المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها
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 111عرب
121عرب
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2
3
3
2
2
2
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 21ساعة

1

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

كلية الشريعة وأصول الدين
قسم العقيدة والمذاهب
المعاصرة

الثقافة اإلسالمية ( 112 ( )2سلم ـ) 2

2

نموذج توصيف المقرر

املؤسسة التعليمية :جامعة امللك خالد
الكلية :كلية الشريعة وأصول الدين
القسم :قسم

الفقه

أ)التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اسم ورمز المقرر الدراسي :الثقافة اإلسالمية (112( )2سلم ـ .)2
عدد الساعات المعتمدة :ساعتان.
البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي .متطلب عام.
اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي :يتغير حسب وضع الجدول.
المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :المستوى الثاني.
المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :المدخل إلى الثقافة اإلسالمية ( 111( )1سلم )2-
المتطلبات اآلنية لهذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد.
موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس 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 المقرر:
_ 1التعرف على اآلثار المترتبة على تطبيق النظام اإلسالمي على حياة األفراد والمجتمعات.
 _2اإللمام بحقوق والة األمر في الشريعة اإلسالمية.

 _3التعرف على حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية.
_4التعرف على مزايا االقتصاد اإلسالمي.

_5التعرف على خصائص النظام االقتصادي اإلسالمي وما يضمنه لألمة من التقدم والتنمية
واالستقالل االقتصادي المنشود.

 -2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي.
 -استخدام تقنيات التعلم اإللكتروني الداعم.

3

ج) توصيف المقرر الدراسي :
 -1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
قائمة الموضوعات
مقدمة:تعريف بالمقرر
أوالً  :الجانب السياسي:
 -1مزايا النظام السياسي في اإلسالم.

ساعات
عدد
األسابيع التدريس
1
.5
2

4

 -2مفهوم الدولة في اإلسالم.

 -3الغاية من قيام الدولة في اإلسالم.
 -4أركان الدولة اإلسالمية.

 -5العالقات الخارجية للدولة اإلسالمية في حال السلم والحرب.

 _6قواعد النظام السياسي في اإلسالم (الشورى – العدل – المساواة

1

2

– الحرية).

 _7السلطات الثالث في الدولة اإلسالمية (السلطة التنظيمية أو

1

2

التشريعية – السلطة القضائية – السلطة التنفيذية).

 _8من مظاهر تطبيق اإلسالم في المملكة العربية السعودية (النظام

1

2

األساسي للحكم – الشورى – القضاء – التعليم – األمر بالمعروف
والنهي عن

المنكر).

 _9حقوق ولي األمر في الشريعة اإلسالمية:

1

2

 حق السمع والطاعة لوالة األمر واألدلة على ذلك.
 حق الوفاء بالبيعة لولي األمر واألدلة على ذلك.

 حق االحترام والتقدير لوالة األمور واألدلة على ذلك.
 حق النصح لوالة األمور واألدلة على ذلك.

 كيفية النصيحة لوالة األمر واألدلة على ذلك.
 -10واجبات ولي األمر في الدولة اإلسالمية.
 _12التعريف بحقوق اإلنسان في اإلسالم وأهميتها.
 _13مصادر الحق بين اإلسالم والنظم الوضعية
 _14حقوق اإلنسان في اإلسالم (العدل – الحرية – الحياة – السالمة
4

1

2

1

2

– المساواة) :حدودها ،وضوابطها ،وخصائصها.
 _15المقارنة بين المفهوم اإلسالمي والمفهوم الغربي لحقوق اإلنسان

1

2

 _16اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المواثيق الدولية وموقف
المملكة منه.

 _17حقوق أهل الذمة والمستأمنين وغيرهم من المقيمين في الدولة

1

2

اإلسالمية.
 _18األصل في عالقة المسلمين بغير المسلمين في الشريعة اإلسالمية
 _19مفاهيم معاصرة في ضوء اإلسالم ( العلمانية – الديمقراطية –

1

2

العولمة).
ثانياً  :الجانب االقتصادي:

1

2

 _1مفهوم االقتصاد اإلسالمي.
 _2خصائص النظام االقتصادي اإلسالمي.
 _3أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي.
 _4األركان األساسية في االقتصاد اإلسالمي:

1

2

 الملكية المزدوجة الخاصة والعامة.
 الحرية االقتصادية المقيدة.

 التكافل االجتماعي االقتصادي.
 _5المصارف :تاريخها ،وأقسامها.

1

2

 _6المعامالت المصرفية
 _7التأمين وأقسامه.

.5

1

 -2مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
المحاضرة30:

مادة الدرس:

المختبر

5

عملي/ميداني/
تدريبي

أخرى:نظري

 -3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً.
 30ساعة في الفصل الدراسي  ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 -4تطوير نتائج التعلم في مختلف مجاالت 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.
أ .المعارف:
 -1توصيف للمعارف المراد اكتسابها:
مفهوم الدولة في اإلسالم وغايتها  ،وأركانها  ،ومبادئ الحكم العامة في اإلسالم والسلطات

الثالث في الدولة  ،وحقوق والة األمر وواجباتهم والعالقة بين المسلمين وغيرهم وأحكام أهل
الذمة في بالد المسلمين ومفهوم االقتصاد اإلسالمي وخصائصه وأهدافه وأركانه وتاريخ

المصارف والمعامالت المصرفية والتأمين وأقسامه دراسة موجزة بعيدة عن التفصيل الفقهي

المطول..
-2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:
 _1المحاضرات.

 _2أسلوب الحوار ومناقشة الطالب في المسائل المعروضة عليهم.
-3استخدام تقنيات التعلم اإللكتروني.

-3طرق تقويم المعارف المكتسبة:
 االختبارات التحصيلية المناقشات.ب.

المهارات اإلدراكية:

-1توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:
 القدرة على معرفة النظام السياسي واالقتصادي في اإلسالم. تطبيق حقوق والة األمر. الفهم الصحيح لحقوق اإلنسان،ومقارنة حقوق اإلنسان في اإلسالم بحقوقه في النظم الوضعية. إدراك العالقة بين المسلمين وغيرهم،ومقارنة هذه العالقة بما لدى اآلخرين. مقارنة النظام االقتصادي في اإلسالم بغيره من النظم. إدراك تميز النظام االقتصادي في اإلسالم.6

 التمييز بين أنواع التأمين.-2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
اإللقاء(المحاضرة)الحوار المتبادل بين األستاذ وطالبه.-3طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب:
 االختبارات التحصيلية. المناقشة والحوار.ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:
يستطيع الطالب أن يعرف كيف يتعامل مع والة األمر ،ومع غير المسلمين ممن يقيم في بالد
المسلمين أو غيرها من خالل معرفته ألساس العالقة بين المسلمين وغيرهم ،ويستطيع من خالل
دراسته للنظام االقتصادي في اإلسالم معرفة ما يحل ويحرم من معامالت ،والموقف من
معامالت البنوك والتأمين..
 -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 الحوار والنقاش. -3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب:
االختبارات التحصيلية.
 المواقف العملية.د .مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
 -1توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال :ال ينطبق
 -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات :ال ينطبق
 -3طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب :ال ينطبق
هـ .المهارات الحركية النفسية (إن وجدت):
 -1توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب :ال ينطبق
 -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات :الينطبق
 -3طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب :الينطبق
 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
مهمة التقويم (كتابة مقال ،اختبار ،مشروع جماعي،
التقويم
اختبار نهائي...الخ)
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األسبوع
المحدد له

نسبته من
التقويم
النهائي

1

األعمال الفصلية ()1

السابع

%25

2

األعمال الفصلية ()2

الرابع
عشر

%25

3

اختبار نهائي

نهاية
الفصل

%50

د .الدعم الطالبي:
 -1تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب:
يقضي عضو هيئة التدريس خمس ساعات مكتبية أسبوعيا.
هـ .مصادر التعلم:
-1الكتب المقررة المطلوبة:
 _1النظام السياسي في اإلسالم للدكتور :تيسير بن سعد أبو حيمد وآخرون.
 _2النظام االقتصادي في اإلسالم للدكتور :عمر فيحان المرزوقي وآخرون.
 -2المراجع الرئيسة:
 _1المعلوم من واجب العالقة بين الحاكم والمحكوم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
 _2معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ،د .عبد السالم بن برجس العبد الكريم.
 _3النظام االقتصادي في اإلسالم مبادئه وأهدافه .د .أحمد العسال و د .فتحي عبد الكريم.
 _4بناء االقتصاد اإلسالمي  ،زيدان أبو المكارم طلبة.
 _5الورد المقطوف في وجوب طاعة والة أمر المسلمين بالمعروف ألبي عبد الرحمن فوزي األثري.
 _6العالقة بين الحاكم والمحكوم في منظور السلف الصالح رضي هللا عنهم  ،لعبد هللا بن رشيد
الحدشاني.
 _7حقوق اإلنسان بين الشريعة والقانون .لمحمد عنجريني.
 _8حقوق اإلنسان في اإلسالم  ،د .أمير عبد العزيز.
 _9حقوق اإلنسان في اإلسالم  ،د .علي عبد الواحد وافي.
 _10حقوق اإلنسان في اإلسالم والرد على الشبهات المثارة حولها  ،د .سليمان عبد الرحمن الحقيل
 -3الكتب و المراجع التي يوصى بها (المجالت العلمية ،التقارير...،الخ)
 مجلة جامعة الملك خالد. مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. قرارات المجامع الفقهية. -4المراجع اإللكترونية ،مواقع اإلنترنت...الخ:
 موقع الفقه اإلسالمي -5مواد تعليمية أخرى:
 البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي. األسطوانات المدمجة.8

 مكتبة الفقه. جامع التراث.و .المرافق الالزمة:
بيّن متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات :
 -1المباني:
 قاعات المحاضرات المختبرات. قاعات دراسية تتسع لعدد ( )35طالبًا. -2مصادر الحاسب اآللي:
قاعات التعلم اإللكتروني.
-3مصادر أخرى :ال ينطبق
ز .تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره
-1إستراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :
 الحصول على نتائج الطالب من(االختبارات +وسائل التقويم األخرى)-2إستراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم :
 المناقشة والحوار.-3عمليات تطوير التدريس :
ـ االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب.
ـ متابعة الجديد في التخصص.
-4عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:
 تتم مراجعة التصحيح من قبل أستاذ آخر في نفس التخصص من أعضاء القسم. -5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها :
ال يوجد.
موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

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

بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اإلعالم واالتصال

مدخل إىل اإللعالم واالتصال (101لعلم)3 -

10

نموذج توصيف مقرر دراسي
المؤسسة :جامعة الملك خالد
الكلية/القسم  :كلية العلوم اإلنسانية  -قسم اإلعالم واالتصال
أ)التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:
اسم المقرر الدراسي ورمزه :مدخل إلى اإللعام واالتصال ( 101علم ـ )3
.10
عدد الساعات المعتمدة :ثالث ساعات.
.11
البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي .متطلب كلية.
.12
اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي :أستاذ متخصص من قسم
.13
اإلعالم.
السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :المستوى :الثاني.
.14
المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :ال يوجد
.15
المتطلبات اآلنية لهذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
.16
موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس 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 المقرر:
 -1التعرف على مفهوم االتصال وأهميته ,وعناصره ,ونماذجه ,وفنونه ,ووظائفه ,وأشكاله
وأنواعه.
 -2التعرف على مفهوم اإلعالم و وظائفه وتطوره التاريخي.
 -3التعرف على وسائل اإلعالم وفنونها المختلفة من حيث المفهوم والنشأة والتطور
والوظائف والخصائص واألهداف.
 -4فهم أسس ومبادئ التعامل اإليجابي مع هذه الوسائل وكيفية االستفادة منها.
 -5فهم كيفية تأثير وسائل االتصاالت وتقنياته الحديثة في حياتنا أفرادا ,وجماعات ,وجماهير,
ومنظمات.
-2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي.
 إدراج املادة التعليمية على املوقع اإللكوروي للجامعة –  Blackboardوإاتحة الفرصة للتعلم الذايت. حتديث موضوعات املقرر مبا يتوافق مع التطور التقين والعلمي. توظيف مواقع اإلتنورتن املتخصصة ،واملكتبة اإللكوروتنية يف حتسني املقرر الدراسي.ج) توصيف المقرر الدراسي
-1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد األسابيع ساعات
قائمة الموضوعات
التدريس
 تعريف االتصال وأهميته وعناصره وأشكاله وأن اعه.6
2
 مفهوم اإلعالم ووظائفه ووسائله المختلفة وتطورها التاريخي9
3
-

وتصنيفاتها المختلفة (تصنيف المفكر الكندي "مارشال ماكلوهان":
وسائل إعالم ساخنة -وسائل إعالم باردة).
المفاهيم المشابهة لإلعالم (الدعاية واإلشاعة 11
واإلعالن)

-

-

وسائل اإلعالم التقليدي القديمة (الشعر – الخطبة – المنادي -
البعثات والوفود – المناظرة – المسرح)
وسائل اإلعالم التقليدي الحديثة (الصحافة المكتوبة المطبوعة:
الجريدة و المجلة والنشرية – اإلذاعة – التلفزيون السينما
اإلنترن )
وسائل وتقنيات االتصال الحديثة ( األقمار الصناعية – البث
المباشر  -قنوات اإلذاعة و تلفزيون اإلنترن – الصحافة
اإللكترونية – اإلدارة اإللكترونية – الهاتف المحمول – قنوات
الهاتف المحمول -اإلنترن في الهاتف المحمول(
مدخل إلى اإلعالم التفاعلي.
حرية اإلعالم ومسوولياته (الرقابة على وسائل اإلعالم التقليدية –
الرقابة على وسائل االتصال الجديدة(
عالقة االتصال واإلعالم باإلعالن والدعاية والعالقات العامة
والرأي العام.

2

6

3

9

1
2

3
6

2

6

-2مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي) 45 :ساعة
المحاضرة:

مادة الدرس:

عملي/ميداني/
تدريبي

المختبر

 45ساعة

أخرى )2( :اختبار
نصفي

 -3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً.
 30ساعة في الفصل الدراسي  ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
-4تطوير نتائج التعلم في مختلف مجاالت التعلم
بيّن لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي:
 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.
ت .المعارف:
-1توصيف للمعارف المراد اكتسابها:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
-1
-2
-3
-4
-5

شرح مفهوم االتصال وأهميته وعناصره ونماذجه وفنونه.
توضيح مفهوم اإلعالم و وظائفه و تطوره التاريخي.
بيان المفاهيم المشابهة لإلعالم (الدعاية و االشاعة و اإلعالن )
تمييز وسائل اإلعالم وفنونه المختلفة من حيث المفهوم والنشأة والتطور والوظائف والخصائص
واألهداف.
تعريف أسس ومبادئ التعامل اإليجابي مع هذه الوسائل وكيفية االستفادة منها.
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 -6وصف كيفية تأثير وسائل وتقنيات االتصاالت الحديثة في حياتنا أفرادا وجماعات ,وجماهير,
ومنظمات.

-2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:
 .1احملاضرة.
 .2احلوار واملناقشة.
 .3إسوراتيجية حل املشكالت.
 .4إسوراتيجية متثيل األدوار.
 .5العصف الذهين.
 .6استخدام أسلوب التعلم اجلماعي والتعاوي.
-3طرق تقويم المعارف المكتسبة:
 .1االختبارات التحريرية
 .2األسللة الشفوية.
 .3أسللة االسورجاع.
المهارات اإلدراكية:
ث.
-1توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:
.1
.2

.3
.4
.5

إدراك أهمية االتصال وعناصره ونماذجه وفنونه.
تبيان مفهوم اإلعالم و خصائصه و تصنيفاته والمفاهيم المشابهة له كالدعاية واإلشاعة
واإلعالن.
ادراك وسائل اإلعالم وفنونه المختلفة من حيث المفهوم والنشأة والتطور والوظائف والخصائص
واألهداف.
تحليل أسس ومبادئ التعامل اإليجابي مع هذه الوسائل وكيفية االستفادة منها
التدريب على كيفية تأثير وسائل وتقنيات االتصاالت الحديثة في حياتنا أفرادا ,وجماعات,
وجماهير ,ومنظمات.

-2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
 .1البيان والتدريب العملي.
 .2احلوار واملناقشة.
 .3إسوراتيجية تدريب األدوار.
 .4إسوراتيجية حل املشكالت.
.5التعلم التعاوي.
-3طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب:
 .1اختبارات عملية.
 .2واجبات وأعمال.
 .3أسللة شفوية
 .4متابعة الطلبة أثناء أتدية األعمال املكلفني هبا.
ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية:
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-1وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:
 التواصل مع أستاذ املقرر. املناقشة والتعبري عن رأيه أمام زمالئه. يشارك زمالئه يف تنفيذ مهمة تعليمية معينة. قيادة جمموعة عمل. يتحمل مسؤولية البحث عن معلومات جديدة.-2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 العليم التعاوي. إسوراتيجية حل املشكالت. إسوراتيجية متثيل األدوار. احلوار واملناقشة.-3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب:
 .1مالحظة تعاون الطالب مع زمالئه داخل احملاضرات يف املعمل.
 .2مالحظة الطالب أثناء العمل مع اجملموعة
.3تقومي األعمال والواجبات
د .مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
-1توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال:
 .1استخدام احلاسب اآليل يف التعليم.
 .2استخدام أدوات برامج إدارة التعليم بفاعلية.
 .3استخدام شبكة اإلتنورتن يف البحث والتواصل مع اآلخرين.
.4القدرة على عرض مهام تعليمية أمام زمالئه.
-2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
 استخدام تنظام إدارة التعليم (.)blackboard إسوراتيجية التعليم التعاوي. إسوراتيجية اجملموعات الصغرية. إسوراتيجية حل املشكالت. إسوراتيجية متثيل األدوار.-3طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:
 استالم الواجبات على تنظام إدارة التعليم (.)blackboard متابعة مشاركات الطلبة من خالل اخلدمات اليت تقدمها شبكة اإلتنورتن . استخدام الربيد اإللكوروي إلرسال حل الواجبات للمدرس.هـ .المهارات الحركية النفسية (إن وجدت):
 -1توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب :ال يوجد
 -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات :ال يوجد
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 -3طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب :ال يوجد
 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
األسبوع المحدد له
مهمة التقويم (كتابة مقال ،اختبار ،مشروع
التقويم
جماعي ،اختبار نهائي...الخ)
السادس
1
%15
اختبار تنصفي
على مدار العام
2
%10
املشاركة يف املناقشات و احلوارات
احلادي عشر
3
%15
اختبار تنصفى آخر
على مدار العام
4
%10
االعمال و الواجبات
السابع عشر
5
%50
اختبار هنائي
د .االدعم الطالبي:
 -1تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب:
 الساعات املكتبية بواقع  6ساعات يف األسبوع. التواصل مع الطلبة من خالل الربيد اإللكوروي واملنتدايت.هـ .مصادر التعلم:
-1الكتب المقررة المطلوبة:
 مهارات ووسائل االتصال ،راكان عبد الكريم حبيب وآخرون(2005م) ،جدة :دار جدة للنشر. المدخل إلى وسائل اإلعالم ،عبد العزيز شرف (2000م) ،القاهرة :الهيئة المصرية العامةللكتاب.
-2المراجع الرئيسة:
 مقدمة في االتصال الجماهيري( المداخل والوسائل) ،حسني محمد نصر(2009م ) ،الكويت:الطبعة الثانية مكتبة الفالح.
 اإلعالم الجديد ( المفاهيم والوسائل والتطبيقات ) ،عباس مصطفى صادق ( ،)2008األردن:دار الشروق ،الطبعة األولى.
-3الكتب و المراجع التي يوصى بها (المجالت العلمية ،التقارير)
-4المراجع اإللكترونية ،مواقع اإلنترنت
-5مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة ،والمعايير
/اللوائح التنظيمية الفنية:
و .المرافق الالزمة:
بيّن متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات
 -1المباني :
قاعات حماضرات تناسب أعداد الطالب
 -2مصادر الحاسب اآللي:
جهاز عرض البياانت – جهاز كمبيوتر حممول – شاشة عرض ..ماسح ضوئي.
نسبته من التقويم
النهائي

 -3مصادر أخرى:
 وحدة إدخال الصوت (ميكرفون) سبورة إلكوروتنية.15

ز .تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره
 -1إستراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:
 تصميم استباتنة معتمدة من القسم لتوزيعها على الطلبة لتقييم فعالية التدريس. حلقات مناقشة مع الطالب. تعبلة االستمارة اإللكوروتنية على موقع اجلامعة. مناقشة الطالب وأخذ رأيهم بطريقة تدريس املقرر أو حمتواه. عقد لقاءات مع الطلبة لالستماع إىل مالحظاهتم خبصوص فعالية التدريس. -2إستراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم:
 متابعة رئيس القسم ألداء عضو هيلة التدريس. إعداد تقارير عن املقرر الدراسي. إمكاتنيه التبادل بني أعضاء هيلة التدريس يف تدريس وحدات املقرر فيما بينهم. -3عمليات تطوير التدريس:
 االطالع علي اجلديد بصفة مستمرة فيما يتعلق ابملادة من خالل شبكة اإلتنورتن وتتبع الكتب اجلديدة. األخذ بتوصيات املراجعة الداخلية واخلارجية للمقرر ( أعضاء هيلة التدريس من الداخل ومن اخلارج). تنظيم القسم لورش عمل يقدمها أعضاء من داخل القسم أو من خارج ،تتناول موضوعات ذات صلةابملنهاج ،وحتفيز طلبة املقرر على املشاركة فيها.
 حتفيز الطلبة على حضور احملاضرات واملؤمترات الوربوية اليت تعقد داخل حرم اجلامعة ،وكتابة التقارير حوهلا. -4عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:
 مراجعة عينة من أوراق إجاابت الطالب ومشاريعهم من قبل بعض أعضاء آخرين يف القسم. تعيني مراجع خارجي للتدقيق. -5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:
 حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبة التطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار. مراجعة توصيف املقرر بشكل دوري وتزويده ابملستجدات. االطالع على األحباث اجلديدة يف جماالت املقرر. استطالع آراء الطالب حول املقرر. متابعة الكتب واملراجع احلديثة يف موضوعات املقرر. االطالع على توصيف مقررات مشاهبة يف جامعات أخرى.موافقة مجلس الكلية
موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ
 1437/21/1في 1437/8/29هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

لغة : 2لعلم األصوات (112( )2لعرب ـ )2
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نموذج 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 : 2علم األصوات (112 ( )2عرب ـ .) 2
 .2الساعات المعتمدة :ساعتان.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس 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 الثاني.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :لغة :1علم األصوات ( 111 ( )1عرب ـ .)2
 .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:
 بيان مكانة اللغة العربية بين اللغات اإلنسانية ،وعوامل بقائها ،وثرائها. التمييز بين وحدات الكالم الصوتية (الصوت اللغوي-المقطع الصوتي – الكلمة الصوتية –المجموعة الكالمية ...الخ ،وحدود ك ٍّّل منها).
 التمييز بين الظواهر الصوتية في سياق الكالم ،كالمماثلة الصوتية ،والمخالفة الصوتية،اإلبدال الصوتي ...الخ ،وتوجيهها من خالل معطيات علم األصوات قدي ًما ،وحديثًا.
 التعريف بالمالمح األدائية للكالم ،كالنبر ،والتنغيم ،والتزمين ،والطول ،واإليقاع. تحليل وفق معطيات العربية الفصحى علم األصوات ،وتوجيهها توجيها صحي ًحا. .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.
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ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره
ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
أو اال .أسس التحليل المقطعي:
ّ
 -1معنى المقطع الصوتي ،وتصوره فسيولوجيًّا ،وفيزيائيًّا،
وإدراكيًّا ،ووظيفيًّا.
 -2الفرق بين المقطع الصوتي ،والفرق بينه وبين الصوت،
والحرف ،وصلته بوحدات الكالم الصوتية (الصوت اللغوي
الكلمة الصوتية – المجموعة النَّفَسيَّة).
 – 3مقاطع الكالم في العربية ،وأنواع المقاطع ،ورموزها،
ونسبة وجودها في العربية.
 -4تقسيم الكالم إلى مقاطع صوتية.
ّ
ّ
 -5أهمية دراسة المقاطع الصوتية في التعلم ،وحفظ القرآن الكريم
وقراءاته مقطعيًّا.
 -6كيفية االستفادة منه في النواحي التعليمية ،والعلمية ،والعملية.
 -7توظيف النظام المقطعي في تسهيل عملية النطق ،ومعالجة
مشكالت الكتابة.
 -8التطبيق العملي على سور القرآن الكريم ،وقراءاته ،ونصوص
من الفصحى (الشعر ،والنثر).
 -9المقاطع المقبولة والمرفوضة في العربية.
ثانياا .التبدُّالت الصوتية التركيبية ،وما يستتبعها أداء (األصوات
اللغوية في سياق الكالم):
 -1الفرق بين اإلبدال الصرفي واللغوي ،وخصائصهما.
 -2أسباب اإلبدال في العربية.
 -3األصوات التي يقع فيها اإلبدال.
 -4مواقع اإلبدال المطرد.
 -5أثر اللهجات في حدوث اإلبدال في العربية.
 -6اإلدغام :مفهومه ،وأسبابه ،وأقسامه.
 -7أنواع التبدُّالت الصوتية المصاحبة لإلدغام.
 -8الفرق بين اإلدغام الكبير واإلدغام الصغير.
 -9المراد برموز اإلدغام في كتاب هللا.
 -10ظاهرة النبر ،وخصائصه ،ومواقعه في العربية.
 -11ظاهرة التنغيم ،ووظائف التنغيم في األداء الصوتي.
 -12األثر الذي يستدعيه التنغيم دالليًّا ،والتدريب العملي على
التنغيم.
َّ
َّ
 -13األثر الذي يستدعيه النبر دالليًّا ،والتدريب العملي على النبر.
ثالثاا .معطيات علم األصوات النطقي:
 -1األخطاء النطقية التي تقع في األصوات.
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عدد األسابيع

ساعات
االتصال
4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

 -2األمراض اللغوية التي تصيب الطفل ،كاللثغة ،والفأفأة ،والتأتأة،
واللجلجة ،وكيفية عالجها.
 -3المعامل الحديثة ودورها في اكتشاف األخطاء ،وشرحها،
ومعالجتها.
 -4الحلول للمشاكل الصوتية.
 -5األثر السلبي للخلل الصوتي ،وإصالح الخلل بطريقة علمية
يسيرة.
 -6كيفية تحسين األداء الصوتي ،وبخاصة من خالل تجويد القرآن
الكريم.
 -7استثمار المقاطع في تسهيل النطق بالعسير ،والطويل من
األلفاظ.
 -8معالجة مشكلة الكتابة ،باإلفادة من المقاطع.
االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
الدروس الخاصة
المحاضرة
 30ساعة ال يوجد

2

4

1

2

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

أخرى
ال يوجد

 .3سالعات دراسة إضافية خاصة /سالعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 30ساعة في الفصل الدراسي  ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
.4
أ .المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 شرح أثر السياق في التغيّرات الصوتية ،وتفسيرها تفسيرا علميا. ذكر المالمح األدائية للكالم (النبر ،والتزمين ،والتنغيم ،ولون الصوت ،واإليقاع الصوتي). التعريف بالمعامل الصوتية ،وأنواعها ،وكيفية االستفادة منها في خدمة لغتنا الجميلة ،وفيخدمة القرآن الكريم وقراءاته نطقًا وأدا ًء ،وفي قضايا األدب.
 بيان عيوب النطق واألداء ،وأنواعها ،وعالج ما يمكن معالجته منها -2إستراتيجيات 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.20

 -3طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 التفريق بين وحدات الكالم الصوتية . توظيف النسيج المقطعي للغة العربية في خدمة كتاب هللا. التمييز بين النطق وبين االنحرافات النطقية في الوطن العربي. تقويم عيوب النطق واألداء -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 .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 -1وصف 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. -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.21

 االختبارات المتنوعة.د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (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 .المهارات 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.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خال الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
التقييم
إلى درجة
المستحق
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) الدلعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك :
22

-

المتابعة من رئاسة القسم.
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:
 أمراض الكالم :األستاذ /مصطفى فهمي ،الطبعة الرابعة ،دار الطباعة والنشر  ،مكتبةمصر.
 سر صناعة اإلعراب :ابن جني ،تحقيق أ .مصطفى السقا وآخرين1374 ،هـ1954/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
ّ
 العميد في علم التجويد :الشيخ /محمود بسة ،الطبعة األولى1380 ،هـ1960/م ،مطبعةاإلمام بالقلعة ،القاهرة.
 عن علم التجويد القرآني في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة :الدكتور /عبد العزيز عالم،الطبعة األول1410،هـ1988/م.
 نهاية القول المفيد في علم التجويد :محمد مكي نصر1368 ،هـ1949/م ،مطبعة مصطفىالبابي الحلبي ،وأوالده بمصر.
 . 2المراجع األساسية:
 األصوات اللغوية :د .إبراهيم أنيس،الطبعة السادسة ،سنة 1984م  ،مكتبة األنجلوالمصرية.
 علم اللغة العام (األصوات) :د.كمال بشر ،الطبعة السابعة1400 :هـ1980/م ،الناشر :دارالمعارف ،مصر.
 أصوات اللغة :د.عبد الرحمن أيوب ،الطبعة الثانية سنة 1968م  ،مطبعة الكيالني ،القاهرة. دراسة السمع ،والكالم :الدكتور /سعد مصلوح ،طبعة سنة 1404هـ1980/م ،مطبعة دارالتأليف ،القاهرة ،الناشر :عالم الكتب.
 دراسة الصوت اللغوي :د.أحمد مختار عمر مطبعة جامعة القاهرة .1960 ، 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 ،ودراسةالدكتور /عبد الصبور شاهين 1983 ،م ،الناشر :مكتبةالشباب ،القاهرة.
 مبادئ علم األصوات األكوستيكي ،ترجمة الدكتور /جالل شمس الدين1992 ،م. مجالت وإصدارات مجامع اللغة العربية. المالمح األدائية عند الجاحظ في البيان والتبيين :الدكتور /عبد هللا ربيع محمود،1404هـ1984/م.
 مناهج البحث في اللغة :د.تمام حسان 1990 ،م ،مكتبة األنجلو المصرية. .1المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
 شبكة الفصيح لعلوم اللُّغة العربية:23
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www.alfaseeh.com /
اضطرابات النطق والتخاطب -مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة:
pscdr.org.sa
عيوب النطق ،ومشكالت التخاطب والكالم -ديوان العرب:
diwanalarab.com
مدونة تخاطب:
takhatub.blogspot.com
منتدى اللسانيات:
lissaniat.net
منتديات تخاطب :ملتقى اللسانيين ،واللغويين ،واألدباء ،والمثقفين:
ta5atub.com

 -5مواد 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 بالك بورد.
ز) تقييم املقرر ولعمليات التحسني:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن
طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم.24

 المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز 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. وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات 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. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

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

بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

حنو122( 2لعرب ـ )3

26

نموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم :اللغة العربية وآدابها.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اسم المقرر و رمزه :نحو122( 2عرب ـ .)3
 .2الساعات المعتمدة :ثالث ساعات.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس 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 الثاني.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :نحو121( 1عرب ـ .)4
 .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:
 بيان المرفوعات إجماال ،وذكر عالمات الرفع الفرعية. توضيح كل ما يتعلق بالمبتدأ ،وتمييز المبتدأ من الخبر وإن تغير مكانهما ،والمبتدأ الذييكون وصفا مستغنيا بمرفوعه عن الخبر.
 شرح ما يتعلق بكان وأخواتها. توضيح ما يتعلق بإن الناسخة وأخواتها. المقارنة بين الفعل الالزم والمتعدي بأنواعه. -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.
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ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.

ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

عدد األسابيع

أوال .من المرفوعات (المبتدأ والخبر):
 -1المرفوعات إجماال ،والتفريق بينها.
 -2عالمات الرفع الفرعية.
 -3تعريف المبتدأ.
 -4تمييز المبتدأ من الخبر وإن تغير مكانهما.
 -5تمييز المبتدأ الذي يكون وصفا مستغنيا بمرفوعه عن
الخبر.
 -6المبتدأ المجرور بحرف جر زائد أو شبيه بالزائد.
 -7المبتدأ إذا كان مصدرا مؤوال.
 -8التمثيل بجمل اسمية تتنوع فيها صور المبتدأ بين (اسم
صريح ،أو ضمير ،أو مصدر صريح ،أو مؤول ،ومعرب
أو مبني ،مصروف أو غير مصروف ...،وغير ذلك).
 -9تحليل عدد من الجمل االسمية لتمييز الجمل التي تشمل
أكثر من مبتدأ ،وتحديد المبتدأ ،والجملة الكبرى
والصغرى.
 -10بعض حاالت االبتداء بالنكرة إذا كانت مفيدة ،والتمثيل لها
بجمل.
 -11حقيقة الخبر.
 -12التمييز بين الخبر والمرفوع الذي سد مسد الخبر.
 -13الخبر في صوره المختلفة( :مفرد ،جملة ،شبه
جملة.)...
 -14تحويل كل نوع من األخبار إلى نوع آخر مع الحفاظ
على المعنى.
 -15شروط الجملة الواقعة خبرا.
 -16حاالت ترتيب المبتدأ مع الخبر.
 -17تقدم الخبر على المبتدأ.
 -18عناصر الجملة االسمية مع التقديم أو التأخير،
والموازنة بين التقديم أو التأخير الواجبين والجائزين.
 -19التمثيل بجمل صحيحة مفيدة توافق حاالت تقديم المبتدأ
وتأخيره.
 -20أهم مواضع حذف المبتدأ أو الخبر وجوبا.
 -21التمثيل بجمل صحيحة مفيدة حذف فيها المبتدأ أو الخبر
جوازا أو وجوبا.
 -22العناصر المحذوفة من الجملة االسمية حذفا واجبا،
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والمحذوفة حذفا جائزا.
 -23حكم تعدد الخبر للمبتدأ الواحد.
ثانيا .نواسخ االبتداء:
 -1النواسخ إجماال.
 -2التمييز بين النواسخ فى العمل.
 -3التمييز بين كون النواسخ أفعاال أو حروفا بعملها ونظام
جملتها.
 -4تعداد األفعال الناسخة ،وطبيعة عملها.
 -5األفعال التي تعمل دون شرط ،والتي تعمل بشرط.
 -6ما يعمل من مشتقات هذه األفعال وما ال يعمل.
 -7استعمال جملة النسخ مستفيدا من حاالت التقديم والتأخير.
 -8النقص والتمام في األفعال الناسخة ،مع التمثيل.
 -9مواضع زيادة (كان).
 -10مواضع حذف (كان).
 -11تقدير العنصر المحذوف في جملة منسوخة بها حذف.
 -12أحوال حذف النون من (يكن) ،وشروط ذلك.
 -13زيادة الباء في خبر(كان) و(ليس) ،وشروط ذلك ،مع
التمثيل.
 -14حصر الحروف المشبهة بـ (ليس).
 -15شروط عمل (ما) الحجازية.
 -16التمييز بين (ما) الحجازية والتميمية.
 -17شروط عمل (الت) ،وحكم اسمها ،وخبرها ،من حيث
الحذف والذكر.
 -18مواضع زيادة باء الجر في خبر هذه األحرف ،ومراعاة
ما يجوز عند العطف على الخبر.
 -19معرفة المشهور من أفعال المقاربة ،وأفعال الرجاء،
وأفعال الشروع.
 -20التفريق بين هذه األفعال و(كان) وأخواتها.
 -21العالقة بين هذه األفعال بأنواعها الثالثة ،و(كان)
الناقصة.
 -22التفريق بين هذه األفعال في حكم اقتران فعل جملة الخبر
بـ ْ
(أن) المصدرية.
 -23الموازنة بين ّ
(إن) وأخواتها و(كان) وأخواتها اتفاقا
واختالفا.
 -24أخوات ّ
(إن) ،مع شرح معانيها.
 -25استخدام هذه الحروف الناسخة استخداما سليما في جمل
مفيدة صحيحة ،وفي أحوال متنوعة ،واسمها صريح أو
مضمر مفرد أو مثنى أو جمع ،وخبرها مفرد أو مثنى أو
جمع ،أو جملة أو شبهها...الخ.
 -26بيان حال الحروف الناسخة إذا اتصلت بهن (ما) الزائدة،
من ناحية اإلعمال واإللغاء.
 -27التفريق في الداللة واالستعمال بين (ما) الزائدة الحرفية
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الكافة و(ما) الموصولية التي ال تمنع العمل.
 -28حاالت التقديم والتأخير في الجملة المنسوخة
ّ
ب(إن)وأخواتها.
 -29مواطن وجوب كسر همزة (إن) ومواطن وجوب فتحها،
ومواطن جواز الفتح أو الكسر.
 -30تصويب نصوص بها أخطاء في استخدام (إن) بكسر
الهمزة ،و(أن) بفتحها مع تعليل التصويب.
َّ
َّ
 -31أحكام العطف على اسم َّ
و(لكن).
و(أن)
(إن)
 -32أحكام العطف على اسم (ليت) و(لعل) و(كأن).
 -33المواضع الخاصة بتخفيف َّ
(إن) ،واألحكام المبنية على
ذلك.
 -34أحكام تخفيف نون (أن).
 -35صياغة جمل استخدمت فيها (إن) المشددة باستخدامها
مخففة.
 -36التفريق بين (أن) المخففة وشبيهتها لفظا ْ
(أن)
المصدرية،في المعنى واإلعراب.
ْ
 -37التفريق بين (إن) المخففة ،وشبيهتها لفظا (إن) النافية،
في المعنى واإلعراب ودخول الالم الفارقة.
َّ
َّ
)(،لكن) كثرة وقلة ،وإعراب ما
(كأن
 -38حكم تخفيف
بعدهما.
 -39وظيفة الم االبتداء في الجملة،وأهم مواضع ورودها.
 -40الالم المزحلقة ،وتحليل وتعليل ما حدث لها.
 -41الم االبتداء ،وموضعها المناسب ،والتمثيل لها في جملة
اسمية صحيحة.
 -42معنى (ال) النافية للجنس المحمولة على َّ
(إن) في العمل.
 -43التفريق بين معنى (ال) النافية للوحدة ،و(ال) النافية
للجنس.
 -44شروط عمل (ال) النافية للجنس ،وما يُ ْبنَى على ذلك.
 -45الربط بين عمل (ال) النافية للجنس وعمل (إن)
وأخواتها ،وشرح عالقة الجميع بالمبتدأ والخبر.
 -46تحويل جملة منسوخة بـ (ليس)إلى جملة منسوخة بـ (ال)
النافية للوحدة،ثم بـ (ال) للجنس ،بطريقة صحيحة ،مع
توضيح الفرق الداللي.
 -47األوجه اإلعرابية السم (ال) النافية للجنس.
 -48حكم ذكر خبر (ال) النافية للجنس أو حذفه.
 -49إعراب كلمة التوحيد إعرابا كامال ،ويعرف بعض ما قيل
فيها.
 -50األحكام الخاصة بتكرار (ال) مع العطف أو مع وصف
اسمها.
 -51األوجه الجائزة في توابعها ،مع التمييز بين المعرب
والمبني.
 -52إعراب عدد من األساليب المشتهرة التى تدخل في هذا
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الباب ،مثل(:ال بأس)(،ال ضير)( ،ال بد)( ،ال أبا لك)( ،ال
جرم)( ،ال ريب فيه)( ،ال سيَّما).
 -53تقسيم (ظن) وأخواتها ،إلى (أفعال القلوب  -أفعال
التحويل) ،وتعداد أشهر األفعال في كال القسمين.
 -54بيان عمل هذه األفعال ،والتفريق بينها وبين الناسخين
َّ
(كان)و(إن).
السابقين
 -55التفريق بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح ،وإعراب ما
بعدهما.
( -56ظن) وأخواتها ،والتغيرات المبنية على دخولها على
جملة اسمية.
 -57ما يغني عن المفعولين ،والتمثيل له.
 -58التمثيل للمفعول الثانى من أفعال القلوب على صور
عديدة( :مفرد ،جملة ،شبه جملة).
 -59حذف المفعولين أو أحدهما اختصارا أو اقتصارا.
 -60معنى اإللغاء والتعليق في أفعال القلوب ،والموازنة
بينهما.
 -61أهم المعلّقات ،وسبب تعليقها.
 -62العطف على معمولي الفعل المعلق والفعل الملغى.
 -63حقيقة (أعلم) و(أرى) ومعناهما،وعالقتهما بأفعال
القلوب ،وبالنواسخ ،وبالمبتدأ و الخبر ،وما يوافقهما من
أفعال.

1

3

نص شعري أو نثري طويل لتطبيق المفاهيم النحوية التي تعلمها الطالب.

على مدى الفصل

نص شعري أو نثري لتطبيق المفاهيم النحوية التي تعلمها الطالب(.يراعي
عدم التكرار).

على مدى الفصل

داخل
القاعة
تكليف
منزلي
3

االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
الدروس الخاصة
المحاضرة
 45ساعة

ال يوجد

1

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

 .3سالعات دراسة إضافية خاصة /سالعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 45ساعة في الفصل الدراسي  ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 .4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 تعريف المبتدأ والخبر. تعداد أنواع المبتدأ والخبر. توضيح عمل النواسخ الفعلية.31

أخرى
ال يوجد

 بيان عمل النواسخ الحرفية.-

 -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 .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 تحليل عدد من الجمل االسمية لتمييز الجمل التي تشمل أكثر من مبتدأ ،وتحديد المبتدأ،والجملة الكبرى والصغرى.
 التمثيل لحاالت المبتدأ والخبر. مقارنة بين كان وأخواتها وإن وأخواتها. التفريق بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح ،وإعراب ما بعدهما. -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 .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 -1وصف 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. -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
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-

الواجبات الفردية والتكليفات.
الواجبات الجماعية.
التعلم التعاوني.
التعلم الذاتي.
الحوار والمناقشة.
الرحالت.
المسرح.
تطبيق األنظمة واللوائح بدقة وعدالة.
 -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 .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (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 اإلنترنتفي 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 .المهارات 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.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خال الفصل الدراسي:
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التقييم
1
2
3

4

األسبوع
المستحق

طبيعة مهمة التقويم

7
13
أثناء الفصل
نهاية الفصل

االختبار الفصلي()1
االختبار الفصلي()2
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
االختبار النهائي

نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم
النهائي
15
15
20

50

د) الدلعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك :
 المتابعة من رئاسة القسم. 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:
من أبرز المراجع التي يمكن الرجوع إليها ما يأتي:
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،لبنان1421 ،هـ 2000 -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 ( الدوريات العلمية ،التقارير ....الخ ).
 النحو الوافي ،عباس حسن ،دار المعارف ،الطبعة الخامسة. النحو األساسي ،الدكتور محمد حماسة وآخرين ،دار الفكر العربي1997 ،م. 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.34

http://www.wata.cc
مجالس الفصحى لعلوم اللغة العربية وآدابها
http://www.alfusha.net
 -5مواد 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:
 مركز مصادر التعلم. -ـ البالك بورد.

ز) تقييم املقرر ولعمليات التحسني:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن
طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات 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. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز 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. وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصففة دوريفة مفع عضفوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
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 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبففادل الخبففرات واآلراء علففى مسففتوى القسففم وعضففو هيئففة التففدريس مففع مففن ينففاظرهم فففيالمؤسسات 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 الكلية
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ

موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

بالغة  : 1مدخل البالغة ولعلم البديع (141لعرب ـ )3
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نموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم :اللغة العربية وآدابها.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اسم المقرر و رمزه :بالغة  : 1مداخل البالغة وعلم البديع (  141عرب ـ.)3
 .2الساعات المعتمدة :ثالث ساعات.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس 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 الثاني.
 .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:
 توضيح نشأة البالغة وتطورها. بيان عالقة علم البالغة بعلوم العربية األخرى والعلوم اإلسالمية. التعريف بالفصاحة والبالغة وشروط كل منهما. التمييز بين علوم البالغة الثالثة ومجال كل منها. الكشف عن القرائن وعن دورها في توليد المعنى الثاني من األول. مناقشة موقف الدرس البالغي من أطراف الثالثية :المبدع ،والنص ،والمتلقي. التعريف بالبديع من حيث مفهومه ونوعاه :المعنوي واللفظي ،واألساليب المنطوية تحت كلنوع.
 المقارنة بين المحسنات البديعية المعنوية والمحسنات البديعية اللفظية .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.
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ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

عدد
األسابيع
2
تعريف الطالب بالمقرر وأهدافه ومفرداته ومصادره،وعالقة المقرر بما
سبق.
أوالا :القواعد العامة والمقدمات النظرية في علم البالغة:
 -1نشأة الدرس البالغي وتطوره.
 -2صلة الدرس البالغي بدراسات إعجاز القرآن الكريم والبيان
النبوي.
 -3عالقة علم البالغة بعلوم العربية األخرى والعلوم اإلسالمية.
1
 -4التعريف بالفصاحة والبالغة وشروط كل منهما.
1
 -5المرونة البالغية في بناء الكالم وفقا ً لمقتضيات األحوال.
 -6كيفية تمييز الكالم البليغ من غيره.
 -7دور كل وحدة من وحدات الكالم في بناء الكالم البليغ.
1
 -8التمييز بين علوم البالغة الثالثة ومجال كل منها.
 -9التمييز بين المعاني األصلية والمعاني الثانوية واإلضافية.
 -10القرائن ودورها في توليد المعنى الثاني من األول.
1
 -11موقف الدرس البالغي من أطراف الثالثية :المبدع ،والنص،
والمتلقي.
 -12أثر البالغة في النقد األدبي باعتبارها من أدواته الجوهرية في
مواجهة النص تحليالً وتأويالً.
 -13أثر علم البالغة في استظهار بعض وجوه اإلعجاز القرآني.
1
 -14أثر علم البالغة في اكتشاف أهم خصائص األسلوب النبوي
الرفيع.
-15أهم المصطلحات البالغية.
 -16بيان أن المعايير البالغية التي يدرسها الطالب ليست مقاييس
جامدة يتم استظهارها ،بل البد من تذوقها ،وربطها بالسياق
الكلي للنصوص المقروءة أو المسموعة.
1
ثانيا ا – علم البديع ( مفهوم العلم وحدوده وثمرته ):
 -1مفهوم علم البديع.
 -2نوعا البديع المعنوي واللفظي ،والفرق بينهما
 -3أسرار المحسنات المعنوية:
 مقاصد التناسب والتضاد  -الطباق ـ المقابلة ـ مراعاة النظير.1
 تشابه األطراف – المشاكلة  -اإلرصاد.1
 االستطراد  -العكس والتبديل – التورية.1
 اللف والنشر ـ التقسيم  -المبالغة.39

ساعات
االتصال
6

3
3
3
3

3

3

3
3
3

-4
-

التجريد  -حسن التعليل  -التفريع  -تأكيد المدح بما يشبه الذم،
وعكسه.
أسرار المحسنات اللفظية:
الجناس  -السجع ،والفاصلة.
التصريع ـ رد العجز على الصدر ـ الترصيع.

 نص شعري أو نثري طويل لتطبيق المفاهيم البالغية التي تعلمهاالطالب.
 نص شعري أو نثري لتطبيق المفاهيم البالغية التي تعلمهاالطالب(.يراعى عدم التكرار).

االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
الدروس الخاصة
المحاضرة
 45ساعة

ال يوجد

1

3

1

3

1
على
مدى
الفصل
على
مدى
الفصل
1

3
داخل القاعة
تكليف منزلي

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

3

أخرى
ال يوجد

 .3سالعات دراسة إضافية خاصة /سالعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 45ساعة في الفصل الدراسي  ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 .4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 -4وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 توضيح نشأة الدرس البالغي وتطوره. تفسير عالقة علم البالغة بعلوم العربية األخرى والعلوم اإلسالمية. بيان علوم البالغة الثالثة ومجال كل منها. معرفة دور كل وحدة من وحدات الكالم في بناء الكالم البليغ. معرفة موقف الدرس البالغي من أطراف الثالثية :المبدع والنص والمتلقي. بيان أثر البالغة في النقد األدبي باعتبارها من أدواته الجوهرية في مواجهة النص تحليالًوتأويالً.
 معرفة أثر علم البالغة في استظهار بعض وجوه اإلعجاز القرآني ،و خصائص األسلوبالنبوي.
 معرفة المعايير البالغية في تذوق النصوص وعالقتها بالسياق الكلي. -5إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرات النظرية. الحوار والمناقشة. المشروع. ح ّل المشكالت. التعلّم الذاتي. التعلم التعاوني.40

-

العصف الذهني.
األعمال الفردية والجماعية.
التكليفات الفردية والجماعية.
الواجبات الفردية والجماعية.
 -6طرق تقييم المعرفة المكتسبة:
تقييم األعمال والتكليفات والواجبات.
تقييم المشاركات واألنشطة أعاله.
االختبارات النظرية التحريرية الشهرية والفصلية.

ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 1ـ المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 المقارنة بين مفهوم الفصاحة والبالغة وشروط كل منهما. التمييز بين المحسنات البديعية المعنوية والمحسنات البديعية المعنوية التفريق بين المعاني األصلية والمعاني الثانوية واإلضافية. استخراج القرائن وعن دورها في توليد المعنى الثاني من األول. تمييز األساليب البالغية البديعية ،وتمييز بعضها عن اآلخر. تحليل جماليات المحسنات البديعية وعن دورها في تحسين الكالم في النص األدبي. 2ـ إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 -4المحاضرات التطبيقية.
 ح ّل المشكالت التطبيقية.
 التعلّم الذاتي التطبيقي.
 التعلم التعاوني التطبيقي.
 األعمال التطبيقية الفردية والجماعية.
 التكليفات التطبيقية الفردية والجماعية.
 الواجبات التطبيقية الفردية والجماعية
 3ـ طرق تقييم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 -4وصف 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. -5إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 الحوار والمناقشة. الرحالت الجماعية.41

-

المسرح.
المشروع النظري والتطبيقي.
ح ّل المشكالت النظري والتطبيقي.
التعلّم الذاتي النظري والتطبيقي.
التعلم التعاوني النظري والتطبيقي.
األعمال النظرية والتطبيقية الفردية والجماعية.
التكليفات النظرية والتطبيقية الفردية والجماعية.
الواجبات النظرية والتطبيقية الفردية والجماعية.
 -6طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.
تقييم األعمال والواجبات والتكليفات.
االختبارات المتنوعة.

د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -4وصف 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. -5إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات. استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجهوتطبيقاتها.
 استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.صورة في ملف المقرر اإللكتروني (التعلم اإللكتروني).
 استخدام المحاضرات ال ُم ّ إحالة الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر. إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ. -6طرق 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 .المهارات 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.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
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 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقييم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خال الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى
األسبوع
طبيعة مهمة التقييم
التقييم
درجة التقييم
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) الدلعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك:
 المتابعة من رئاسة القسم. 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:

 البالغة تطور وتاريخ ،شوقي ضيف .دار المعارف2003 ،م . البالغة العربية :تاريخها -مصادرها -مناهجها ،د.علي عشري زايد ،مكتبة اآلداب،2008م.
 مفتاح العلوم ،السكاكي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1407 ،هـ ـ 1987م. محاوالت التجديد في البالغة العربية عند المعاصرين ،د.يحيى بن محمد عطيف،نادي أبها األدبي2010 ،م.
 اإليضاح في علوم البالغة :الخطيب القزويني ،تحقيق إبراهيم شمس الدين ،دارالكتب العلمية1424 ،هـ 2003م.
 بغية اإليضاح :عبد المتعال الصعيدي ،مكتبة اآلداب1426 ،هـ ـ 2005م. علوم البالغة ( البيان والمعاني والبديع ) ،أحمد مصطفى المراغي ،المكتبةالعصرية ،صيدا ـ بيروت،
 2013م ـ 1434هـ .
 .2المراجع األساسية:
 العمدة في الشعر ونقده :ابن رشيق القيرواني ،تحقيق /محمد محي الدين عبدالحميد،دار الجيل1401 ،هـ1981/م.
 كتاب الصناعتين ،الكتابة والشعر ،أبو هالل العسكري .تحقيق ،علي محمد البجاوي،محمد أبو الفضل إبراهيم ،الناشر ،عيسى البابي الحلبي1371 ،هـ 1952/م.
 تحرير التحبير :ابن أبي اإلصبع المصري ،تحقيق  /حفني محمد شرف ،لجنة إحياءالتراث اإلسالمي1963 ،م.
 البديع في ضوء أساليب القرآن ،عبد الفتاح الشين ،دار الفكر العربي ،القاهرة.1419هـ1999/م.
43

 -البالغة فنونها وأفنانها  ،فضل حسن عباس ،دار الفرقان2005 ،م .

 .3الكتب والمراجع الموصى بها:
-

مجالت كليات اآلداب واللغة العربية.
مجلة فصول.
مجلة عالمات.
مجلة الدراسات اللغوية.
مجلة الرسالة.
مجلة التراث.

 .4المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
 -موقع صوت العربية.

http://www.voiceofarabic.net/

 -موقع اللغة العربية تعلما ً وتعليماً.

http://uqu.edu.sa/page/ar/137158

 -موقع الوراق.

http://www.alwaraq.net/Core/index.jsp?option=1

 -شبكة الفصيح لعلوم العربية.

http://www.alfaseeh.com/vb/forum.php

 .5مواد 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 ( )40طالبا ً 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 ولعمليات التحسني:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن
طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج.44

 .3عمليات 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. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز 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 العمليات 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. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

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

بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

أدب : 1مدخل إىل دراسة األدب العربي (151لعرب ـ)2
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نموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم :اللغة العربية وآدابها.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اسم المقرر و رمزه :أدب : 1مدخل إلى دراسة األدب العربي (151عرب ـ .)2
 .2الساعات المعتمدة :ساعتان.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس 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 الثاني.
 .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 مفهوم األدب وأهميته الحضارية لألمة. التفريق بين التاريخ بمفهومه العام وتاريخ األدب. تمييز مناهج مؤرخي األدب وميزة كل منهج (منهج التقسيم إلى عصور  -منهج التقسيم إلىفنون وأجناس  -منهج التقسيم إلى مدارس وتيارات فنية  -ميزة كل منهج وأبرز من أخذ به
من الباحثين).
 مناقشة أبرز القضايا التي يدرسها تاريخ األدب ،مثل :التحقيب ونظرية العصور األدبية -جمع الشعر وتدوينه -القديم والحديث  -األدب القديم وبيان صحيحه من مدخوله.
 الربط بين األجناس األدبية وسياقها التاريخي والثقافي. ذكر المصادر األدبية وبعض المدونات التي حوت المادة األدبية مثل :المختارات الشعرية :(المفضليات – األصمعيات – دواوين الشعراء) والمدونات األدبية التي حوت المادة األدبية :
(كتاب عيون األخبار – كتب األمالي – كتاب الكامل – كتب المجالس واألخبار).
 .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.
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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.
ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
 مفهوم األدب وأهميته على الصعيد الحضاري لألمم. موضوع تاريخ األدب وموضوع التاريخ األدبي . العالقة بين التاريخ واألدب واختالف خصائص كل منهما. اختالف مؤرخي األدب العربي في المنهج: منهج التقسيم إلى عصور. منهج التقسيم إلى فنون وأجناس. منهج التقسيم إلى مدارس وتيارات فنية. ميزة كل منهج وأبرز من أخذ به من الباحثين أبرز القضايا التي يثيرها تاريخ األدب : قضية التحقيب ونظرية العصور األدبية. قضية جمع الشعر وتدوينه. قضية القديم والحديث. قضية سبر األدب القديم وبيان صحيحه من مدخوله. األجناس األدبية وصلتها بسياقها التاريخي والثقافي. مصادر المادة األدبية ومدوناتها: المختارات الشعرية( :المفضليات – األصمعيات – دواوينالشعراء).
 المدونات األدبية التي حوت المادة األدبية  (:كتاب عيوناألخبار – كتب األمالي – كتاب الكامل – كتب المجالس
واألخبار).
االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
الدروس الخاصة
المحاضرة
 30ساعة

ال يوجد

ساعات االتصال

عدد
األسابيع
1
1
1
3

2
2
2
6

3

6

2
3

4
6

1

2

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

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 30ساعة في الفصل الدراسي  ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 .4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
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أخرى
ال يوجد

أ .المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة مفهوم األدب وأهميته الحضارية لألمة. معرفة الفرق بين التاريخ بمفهومه العام وتاريخ األدب. معرفة مناهج مؤرخي األدب (منهج التقسيم إلى عصور  -منهج التقسيم إلى فنون وأجناس -منهج التقسيم إلى مدارس وتيارات فنية).
 بيان ميزة كل منهج وأبرز من أخذ به من الباحثين. ذكر أبرز القضايا التي يدرسها تاريخ األدب( :التحقيب ونظرية العصور األدبية  -جمعالشعر وتدوينه  -القديم والحديث  -األدب القديم وبيان صحيحه من مدخوله).
 بيان األجناس األدبية وصلتها بسياقها التاريخي والثقافي. معرفة المصادر األدبية وبعض المدونات التي حوت المادة األدبية :المختارات الشعرية:(المفضليات – األصمعيات – دواوين الشعراء)-المدونات األدبية التي حوت المادة األدبية:
(كتاب عيون األخبار – كتب األمالي – كتاب الكامل – كتب المجالس واألخبار).
 -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 .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -5المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 المقارنة بين التاريخ بمفهومه العام وتاريخ األدب. التمييز بين مناهج مؤرخي األدب (منهج التقسيم إلى عصور  -منهج التقسيم إلى فنونوأجناس  -منهج التقسيم إلى مدارس وتيارات فنية).
 استعمال المصادر األدبية وبعض المدونات التي حوت المادة األدبية. -6إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات. الحوار والمناقشة. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني. الواجبات والتكليفات. -7طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.49

ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 -7وصف 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. -8إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 الواجبات الفردية والتكليفات. الواجبات الجماعية. التعلم التعاوني. التعلم الذاتي. الحوار والمناقشة. الرحالت. المسرح. -9طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله. تقييم األعمال والواجبات والتكليفات. االختبارات المتنوعة.د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -7وصف 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. -8إستراتيجيات 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. -9طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية
(العددية):
 المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات.50

 تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.هـ .المهارات 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.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
 .5تحديد الجدول 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
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د) الدلعم 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 :

-

األدب وفنونه  ،محمد مندور ،نهضة مصر ،القاهرة2006 ،م.
نظرية األنواع األدبية  ،فنسنت  ،ترجمة حسن عون  ،مطبعة رويال ،اإلسكندرية،
1954م.
األنواع األدبية  ،شفيق البقاعي ،مؤسسة عز الدين  ،بيروت1405 ،هـ1985 ،م.
األسلوب ،أحمد الشايب ،مكتبة نهضة مصر ،القاهرة1411 ،هـ1991 ،م.
العصر الجاهلي ،شوقي ضيف ،دارالمعارف،القاهر2012 ،م.
المدخل إلى الشعر الجاهلي ،محمد زغلول سالم ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية1992 ،م.
الحياة األدبية في العصر الجاهلي ،أحمد الحوفي ،دار نهضة مصر ،القاهرة.

 .2المراجع األساسية:

 طبقات فحول الشعراء  ،ابن سالم الجمحي ،تحقيق  :محمود أحمد شاكر ،دار المعارف،القاهرة.
 األغاني ألبي الفرج األصفهاني ،دار الكتب المصرية ،القاهرة1936 ،م. المفضليات ،المفضل الضبي ،ت:عبدالسالم هارون وأحمد محمد شاكر ،دارالمعارف،القاهرة1963،م.
51

-

األصمعيات ،األصمعي ،ت:عبدالسالم هارون وأحمد محمد شاكر ،دار
المعارف،القاهرة2010،م.
تاريخ آداب العرب ،مصطفى صادق الرافعي ،دار الكتاب العربي ،بيروت1974،م.
في األدب الجاهلي ،طه حسين ،دار المعارف،القاهرة1977،م.
أصول الشعر الجاهلي ،مرجليوث ،مجلة الجمعية الملكية اآلسيوية ،يوليو1925،م.
مصادر الشعر الجاهلي ،ناصر الدين األسد ،دار المعارف،القاهرة1978 ،م.
الفن ومذاهبه في الشعر العربي ،شوقي ضيف،دارالمعارف،القاهرة1993 ،م.
الفن ومذاهبه في النثر العربي ،شوقي ضيف ،دار المعارف ،القاهرة1992 ،م.

 .3الكتب والمراجع الموصى بها :

-

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

 .4المواد اإللكيترونية ومواقع اإلنترنت :

-

موقع صوت العربية.
موقع اللغة العربية تعلما ً وتعليما ً .
موقع الوراق .
شبكة الفصيح لعلوم العربية.
فنون اللغة العربية ومهاراتها.
عجائب من العربية.
منديات األدب.

 .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 اإللكيترونية. -3مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر التعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم املقرر ولعمليات التحسني:
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 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن
طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات 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. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز 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 العمليات 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. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات واألقسام المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

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

بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

نصوص أدبية172( 2لعرب ـ)2
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نموذج 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 172( 2عرب ـ.)2
 .2الساعات المعتمدة :ساعتان.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس 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 الثاني.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :نصوص أدبية 171( 1عرب ـ.)2
 .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:
 تطبيق المنهج المناسب على بعض النصوص المختارة. التمييز بين تحليل نصوص المقطوعات الشعرية والقصائد الطوال. شرح المستويات الفنية في االنتقال من الدالالت األولى إلى الدالالت العميقة للنص الشعري. بيان العالقة بين الموضوعات وغرض النص. إدراك القيم الفنية في النثر العربي القديم. شرح العالقة بين األدب في العصر الجاهلي ،والعصور التي جاءت بعده. التفريق بين لغة الشعر الجاهلي وسواه  ،وبين شعر البداوة وشعر الحضارة، شرح أثر البيئة في األلفاظ. .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.
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ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره
ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
 -1تطبيق المنهج المناسب على النصوص المختارة كالمنهج
التاريخي واالجتماعي  :قصيدة زهير بن أبي سلمى:
أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم
 -2طريقة تحليل النصوص التي تمثل موضوعات مختلفة أو
عا واحدًا .قصائد مختارة  ،منها قصيدة:
موضو ً
إذا كنت في حاجة مرسال فأرسل حكيما وال توصه
 -3التمييز بين تحليل نصوص المقطعات الشعرية والقصائد
الطوال موازنة بين قصيدة:
طرق النعي على صفينة غدوة ونعى المعمم من بني عمرو
للخنساء ،وبين قصيدة:
أبي ذؤيب :أمن المنون وريبها تتوجع...
 -4مواطن الجمال في اللوحات الشعرية  ،تدرس قصيدة المية
امرئ القيس :قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل...
 -5االنتقال من الدالالت األولى إلى الدالالت العميقة للنص
الشعري:
وطاوي ثالث عاصب البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها ساكن
رسما
 -6العالقة بين الموضوعات وغرض النص :قصيدة حسان
بن ثابت :
إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع
 -7القيم الفنية في النثر العربي القديم (قصص األمثال والحكم
وأيام العرب) نماذج مختارة من الكتابات النثرية في العصر
الجاهلي.
 -8األدب الجاهلي الجميل  ،وربطه بالعصور التي جاءت
بعده  :المية العرب للشنفرى.
 -9المصادر التي تعين الطالب على معرفة األلفاظ الغريبة
وأماكن البلدان والمواضع.
 -10طبيعة لغة الشعر الجاهلي  ،والفرق بين شعر البداوة
وشعر الحضارة ،وأثر البيئة في األلفاظ ،وتطور األلفاظ في
الشعر والنثر من عصر إلى عصر ،قصيدة لبيد بن ربيعة
العامري نموذجا.
 -11الظواهر المشتركة التي تربط بين أطراف الشعر الجاهلي
والعوامل المؤثرة في تقارب بعض الشعراء الجاهليين من
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عدد األسابيع

ساعات
االتصال
2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

بعض.
 -12التفريق بين الشعر الجاهلي والشعر اإلسالمي ،ومالمح
هذا التفريق.
 -13أثر اإلسالم في موضوعاته شعر عصر صدر اإلسالم
وشكله ،قصيدة كعب بن زهير :بانت سعادُ( ..البردة) ،
نموذجا .
 -14عرض نصوص متميزة تدل على مكارم األخالق.
نص شعري يتم تحليله باالتكاء على المفاهيم واألدوات المنصوص عليها في
هذا المقرر( .يراعى عدم التكرار).

االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
الدروس الخاصة
المحاضرة
 30ساعة

ال يوجد

1

2

1

2

1

2

على مدى الفصل

تكليف
منزلي

1

2

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

أخرى
ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 30ساعة في الفصل الدراسي  ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 .4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة قراءة النصوص األدبية في العصر الجاهلي وعصر صدر اإلسالم. المقارنة بين البناء الفني والجمالي لكال العصرين. ذكر طرق التعامل مع النصوص. الكشف عن العالقات بين عصور االدب المختلفة تحديد المستويات الفنية في االنتقال من الدالالت األولى إلى الدالالت العميقة للنصالشعري.
 تحديد الظواهر المشتركة التي تربط بين أطراف الشعر الجاهلي والعوامل المؤثرة فيتقارب بعض الشعراء الجاهليين من بعض
 معرفة الطالب بأعالم األدب العربي شعره ونثره ،وحياتهم وثقافاتهم واإللمام بنتاجهماألدبي.
 معرفة 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:
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 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 المقارنة بين البناء الفني والجمالي لكال العصرين. تطبيق طرق كيفية التعامل مع النصوص. تطبيق طرق تحليل النصوص ،وحسن تذوقها توظيف المنهج المناسب على بعض النصوص المختارة. المقارنة بين الشعر الجاهلي والشعر اإلسالمي. -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 .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 -1وصف 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. -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.58

 تقييم األعمال والواجبات والتكليفات. االختبارات المتنوعة.د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (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 .المهارات 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.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.

 .5تحديد الجدول 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
59

االختبار النهائي

4

نهاية الفصل
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د) الدلعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك:
 المتابعة من رئاسة القسم. 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:

-

كتاب األغاني ألبي الفرج األصفهاني.
ديوان زهير بن أبي سلمى لألعلم الشنتمري ،ط  ،1المطبعة الحميدية المصرية،
1323هـ.
ديوان طرفة بن العبد :إدارة الثقافة والفنون2000،م.
شرح ديوان الخنساء :دار الفكر العربي1994 ،م.
ديوان امرئ القيس تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعارف1984 ،م.
ديوان كعب بن زهير.
ديوان حسان بن ثابت.
ديوان الشنفرى.
ديوان لبيد بن ربيعة.

 .2المراجع األساسية:

-

األمثال العربية والعصر الجاهلي :محمد توفيق أبو علي1985 ،م.
النثر الفني بين العصر الجاهلي وصدر االسالم" دراسة فنية تحليلية" وفاء علي سالم،
وكالة المطبوعات1983 ،م.
في التذوق الجمالي لعينية أبي ذؤيب الهذلي :محمد علي أبوحمدة ،دار عمار للنشر
والتوزيع ،د .ت.
بنية الخطاب الشعري الجاهلي في ضوء النقد العربي المعاصر :بحث في تجليات المقارنة
النسقية :اتحاد الكتاب العرب2009 ،م.
الشعراء العشاق في العصر الجاهلي وصدر االسالم ،زهراء هادي السلطان مهدي
الخفاجي ،دار الكتب والوثائق العراقية2003 ،م.
قراءة ثانية لشعرنا القديم ،د مصطفى ناصف ،دار األندلس للنشر والتوزيع1995 ،م.
كتاب الحيوان للجاحظ.
كتاب األدب الصغير واألدب الكبير البن المقفع.
دراسة النص الشعري :د .عبده بدوي.

 .3الكتب والمراجع الموصى بها:

-

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

 .4المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:

-

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 الشاملةـ جامع التراث.
ـ موسوعة الشعر العربي.
ـ مكتبة األدب العربي.
و ) املرافق املطلوبة
 -4المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبا ً توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته) -5أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. -6مصادر أخرى ( :حددها -مثال -إذا كان مطلوبا معدّات مختبر معينة حدد المتطلبات أو
ارفق قائمة):
 -دائرة تلفزيونية مغلقة إذا كانت المحاضرة مشتركة بين الطالب والطالبات.

ز) تقييم املقرر ولعمليات التحسني:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن
طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم.61

 المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز 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 مفن الواجبفات أو االختبفارات بصففة دوريفة مفع عضفوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبففادل الخبففرات واآلراء علففى مسففتوى القسففم وعضففو هيئففة التففدريس مففع مففن ينففاظرهم فففيالمؤسسات 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 الكلية

موافقة مجلس القسم

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

بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

مهارات لغوية : 2القراءة (182( )1لعرب ـ)2
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نموذج 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 : 2القراءة(182( )1عرب ـ.)2
 .2الساعات المعتمدة :ساعتان.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس 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 الثاني.
 .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:
 قراءة النصوص المتنوعة قراءة سليمة خالية من األخطاء. تطبيق أعراف القراءة( :التقسيم ،واالتصال واالنفصال ،والسؤال والجواب ،والتعميموالتخصيص ،والتعبيرات األدائية) تطبيقا عمليا فاعال.
 التمييز الدقيق بين( :قواعد القراءة للمتعلم ،والقراءة للجمهور ،والقراءة للفرد ،والقراءةللبعيد ،والقراءة للنفس) عند التطبيق فى هذه المواقف المختلفة.
 .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

عدد األسابيع

ساعات
االتصال

أوال ا ـ تمهيد:
2
1
تعريف الطالب بـ:
 المقرر وأهدافه. مفرداته. الطبيعة التطبيقية للمقرر.6
3
 مفهوم القراءة ،أهميتها ،أنواعها ،مهاراتها4
2
 .1نص (الخلق) للمنفلوطي.
4
2
 .2النمور في اليوم العاشر لزكريا تامر (قصة قصيرة)
2
1
( .3رسالة إلى األهل) لعبدالحميد الكاتب.
4
2
 .4في نظام العمل البن المقفع.
2
1
 .5في الزهد ألبي العتاهية.
2
1
 .6مقطع من مسرحية مجنون ليلى ألحمد شوقي.
مالحظة:
يقوم الطالب بإشراف األستاذ ومتابعته عند دراسة النصوص السابقة بما يلي:
 قراءة النص قراءة سليمة خالية من األخطاء. تطبيق أعفراف القفراءة( :التقسفيم ،واالتصفال واالنفصفال ،والسفؤال والجفواب ،والتعمفيموالتخصيص ،والتعبيرات األدائية).
 التمييففز التطبيقففى بففين( :قواعففد القففراءة للمففتعلم ،والقففراءة للجمهففور ،والقففراءة للفففرد،والقراءة للبعيد ،والقراءة للنفس).
االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
الدروس الخاصة
المحاضرة
 30ساعة

ال يوجد

1

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

 .3سالعات دراسة إضافية خاصة /سالعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 30ساعة في الفصل الدراسي  ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 .4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة أهمية قراءة النصوص المتنوعة قراءة سليمة خالية من األخطاء.65

2

أخرى
ال يوجد

-

 معرفة أهمية تطبيق أعراف القراءة( :التقسيم ،واالتصال واالنفصال ،والسؤالوالجواب ،والتعميم والتخصيص ،والتعبيرات األدائية)
 معرفة أهمية التمييز بين( :قواعد القراءة للمتعلم ،والقراءة للجمهور ،والقراءةللفرد ،والقراءة للبعيد ،والقراءة للنفس) عند التطبيق فى هذه المواقف المختلفة.
 -2إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
المحاضرات النظرية ،والتطبيقية.
الحوار والمناقشة في قاعة الدرس.
تحليل نصوص متنوعة.
تشكيل ورش عمل جماعية في دراسة بعض النصوص.
التعليم التعاوني.
التعليم الذاتي.
 -3طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
تقييم األعمال والتكليفات والواجبات.
تقييم المشاركات الشفهية.
االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.

ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 قراءة النصوص المتنوعة قراءة سليمة خالية من األخطاء. تطبيق أعراف القراءة( :التقسيم ،واالتصال واالنفصال ،والسؤال والجواب ،والتعميموالتخصيص ،والتعبيرات األدائية)
 التمييز بين( :قواعد القراءة للمتعلم ،والقراءة للجمهور ،والقراءة للفرد ،والقراءة للبعيد،والقراءة للنفس) عند التطبيق فى هذه المواقف المختلفة.
 -2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات. الواجبات والتكليفات التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس. الحوار والمناقشة الحرة أثناء عرض أفكار النص. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني. -3طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية. المشاركة في قاعة الدرس.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 -1وصف 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.66

-

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.
افتراض مواقف تعليمية.

د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (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. الشرح من خالل النصوص الواردة في مفردات المقرر والتطبيقات الملحقة بها. اإلجابة عن التمرينات التي تعالج قضايا المقرر. -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. المشاركة الفاعلة في إدارة الحوار . المتابعة.67

هـ .المهارات الحركية:
 .1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في
هذا المجال :ال يوجد.
 .2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خال الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
التقييم
إلى درجة
المستحق
التقويم النهائي
15
السابع
اختبار أعمال 1
1
15
العاشر
اختبار أعمال 2
2
20
خالل الصل
واجبات وأعمال وتكليفات تطبيقية
3
50
نهاية الفصل
اختبار نهائي
4
%100
المجموع الكلي
5
د) الدلعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك :
 المتابعة من رئاسة القسم. 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:
-

اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية :عمار سام ،مؤسسة الرسالة2002 ،م.
قضايا في تعليم اللغة العربية وتدريسها :هاني عبد الباري عصر ،المكتب العربي
الحديث1999،م.
مهارات القراءة اإللكترونية رؤية مستقبلية لتطوير أساليب التفكير فى مراحل التعليم
العام :مصطفى فهيم ،دار الفكر العربى للطباعة والنشر.
المجموعة الكاملة لمؤلفات عبدهللا بن المقفع :دار التوفيق النموذجية للطباعة والجمع
اآللى1978 ،م.

 .2المراجع األساسية:
-

مهارات القراءة السريعة :حمزة أبو النصر ،جمعية جزيرة الورد األدبية .بدون د  ،ط
،ت.
شرح ديوان عنترة :للخطيب التبريزي ،دار الكتاب العربي2002،م.
ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت ،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع1993،م.
عبد الحميد بن يحيى الكاتب وما تبقى من رسائله ورسائل أبي العالء :إحسان عباس،
دار الشروق للنشر والتوزيع 1998 ،م.
زكريا تامر  :النمور في اليوم العاشر ( قصص )  ،بيروت  ،دار رياض الريس للكتب
والنشر  .ط2000 ، 4م
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 مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي  .ج ( 1الموضوعة )  ،ج ( 2المقتبسة )  ،بيروت ،دار الجيل 1404هـ الموافق 1984م .

 .3الكتب والمراجع الموصى بها:
-

-

شرح ديوان أبي العتاهية :دار الفكر العربي2003،م.
مسرحية مجنون ليلى للشاعر أحمد شوقي :دار اآلداب1993 ،م.
 Academic Skillsالجامعة السعودية اإللكتروني
Effective Reading Student's Book: Reading Skills for
Advanced Student Greenall, Michael Swan
Peter Howard: Basic Reading Skills
Life Skills Activities for Secondary Students with Special
NeedsDarlene Mannix

 .4المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
-

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. 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 اإللكترونية. -3مصادر أخرى:

ـ مركز مصادر التعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم املقرر ولعمليات التحسني:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
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 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن
طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات 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. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز 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 مفن الواجبفات أو االختبفارات بصففة دوريفة مفع عضفوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبففادل الخبففرات واآلراء علففى مسففتوى القسففم وعضففو هيئففة التففدريس مففع مففن ينففاظرهم فففيالمؤسسات 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 الكلية
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ

موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

مهارات لغوية : 3الكتابة( )1كتابة النصوص (183لعرب ـ )2
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نموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية  :جامعة الملك خالد .
الكلية  :كلية العلوم اإلنسانية .
القسم  :قسم اللغة العربية وآدابها
أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 –1اسم المقرر و رمزه :مهارات لغوية : 3الكتابة ( : )1كتابة النصوص (183عرب ـ.)2
 –2الساعات المعتمدة :ساعتان.
 –3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس 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 الثانى.
 -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 ك ّل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب ) األهداف:
 -1األهداف الرئيسة للمقرر:
من المتوقع فى نهاية هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا على:
 شرح مفهوم الكتابة وأهميتها في اللغة. تطبيق القواعد اإلمالئية السابقة في الكتابة. تطبيق القواعد النحوية السابقة في الكتابة. الكشف عن األخطاء اإلمالئية والنحوية الموجودة فى بعض النصوص الخاصة. توظيف عالمات الترقيم في مواضعها. شرح أعراف الكتابة (التفقير ،التنميط ،الخطوط.)... كتابة فقرة أو نص من عنوان أو مشاهدة أو شكل. التميز بين الكتابة الوظيفة االبداعية والوظيفية -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.
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ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره
ج ) وصف المقرر:
 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها :
عدد األسابيع
الموضوع
( مهارة الكتابة)
أوال ا ـ تمهيد
 تعريف الطالب بـ :
 المقرر وأهدافه.
 مفرداته.
 الطبيعة التطبيقية للمقرر.

1

ساعات االتصال
(اإلعطاء الفعلية)
2

4

ثانيا  :مفهوم الكتابة ،أهمية الكتابة  ،أنواع
الكتابة  ،ومهارات الكتابة ،مشكالت في
الكتابة.
ثالثا  :عالمات الترقيم
رابعا :األخطاء الشائعة النحوية واإلمالئية ،
تطبيقات على النصوص االدبية

2

خامسا :الكتابة الصحيحة.
أ  -نصوص التطبيق:
 -1خطبة الوداع.

2

4

2

4

2

4

2

4

 -2الخطبة البتراء لزياد بن أبيه.
2

 -3نص (الحمامة المطوقة والجرذ )من
كتاب كليلة ودمنة.
 -4رسالة عمر بن الخطاب ألبي موسى
األشعري في القضاء.
 -5نص "وصف الكتاب" للجاحظ.
(يقوم األستاذ مع طالبه بقراءة كل من هذه
النصوص والتعرف تطبيقيا على قواعد الكتابة
الصحيحة من الجوانب التالية):
 القواعد اإلمالئية في الكتابة (الهمزة
بأنواعها ومواضعها في األسماء
واألفعال ،والتاء المتطرفة :المبسوطة
73

4

والمربوطة ،األلف اللينة المتطرفة،
األلف الفارقة ،الواو ،تنوين النصب،
الفصل والوصل ،ما يزاد من حروف،
وما يحذف).
 القواعففد النحويففة فففي الكتابففة (األسففماء
المعربفففففففة :المرفوعفففففففة والمنصفففففففوبة
والمجفففففففففرورة ،الفعفففففففففل المضفففففففففارع
المنصوب والمجزوم)...
 عالمات الترقيم في مواضعها.
 أعففففراف الكتابففففة (التفقيففففر ،التنمففففيط،
الخطوط)...

2

1

ثالثا :إنشاء نص.
(يكلف األستاذ الطالالب واحالدا واحالدا بتنفيالذ مالا
يالال تى تنفيالالذا تطبيقيالالا تحالالت إشالالرافه ومتابعتالاله
وتوجيهاته).
 كتابفة فقففرة أو نففص مفن عنففوان أو مففن
مشاهدة أو من شكل.
 تشكيل فقرة (نص) من جملة مركزية.
 نقد صياغة النص المعطى.
نص لكل طالب ينطوي على أخطاء ؛ يصلحه
وينقده.
االختبارات الشهرية.
 – 2مكونات المقرر:
المحاضرة الدروس الخاصة
 30ساعة

ال يوجد

على مدى الفصل

تكليف منزلي

1

2

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

أخرى
ال يوجد

3ـ سالعات دراسة إضافية خاصة /سالعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 30ساعة في الفصل الدراسي  ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 – 4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ -المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة القواعد اإلمالئية في الكتابة (الهمزة بأنواعها ومواضعها في األسماء واألفعال،
والتاء المتطرفة :المبسوطة والمربوطة ،األلف اللينة المتطرفة ،األلف الفارقة ،الواو،
تنوين النصب ،الفصل والوصل ،ما يزاد من حروف ،وما يحذف).
74

 معرفة القواعد النحوية في الكتابة (األسماء المعربة :المرفوعة والمنصوبة والمجرورة،
الفعل المضارع المنصوب والمجزوم.)...
 معرفة عالمات الترقيم في مواضعها.
 معرفة أعراف الكتابة (التفقير ،التنميط ،الخطوط.)...
 -2إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرة.
 الحوار والمناقشة.
 التعلم الذاتي .
 التعلم التعاوني .
 قراءة جهرية .
 أوراق نشاط .
 مسابقات لغوية .
 -3طرق تقييم المعرفة المكتسبة:
 االختبارات التحصيلية والتحريرية والشفوية .
 التقويم المستمر .
 المتابعة والمالحظة .
 المناشط الكتابية والكالمية .
 المواقف العملية .
 المقابلة.
 المقاالت اإلنشائية.
 قراءة النصوص.
ب -المهارات المعرفية  -اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية-اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 تطبيق القواعد اإلمالئية في الكتابة.
 تطبيق القواعد النحوية في الكتابة.
 الكشف عن األخطاء اإلمالئية والنحوية الموجودة فى بعض النصوص الخاصة.
 تطبيق عالمات الترقيم في مواضعها.
 تطبيق أعراف الكتابة (التفقير ،التنميط ،الخطوط.)...
 كتابة فقرة أو نص من عنوان أو مشاهدة أو شكل.
 تشكيل فقرة (نص) من جملة مركزية.
 نقد صياغة النص المعطى.
 -2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية-اإلدراكية:
ــ العصف الذهني لتمثل بعض قضايا الكتابة.
ــ أسلوب التوسع والتدرج.
ــ التعليم التعاوني.
ــ التعليم الذاتي.
 -3طرق تقييم المهارات المعرفية-اإلدراكية المكتسبة:
ــ االختبارات .
ــ التقويم المستمر .
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ــ المناشط الكتابية .
ج -مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب
تطويرها :
 -1مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية.
 -2مهارة المرونة وحسن المعاملة.
 -3مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد.
 -4مهارة الحوار الفعال وآدابه.
 -5مهارة العمل فى إطار المجموعات.
 -6مهارة قيادة فريق عمل.
 -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات :
ــ التطبيق العملي.
ــ التدريس من خالل مواقف علمية.
ــ ورش عمل.
ــ القيام بأدوار قيادية.
ــ المناقشات الجماعية.
ــ حلقات البحث.
 -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية :
ــ االختبارات.
ــ المواقف العملية ( طلب كتابة مقال  ,إلقاء خطبة  ,حوار ومحادثة  ,إدارة الحديث في مجلس
حواري ) .
ــ أنشطة ال صفية  ,التمثيل في لقاءات ,الرحالت ,مسابقات ,أو أنشطة اجتماعية أخرى .
د -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 -1القدرة على استخدام الوسائل الحديثة (الحاسب اآللى – األجهزة الذكية – البالك بورد).
 -2القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعى بمسؤولية.
 -3القدرة على استخدام أجهزة العرض.
 -4القدرة على االستفادة من منتديات الطالب على شبكة اإلنترنت فى الجامعة.
 -5القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية.
 -6القدرة على التفاعل مع اآلخرين ،وعرض األفكار والقضايا بمهارة وإقناع.
 -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات :
ــ افتراض مواقف والكتابة فيها وإدارة حوارها بلغة عربية فصيحة.
ــ خلق مشكلة تعليمية والتحاور في طرق حلها.
ــ شرح موضوع من موضوعات المقرر أمام الطالب وإجراء الحوار حوله.
ــ إلقاء محاضرة علمية.
ــ ممارسة دور المعلم.
ــ تقديم عرض.
 -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية
(العددية) :
76

ــ المتابعة .
ــ المراقبة .
ــ مالحظة األداء .
ــ آراء اآلخرين .
ــ االستبانات .
هـ -المهارات 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.
 -3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية  :ال يوجد.
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خال الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
التقييم
إلى درجة
المستحق
التقويم النهائي
15
السابع
اختبار أعمال 1
1
15
العاشر
اختبار أعمال 2
2
20
خالل الصل
واجبات وأعمال وتكليفات تطبيقية
3
50
نهاية الفصل
اختبار نهائي
4
100
المجموع الكلي
5
د) الدعم المقدم للطلبة:
 اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجلتقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك :
 المتابعة من رئاسة القسم. 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:

 - 1الخالصة في قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم  :نبيل مسعد السيد غزندار الغريب
للطباعة والنشر والتوزيع2001م.
 -2قواعد اإلمالء ومشكالت الكتابة العربية ،كافية رمضان حسن شحاتة دار
المعرفة1982،م.
 -3تيسير قواعد االمالء  :سعد كريم ،دار اليقين للنشر والتوزيع 2001م.
عبد الجواد الطيب ،مكتبة اآلداب للنشر والتوزيع 1999م.دراسة في قواعد اإلمالء
المختار فى قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم الصف األول اإلعدادى وزارة التربية والتعليم
 2001م.
 -5الخالصة في قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم :عبدالعزيز الفنتوخ  .جامعة اإلمام محمد
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بن سعود.

 .2المراجع األساسية:
 -1فن الكتابة الصحيحة  :قواعد االمالء  -عالمات الترقيم  -االخطاء الشائعة  -روائع
الشعر والنثر  .محمود سليمان ياقوت  .دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع.
 -2المغني في قواعد اإلمالء خليل إبراهيم االهلية للنشر والتوزيع والطباعة – لبنان،
1998م.
 - 3اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية ،عبد العليم إبراهيم ،مكتبة غريب ،القاهرة،
1975م1998م.

 .3الكتب والمراجع الموصى بها:
 -1المعجم المعلم قاموس قواعد االمالء :مسعد الهواري دار االيمان للطبع والنشر
والتوزيع.
 - 2مرشد الطالب إلى قواعـد اإلمـالء  :محمد معال محمود ،دار الطالئع للنشر والتوزيع
والتصدير1998 .م.

 .4المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
-

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 التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث.و ) المرافق المطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية بسعة ( )40طالبا. 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.
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ـ بالك بورد.
ز) تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن
طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات 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. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز 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 مفن الواجبفات أو االختبفارات بصففة دوريفة مفع عضفوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبففادل الخبففرات واآلراء علففى م سففتوى القسففم وعضففو هيئففة التففدريس مففع مففن ينففاظرهم فففيالمؤسسات 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 الكلية
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ

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