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المملكة العربية السعودية
المجلس األعلى للتعليم

كلية الشريعة وأصول الدين
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

الثقافة اإلسالمية ( 114 ( )4سلم ـ) 2

3

نموذج توصيف مقرر دراسي

املؤسسة التعليمية :جامعة امللك خالد
الكلية :كلية الشريعة وأصول الدين.
القسم :قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة.
أ ) التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:
 –1اسم المقرر الدراسي ورمزه:
 –2عدد الساعات المعتمدة:

الثقافة اإلسالمية (114( ،)4سلم)2 -

ساعتان

 –3البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :متطلب عام .
 -4اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر الدراسي:

املستوى

 -5السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:

الرابع.

 -6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :الثقافة اإلسالمية( 113( )3سلم)2 -

 -7المتطلبات اآلنية لهذا المقرر(إن وجدت) :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 لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:

 التبصر أبساليب الغزو الفكري للعامل اإلسالمي ،وبوسائله. إملام الطالب ابلتحدايت املعاصرة للعامل اإلسالمي وبوسائل التعامل. وقاية الطالب من التيارات واملذاهب الفكرية اهلدامة. -2صف بإيجاز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي:

ال يوجد
ج ) توصيف المقرر الدراسي:
 – 1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
الموضوع

 -1االستعمار.

عدد األسابيع
1

ساعات التدريس
2

 -2العلمانية.

1

2

 -3القومية.

1

2

4

 -4التنصري.

1

2

 -5االستشراق.

1

2

 -6املاسونية.

1

2

 -7الصهيونية +اختبار أعمال الفصل1

1

2

 -9-8العوملة.

2

4

 -10التحدي املعريف والتقين.

1

2

 -11التحدي االقتصادي.

1

2

 -12التحدي السياسي.

1

2

 -13وحدة العامل اإلسالمي.

1

2

 -14التقدم املعريف +اختبار أعمال الفصل2

1

2

 -15التنمية االقتصادية.

1

2

 – 2مكونات المقرر الدراسي (إجمالي ساعات التدريس لكل فصل دراسي)
عملي  /ميداني /تدريبي
المختبر
المحاضرة مادة الدرس

30

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

أخرى

ال يوجد

 – 3ساعات دراسة خاصة إضافية  /ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا :

 30ساعة يف الفصل
مبعدل ساعة واحدة لكل ساعة تدريسية
 – 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:

التعرف على الغزو الثقايف للعامل اإلسالمي وأساليبه والتحدايت املعاصرة ،ووسائل التعامل معها.
 -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:

 -احملاضرة.
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 استنباط ألهم عناصر املوضوع ودراستها. شبكة اإلننرن . -3طرق تقييم المعارف المكتسبة:

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

 قدرة الطالب على مناقشة املذاهب اهلدامة ودحض شبههم ابألدلة والرباهني. تنمية مهارة فهم املذاهب واالجتاهات الفكرية. تعزيز طرائق التحصني الذايت من مكر اهلجمات املعادية. -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

 استثارة عقول الطالب يف االستدالل. التدريب على املناقشة واحلوار. طرح األسئلة والنقاش داخل القاعة. التدريب على وسائل اجلدال ابليت هي أحسن. -3طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب:

 االختبارات. البحوث. االستباانت.ج -مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسئولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية  ،والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:

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

 التدريب على مناقشة اآلراء املخالفة. تطوير مهارات احلوار. -3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب:
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 االختبارات العملية (مثالً :تقسيم الطالب إىل جمموعات وإدارة احلوار بينهم يف قضية ما) . إشراك الطالب يف األنشطة الفكرية املتعددة. تكليف الطالب مبسؤوليات عملية.د -مهارات التواصل  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
 -1توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال:
التعليم عن بعد واستخدام شبكة المعلومات.
 -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات :

 احملاضرات عن طريق الشبكة املنتدى عن طريق الشبكة رسائل اإلمييل والرد على االستفسارات. -3طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:

 -االستفسارات عن طريق

الشبكة.

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
-3طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب:

ال يوجد
 -5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:

التقويم مهمة التقويم (كتابة مقال ،اختبار ،مشروع
جماعي ،اختبار نهائي ...الخ)
7
1
اختبار أعمال فصلية 1

األسبوع
المحدد له

نسبته من التقويم النهائي
%25

2

اختبار أعمال فصلية 2

14

%25

3

اختبار هنائي

نهاية الفصل

%50

د) الدعم الطالبي:

7

تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب (اذكر قدر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد
خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع):

 مخس ساعات مكتبية يف األسبوع يتم تنسيقها مع القسم على ضوء جدول األستاذ. اإلرشاد اإلكادميي . املتابعة من عمادة الكلية ورائسة القسم.هـ ) مصادر التعلم:
 -1الكتب المقررة المطلوبة:

 أساليب الغزو الفكري :د/علي جريشة. العلمانية :األستاذ حممد قطب. -2المراجع الرئيسة:

 نقد القومية العربية الشيخ عبدالعزيز بن ابز االستشراق واخللفية الفكرية للصراع احلضاري د /حممود زقزوق هتاف العلمانية د /عماد الدين خليل الصهيوينة احلمراء د/عبدالرمحن امليداين -3الكتب والمراجع التي يوصى بها :ال يوجد
 -4المراجع اإللكترونية:
 مواقع اإلنترنت: موقع الجامعة للتعليم اإللكتروني. -5مواد تعليمية أخرى:
 البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي االسطوانات المدمجة. أقراص المنهج المدمجة.و ) المرافق الالزمة
بيِّّن متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات (أي :عدد المقاعد في الفصول الدراسية
والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة  ..الخ).
-1المباني (قاعات المحاضرات ،المختبرات .. ،الخ):

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

معمل مكون من  30-25جهاز حاسب آيل.
 -3مصادر أخرى (حددها – مثل :الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ،اذكرها ،أو أرفق قائمة بها):

ال يوجد
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ز) تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره
 -1إستراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

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

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

العمل بتوصيات أستاذ املقرر واللجان ونتائج الدراسات.
 -4عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب

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

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

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

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

لغة : 4املعاجم اللغوية (214عرب 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 : 4المعاجم اللغوية ( 214عرب 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 الرابع.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :فقه اللغة وعلم اللغة (213عرب ـ .)3
 .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 ك ّل 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:
 شرح تاريخ الدراسة المعجمية وتطورها ،وجهود العلماء في تتبع اللغة وجمعها. التعريف بالمدارس المعجمية ،والفروق بينها ،ومناهجها المختلفة. بيان أسس بناء المعجمات ،وتقسيمها إلى موضوعية ولفظية. الكشف عن أهم عيوب المعجمات في العصور المختلفة ،وما و ِّ ّجه إليها من نقد في المنهج. استخراج األلفاظ من المعجمات كافة ،القديم منها والحديث. تمييز دالالت الرموز في المعجمات القديمة والحديثة. .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 استراتيجيات 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

عدد األسابيع

ساعات االتصال
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أوال :المعجم :مفهومه ومبدأ استعماله وأغراضه:
 -1تاريخ الدراسة المعجمية وتطورها ،وجهود العلماء في تتبع اللغة
وحفظها.
 -2طبيعة العمل المعجمي ومهماته.
( -3كتب غريب القرآن ،وغريب الحديث ،وغريب الفقه).
 -4عرض نماذج مفصلة للكتب السابقة ومناهجها (كتابان لكل فرع).
 غريب القرآن البن قتيبة ،المفردات في غريب القرآن للراغباألصفهاني.
 غريب الحديث ألبي عبيد ،النهاية في غريب الحديث واألثر البناألثير.
 المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي ،المصباح المنير للفيومي. -5التمييز بين العمل المعجمي والموسوعي.
ثانيا :تصنيف المعجمات في العربية بحسب موضوعاتها ومناهجها
وترتيبها:
 -1المدارس المعجمية العربية ،وأسس بنائها وتقسيمها إلى موضوعية
ولفظية والفرق بينها وأهم معاجمها في العصور المختلفة:
 مدرسة التقليبات الصوتية. مدرسة التقليبات األلفبائية. مدرسة األلفبائية الدائرية. مدرسة القافية. المدرسة األلفبائية. -2عرض أهم المعجمات حسب التصنيف السابق:
( العين ،وجمهرة اللغة ،ومجمل اللغة ،والصحاح ،وأساس البالغة ،والمعجم
الوسيط).
 المعجمات الموضوعية. المعجمات الثنائية. بعض عيوب المعجمات وما وجه إليها من نقد.ثالثا :مهارات البحث في المعجم:
 -1كيفية رد األلفاظ إلى أصولها.
 -2كيفية تعيين جذور المادة اللغوية على وجه الدقة.
 -3كيفية الوصول إلى مواقع الكلمات داخل المعجمات.
 -4المحددات الداللية لأللفاظ والتعامل معها بطريقة صحيحة.
 -5كيفية تعيين المراد من المعاني المعجمية المتعددة.
 -6داللة الرموز المستعملة في المعجم قديما وحديثا( :القاموس المحيط ،
والمعجم الوسيط نموذجين).
 -7طبيعة ما يدون في المعجم وما يترك اختصارا لمعرفته من علوم
العربية األخرى.
رابعا :المعجم الذهني لدى الطالب ،وأثره في زيادة قدرته اللغوية:
 -1العمل على زيادة حصيلة الطالب اللغوية من خالل:
 استعراض بعض الحقول الداللية في بعض معاجم الموضوعات( الغريب المصنف ،والمخصص نموذجين).
 استعراض بعض األلفاظ بإزاء معانيها في المعجم قديما وحديثا (متناللغة).
 -2عرض نماذج ألسماء األشياء بألفاظ عربية أصيلة ،من خالل معجم
"التلخيص في معرفة أسماء األشياء" ألبي هالل العسكري ،وربط ذلك بأسماء
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األشياء الحديثة من خالل المعجم الوسيط الحتوائه على مصورات
توضيحية.
 -3تدريب وتوجيه الطالب لتكوين معجم للمترادف والمتباين والمتضاد.
التطبيق  :نص شعري أو نثري ينطوي على غريب تحدد داللته بالرجوع للمعاجم
بمدارسها المختلفة ( .يراعى عدم التكرار).

على مدى الفصل

تكليف منزلي

1

2

االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
المحاضرة
 30ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

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.
تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
.4
أ .المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة تاريخ الدراسة المعجمية وتطورها. معرفة طبيعة العمل المعجمي وأهدافه والتمييز بين المعجم والموسوعة. معرفة المزيد من المفردات اللغوية وتنميتها. معرفة التعبير عن األشياء بألفاظ عربية أصيلة. معرفة المدارس المعجمية وأهم معجماتها واكتساب مهارة الكشف عن األلفاظ فيها. معرفة الرموز المستخدمة في المعجمات قديما وحديثا. معرفة الجذر اللغوي واكتساب مهارة رد الكلمات إليه بطريقة صحيحة. 2ـ استراتيجيات 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. 3ـ طرق تقويم 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:
 القدرة على البحث في معاجم اللغة القديمة والحديثة. التمييز بين المدارس المعجمية وطرائقها في ترتيب مفردات اللغة. -القدرة على إنشاء معجم لأللفاظ المترادفة والمشتركة والمتضادة.

أخرى
ال يوجد
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 2ـ استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
المحاضرات التطبيقية.
ح ّل المشكالت التطبيقية.
التعلّم الذاتي التطبيقي.
التعلم التعاوني التطبيقي.
األعمال التطبيقية الفردية والجماعية.
التكليفات التطبيقية الفردية والجماعية.
الواجبات التطبيقية الفردية والجماعية
األنشطة الالمنهجية المساندة.
 3ـ طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
تقييم األعمال والتكليفات والواجبات التطبيقية.
تقييم المشاركات التطبيقية.
تقييم األنشطة التطبيقية الالصفية المساندة.
االختبارات التحريرية التطبيقية 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. -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 الحوار والمناقشة. الرحالت الجماعية. 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. األنشطة الالمنهجية المساندة الفردية والجماعية. حضور ورش العمل الطالبية وإدارتها. حضور وإدارة الندوات والمؤتمرات. -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 المالحظة الموضوعية الكتابية المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله. تقييم األعمال والتكليفات والواجبات النظرية والتطبيقية. تقييم المشاركات النظرية والتطبيقية. -تقييم تلك المشاركات واألنشطة التطبيقية الالصفية المساندة.
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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. -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات النظرية والتطبيقية بالوسائل التقنية. استخدام الحاسب اآللي وتطبيقاته ،واألجهزة الذكية وتطبيقاتها ،ووسائل التواصل االجتماعي وتطبيقاتها. 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. -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 المالحظة الموضوعية الكتابية الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات النظرية والتطبيقية. 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.
 .2استراتيجيات 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 درجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
رقم
التقويم النهائي
المستحق
التقييم
15
7
االختبار الفصلي()1
1
15
13
االختبار الفصلي()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
نهاية الفصل
االختبار النهائي
50
4
د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي
للطالب المحتاج لذلك:
 متابعة رئيس القسم  ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب. تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.هـ) مصادر التعلم:
 -1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 العين للخليل بن أحمد :تحقيق د إبراهيم السامرائي  ،د مهدي المخزومي ،طبعة مؤسسة األعلمي ،بيروت. -الغريب المصنف :ألبي عبيد ،تحقيق د محمد المختار العبيدي دار سحنون ،دار مصر للطباعة 1416 ،هـ -
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 1996م.
 جمهرة اللغة البن دريد ،تحقيق د .رمزي منير بعلبكي  ،دار العلم للماليين1987،م. تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار  ،دار العلم للماليين1990،م. مجمل اللغة البن فارس ،تحقيق د /زهير عبد المحسن سلطان  ،مؤسسة الرسالة1986 ،م. المخصص البن سيده ،تصحيح  /محمد محمود الشنقيطى 1321- 1316 ،هـ. التلخيص فى معرفة أسماء األشياء ألبى هالل العسكرى ،تحقيق د /عزة حسن  ،مطبوعات مجمع اللغة العربيةبدمشق  ،دار صادر ،بيروت 1993 ،م.
 أساس البالغة للزمخشرى  ،دار الكتب المصرية  ،القاهرة 1341 ،هـ 1923 -م. القاموس المحيط للفيروزآبادي ،مؤسسة الرسالة 2005 ،م. المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية ،القاهرة ،مكتبة الشروق الدولية2004 ،م. -2المراجع األساسية:
 المعجم العربي نشأته وتطوره :د .حسين نصار ،مكتبة مصر. البحث اللغوي عند العرب :د .أحمد مختار عمر ،عالم الكتب ،القاهرة1982 ،م. اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية :د .عبد اللطيف الصوفي ،دار طالس 1986 ،م. .3الكتب والمراجع الموصى بها:
 المجالت  ،والدوريات العلمية المجمعية  ،واللغوية المتخصصة. .4المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
موسوعة الشعر العربي (المجمع الثقافي ،أبو ظبي) http://poetry.adach.ae/index.jsp
شبكة الفصيح http://www.alfaseeh.com/vb/forum.php
مدونة لسان العرب http://lisaanularab.blogspot.com
 -5مواد تعلم أخرى:
 البرامج ذات الصلة التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. 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 وعمليات 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.
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 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 بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفسالمقرر 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 في المؤسسات التعليميةاألخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

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

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

حنو 224( 4عرب 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 :نحو224( 4عرب 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 الرابع.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :نحو 223( 3عرب)3-
 .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 ك ّل 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:
 شرح أحكام االستثناء بـ (إال). ذكر أوصاف الحال ،وأحكامه. ذكر أنواع التمييز ،والتمثيل لكل نوع منها. ذكر أقسام حروف الجر الثالثة( :األصلية ،والزائدة ،والشبيهة بالزائدة) ،وإعراب ما بعد هذه الثالثة وإعرابتابعه.
 إعراب المضاف ،واستعماله في صور عديدة ،وعرض أمثلة للمضاف إليه معربا بجميع عالمات اإلعرابالمختلفة ،ومبنيا.
 .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.
ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
أوال .من المنصوبات (المستثنى):

عدد األسابيع

ساعات االتصال
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 -1حقيقة المستثنى ،وأركان االستثناء.
 -2أهم أدوات االستثناء على سبيل اإلجمال.
 -3استعمال أهم أدوات االستثناء في جمل متعددة في استثناء موجب وغير
موجب.
 -4حكم ذكر المستثنى منه في االستثناء بـ (إال) ،وما يترتب عليه من
أحكام إعرابية.
 -5أحوال االستثناء بـ (إال).
 -6تحويل كل نوع إلى اآلخر ،مع مراعاة التغير اإلعرابى.
 -7االستثناء المتصل واالستثناء المنقطع.
 -8معنى إهمال (إال).
 -9األحكام الخاصة بـ (إال) المكررة.
 -10حكم تقديم المستثنى على المستثنى منه.
 -11التفريق في الداللة واالستعمال بين استعمال (غير) لالستثناء
واستعمالها األصلي صفة.
 -12الربط بين إعراب (غير) و(سوى) وإعراب المستثنى بـ (إال) في
جميع حاالته.
 -13تحويل االستثناء بـ (غير) و(سوى) إلى استثناء بـ (إال) ،والعكس.
 -14حكم االستثناء بـ (ليس) ،مع إعراب ما بعدها.
 -15استعمال (ليس) في هذا الباب واستعمالها األصلى.
 -16الوجهان الواردان في (عدا) و(خال) و(حاشا) ،وما يبنى على ذلك من
إعرابها وإعراب ما بعدها.
 -17أحكام المستثنى بـ (عدا) و (خال) و (حاشا) مع (ما) المصدرية
الظرفية.
ثانيا .من المنصوبات (الحال):
 -1حقيقة الحال ،ووظيفته النحوية في صوره المتعددة( :مفرد ،جملة ،شبه
جملة).
 -2أوصاف الحال ،والتمييز بين ما إن كانت هذه األوصاف الزمة أو
غالبة.
 -3الفرق الداللي بين الحال والصفة المنصوبة.
 -4تحويل الصفة إلى حال ،والعكس.
سسة ،المؤكدة).
 -5أنواع الحال (الموطئة ،المؤ ِّ ّ
 -6صور تعدد الحال وتعدد صاحبها.
 -7أنواع الرابط في الجملة الحالية.
 -8حكم صاحب الحال من حيث التعريف والتنكير.
 -9مسوغات كون صاحب الحال نكرة ،والربط بينه وبين المبتدأ في هذه
القضية.
 -10حكم ترتيب الحال مع صاحبها وعاملها.
ثالثا .من المنصوبات (التمييز):
 -1حقيقة التمييز ،والوظيفة الداللية التى يؤديها.
 -2الموازنة بين التمييز وبين الحال.
 -3موضع اإلبهام قبل ورود التمييز.
 -4أنواع التمييز ،والتمثيل لكل نوع منها.
 -5أنواع المفردات التى تفتقر للتمييز.
 -6أهم مواقع ورود التمييز وعالقته بأبواب النحو األخرى ،وبخاصة
(أفعل التفضيل) وأسلوب التعجب.
 -7ما يمكن إضافته إلى مميزه ،وما يجوز جره بـ (من) ،وما ال يجوز.
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 -8حاالت الرتبة بين التمييز وعامله.
رابعا .من المجرور ات (المجرور بحروف الجر)
 -1أوجه الجر إجماال ،وعالمته األصلية ،وعالماته الفرعية.
 -2أنواع اإلعراب فيه( :الظاهر ،والمقدر ،والمحلي)
 -3أقسام حروف الجر الثالثة( :األصلية ،والزائدة ،والشبيهة بالزائدة).
 -4إعراب ما بعد هذه الثالثة وإعراب تابعه.
 -5المعنى األصلى لكل حرف ،والمعانى األخرى التى يمكن أن يؤديها.
 -6زيادة (من) وشروط ذلك ،ومواضعها.
 -7مواضع زيادة (الباء) ،والقليل من ذلك ،والكثير ،والقياسي ،والسماعي.
(رب) وشروط ذلك ومواضعه.
 -8حذف ُ
 -9إعراب مجرورها وهى محذوفة.
 -10معانى ( ُمذ) أو (منذُ) حسب اختالف استعماالتها ،واستعمالهما اسمين
أو حرفين.
 -11وجه رفع ما بعدهما أو جره.
 -12األوجه الجائزة في االسم بعد (حتى)عن طريق التحليل النحوي.
 -13الحروف التى يشترك لفظها بين االسمية ،والحرفية ،والفرق بين
النوعين من خالل الشواهد.
 -14مواضع زيادة (ما) وكفها لحروف الجر عن العمل أو عدمه ،وأثر
ذلك فيما بعده.
 -15حكم حذف حرف الجر ،وحكم ما بعده.
 -16الحذف القياسي والسماعي.
خامسا .من المجرورات (المجرور باإلضافة):
 -1طريقة إعراب المضاف ،واستعماله في صور عديدة.
 -2عرض أمثلة للمضاف إليه معربا بجميع عالمات اإلعراب المختلفة،
ومبنيّا.
 -3ما يحذف من المضاف عند اإلضافة.
 -4ضبط آخر المضاف إلى الجمل ،والحكم عليه إعرابا وبناء.
 -5حكم حذف المضاف ،وحكم حذف المضاف إليه.
 -6الفصل بين المتضايفين.
 -7أحكام المضاف لياء المتكلم ،من حيث ضبط ياء المتكلم ،وضبط
الحرف الذي قبلها من آخر المضاف.
نص شعري أو نثري طويل لتطبيق المفاهيم النحوية التي تعلمها الطالب.
نص شعري أو نثري لتطبيق المفاهيم النحوية التي تعلمها الطالب(.يراعى عدم
التكرار).
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على مدى الفصل
على مدى الفصل

داخل القاعة
تكليف منزلي

1
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االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
المحاضرة
 45ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

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

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 45ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 4ـ تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 -معرفة أحكام االستثناء بـ (إال).

أخرى
ال يوجد

-
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بيان أوصاف الحال ،وأحكامه.
ذكر أنواع التمييز ،والتمثيل لكل نوع منها.
معرفة أقسام حروف الجر الثالثة( :األصلية ،والزائدة ،والشبيهة بالزائدة) ،وإعراب ما بعد هذه الثالثة وإعراب
تابعه.
معرفة المضاف ،واستعماله في صور عديدة ،وعرض أمثلة للمضاف إليه معربا بجميع عالمات اإلعراب
المختلفة ،ومبنيا.
 -1إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
المحاضرات النظرية
الحوار والمناقشة.
التعلّم الذاتي.
التعلم التعاوني.
األعمال والتكليفات.
الواجبات.
 -2طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
تقييم األعمال والتكليفات والواجبات.
تقييم المشاركات الشفهية.
االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.

ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 استعمال أهم أدوات االستثناء في جمل متعددة في استثناء موجب وغير موجب. تحويل كل نوع إلى اآلخر ،مع مراعاة التغير اإلعرابى. التفريق في الداللة واالستعمال بين استعمال (غير) لالستثناء واستعمالها األصلي صفة. الربط بين إعراب (غير) و(سوى) وإعراب المستثنى بـ (إال) في جميع حاالته. تحويل االستثناء بـ (غير) و(سوى) إلى استثناء بـ (إال) ،والعكس. استعمال (ليس) في هذا الباب واستعمالها األصلى. تمييز أوصاف الحال ،وما إن كانت هذه األوصاف الزمة أو غالبة. الكشف عن الفرق الداللي بين الحال والصفة المنصوبة. تحويل الصفة إلى حال ،والعكس. الموازنة بين التمييز وبين الحال. تمييز أقسام حروف الجر الثالثة( :األصلية ،والزائدة ،والشبيهة بالزائدة). إعراب ما بعد حرف الجر وتابعه. الكشف عن المعنى األصلى لكل حرف ،والمعانى األخرى التى يمكن أن يؤديها. تحليل األوجه الجائزة في االسم بعد (حتى). الكشف عن مواضع زيادة (ما) وكفها لحروف الجر عن العمل أو عدمه ،وأثر ذلك فيما بعده. إعراب المضاف ،واستعماله في صور عديدة ،وعرض أمثلة للمضاف إليه معربا بجميع عالمات اإلعرابالمختلفة ،ومبنيا.
 عرض أحكام المضاف لياء المتكلم ،من حيث ضبط ياء المتكلم ،وضبط الحرف الذي قبلها من آخر المضاف. -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. 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 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:
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 .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 درجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
رقم
التقويم النهائي
المستحق
التقييم
15
7
االختبار الفصلي()1
1
15
13
االختبار الفصلي()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
نهاية الفصل
االختبار النهائي
50
4
د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي
للطالب المحتاج لذلك :
 متابعة رئيس القسم  ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب. تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.هـ) مصادر التعلم:
 -1الكتاب (الكتب ) الرئيسة المطلوبة:
 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ،ابن هشام األنصاري  ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميدالمكتبة العصرية 1417هـ 1996م.
التصريح بمضمون التوضيح  ،األزهري ،تحقيق  :محمد باسل  ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1421 ،هـ -2000م.
 -2المراجع األساسية :
من أبرز المراجع التي يمكن الرجوع إليها ما يأتي :
 األشموني  ،شرح األشموني على ألفية ابن مالك  ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد  ،دار الكتاب العربي،بيروت ،لبنان1375 ،هـ 1955 -م.
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ،ابن عقيل  ،تحقيق  :محمد محي الدين عبد الحميد ،دار التراث 1400 ،هـ1980م.
 -3الكتب والمراجع الموصى بها :
 النحو الوافي  ،عباس حسن ،دار المعارف ،الطبعة الخامسة. النحو األساسي ،الدكتور محمد حماسة وآخرين ،دار الفكر العربى1997،م. مجالت كليات اآلداب. مجالت وإصدارات المجامع اللغوية. توصيات الندوات والمؤتمرات في مجال اللغة العربية. -4المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ...الخ.
 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.
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http://www.wata.cc
مجالس الفصحى لعلوم اللغة العربية وآدابها
http://www.alfusha.net
 5ـ مواد تعلم أخرى:
 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث.و) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبًا. توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته). -2أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. -3مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر التعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .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 بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لننفسالمقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:

-
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تبننادل الخبننرات واآلراء علننى مسننتوى القسننم وعضننو هيئننة التنندريس مننع مننن يننناظرهم فنني المؤسسننات التعليميننة
األخرى.
ورش عمل ألستاذ المقرر.
لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية.
أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر.
المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.
موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

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

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

صرف  231 ( 1عرب 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 :صرف 231( 1عرب 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 الرابع.
 .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 ك ّل 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 طبيعة الدرس الصرفي. شرح الميزان الصرفي وقضاياه المختلفة. بيان المجرد والمزيد في األسماء واألفعال. شرح اإلبدال واإلعالل وأنواعهما وأحكامهما. التمييز بين أنواع األفعال وتقسيماتها. بيان طريقة توكيد الفعل بالنون. توضيح التغييرات التي تحدث عند إسناد األفعال إلى الضمائر. عرض موضوعات التذكير والتأنيث. الكشف على قضايا التثنية والجمع. .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.
ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
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الموضوع
أوال .طبيعة الدرس الصرفي:
 -1معنى الصرف وفائدته.
 -2التمييز بين ما يدخل في البحث الصرفي من أنواع الكلم وما ال يدخل.
 -3الربط بين الصرف وغيره من فروع الدرس اللغوي :األصوات،
والنحو ،والداللة.
 -4األخطاء الصرفية التي تصادف الطالب في حياته اليومية في الصحف،
والمجالت ،والنشرات اإلخبارية ،وتصحيحها.
ثانيا .الميزان الصرفي:
 -1االستدالل الميزان الصرفي على المجرد والمزيد من األفعال
واألسماء.
ً
 -2أحرف الزيادة إجماال.
 -3التفريق بين الميزان الصرفي ،والميزان التصغيري ،والميزان
العروضي.
 -4ما يمكن وزنه من األسماء واألفعال بطريقة صحيحة دقيقة.
 -5القلب المكاني :مفهومه ،وأماراته ،وحكمه.
 -6المحذوف من الكلمة.
ثالثا .المجرد والمزيد:
 -1المجرد والمزيد في األسماء واألفعال.
 -2كيفية إرجاع الكلمة إلى أصولها الثالثية ،أو الرباعية ،أو الخماسية،
وتحديد حرف الزيادة فيها ،الربط بين هذا وما سبق في الميزان
الصرفي.
 -3طريقة اكتشاف الحرف األصلي من الزائد.
 -4طريقة رد الكلمات إلى أصولها.
ً
إجماال.
 -5األسماء المشتقة
 -6أثر الحروف المزيدة في األسماء لإلتيان بمعنى جديد.
 -7أقسام األفعال من حيث التجرد والزيادة.
 -8معاني حروف الزيادة في األفعال.
 -9تغيير بعض األفعال إلحداث معنى جديد فيها.
 -10تحويل كل وزن مجرد إلى أوزان أخرى مزيدة ،مع مراعاة
المعنى.
رابعا .اإلبدال واإلعالل:
 -1المصطلحات اللغوية الشائعة في باب اإلبدال واإلعالل ،والفرق
بينها.
 -2الفرق بين اإلبدال الشائع الضروري وغيره.
 -3تقسيم اإلعالل إلى أنواعه الثالثة.
 -4تفسير المواضع التي تقلب فيها حروف العلة إلى حروف علة
أخرى.
 -5تفسير المواضع التي تقلب فيها حروف العلة إلى الهمزة والعكس.
 -6أشهر الكلمات التي خالفت القاعدة وهي فصيحة في االستعمال،
والوجه القياسي فيها.
 -7التطبيق على كلمات وقع فيها إعالل وشرح سببه.
عا من اإلعالل
 -8التطبيق على أخطاء وقعت في كلمات استحقت نو ً
ولم تعل ،أولم تستحقه وأعلت ،أو أعلت إلى حرف غير صحيح،
وتصويب ذلك كله.
 -9الربط بين أحكام اإلعالل واإلبدال وأحكام الوزن الصرفي.

عدد األسابيع
1

ساعات االتصال
3

1

3

1

3

1

1

3

3
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 -10العلة البارزة المتكررة في كل نوع من أنواع اإلعالل ،وتفسيرها
بما يوافق طبيعة اللغة.
 -11المراد باإلعالل بالنقل واستعماله في كلمات ورد فيها.
 -12علة نقل الحركة من حرف إلى آخر.
 -13أهم المواضع التي تحذف فيها حروف العلة والهمزة من الكلمة،
وسبب حذفها.
 -14بعض صور الحذف غير القياسي.
 -15الربط بين الحذف والميزان الصرفي من حيث وزن الكلمة التي
وقع فيها حذف.
 -16التغيير الصوتي واإلبدال في صيغة االفتعال.
 -17الحروف المسببة لهذا النوع من اإلبدال.
 -18ما يجوز فيه وجه وما يجوز فيه أكثر من وجه في صيغة
االفتعال.
خامسا .أنواع األفعال وتقسيماتها:
 -1طبيعة الفعل وأقسامه من حيث الزمن.
 -2أقسام الفعل من حيث الصيغة ،والمصطلحات المستعملة فيها.
 -3صياغة األفعال بعضها من بعض ،أو من المصادر ،واإلجراءات
والتغييرات الصرفية المترتبة على ذلك.
 -4أبواب الفعل باعتبار ماضيه مع مضارعه إجماال.
 -5أشهر األفعال المستعملة على هذه األبواب.
 -6الصحيح والمعتل من األفعال.
 -7نوع حرف العلة وموضعه في الكلمة ،والميزان الصرفي للكلمة
المعتلة.
 -8المتصرف والجامد من األفعال.
 -9األفعال التي تلزم صورة الماضي ،والتي تلزم صورة األمر.
 -10كيفية البناء للمجهول للفعل المجرد والمزيد ،والماضي،
والمضارع ،والصحيح ،والمعتل.
 -11اللغات الواردة في بناء الفعل الماضي المعتل العين.
 -12أشهر األفعال التي تلزم صورة المبني للمجهول.
سادسا .توكيد الفعل بالنون:
 -1ما يمكن توكيده بالنون وما ال يمكن توكيده.
 -2سبب عدم توكيد بعض األفعال
 -3ضبط آخر الفعل الصحيح حين تتصل به نون التوكيد اتصاالً
مباشراً.
ً
 -4ما يحدث من تغيير في آخر الفعل المعتل أو المتصل بالضمائر
حين يؤكد.
 -5الضمائر البارزة وغير البارزة التي تحول بين الفعل ونون التوكيد.
سابعا .إسناد األفعال إلى الضمائر:
 -1الضمائر التي تتصل بالفعل
 -2األفعال التي تتأثر بإسناد الضمائر إليها.
 -3التغييرات التي تحدث للفعل الصحيح عند إسناده للضمائر.
 -4التغييرات التي تحدث للفعل المعتل عند إسناده للضمائر.
 -5ما يحذف من األفعال وما ال يحذف عند إسنادها للضمائر.
 -6الضبط بالشكل الصحيح آخر الفعل المسند إلى الضمائر على
اختالفها.
 -7استعمال الفعل بجميع حاالته (الماضي ،المضارع ،األمر،

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3
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الصحيح ،المعتل) مع جميع أحوال المسند إليه (المفرد ،المثنى
بنوعيه ،الجمع بنوعيه).
ثامنا .التذكير والتأنيث:
 -1العالمات التي يعرف بها المؤنث :الملفوظة ،والملحوظة.
 -2التفريق بين األلف األصلية ،والتي تكون مقصورة للتأنيث.
 -3التمييز بين ألف التأنيث الممدودة الزائدة ،وما كانت الهمزة فيها
أصلية ليست للتأنيث.
 -4المؤنث الحقيقي والمجازي.
 -5األسماء المؤنثة التي ال مذكر لها ،والعكس.
 -6األسماء المؤنثة في اللفظ المذكرة في المعنى ،والعكس .حكم جمع
 -7التكسير ،واسم الجنس ،واسم الجمع ،وجمع الجمع من حيث التذكير
والتأنيث.
 -8الفرق بين اسم الجنس الجمعي ومفرده.
 -9الصفات الخاصة باإلناث التي ال تحتاج إلى عالمة تأنيث.
-10الصفات واألوزان التي يستوي فيها المذكر والمؤنث فال تلحقها تاء
التأنيث.
تاسعا .التثنية والجمع:
 -1قاعدة األصل في باب الجمع هو السماع.
 -2بيان أن قواعد الجمع تقريبية وليست حاصرة وال صارمة.
 -3الفرق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي.
 -4الفرق بين جمع المفرد وجمع الجمع.
 -5صيغ جموع القلة وجموع الكثرة ،والتمييز بينهما في االستعمال.
 -6الجموع التي جاءت على غير القياس.
 -7بيان رد جموع التكسير األشياء إلى أصولها.
 -8الطريقة القياسية لكل من التثنية والجمع .
 -9تثنية االسم الصحيح والمقصور والمنقوص والممدود وجمعه جمع
مذكر سال ًما وجمع مؤنث سال ًما.
 -10الفرق في الممدود بين ما همزته أصلية ،أو منقلبة عن حرف
آخر أو للتأنيث.
 -11ما يجب في ساكن العين إذا جمع َجم َع مؤنت سال ًما ،وما يجوز
في الضرورة.
نص شعري أو نثري طويل لتطبيق المفاهيم الصرفية التي تعلمها الطالب.
نص شعري أو نثري لتطبيق المفاهيم الصرفية التي تعلمها الطالب(.يراعى
عدم التكرار).
االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر
المحاضرة
 45ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

2

6

1

3

على مدى الفصل
على مدى الفصل

في القاعة
تكليف منزلي

1

3

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

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 45ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.

أخرى
ال يوجد
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 4ـ تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 1ـ وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة مفهوم علم الصرف. معرفة الميزان الصرفي وحروف الزيادة. معرفة أقسام الفعل من حيث الزمن ،والتجرد والزيادة. معرفة معاني صيغ الزيادة وإسناد الفعل إلى الضمائر. معرفة اإلعالل واإلبدال. معرفة طريقة تأكيد الفعل بالنون. معرفة طريقة إسناد األفعال إلى الضمائر. معرفة قواعد التأنيث. معرفة طريقة التثنية والجمع في الكلمات. -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:
 1ـ المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 شرح مبادئ وموضوعات علم الصرف. تحليل النصوص تحليال صرفيًا. إبراز أهمية الظواهر الصرفية في الدرس اللغوي. التمييز بين األصلي والمزيد من الحروف في األسماء واألفعال. التفريق بين أنواع المشتقات المختلفة. 2ـ إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات. الحوار والمناقشة. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني. الواجبات والتكليفات. 3ـ طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 1ـ وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:
 مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية. -مهارة المرونة و ُحسْن التعامل.

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

د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 1ـ وصف 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. 2ـ إستراتيجيات 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. 3ـ طرق 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 درجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
رقم
التقويم النهائي
المستحق
التقييم
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1
2
3

4

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

7
13
أثناء الفصل
نهاية الفصل

15
15
20

50

د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي
للطالب المحتاج لذلك:
 متابعة رئيس القسم  ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب. تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.هـ) مصادر التعلم:

 .1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:

-

التطبيق الصرفي ،د .عبده الراجحي ،دار النهضة العربية ،بيروت1984- 1404،م.
شذا العرف في فن الصرف ،للشيخ أحمد الحمالوي ،قدم له وعلق عليه د.محمد عبد المعطي ،دار الكتاب العربي،
الرياض.
الواضح في علم الصرف ،محمد خير الحلواني ،دار المأمون للتراث ،دمشق ،بيروت 1421 ،هـ 2000 /م.
تيسير اإلعالل واإلبدال :عبد العليم إبراهيم ،مكتبة غريب ،القاهرة ،د .ت.

 .2المراجع األساسية

 المنصف ،البن جني ،تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد هللا أمين ،وزارة المعارف العمومية1373 ،هـ. -المغني في تصريف األفعال ،للدكتور محمد عبد الخالق عضيمة  -دار الحديث1962 ،م.

 .3الكتب والمراجع الموصى بها:

 -قرارات مجمع اللغة العربية في القاهرة.

 .4المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:

 المكتبة الشاملة. المكتبة الوقفية. -5مواد تعلم أخرى:
 البرامج ذات الصلة التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث.و) املرافق املطلوبة
 1ـ المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبًا. توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته). 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. 3ـ مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر التعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 -الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى)
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 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 بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لننفسالمقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبننادل الخبننرات واآلراء علننى مسننتوى القسننم وعضننو هيئننة التنندريس مننع مننن يننناظرهم فنني المؤسسننات التعليميننةاألخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

موافقة مجلس الكلية
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

بالغة  : 3علم البيان( 243( )2عرب ـ)2

36

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 : 3علم البيان ( 243 ( )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 الرابع
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :بالغة  : 2علم البيان(242 ( )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 ك ّل 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 مفهوم المجاز بأنواعه المختلفة وعالقاته وقرائنه وصوره. التفريق بين صور التشبيه المؤكد واالستعارة ،والجامع بينهما. شرح أنواع االستعارة باالعتبارات المختلفة والتمييز بينها.نص إبداعي ،أو وظيفي.
 توظيف االستعارة في ٍ شرح مفهوم الكناية وأنواعها وأسرارها ،والفرق بينها وبين المجاز. التمييز بين األثر الجمالي لكل من الكناية واالستعارة ،وخصوصية التوظيف لك ٍل منهما. شرح مفهوم التعريض والفرق بينه وبين الكناية. .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.
ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
أوال :المجاز اللغوي:

عدد األسابيع
2

ساعات االتصال
4

 -1مفهوم المجاز اللغوي (لغة واصطالحاً) ،ونوعاه.
 -2تعريف المجاز المرسل.
 -3تعريف االستعارة.
 -4الفرق بين المجاز المرسل واالستعارة.
 -5عالقات المجاز المرسل.
 -6قرائن المجاز المرسل.
 -7العالقة في االستعارة.
 – 8قرينة االستعارة
 – 9عالقة التشبيه باالستعارة.
 – 10التفريق بين صور التشبيه المؤكد واالستعارة ،والجامع بينهما.
 -11الخطوات الخيالية التي تسبق إطالق المشبه به على المشبه.
 -12أنواع االستعارة باالعتبارات المختلفة والتمييز بينهما.
 – 13بالغة االستعارة وأسرارها.
 – 14كيفية إجراء االستعارة.
 -15الموازنة بين المجاز المفرد والمجاز المركب.
 -16تحليل صور مختلفة للمجاز اللغوي بنوعيه في نصوص بليغة.
نص إبداعي ،أو وظيفي.
 -17توظيف االستعارة في ٍ
عصر وآخر.
 – 18التباين في ألوان االستعارات بين
ٍ
ثانيا – :الكناية:
 -1مفهوم الكناية (لغة واصطالحا ً).
 -2العالقة بين اللفظ المنطوق والمعنى المراد في الكناية.
 -3الفرق بين الكناية والمجاز
 -4تصنيف الكناية من حيث نوع المكنى عنه.
 - 5تصنيف الكناية من حيث القرب والبعد بين المعنيين؛ المكنى عنه
والمكنى به.
 -6مواضع أفضلية التصريح على الكناية والعكس ،وأسباب هذه األفضلية
 -7األسرار البالغية للكناية.
 -8خصائص الكناية في عد ٍد من النصوص البليغة.
 – 9تحليل صور لكنايات مختلفة لمعنى واحد.
 – 10التمييز بين األثر الجمالي لكل من الكناية واالستعارة ،وخصوصية
التوظيف لك ٍل منهما.
ثالثا – :التعريض.
 -1مفهوم التعريض (لغة واصطالحا ً).
 – 2الفرق بين التعريض والكناية.
 -3سياقات التعريض المتنوعة.
 -4الفرق بين وسائل التعبير في التعريض في هذا الباب ،والتعبير عنه
في علم المعاني في باب القصر.
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على مدى الفصل
على مدى الفصل

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

االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر
المحاضرة
 30ساعة

1

الدروس الخاصة
ال يوجد

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

داخل القاعة
تكليف منزلي

2

أخرى
ال يوجد
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 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 30ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 4ـ تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 1ـ وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة مفهوم المجاز اللغوي (لغة واصطالحاً) ،ونوعيه. معرفة المجاز المرسل. معرفة االستعارة. معرفة الفرق بين المجاز المرسل واالستعارة. معرفة عالقات المجاز المرسل. معرفة قرائن المجاز المرسل. معرفة عالقة التشبيه باالستعارة. معرفة الخطوات الخيالية التي تسبق إطالق المشبه به على المشبه. معرفة أنواع االستعارة باالعتبارات المختلفة والتمييز بينهما. معرفة مفهوم الكناية (لغة واصطالحا ً). معرفة الفرق بين الكناية والمجاز. معرفة مواضع أفضلية التصريح على الكناية والعكس ،وأسباب هذه األفضلية. معرفة مفهوم التعريض (لغة واصطالحا ً). معرفة الفرق بين التعريض والكناية. 2ـ إستراتيجبات 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. 3ـ طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات األنشطة الشفهية. االختبارات النظرية التحريرية الشهرية والفصلية.ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 1ـ المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 الكشف عن العالقة في االستعارة. الكشف عن قرينة االستعارة التمييز بين صور التشبيه المؤكد واالستعارة ،والجامع بينهما. الكشف عن بالغة االستعارة وأسرارها. إجراء االستعارة. -الموازنة بين المجاز المفرد والمجاز المركب.

 تحليل صور مختلفة للمجاز اللغوي بنوعيه.نص إبداعي ،أو وظيفي.
 توظيف االستعارة في ٍعصر وآخر.
 اكتشاف التباين في ألوان االستعارات بينٍ
 الكشف العالقة بين اللفظ المنطوق والمعنى المراد في الكناية. تصنيف الكناية من حيث نوع المكنى عنه. تصنيف الكناية من حيث القرب والبعد بين المعنيين ؛ المكنى عنه والمكنى به. الكشف عن األسرار البالغية للكناية في نصوص مختلفة. تحديد خصائص الكناية في عد ٍد من النصوص البليغة. تحليل صور لكنايات مختلفة لمعنى واحد. التمييز بين األثر الجمالي لكل من الكناية واالستعارة ،وخصوصية التوظيف لك ٍل منهما. الكشف عن سياقات التعريض المتنوعة. التمييز بين وسائل التعبير عن التعريض في هذا الباب ،والتعبير عنه في علم المعاني 2ـ إستراتيجبات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات 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 تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات التطبيقية والعملية.
 تقييم المشاركات الشفهية.
 االختبارات التحريرية التطبيقية الشهرية والفصلية.
ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 1ـ وصف 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 وتحمل مسئوليته. 2ـ إستراتيجبات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 الحوار والمناقشة. الرحالت الجماعية. 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. 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 -المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.
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 تقييم األعمال والواجبات والتكليفات. -االختبارات المتنوعة.
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د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 1ـ وصف 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. 2ـ إستراتيجبات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات. استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه وتطبيقاتها. 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. 3ـ طرق 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.
 .2إستراتيجبات 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 درجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
رقم
التقويم النهائي
المستحق
التقييم
15
7
االختبار الفصلي()1
1
15
13
االختبار الفصلي()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
نهاية الفصل
االختبار النهائي
50
4
د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي
للطالب المحتاج لذلك:
 متابعة رئيس القسم  ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب. تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.هـ) مصادر التعلم:
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 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 اإليضاح في علوم البالغة :الخطيب القزويني ،تحقيق إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية1424،هـ 2003م . بغية اإليضاح :عبد المتعال الصعيدي .مكتبة اآلداب1426 ،هـ ـ  2005م. علوم البالغة ( البيان والمعاني والبديع ) ،أحمد مصطفى المراغي ،المكتبة العصرية ،صيدا ـ بيروت . 2013م ـ 1434هـ .
-

 2ـ المراجع األساسية:
دالئل اإلعجاز،عبد القاهر الجرجاني ،تحقيق /محمود محمد شاكر ،دار المدني ،جدة1414 ،هـ ـ1992م.
أسرار البالغة ،عبد القاهر الجرجاني ،تحقيق /محمود محمد شاكر ،مكتبة الخانجي1991 ،م.
تفسير الكشاف ،جار هللا الزمخشري ،دار الكتاب العربي ،بيروت1407 ،هـ .
التصوير البياني ،محمد محمد أبو موسى ،مكتبة وهبة ،القاهرة1993 ،م.
البالغة فنونها وأفنانها ،فضل حسن عباس ،دار الفرقان2005 ،م .
البيان في ضوء أساليب القرآن ،عبد الفتاح الشين ،دار الفكر العربي ،القاهرة1418 ،هـ ـ 1998م.
 3ـ الكتب والمراجع الموصى بها:
مجالت كليات اآلداب واللغة العربية.
مجلة فصول.
مجلة عالمات.
مجلة الدراسات اللغوية.
مجلة الرسالة.
مجلة التراث.
 4ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترن :
 -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

 فنون اللغة العربية ومهاراتها. 5ـ مواد تعلم أخرى:

 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث.و) املرافق املطلوبة
 1ـ المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبا ً توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته) 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. 3ـ مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر التعلم.
ـ البالك بورد.
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ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1إستراتيجبات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجبات 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 إستراتيجبات 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 عضو هيئة تدريس آخر لنفسالمقرر 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 في المؤسسات التعليميةاألخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

موافقة مجلس الكلية
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

أدب : 3الشعر العربي القديم(253( )2عرب 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 :3الشعر العربي القديم ( 253( )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 الرابع.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :أدب : 2الشعر العربي القديم (252( )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 ك ّل 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:
 الكشف عن مالمح المحاكاة ومظاهر التجديد في الشعر العربي في المغرب واألندلس. معرفة االتجاهات الشعرية في المغرب العربي واألندلس وأبرز شعرائها. الكشف عن اإلطار التاريخي للشعر في العصر الوسيط وموضوعاته وأغراضه. الكشف عن مظاهر التجديد في الشكل والمضمون. التعريف بأبرز شعراء العصر الوسيط ،وتحليل نماذج شعرية لهم. مناقشة األحكام التي أطلقت على العصر الوسيط. .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.
ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
الشعر في المغرب العربي و األندلس.

عدد األسابيع
1

ساعات االتصال
2
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 .1مالمح االحتذاء ومظاهر التجديد.
 .2الموشحات.
 .3وصف الطبيعة.
 .4رثاء الولد ورثاء البلدان.
 .5المراسالت والمجاوبات.
 .6المديح ،الفخر ،الشعر في األسرة.
 .7أبرز الشعراء في المغرب واألندلس.
الشعر في العصر الوسيط:
 .1ظروف العصر وأحواله العامة ،وإطاره الزمني.
 .2األحكام التي أطلقت على هذا العصر ،ومناقشتها.
 .3الموضوعات واألغراض الشعرية التقليدية (المدح ،والرثاء ،والغزل،
والهجاء ،والوصف).
 .4تأثر الشعر بأحوال العصر سياسيا واجتماعيا ،وانعكاس ذلك على
بعض موضوعاته وأشكاله.
 .5مظاهر التجديد في الموضوعات.
 .6مظاهر التجديد في الشكل.
 .7أبرز أعالم الشعراء في هذا العصر.
االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر
المحاضرة
 30ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

1
1

2
2

1

2

1
1
1
1

2
2
2
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.
 4ـ تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 1ـ وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة مالمح االحتذاء ومظاهر التجديد في الشعر العربي في المغرب واألندلس. معرفة االتجاهات الشعرية في المغرب العربي و األندلس(الموشحات – وصف الطبيعة – رثاء الولد ورثاءالبلدان -المراسالت والمجاوبات – المديح – الفخر – األسرة).
 معرفة الموشحة. معرفة أبرز الشعراء في المغرب واألندلس. معرفة اإلطار التاريخي للشعر في العصر الوسيط. معرفة الموضوعات واألغراض الشعرية التقليدية عند شعراء العصر الوسيط( :المدح ،والرثاء ،والغزل،والهجاء ،والوصف).
 معرفة تأثر الشعر بأحوال العصر سياسيا واجتماعيا ،وانعكاس ذلك على بعض موضوعاته وأشكاله. معرفة مظاهر التجديد في الموضوعات والشكل. معرفة أبرز شعراء العصر الوسيط وتحليل نماذج شعرية لهم. معرفة األحكام التي أطلقت على العصر الوسيط. 2ـ إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرات النظرية الحوار والمناقشة. -التعلّم الذاتي.

-
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التعلم التعاوني.
األعمال والتكليفات.
الواجبات.
 3ـ طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
تقييم األعمال والتكليفات والواجبات.
تقييم المشاركات الشفهية.
االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.

ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 1ـ المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 الكشف عن مالمح االحتذاء ومظاهر التجديد في الشعر العربي في المغرب واألندلس. توضيح االتجاهات الشعرية في األندلس(الموشحات – وصف الطبيعة – رثاء الولد ورثاء البلدان -المراسالتوالمجاوبات – المديح – الفخر – األسرة).
 التمييز بين القصيدة والموشحة. الكشف عن الموضوعات واألغراض الشعرية التقليدية عند شعراء العصر الوسيط( :المدح ،والرثاء ،والغزل،والهجاء ،والوصف).
 تمييز تأثر الشعر بأحوال العصر سياسيا واجتماعيا ،وانعكاس ذلك على بعض موضوعاته وأشكاله. الكشف عن مظاهر التجديد في الموضوعات والشكل. تحليل األحكام التي أطلقت على العصر الوسيط. 2ـ إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات. الحوار والمناقشة. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني. الواجبات والتكليفات. 3ـ طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 1ـ وصف 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. 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 الواجبات الفردية والتكليفات. الواجبات الجماعية. التعلم التعاوني. التعلم الذاتي. الحوار والمناقشة. الرحالت. المسرح. 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:

 المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله. تقييم األعمال والواجبات والتكليفات. -االختبارات المتنوعة.
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د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 1ـ وصف 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. 2ـ إستراتيجيات 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. 3ـ طرق 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 درجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
رقم
التقويم النهائي
المستحق
التقييم
15
7
االختبار الفصلي()1
1
15
13
االختبار الفصلي()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
نهاية الفصل
االختبار النهائي
50
4
د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي
للطالب المحتاج لذلك:
 متابعة رئيس القسم  ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب. -تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.
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هـ) مصادر التعلم:

 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:

-

األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة ،أحمد هيكل ،دار المعارف ،القاهرة1993 ،م.
دار الطراز في عمل الموشحات " ابن سناء الملك ،ت:جودت الركابي ،دار الثقافة،عمان2001،م.
األدب األندلسي ،مصطفى الشكعة ،دار العلم للماليين ،بيروت1986 ،م.
عصر الدول واإلمارات ،شوقي ضيف ،دار المعارف،القاهرة1994،م.
أدب الدول المتتابعة ،عمر موسى باشا ،دار المعارف ،القاهرة.
األدب في العصر األيوبي ،محمد زغلول سالم ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية1997 ،م.
األدب في العصر المملوكي ،محمد زغلول سالم ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية1997 ،م.
الحياة األدبية في عصر الحروب الصليبية ،أحمد بدوي ،دار نهضة مصر ،القاهرة.
عصر سالطين المماليك ونتاجه العلمي واألدبي ،محمود رزق سليم ،مكتبة اآلداب ،القاهرة1962 ،م.

 2ـ المراجع األساسية:

-

تاريخ األدب األندلسي ( عصر سيادة قرطبة ) ،إحسان عباس ،دار صادر بيروت1968،
تاريخ األدب األندلسي (عصر الطوائف والمرابطين )،إحسان عباس ،دار صادر بيروت1968 ،م.
األدب األندلسي بين التأثر والتأثير ،محمد رجب البيومي ،دار األصالة ،الرياض.
في أدب مصر الفاطمية ،محمد كامل حسين ،دار الفكر العربي ،القاهرة1970،م.
أدب الحروب الصليبية ،عبد اللطيف حمزة ،دار الفكر ،القاهرة1984 ،م.
مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني ،بكري شيخ أمين ،دار العلم للماليين.2004 ،
شعر الجهاد في الحروب الصليبية ،محمد علي الهرفي ،دار المعالم الثقافية ،اإلحساء1979 ،م.
أدب الدول المتتابعة ،عمر موسى باشا ،دار المعارف ،القاهرة.
الحروب الصليبية وأثرها في األدب العربي بمصر والشام ،محمد سيد كيالني ،دار الفرجاني ،القاهرة1984 ،م.

 3ـ الكتب 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.

 4ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:

-

موقع صوت العربية.
موقع اللغة العربية تعلما ً وتعليماً.
موقع الوراق.
شبكة الفصيح لعلوم العربية.
فنون اللغة العربية ومهاراتها.
عجائب من العربية.
منتديات األدب.

 5ـ مواد تعلم أخرى

-

البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة.
المكتبة الشاملة.
جامع التراث.
موسوعة الشعر العربي.
مكتبة األدب العربي.
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و ) املرافق املطلوبة
 1ـ المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبا ً توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته) 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. 3ـ مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر التعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم املقرر وعمليات 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. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفسالمقرر 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 في المؤسسات التعليميةاألخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. -المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.

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

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

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

نصوص أدبية274( 4عرب 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 :نصوص أدبية274( 4عرب 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 الرابع.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :نصوص أدبية273( 3عرب ـ.)3
 .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 ك ّل 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:
 معرفة المنهج النفسي في تحليل النصوص ،وعناصره في التحليل. الكشف عن المنهج األسلوبي في تحليل النصوص وعناصره في التحليل. التعريف بالمناهج الحديثة واإلفادة منها في تحليل نماذج من الشعر في العصر العباسي واألندلسي. التعريف بالمنهج التاريخي وعالقته بالقيمة الفنية للنص. التعريف بالمناهج الحديثة مثل :المنهج الجمالي ،والبنيوي ،وغيرها وتأثرها باألبعاد التكوينية للنص. الكشف عن العناصر المستعملة في تحليل النثر الفني في العصر العباسي. تحليل البنية الفنية واألسلوبية للرسائل األدبية في العصر األندلسي. .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
 مراجعة مستمرة للخطة الموضوعة لدراسة المنهج في مجلس القسم. ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته. متابعة ما يجد في دراسة األدب ونصوصه من أبحاث ودراسات معاصرة  ،السيما ما يتصل منها بالنقد األدبيوالمذاهب األدبية الحديثة التي تفيد في دراسة النص األدبي وتحليله.
 دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر. مراجعة النتائج وتقييمها. االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة .ج) وصف املقرر:

 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
المنهج النفسي في تحليل النصوص ،وعناصره في التحليل قصيدة أبي
نواس:
عنائي
ّيار بُكائي وقد طا َل ت َردادي بها و َ
لقَ ْد طا َل في َرس ِّْم الد ِّ
المنهج األسلوبي في تحليل النصوص وعناصره في التحليل ،قصيدة بشار
بن برد :جفا ودهُ فازور أو مل صاحبهُ وأزرى به أن ال يزال يعاتبه
المناهج الحديثة واإلفادة منها في تحليل نماذج من الشعر في العصر
العباسي واألندلسي تحليل قصيدتي:

عدد األسابيع
1

ساعات االتصال
3

1

3

1

3
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أغالب فيك الشوق والشوق أغلب ...للمتنبي
ونونية ابن زيدون :يا نائح الطلح أشباه عوادينا...
المنهج التاريخي وعالقته بالقيمة الفنية للنص تدرس سينية البحتري.
المنهج االجتماعي وأثره في الواقع الفني :بائية أبي تمام.
المناهج الحديثة مثل المنهج الجمالي والبنيوي وغيرها وتأثرها باألبعاد
التكوينية للنص؛ الموشحات أنموذجا دراسة موشح لسان الدين ابن الخطيب
ندلس
جــادك الغيــث إِّذا الغيـث همـى يــا زمــان الــوصل بــاأل َ ِّ
العناصر المستعملة في تحليل النثر الفني في العصر العباسي يُدرس نص
أو نصان من مقامات بديع الزمان أو الحريري.
البنية الفنية واألسلوبية للرسائل األدبية في العصر األندلسي:
(الرسالة الديوانية أو السلطانية) رسالة السيف والقلم ألحمد بن برد األصغر
المقومات الفنية للخطابة في العصر العباسي خطبـة الخليفة المأمون
للجمعة.
األدوات الفنية المالئمة لتحليل النثر الفني في األندلس.
القصة في األندلس التوابع والزوابع البن شهيد األندلسي أو رسالة حي ابن
يقظان البن طفيل الغنوي.
البنى االجتماعية والثقافية للعصرين من خالل الرؤية الفنية ألصحاب
النصوص
دراسة بعض النصوص التي تلبي بعض الرؤى والمناهج السابقة مع حفظ
قدر من النصوص المتميزة في هذين العصرين.
دراسة نصوص شعرية ونثرية باالتكاء على هذه المناهج( .يراعى عدم
التكرار).
االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
المحاضرة
 45ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

1
1
2

3
3
6

1

3

1

3

1

3

1
1

3
3

1

3

1

3

على مدى الفصل

تكليف منزلي

1

3

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

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 45ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 4ـ تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 1ـ وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة قراءة النصوص األدبية في العصر العباسي والعصر األندلسي بيان أهم الفروق بين البناء الفني والجمالي لهذا العصر وغيره من العصور األدبية األخرى. شرح كيفية التعامل مع النصوص. معرفة القدرة على تحليل النصوص ،وحسن تذوقها. ذكر الطالب ألعالم األدب العربي شعره ونثره. معرفة حياتهم وثقافاتهم واإللمام بنتاجهم األدبي. شرح القيم األدبية واإلنسانية اإليجابية التي يدعو إليها األدب العربي. 2ـ إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرات النظرية الحوار والمناقشة. -التعلّم الذاتي.

أخرى
ال يوجد

-
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التعلم التعاوني.
األعمال والتكليفات.
الواجبات.
 3ـ طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
تقييم األعمال والتكليفات والواجبات.
تقييم المشاركات الشفهية.
االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.

ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 1ـ المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 تحليل النص باستخدام المنهج النفسي. الكشف عن بنى النص وعناصره باستخدام المنهج التاريخي. تطبيق المناهج الحديثة في تحليل نماذج من الشعر في العصر العباسي واألندلسي. توظيف المناهج الحديثة مثل :المنهج الجمالي والبنيوي وغيرها وتأثرها باألبعاد التكوينية في تحليل النص. تحليل البنية الفنية واألسلوبية للرسائل األدبية في العصر األندلسي. تحديد المقومات الفنية للخطابة في العصر العباسي. تمييز األدوات الفنية المالئمة لتحليل النثر الفني في األندلس. 2ـ إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات. الحوار والمناقشة. التعلم الذاتي. التعلم التعاوني. الواجبات والتكليفات. 3ـ طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 1ـ وصف 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. 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 الواجبات الفردية والتكليفات. الواجبات الجماعية. التعلم التعاوني. التعلم الذاتي. الحوار والمناقشة. الرحالت. المسرح. 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله. -تقييم األعمال والواجبات والتكليفات.

 -االختبارات المتنوعة.
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د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 1ـ وصف 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. 2ـ إستراتيجيات 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 ّ إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ. 3ـ طرق 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 درجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
رقم
التقويم النهائي
المستحق
التقييم
15
7
االختبار الفصلي()1
1
15
13
االختبار الفصلي()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
نهاية الفصل
االختبار النهائي
50
4
د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي
للطالب المحتاج لذلك:
 متابعة رئيس القسم  ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب. تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.هـ) مصادر التعلم:

 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة :

 رسالة التوابع والزوابع ،أبو عامر أحمد بن شهيد ،دار صادر1980 ،م. -حي بن يقظان البن طفيل الغنوي ،الدار العربية للكتاب1995 ،م.
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 دواوين الشعراء العباسيين أمثال :أبي تمام ،المتنبي ،البحتري ،أبي العتاهية ،ابن الرومي. دواوين الشعر في العصراألندلسي. مصادر األدب  ،مثل البيان والتبيين والحيوان للجاحظ ،و كتاب األغاني ألبي الفرج األصفهاني ،والذخيرة فيمحاسن أهل الجزيرة  ،البن بسام.
-

 2ـ المراجع األساسية:
المرأة وإبداع النثر الفني في العصر العباسي ،عباس عرفة حلمي ،مكتبة اآلداب2007 ،م.
مظاهر المجتمع ومالمح التجديد من خالل الشعر في العصر العباسي األول ،ديوان المطبوعات الجامعية1995 ،م.
أدب الوصايا في العصر العباسي إلى نهاية القرن الرابع  ،أحمد أمين مصطفى ،مكتبة األنجلو المصرية1990 ،م.
من المنهج الطقوسي إلى التناص ،دراسة نقدية تحليلية في األدب األندلسي ،علي الغريب محمد شناوي ،مكتبة
اآلداب2004 ،م.
الرسالة األدبية في النثر األندلسي ،فوزي سعد عيسى ،دار المعرفة الجامعية1998 ،م.
مالمح التجديد في النثر األندلسي خالل القرن الخامس الهجري ،مصطفى السيوفي ،عالم الكتب للطباعة والنشر
والتوزيع1999 ،م.
أعالم النثر الفني في العصر العباسي ،عمر دقاق ،دار الرفاعي2004 ،م.

 3ـ الكتب 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.
مجلة التراث

 4ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت :

-

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

 5ـ مواد تعلم أخرى :

 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث. موسوعة الشعر العربي. مكتبة األدب العربي.و ) املرافق املطلوبة
 1ـ المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبا ً توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته) 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. 3ـ مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر التعلم.
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ـ البالك بورد.
ز) تقييم املقرر وعمليات 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. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئنة تندريس آخنر لننفسالمقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبننادل الخبننرات واآلراء علننى مسننتوى القسننم وعضننو هيئننة التنندريس مننع مننن يننناظرهم فنني المؤسسننات التعليميننةاألخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

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

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

مهارات لغوية :5القراءة(285( )3عرب ـ )2

58

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 : 5القراءة (285( )3عرب 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 الرابع.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :مهارات لغوية( :)4القراءة (284( )2عرب 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 ك ّل 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:
 وصف المعارف الواردة في النص. ذكر أهم المصادر التي اعتمد عليها كاتب النص ،واستفاد منها. بيان مصداقية المصادر التي اعتمدها كاتب النص. الكشف عن الوسائل واألساليب التي اعتمدها الكاتب في تقديم معلومات النص. الكشف عن خلفية كاتب النص وتوجهاته. مناقشة أفكار كاتب النص وفق مراجعه التي اعتمدها. التدليل على المصادر النقلية وغير النقلية الواردة في النص. استدراك أهم المراجع التي فاتت كاتب النص. .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
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.
ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

عدد األسابيع

ساعات االتصال
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أوال ـ تمهيد:
1
تعريف الطالب بـ:
 المقرر وأهدافه. مفرداته. الطبيعة التطبيقية للمقرر.ثانيا – مصادر المعرفة في النصوص المقروءة:
نصوص التطبيق ( :ممارسة تطبيقية من قبل كل طالب تحت إشراف أستاذ المقرر وتوجيهاته ).
2
مهارات القراءة الناقدة
2
 -1نص عبد يغوث الحارثي
أال ال تلوماني كفى اللوم ما بيا
فما لكما في اللوم خير وال ليا
1
 -2يدرس فصل من رواية ((العصفورية)) لغازي القصيبي
1
 -3نص بعنوان(( مقدمة المطر)) للثعالبي من كتاب سحر البالغة وسر
البراعة
2
 -4نص ((النجباء من أوالد السراري)) للمبرد من كتاب الكامل
2
 -5رسالة ((األوطان والبلدان)) للجاحظ
3
 -6المقامة البغدادية للحريري البصري.
(يقوم الطالب واحدا واح ًدا بتنفيذ ما يأتي تنفيذا تطبيقيا تحت إشراف األستاذ
ومتابعته وتوجيهاته ).
 وصف المعارف الواردة في النص. تحديد أهم المصادر التي اعتمد عليها كاتب النص ،واستفاد منها. بيان مصداقية المصادر التي اعتمدها كاتب النص. تحديد الوسائل واألساليب التي اعتمدها الكاتنب فني تقنديم معلومناتالنص.
 الكشف عن خلفية كاتب النص وتوجهاته. مناقشة أفكار كاتب النص وفق مراجعه التي اعتمدها. التدليل على المصادر النقلية وغير النقلية الواردة في النص. استدراك أهم المراجع التي فاتت كاتب النص.1
االختبارات الفصلية.

2

 .2مكونات المقرر
المحاضرة

أخرى

 30ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

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.
 4ـ تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم.:
أ .المعرفة:
 1ـ وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة كيفية وصف المعارف الواردة في النص. معرفة أهم المصادر التي اعتمد عليها كاتب النص ،واستفاد منها. معرفة أفكار كاتب النص وفق مراجعه التي اعتمدها. 2ـ إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 -المحاضرات النظرية ،والتطبيقية.

2

4
4
2
2
4
4
6

ال يوجد

-
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الحوار والمناقشة في قاعة الدرس.
تحليل نصوص متنوعة.
تشكيل ورش عمل جماعية في تحليل بعض النصوص.
 3ـ طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
تقييم األعمال والتكليفات والواجبات.
تقييم المشاركات الشفهية.
االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.

ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 1ـ المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 بيان مصداقية المصادر التي اعتمدها كاتب النص. الكشف عن الوسائل واألساليب التي اعتمدها الكاتب في تقديم معلومات النص. الكشف عن خلفية كاتب النص وتوجهاته. التدليل على المصادر النقلية وغير النقلية الواردة فى النص. استدراك أهم المراجع التى فاتت كاتب النص. 2ـ إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات. الحوار والمناقشة. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني. الواجبات والتكليفات. 3ـ طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 1ـ وصف 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. 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 الواجبات الفردية والتكليفات. الواجبات الجماعية. التعلم التعاوني. التعلم الذاتي. الحوار والمناقشة. الرحالت. المسرح. 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله. تقييم األعمال والواجبات والتكليفات. االختبارات المتنوعة. -افتراض مواقف تعليمية.
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د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 1ـ وصف 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. 2ـ إستراتيجيات 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. 3ـ طرق 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:
وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال :ال يوجد
.1
 .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 درجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
رقم
التقويم النهائي
المستحق
التقييم
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 املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجودأعضاء 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:

 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
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 المهارات اللغوية :زين كامل الخويسكي ،دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية2009 ،م. صالح علي فضالة :مهارات التدريس الصفي ،دار أسامة ،عمان ،األردن. مهارات القراءة قياس و تقويم ،مع نماذج اختبارات القراءة لتالميذ المدارس االبتدائية :ظبية سعيد السليطى،تقديم :حسن شحاتة ،الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع2002 ،م.

 2ـ المراجع األساسية:

 استخـدام أسـاليب التعلم التعاوني لتنمية مهــارات القـراءة لـدى طـالب المرحلـة الثـانويـة :مرفــت سعـــدعبـــد هللا ،جامعة الفيوم ،كلية التربية2003 ،م.
 تدريس وتقييم مهارات القراءة :ياسر الحيلوانى ،دار حنين للنشر والتوزيع2003 ،م. مهارات القراءة اإللكترونية وعالقتها بتطوير أساليب التفكير ،رؤية مستقبلية للتعليم فى مراحله العامة،فهيم مصطفى ،دار الفكر العربى للطباعة والنشر2008 ،م.
 القراءة التفاعلية :إدريس بلمليح ،دار توبقال للنشر2000 ،م. المفضليات  ،تحقيق  :أحمد محمد شاكر وعبد السالم محمد هارون  ،القاهرة  ،دار المعرف . -مقامات الحريري  ،بيروت  ،دار الكتب العلمية 2010 ،م .

 3ـ الكتب والمراجع الموصى بها:

 الكامل للمبرد؛ محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي ،أبو العباس ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،دار الفكر العربي.
 سحر البالغة وسر البراعة للثعالبي؛ عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي ،تحقيق :عبدالسالم الحوفي ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 -الرسائل السياسية :للجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني ،أبو عثمان ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت.

 4ـ المواد 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

 5ـ مواد تعلم أخرى:
ـ البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة.
 المكتبة الشاملة. جامع التراث.و ) املرافق املطلوبة
 1ـ المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبا ً توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته) 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. 3ـ مصادر أخرى:
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ـ مركز مصادر التعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم املقرر وعمليات 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. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئنة تندريس آخنر لننفسالمقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبننادل الخبننرات واآلراء علننى مسننتوى القسننم وعضننو هيئننة التنندريس مننع مننن يننناظرهم فنني المؤسسننات التعليميننةاألخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

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

