

-

مناهج النقد المعاصر ،للدكتور صالح فضل ،دار ميريت.(2002( ،
دراسة سيميائية وداللية في الرواية والتراث ،عبدالملك مرتاض ،منشورات دار تالة،
2005م.
االتجاه السيميائي في نقد الشعر العربي ،غريب اسكندر ،المجلس األعلى للثقافة ،القاهرة،
2005م.
مدخل الى عتبات النص ،عبد الرازق بالل ،طبعة دار أفريقيا الشرق2000 ،م.
السرد العربي القديم :األنساق الثقافية وإشكاليات التأويل ،كعبي ضياء2005 ،م.
الرسائل األدبية و دورها في تطوير النثر العربي القديم ،صالح رمضان ،دار الفارابي،
2007م.
فن المقامة بين البديع والحريري والسيوطي ،أحمد أمين مصطفى ،دار الفارابي2007 ،م.

 .3الكتب والمراجع الموصى بهن:
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-

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية ،ومجالت كليات اآلداب.
مجلة فصول.
مجلة عالمات.
مجلة الدراسات اللغوية
مجلة الرسالة.
مجلة نصوص.
مجلة التراث.

 .4المواد اإللكتروسنية ومواقع اإلسنترسنت:

-

موقع صوت العربية.
موقع اللغة العربية تعلما ً وتعليماً.
موقع الوراق.
شبكة الفصيح لعلوم العربية.
فنون اللغة العربية ومهاراتها.
عجائب من العربية.
ديوان العرب.

 .5مواد تعلم أخرى

 البرامج ذات الصلة التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة. المكتبة الشاملة. جامع التراث. موسوعة الشعر العربي. -مكتبة األدب العربي.

و ) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبا ً توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته) -2أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. -3مصادر أخرى:
 -4مركز مصادر التعلم.
 -5البالك بورد.
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1إستراتيجينت الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجينت األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إمن عن طريق األستنذ أو عن
طريق القسم:
 -تحليل لنتائج الطالب.
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 متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عملينت تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عملينت التحقق من مستوينت إسنجنز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة مةن الواجبةات أو االختبةارات بصةفة دوريةة مةع عضةوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العملينت والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبةةادل الخبةةرات واآلراء علةةى مسةةتوى القسةةم وعضةةو هيئةةة التةةدريس مةةع مةةن ينةةاظرهم فةةيالمؤسسات التعليمية األخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

موافقة مجلس الكلية
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

كلية العلوم اإلسنسنسنية
قسم اللغة العربية وآدابهن

مهارات لغوية : 1االستماع والفهم (181عرب ـ )4
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سنموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم :اللغة العربية وآدابها.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اسم المقرر و رمزه :مهارات لغوية : 1االستماع والفهم (181عرب ـ.)4
 .2الساعات المعتمدة :أربع ساعات.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها.
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس المقرر :أستاذ متخصص من القسم.
 .5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :المستوى األول.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
ّ
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في كل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
 المقارنة بين مفاهيم بين االستماع والسماع واالنصات واالصغاء. ذكر مهارات االستماع. بيان معوقات االستماع. تحليل الحديث ،وإبراز مكوناته. .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
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ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
أوال ً ـ تمهيد:
تعريف الطالب بـ:
 المقرر وأهدافه. مفرداته. الطبيعة التطبيقية للمقرر.مفهوم االستماع  ،الفرق بين االستماع واالنصات والسماع ،
مهارات االستماع  ،أهمية االستماع
ثنسنين  -مقدمة سنظرية مختصرة عن (آداب االستمنع):
 أداب االستماع ( النظر إلى المتحدث ،وحسن اإلصغاء إليه ،عدم مقاطعة المتحدث ، .االستئذان عند إرادة
السؤال...الخ
 معوقات االستماع.ثنلثن ـ فهم الحديث المسموع أو السنص المقروء واستيعنبه:
سنصوص التطبيق:
 أدب مجالس العلم البن حزم ( .مقروء ) . خطبة من خطب الحرمين الشريفين ( .مسموع ).(يقوم الطالب واحدا واحدا بتنفيذ ما يأتى تنفيذا تطبيقيا تحت
إشراف األستاذ ومتابعته وتوجيهاته).
 تحديد الفكرة العامة للحديث المسموع أو النص
المقروء.
 تحديد األفكار األساسية للحديث المسموع أو النص
المقروء.
 تحديد أهداف الحديث المسموع أو النص المقروء التى
يرى أن صاحبه أرادها.
 التحدث شفويا أو التعبير كتابيا عن المضامين التى
أثارتها النصوص فيه وعن رأيه فيها.
 التلخيص وفق أسلوبه وفهمه ،مستوعبا أفكاره العامة.
 تصنيف األفكار ،والعالقات القائمة بينها.
 إعادة صياغة الحديث المسموع أو النص المقروء
بأسلوب مختلف.
رابعن  -معطينت الحديث المسموع أو السنص المقروء وعسننصره:
سنصوص التطبيق:
 حديث نادر لطه حسين ( .مسموع ). موشحة (جادك الغيث إذا الغيث همى) للسان الدين بنالخطيب(.مقروء).
(يقوم الطالب واحدا واحدا بتنفيذ ما يأتى تنفيذا تطبيقيا تحت
إشراف األستاذ ومتابعته وتوجيهاته).

عدد األسابيع

ساعات
االتصال

1

4

1

4

2

8

1
1

4
4

2
2

8
8
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 وصف شخصيات ورد الحديث عنها ،أو وصفت فى
الحديث المسموع أو النص المقروء.
 تحديد أهم الحقائق الواردة في النص.
 تحديد أهم اآلراء الواردة في النص.
 ذكر مواقف جادة وهزلية وردت في النص.
 ذكر أحداث تثير اإلعجاب وردت في النص ،وأحداث
ال تعجب.
 ترتيب األحداث الواردة في النص مكانيا وزمانيا.
 توقع ما سينتهى إليه الحديث.
 التقاط بعض المعلومات والمفاهيم والحقائق المناسبة،
وإضافتها إلى المخزون الفكري.
 موازنة الحديث المسموع أو النص المقروء بغيره مما
يقترب منه أو يخالفه فى األحكام والحوادث أو الغايات
والمغازي.
خنمسن  -تذوق الحديث المسموع أو السنص المقروء وسنقده:
سنصوص التطبيق:
 مقال بين العلم واألدب لعلي الطنطاوى( .مسموع ) . من قصيدة زهير بن أبي سلمى ( مقروء) :ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرق أسباب السماء بسلم
(يقوم الطالب واحدا واحدا بتنفيذ ما يأتى تنفيذا تطبيقيا تحت
إشراف األستاذ ومتابعته وتوجيهاته).
 تحديد مواطن القوة والضعف فى الحديث المسموع أو
النص المقروء.
 الحكم على موضوع الحديث قبوال أو رفضا ،ضعفا أو
قوة ،حقيقة أو خياال ،مع التعليل.
 تقويم المتحدث من حيث الموضوعية ،والوضوح،
والتأثير ،وجودة اإللقاء ،مع تعليل ذلك كله.
 تحليل الحديث ،وإبراز مكوناته.
سنص مسموع وآخر مقروء يطبق عليهمن الطنلب مفنهيم هذا
المقرر.
االختبنرات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
الدروس الخاصة
المحاضرة
 60ساعة

ال يوجد

2
2

8
8

على مدى
الفصل
1

تكليف
منزلي
4

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 60ساعة في الفصل الدراسي  ،بمعدل ساعة لكل ساعة دراسية.

أخرى
ال يوجد

63

 .4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 بيان آداب االستماع. توضيح أهمية فهم الحديث المسموع أو النص المقروء واستيعابه. ذكر معطيات الحديث المسموع أو النص المقروء وعناصره. شرح إجراءات تذوق الحديث المسموع أو النص المقروء ونقده. -2استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرات. المناقشات في قاعة الدرس. تحليل نصوص متنوعة. تشكيل ورش عمل جماعية في دراسة بعض النصوص. القراءة الصحيحة من ق َبل األستاذ والطالب. التعليم التعاوني. التعليم الذاتي استخدام وسائل التقنية الحديثة مثل :موقع اليوتيوب ،والمسجالت الصوتية ،واألقراصالمدمجة المشتملة على نصوص فصيحة من الشعر العربي ،والخطابة.
 مناقشة الطالب في المعاني الجزئية والكلية للنص المقروء. -3طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ب .المهنرات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 المقارنة بين السماع واالستماع واإلنصات. تطبيق مهارات االستماع الناقد. تقويم المتحدث من حيث الموضوعية ،والوضوح ،والتأثير ،وجودة اإللقاء. تحليل الحديث ،وإبراز مكوناته. -2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات. الحوار والمناقشة. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني. الواجبات والتكليفات. -3طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهنرات العالقنت مع اآلخرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية
المطلوب تطويرها:
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-

مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية.
مهارة المرونة و ُحسْن التعامل.
مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد.
مهارة الحوار الفعال وآدابه.
مهارة العمل في إطار الجماعة.
مهارة قيادة فريق عمل.
 -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
الواجبات الفردية والتكليفات.
الواجبات الجماعية.
التعلم التعاوني.
التعلم الذاتي.
الحوار والمناقشة.
الرحالت.
المسرح.
 -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.
تقييم األعمال والواجبات والتكليفات.
االختبارات المتنوعة.

د .مهنرات االتصنل ،وتقسنية المعلومنت ،والمهنرات الحسنبية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد). القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي بمسؤولية. القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع. -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات. استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه. استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.صورة في ملف المقرر اإللكيروني (التعلم اإللكيروني).
 وضع محاضرات ُم ّ إحالة الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر. إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ. -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية
(العددية):
 المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات. تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.هـ .المهنرات الحركية:
وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها
.1
في هذا المجال :ال يوجد.
إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.2
طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
.3
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 .5الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى درجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
التقييم
التقويم النهائي
15
السابع
اختبار أعمال 1
1
15
العاشر
اختبار أعمال 2
2
20
خالل الصل
واجبات وأعمال وتكليفات تطبيقية
3
50
نهاية
اختبار نهائي
4
الفصل
100
المجموع الكلي
5
د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك:
 متابعة رئيس القسم ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب. -تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.

هـ) مصادر التعلم:

 .1الكتنب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
-

تدريس مهارة االستماع من منظور واقعي :عبد الرحمن الهاشمي ،دار المناهج
للنشر والتوزيع2005 ،م.
تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق :حسن شحاتة ،الدار المصرية
اللبنانية1992،م.
مهارات اللغة العربية :عبد هللا مصطفى ،دار المسيرة2007 ،م.
تنمية مهارات التواصل الشفوي :التحدث واالستماع :دراسة عملية تطبيقية  -راشد
محمد عطية أبو صواوين  -إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع2007 ،م.
مهارات االستماع النشط :الدكتور ماهر شعبان عبد الباري ،دار المسيرة2011 ،م.
مهارات االتصال :الدكتور بالل خلف السكارنه ،دار المسيرة2015 ،م.

 .2المراجع األسنسية:

 أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق :الدكتور راتب قاسم عاشور،والدكتور محمد فؤاد الحوامدة ،دار المسيرة2014 ،م.
 -المهارات اللغوية وفن اإللقاء :يوسف أبو العدوس ،دار المسيرة2007 ،م.

 .3الكتب والمراجع الموصى بهن:

 ابن حزم األندلسي  .أدب مجالس العلم  .من كتاب األخالق والسير في مداواةالنفوس  .بيروت  .دار اآلفاق الجديدة  .ط1399 . 2هـ 1979 ،م.
 روائع الطنطاوي :علي طنطاوي ،دار المنارة2000 ،م.- Active Listening with Speaking By Steven Brown, Academic
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Encounters Level 4 Teacher's Manual Listening and
Speaking: Human.
 Learning to Listen/listening to Learn: Teaching ListeningLizbeth A. Barclay Skills to Students

 .4المواد اإللكيروسنية ومواقع اإلسنترسنت:
-

http://www.youtube.com/watch?v=IXjh5iLB6Bk
http://www.youtube.com/watch?v=69QApwLblG0
http://www.youtube.com/watch?v=PbaLq7QkEuA
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.alukah.net
/http://www.iwan.fajjal.com
/http://www.alarabiyah.ws
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://pdfbooks.net/vb/login.php

 .5مواد تعلم أخرى:
 البرامج ذات الصلة التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة.ـ المكتبة الشاملة.
 جامع التراث.و ) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبا ً توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته) -2أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكيرونية. -3مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر التعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1إستراتيجينت الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجينت األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إمن عن طريق األستنذ أو عن
طريق القسم:
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 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عملينت تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عملينت التحقق من مستوينت إسنجنز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة مةن الواجبةات أو االختبةارات بصةفة دوريةة مةع عضةوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العملينت والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبةةادل الخبةةرات واآلراء علةةى مسةةتوى القسةةم وعضةةو هيئةةة التةةدريس مةةع مةةن ينةةاظرهم فةةيالمؤسسات التعليمية األخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

موافقة مجلس الكلية
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ

