المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

مقررات المستوى الخامس
المستوى الخامس
رقم
301
015
325
344
354
362
375
386

رمز
دار
Eng
عرب
عرب
عرب
عرب
عرب
عرب

اسم المقرر
أصول علم اإلدارة
اللغة اإلنجليزية
نحو 5
بالغة  : 4علم المعاني ()1
أدب  : 4الشعر العربي الحديث
نقد أدبي 2
نصوص أدبية 5
مهارات لغوية  : 6الكتابة(:)2
الكتابة الوظيفية

م

الساعات
متطلب سابق

 224عرب
243عرب
253عرب
261عرب
274عرب
183عرب

3
4
2
3
2
3
3
2
 22ساعة

1

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

كلية العلوم اإلدارية والمالية
قسم العلوم اإلدارية

أصول علم اإلدارة (  301دار ـ  )3حتذف
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نموذج توصيف مقرر دراسي

المؤسسة :جامعة الملك خالد
الكلية/القسم  :كلية العلوم اإلدارية والمالية  /قسم العلوم اإلدارية.
أ)التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
 .1اسم ورمز المقرر الدراسي :أصول علم اإلدارة (  301دار.) 3 -
 .2عدد الساعات المعتمدة :ثالث ساعات.
 .3البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي .متطلب كلية.
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي :أستاذ متخصص من قسم اإلدارة.
 .5السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :المستوى الخامس.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت):ال يوجد.
 .7المتطلبات اآلنية لهذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد.
 .8موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:
 .9قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في ك ّل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف:
 -1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
ـ تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لإلدارة بشكل عام.
ـ تعريف الطالب ببيئة األعمال وفهم المتغيرات المحددة لها وعملية التكيف معها.
ـ تعريف الطالب بكيفية تحقيق أفضل استخدام ممكن للموارد المتاحة الحالية ،واتخاذ القرارات
على أسس علمية سليمة.
ـ تعريف الطالب بالمصطلحات الخاصة بالعملية اإلدارية والقدرة على تحليلها التحليل األمثل بما
يتوافق مع البيئة السعودية.
ـ تعريف الطالب كيفية احترام األنظمة ومساعدتهم على اكتساب وفهم أفضل المبادئ التي تحكم
أعمالهم الشخصية والتجارية.
استنتاج خصوصيات ومفاهيم العملية اإلدارية
فهم طبيعة العملية اإلدارية ( تخطيط ،تنظيم ،توجيه ،رقـابة).
إكساب الطالب القدرة على رؤية بيئة العمل رؤية متكاملة.
 -2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي:

ـ
ـ
ـ
ـ

إعداد الفصول على نظام البوربوينت.
تكليف الطالب بالرجوع إلى مراجع مساعدة.
تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالمساق.
استخدام البروجكتور لعرض بعض الشفافيات.

ـ استخدام الداتاشو في عرض المادة العلمية.
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ج) توصيف المقرر الدراسي:
 -1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد
األسابيع

ساعات
التدريس

قائمة الموضوعات
 1ـ ماهية اإلدارة

1

3

 2ـ أهمية اإلدارة والمستويات اإلدارية.

1

3

 3ـ مداخل دراسة اإلدارة.

1

3

 4ـ تحديد األهداف اإلدارية.

1

3

 5ـ مفاهيم ومبادئ التخطيط.

1

3

 6ـ إعداد الخطة اإلدارية.

1

3

 7ـ مفاهيم التنظيم والبناء التنظيمي.

1

3

 8ـ النماذج التنظيمية.

1

3

 9ـ وظيفة التوجيه.

1

3

 10ـ إدارة المرؤوسين والرؤساء.

1

3

 11ـ مفاهيم ومبادئ الرقابة اإلدارية

1

3

 12ـ عناصر وأساليب الرقابة اإلدارية

1

3

 13ـ عملية اتخاذ القرارات.

1

3

 14ـ حاالت عملية في اإلدارة ومراجعة شاملة

2

3

االختبارات

1

3

المحاضرة
 45ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية

أخرى

ال يوجد

ال
يوجد

 -3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً.

4

 45ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 -4تطوير نتائج التعلم في مختلف مجاالت التعلم
بيّن لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي:
 موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها.
 توصيف إلستراتيجيات التدريس المستخدمة في المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو
المهارات.
 الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي.

أ .أ ـ المعارف:
 -1توصيف للمعارف المراد اكتسابها:

* سوف يتعلم الطالب كيف يصبحون قادة أكفاء ينجزون أعمالهم ويحافظون عليها.
* سوف يكتسب الطالب كيف يستطيعون السيطرة على قدراتهم لتحقيق ما يريدون
في حياتهم.
* استنتاج خصوصيات ومفاهيم العملية اإلدارية.
*فهم طبيعة العملية اإلدارية ( تخطيط ،تنظيم ،توجيه ،رقـابة).
* إكساب الطالب القدرة على رؤية بيئة العمل رؤية متكاملة.
 -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:

ـ إعداد المادة العلمية على نظام البوربوينت.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مراجع مساعدة مرتبطة بالمادة العلمية.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالمقرر.
ـ إعداد أسئلة على الفصول واإلجابات النموذجية عليها.
 -3طرق تقويم المعارف المكتسبة:

ـ االختبارات الشهرية.
ـ االختبارات الشفهية.
ـ المقاالت اإلنشائية.
ب.

ـ الحاالت العملية والعصف الذهني.
ـ إعداد أبحاث وأوراق العمل.
ـ المحاضرة المدعمة بالحوار.

المهارات اإلدراكية:

 -1توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:

ـ إعداد طالب قادر على حل المشكالت التي تواجهه.
ـ تدريب الطالب على أمور حيوية ومهمة متعلقة بالمقرر.
ـ إعداد طالب قادر على مواكبة التطور العلمي.
ـ إعداد طالب قادر على مواكبة وفهم واستيعاب المقررات التي لها عالقة بالمقرر
الحالي.
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ـ إعداد طالب قادر على االعتماد على نفسه في النقد والتحليل.
 -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

ـ البروجكتور لعرض بعض الشفافيات.
ـ الداتاشو لعرض الموضوعات.
ـ البالك بورد لدفع الطالب إلى التعلم التفاعلي والتواصل اإللكتروني لتفعيل العملية
التعليمية.
ـ اإلنترنت لدفع الطالب إلى البحث عن دراسات ونماذج عملية محلية وعالمية.
 -3طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب:

ـ تحضير بعض أوراق العمل تتعلق بموضوع الدراسة.
ـ تحليل بعض العالقات التي لها صلة بالموضوع محل الدراسة.
ـ حل بعض النماذج والحاالت العملية.
ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:

ـ العمل التعاوني بين الطالب داخل وخارج القاعة ( العمل ضمن مجموعات ).
ـ التدريب على انجاز بعض األعمال المنفردة.
 -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 الواجبات الفردية والتكليفات. الواجبات الجماعية. التعلم التعاوني. التعلم الذاتي. الحوار والمناقشة. الرحالت. المسرح. تطبيق األنظمة واللوائح بدقة وعدالة. -3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب:
 المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله. تقييم األعمال والواجبات والتكليفات. االختبارات المتنوعة.د .مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
 -1توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال:
 -2القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد).
 -3القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي بمسؤولية.
 -4القدرة على استخدام أجهزة العرض.
 -5القدرة على االستفادة من منتديات الطالب على شبكة اإلنترنت في الجامعة.
 -6القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية.
القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع.
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 -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
 تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات. استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه. الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر. استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.صورة في ملف المقرر اإللكتروني (التعلم اإللكتروني).
 وضع محاضرات ُم ّ إحالة إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ. -3طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:
 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 النفسية (إن وجدت):
 -1توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب:
 -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
 -3طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب:
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
رقم التقييم
درجة التقويم
المستحق
النهائي
15
7
االختبار الفصلي ()1
1
15
13
االختبار الفصلي ()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
نهاية الفصل
االختبار النهائي
50
4

5

المجموع

100

د .الدعم الطالبي:
 -1تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب:
 المتابعة من رئاسة القسم. تحديد ساعات يومية لمقابلة الطالب. منح المساهمة الفعلية في اإلرشاد درجة مشجعة تضاف إلى رصيد األستاذ التقويمي ومايترتب عليه.
 منح حوافز لالنتظام في الساعات المكتبية. تهيئة الوسائل التي تجعل األستاذ يستفيد من وقته حين بقائه في المكتب.هـ .مصادر التعلم:
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 -1الكتب المقررة المطلوبة:
 اإلدارة – دراسة تحليلية للوظائف والقرارات اإلدارية ،الدكتور مدني عبد القادر عالقي ،مكتبة دارجدة  1426-هـ
 -2المراجع الرئيسة:
إدارة المنظمات – اتجاه شرطي – الدكتور حامد احمد رمضان بدر ،دار النهضة العربية – القاهرة –
أحدث طبعة.
 -3الكتب و المراجع التي يوصى بها (المجالت العلمية ،التقارير...،الخ)
 -4المراجع اإللكترونية ،مواقع اإلنترنت:

يحددها أستاذ المقرر للطالب .و

www.management.com

 -5مواد تعليمية أخرى:
البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي
األسطوانات المدمجة.
و .المرافق الالزمة:
بيّن متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات :
 -1المباني:
 قاعات المحاضرات المختبرات... -2مصادر الحاسب اآللي:
 -3مصادر أخرى:
ز .تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره
 -1إستراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :

ـ إعداد قائمة استقصاء من قبل اإلدارة موجهة إلى الطالب يتم تحليلها إحصائيا في نهاية
كل فصل دراسي.
-2إستراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم :

ـ استخدام نظام (( مقرري المواد )) بالنسبة للمقررات المشتركة التي يدرسها أكثر من
أستاذ.
 -3عمليات تطوير التدريس :

ـ االهتمام بالمراجع التي تدرس من حيث التحديث.
ـ االهتمام بالوسائل التعليمية التي تناسب كل مقرر من حيث طبيعته.
ـ انتقاء أفضل األساتذة والعمل على تدريبهم.
ـ العناية بعملية تقييم الطالب على مدار الفصل الدراسي.
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-4عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:
 -5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:

ـ الدراسة المستمرة للبيئة المحلية والعالمية لمعرفة الفرص التعليمية المتاحة.
ـ فتح قناة مع سوق العمل لمعرفة المتطلبات التي يجب تضمينها في المقررات.
موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

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

بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ
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COURSE SPECIFICATION
ENG 015

Basic English
Institution/ King Khalid University

College/ Faculty of Languages &Translation / The English Language Centre
A. Course Identification and General Information
1. Course title and code: Basic English, ENG-015

2. Credit hours: 4
Program(s)
which the course is offered.
4. Name of faculty member responsible3.for
the course:in
…………..
5. Level/year at which this course is offered: Level 5

Humanities, Shari' a and Administration

6. Pre-requisites for this course (if any): None
7. Co-requisites for this course (if any): None
8. Location if not on main campus :……………………..
B. Objectives
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Summary of the main learning outcomes for students enrolled in the course :


To develop the students' general proficiency in English



To communicate with others in classroom and outside of the classrooms



To acquire basic oral skills in English for beginners.



To acquire basic written skills in English for beginners.



To use the forms and constructions of basic grammatical structures.



To enhance students level of reading comprehension

2. Briefly describe any plans for developing and improving the course that are
being implemented.
For better Communicative English Competence ( CEC ) students should be given
chance to speak a lot whether in the class oriented activities or in some sort of
general participation, such as; quizzes, debates, recitation, involvement in publishing
articles, making wall magazines and so on.

C. Course Description:

1 -Topics to be Covered

Topic

No of
Weeks

13

Contact
hours

1- Unit 1
Reading:

3 weeks

12

3 weeks

12

Understanding reading structure, comprehension check,
finding general ideas, understanding reference.
Grammar:
There is/are, using some and any, simple present tense,
spelling rules.
Writing:
Making negatives
Speaking:
Using sentences with structures “There is/are” “There
isn’t/aren’t”, making sentences using content words.
2- Unit 2
Reading:
Understanding reading structure, comprehension check,
finding specific information, antonyms.
Grammar:
Simple present tense – revision, present continuous tense,
non-continuous verbs, spelling of verb –ing.
Writing:
Writing general and specific information.
Speaking:
Talking about places visited during holidays, making sentences
about tourism using the given words.
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3- Unit 3
Reading:

3 weeks

12

3 weeks

12

Finding the main idea, comprehension check, understanding
classification, understanding reference.
Grammar:
Countable and uncountable nouns, using a and an, using the,
using some and any, using much and many.
Writing:
Writing general heading for the given categories.
Filling in the classification chart using the given words.

4- Unit 4
Reading:
Comprehension check, understanding chronological order,
understanding reference.
Grammar:
Simple past tense, negatives and affirmatives, making
questions, past - time expressions, using ago.
Writing:
Tell the classmates about your daily schedule at university
Punctuation practice
Writing biographies
Speaking:
Talking about the present and past, using negatives and
yes/no questions in practical situations.
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5- Unit 5

3 weeks

12

Reading:
Comprehension check, understanding cause and effect,
synonyms and antonyms
Grammar:
Using because, using because of, using so and therefore, using
correct form of verb
Writing:
Writing about cause and effects

Revision

2 Course components (total contact hours per semester): 60 hours per semester

Lecture:

Tutorial:

Practical/Fieldwork
/Internship:

60 hours

Other:

3. Additional private study/learning hours expected for students per week: 2 Hours
4. Development of Learning Outcomes in Domains of Learning
a. Knowledge
(i) Description of the knowledge to be acquired
Fluency in reading
Understanding a general reading passage
Writing on different topics.
Acquiring the basic grammatical structures of English.

(ii) Teaching strategies to be used to develop that knowledge
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Lectures
Discussions
Questioning
Role play
Activities-based teaching
Writing Strategy : Guided, Controlled and Free
Reading Strategy : Silent reading, model reading, reading aloud and shared reading
Speaking strategy: Students will be given opportunities to speak

(iii) Methods of assessment of knowledge acquired:
Homework assignments
Quizzes, progress tests, final examination

b. Cognitive Skills
(i) Cognitive skills to be developed
The main cognitive skills to be developed in this course are:
a. Comprehension: At the end of the course students will be able:


to compare and contrast different types of facts,



to infer causes of various actions



to predict consequences



to understand a grammatical structure

b. Application: Students are expected:


to use the information in context



to use English language in their practical classes and real life situations

c. Analysis: Students will be able:


to identify different components of sentences



to correct the errors and mistakes



to organize parts



to see patterns
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d. Synthesis: Students will be able:


to use old ideas to create new ones



to relate knowledge from several areas



to generalize rules from the given examples

e. Evaluation: Students will be able:


assess the value of different types of ideas



discriminate between different types of grammatical structures

(ii) Teaching strategies to be used to develop these cognitive skills


Comprehension exercises



Correction of pronunciation



Group work for discussion, Pair work for practice



Communicative methods



Deductive/ Inductive teaching for grammar



Language games for practice of rules

(iii) Methods of assessment of students cognitive skills:
Homework assignments
Quizzes
Two Progress Tests
Final Examination Quizzes

c. Interpersonal Skills and Responsibility
(i) Description of the interpersonal skills and capacity to carry responsibility to be
developed
The ability to communicate in English
(ii) Teaching strategies to be used to develop these skills and abilities
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Pair and Group Work and Discussions
(iii) Methods of assessment of students interpersonal skills and capacity to carry
responsibility
Tests
Interviews

Presentations
d. Communication, Information Technology and Numerical Skills
(i)

Description of the skills to be developed in this domain.

Students will be encouraged to use internet, E-learning and different language learning
software.

(ii)

Teaching strategies to be used to develop these skills
Different types of extra-curricular activities are arranged.

(iii)

Methods of assessment of students numerical and communication skills
Self and Peer Evaluation
Student Presentation
Group work and Pair work in the class room
Quizzes

e. Psychomotor Skills (if applicable)
(i) Description of the psychomotor skills to be developed and the level of
performance required
(ii)

Teaching strategies to be used to develop these skills

(iii) Methods of assessment of students psychomotor skills
5. Schedule of Assessment Tasks for Students During the Semester
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Assessment

Assessment task (eg. essay, test, group project, Week due
examination etc.)

Proportion
of
Final
Assessmen
t

1

First progress test

6

25%

2

Second progress test

13

25%

3

Final Examination

16

50%

D. Student Support

1. Arrangements for availability of faculty for individual student consultations and
academic advice. (include amount of time faculty are available each week)
Faculty office hours and the Language Enhancement Program.

E. Learning Resources

1. Required Text(s)
Mazyad, Suleiman (2007) third edition , English for Academic Purposes, Najd Commercial
Printing Press. (Integrated)
2. Essential References

3- Recommended Books and Reference Material (Journals, Reports, etc) (Attach List)
4-.Electronic Materials, Web Sites etc
5- Other learning material
standards/regulations

such

as

computer-based

F. Facilities Required
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programs/CD,

professional

Indicate requirements for the course including size of classrooms and laboratories (i.e.
number of seats in classrooms and laboratories, extent of computer access etc.)
1. Accommodation (Lecture rooms, laboratories, etc.)
2. Computing resources
3. Other resources (specify --eg. If specific laboratory equipment is required, list requirements
or attach list)
G. Course Evaluation and Improvement Processes
1 Strategies for Obtaining Student Feedback on Effectiveness of Teaching

Surveys, face to face discussions
2 Other Strategies for Evaluation of Teaching by the Instructor or by the Department
3 Processes for Improvement of Teaching: Workshops

4. Processes for Verifying Standards of Student Achievement: Remarking of a sample of
assignments with a faculty member who is not teaching this course.
5. Describe the planning arrangements for periodically reviewing course effectiveness and
planning for improvement.

موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

بموجب القرار
هـ1437/9/2  في37/36/22/10

بموجب القرار
هـ1437/8/29  في1437/21/1
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المملكة العربية السعودية
كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

وزارة التعليم

حنو325( 5عرب 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 :نحو325( 5عرب 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 الخامس.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :نحو 224( 4عرب.)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
.2

 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
بيان أنواع التوابع.
الكشف عن الفروق الدقيقة بين هذه األنواع ،وبخاصة المتشابه منها.
شرح اإلتباع في جميع أنواع اإلعراب ،وبجميع العالمات األصلية والفرعية.
بيان حقيقة النعت ،والدالالت التي يفيدها في الجملة.
توضيح حقيقة التوكيد ،وأقسامه ،وألفاظ التوكيد المعنوي.
بيان حقيقة عطف البيان ،والتفريق بينه وبين أنواع التوابع إجماال.
شرح حقيقة البدل ،وأوجه التشابه واالختالف بين البدل ،وعطف البيان ،والنعت ،والتوكيد.
ذكر حروف العطف ،ومعانيها ،وإعرابها ،وإعراب ما بعدها.
صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
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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:
عدد األسابيع

الموضوع

ساعات
االتصال

(التوابع):
 -1أنواع التوابع.
 -2الفروق الدقيقة بين هذه األنواع ،وبخاصة المتشابه منها.
 -3اإلتباع في جميع أنواع اإلعراب ،وبجميع العالمات األصلية
والفرعية.
 -4إتباع المعرب المبني ،والعكس.
إتباع المعرب بعالمة فرعية معربا بعالمة أصلية،
-5
والعكس.
 -6حقيقة النعت ،والدالالت التي يفيدها في الجملة.
 -7التمييز بين الحقيقي من النعت والسببي.
 -8األمور التي يطابق فيها النعت بنوعيه المنعوت.
 -9تحويل النعت الحقيقي إلى سببي ،والعكس.
 -10األشياء التي ينعت بها.
 -11حكم تعدد النعت ،وقياسه على الخبر في هذا.
حكم قطع النعت ،وإعراب النعت المقطوع.
-12
 -13حكم حذف المنعوت ،وإقامة النعت مقامه ،وكذلك حذف
النعت.
 -14حكم الفصل بين النعت والمنعوت.
 -15حقيقة التوكيد ،وأقسامه.
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1
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1

2

1
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 -16ألفاظ التوكيد المعنوي.
 -17أمثلة من التأكيد بـ (النفس) و(العين) لجميع حاالت المؤكد.
 -18مواضع التوكيد ببقية ألفاظ التوكيد المعنوي.
 -19حكم توكيد النكرة توكيدا معنويا.
 -20حكم توكيد الضمير المتصل توكيدا معنويا.
 -21حقيقة التوكيد اللفظي وما يمكن أن يستعمله فيه.
 -22توكيد الضمير المتصل توكيدا لفظيا.
 -23الحروف الجوابية وغير الجوابية في توكيدها توكيدا لفظيا.
 -24حقيقة عطف البيان ،والتفريق بينه وبين أنواع التوابع
إجماال.
 -25التمييز بين عطف البيان ،والبدل المطابق.
علَما أو
 -26عالقة عطف البيان بكونه معرفة أو نكرة ،وكونه َ
غيره.
 -27ما يستثنى من قاعدة" :كل ما صح أن يعرب عطف بيان
أعرب بدال".
 -28حقيقة البدل ،وأوجه التشابه واالختالف بين البدل ،وعطف
البيان ،والنعت ،والتوكيد.
 -29أنواع البدل ،مع األمثلة.
 -30ما يقع فيه اإلبدال بين الظاهر والضمير ،والعكس.
 -31اإلبدال من اسم االستفهام واسم الشرط.
 -32حكم وقوع البدل في األفعال ،وفي الجمل.
 -33حروف العطف ،ومعانيها ،وإعرابها ،وإعراب ما بعدها.
 -34أحوال (حتى) :عاطفة ،وجارة صراحةً ،ومضمرا (أن)
بعدها ،وابتدائية.
 -35أنواع الضمير المتصل في حكم العطف عليه.
 -36عطف الماضي على المضارع ،والعكس ،واالسم على
الفعل المشبه للفعل ،والعكس.
نص شعري أو نثري طويل لتطبيق المفاهيم النحوية التي تعلمها
الطالب.
نص شعري أو نثري لتطبيق المفاهيم النحوية التي تعلمها
الطالب(.يراعى عدم التكرار).
االختبارات الفصلية.
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2
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2
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2
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2
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1

2
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على مدى الفصل

داخل
القاعة

على مدى الفصل

تكليف
منزلي

1

2

 .2مكونات المقرر:
المحاضرة

الدروس الخاصة

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
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أخرى

 30ساعة

ال يوجد

ال يوجد

ال
يوجد

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

معرفة الفروق الدقيقة بين هذه أنواع التوابع ،وبخاصة المتشابه منها.
شرح اإلتباع في جميع أنواع اإلعراب ،وبجميع العالمات األصلية والفرعية.
بيان حقيقة النعت ،والدالالت التي يفيدها في الجملة.
شرح التوكيد ،وأقسامه ،وألفاظ التوكيد المعنوي.
بيان حقيقة عطف البيان ،والتفريق بينه وبين أنواع التوابع إجماال.
معرفة البدل ،وأوجه التشابه واالختالف بين البدل ،وعطف البيان ،والنعت ،والتوكيد.
ذكر حروف العطف ،ومعانيها ،وإعرابها ،وإعراب ما بعدها.
 -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:
التطبيق على إتباع المعرب المبني ،والعكس ،وإتباع المعرب بعالمة فرعية معربا بعالمة
أصلية ،والعكس.
تطبيق حكم قطع النعت ،وإعراب النعت المقطوع.
التمثيل بأمثلة من التأكيد بـ (النفس) و(العين) لجميع حاالت المؤكد.
التمييز بين عطف البيان ،والبدل المطابق.
تمييز أنواع البدل ،مع األمثلة.
إعراب المعطوف بالحرف إعرابا سليما.
 -2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
المحاضرات.
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-

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.
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-

 -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات.
استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه.
استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.
صورة في ملف المقرر اإللكتروني (التعلم اإللكتروني).
وضع محاضرات ُم ّ
إحالة الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر.
إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ.
 -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية
(العددية):
المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله
تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات.
تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.

هـ .المهارات الحركية:
 .1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا
المجال :ال يوجد.
 .2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.

 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
رقم
درجة التقويم
المستحق
التقييم
النهائي
15
7
االختبار الفصلي()1
1
15
13
االختبار الفصلي()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
نهاية الفصل
االختبار النهائي
50
4
د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك :
-

متابعة رئيس القسم  ،ووحدة الجودة.
تفعيل اإلرشاد األكاديمي
تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب.
تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب
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هـ) مصادر التعلم:
 -1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ،ابن هشام األنصاري  ،تحقيق :محمد محيي الدين عبدالحميد  ،المكتبة العصرية 1417هـ 1996م.
التصريح بمضمون التوضيح  ،األزهري ،تحقيق :محمد باسل  ،دار الكتب العلمية ،بيروت،لبنان1421 ،هـ 2000 -م.
 -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 ،دارالتراث 1400 ،هـ 1980م.
 -3الكتب والمراجع الموصى بها :
 النحو الوافي  ،عباس حسن ،دار المعارف. النحو األساسي ،الدكتور محمد حماسة وآخرين ،دار الفكر العربى 1997،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.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.29

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 بصففة دوريفة مفع عضفو30

هيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
-

تبففادل الخبففرات واآلراء علففى مسففتوى القسف م وعضففو هيئففة التففدريس مففع مففن ينففاظرهم فففي
المؤسسات التعليمية األخرى.
ورش عمل ألستاذ المقرر.
لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية.
أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر.
المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.
موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

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

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

وزارة التعليم

بالغة  : 4علم املعاني( 344 ( )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 :بالغة  : 4علم المعاني( 344 ( )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 الخامس.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :بالغة : 3علم البيان ( 243 ( )2عرب ـ.)2
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في ك ّل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
 توضيح مفهوم علم المعاني ،وعالقته بعلم النحو ،وأهميته ،وأغراضه العامة. شرح مفهوم الخبر ،واإلنشاء والفرق بينهما. بيان مفهوم اإلسناد الخبري ،وأغراض الخبر ،وأضربه ،وصور خروجه عن مقتضىالظاهر وأسرارها.
 مناقشة أسلوب الذكر والحذف من حيث :صوره ،وأغراضه ،وخصوصياته البالغية في كلصورة.
 بيان أسلوب التقديم والتأخير من حيث :األصل فيه ،وصوره ،وأغراضها وأسرارهاوخصوصياتها البالغية مع تحليل نماذج منه.
 مناقشة أسلوب التعريف والتنكير من حيث :الفرق بينهما ،وطرق التعريف ،وصوره،وأغراض كل منها.
 الكشف عن أثر تعريف المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل أو تنكيرها في نصوص بليغة. .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.
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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

تعريف الطالب بالمقرر وأهدافه ومفرداته ومصادره ،وعالقة
المقرر بما سبق.
أوالً :مفهوم العلم وحدوده وثمرته:
 -1مفهوم علم المعاني.
 -2العالقة بين علم المعاني وعلم النحو.
-3أهمية علم المعاني في اللغة العربية.
 -4األغراض البالغية العامة لعلم المعاني.

1

3

ثانياً :أحوال اإلسناد الخبري:
 -1مفهوم الخبر (والفرق بينه وبين اإلنشاء) ،ونسبتاه وصدقه
وكذبه ،وأنواعه.
 -2مفهوم اإلسناد الخبري.
 -3أحوال اإلسناد (أغراض الخبر).
 -4أضرب الخبر (عند مجيء الكالم على مقتضى الظاهر) ،ولمن يساق
كل ضرب؟
 -5صور مجيء الكالم على خالف مقتضى الظاهر ،وأسرارها
البالغية.
 –6تحليل نصوص بليغة مختلفة يتضح فيها مخالفة الكالم
مقتضى الظاهر.

1

3

1

3
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 -7دالالت كل ٍ من االسمية والفعلية في الجملة العربية.
ثالثا – األساليب اإلنشائية:
 -1مفهوم اإلنشاء ،ونوعاه.
 -2التمييز بين نوعي اإلنشاء في الكالم.
 -3أنواع اإلنشاء الطلبي.
أ -األمر:
 مفهومه ،طرقه (صيغه) في الكالم. معاني األمر في العبارة العربية البليغة.ب – النهي:
 مفهومه ،طريقته (صيغته) في الكالم. معاني النهي في العبارة العربية البليغة. تحليل نصوص بليغة وردت فيها أساليب أمر ونهي.ج – االستفهام:
 مفهومه ،وأدواته. معاني أدوات االستفهام ،والفوارق بينها ،والمقصود بالتصوروالتصديق.
 موضع ال ُمستفهم عنه من األداة. التفريق بين االستفهام الحقيقي والمجازي. أغراض االستفهام المجازي. تحليل نصوص بليغة وردت فيها أساليب استفهامبنوعيه.
د  -التمني:
 مفهومه ،و أدواته ،وأغراضه. التفريق بين التمني والترجي. تحليل نصوص بليغة وردت فيها أساليب التمنيبأدواته المختلفة.
هـ  -النداء:
 مفهومه ،و أدواته ،وخصائص كل أداة. النداء الحقيقي والنداء المجازي. أغراض النداء المجازي. األغراض البالغية للنداء في بعض الشواهد البليغة. توظيف النداء توظيفا ً بليغا ً في عبارا ٍت أدبية.
 -4طرق اإلنشاء غير الطلبي (أساليبه).
 -5إعادة كتابة جم ٍل خبرية لتكونَ جمالً إنشائية ،والعكس.
رابعا :الذكر والحذف
 -1الذكر:
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1

3

1

3

1

3

1

3

ـ األغراض والخصوصيات البالغية لذكر المسند إليه.
 األغراض والخصوصيات البالغية لذكر المسند. األغراض والخصوصيات البالغية لذكر متعلقات الفعل. أهمية تكرار متعلقات الفعل. -2الحذف
 األغراض والخصوصيات البالغية لحذف المسندإليه(المبتدأـ الفاعل).
 األغراض والخصوصيات البالغية لحذف المسند. األغراض والخصوصيات البالغية لحذف متعلقات الفعل. األغراض والخصوصيات البالغية لحذف المفعول به. أسرار ذكر المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل ،وحذفها فينصوص بليغة.
 نماذج معبرة عن أثر الذكر والحذف في بناء المعنى فياألفعال.
خامساً :التقديم والتأخير
 -1الترتيب األصلي لبناء كل من الجملة االسمية والفعلية.
 -2األغراض البالغية المبنية على مخالفة األصل في ترتيب
ركني الجملة.
 -3أصالة الدرس النحوي في الوقوف على ترتيب التراكيب.
 -4التقديم و التأخير.
 األغراض البالغية لتقديم المسند إليه. األغراض البالغية لتقديم المسند. األغراض البالغية لتقديم متعلقات الفعل أو تأخيرها. -5أسرار ورود المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل في
مواضعها من السياق في نصوص بليغة.
 – 6نماذج معبرة عن أثر التقديم والتأخير في الداللة الكلية
للنص.
سادسا ً :التعريف والتنكير
 - 1الفرق بين المعرفة والنكرة ،وطرق التعريف.
 -2األغراض البالغية للتعريف باالسم الموصول.
 -3األغراض البالغية للتعريف باسم اإلشارة.
 - 4األغراض البالغية العامة للتعريف باأللف والالم.
 -5األغراض البالغية للتعريف باإلضافة.
 -6األغراض البالغية الخاصة لتعريف الخبر باأللف والالم.
 -7األغراض البالغية لتنكير المسند إليه والمسند.
 -8أثر تعريف المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل أو
تنكيرهما في نصوص بليغة.
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 -9نماذج معبرة عن أثر التعريف والتنكير في داللة النص
على المعنى.
نص شعري أو نثري طويل لتطبيق المفاهيم البالغية التي تعلمها الطالب.

على مدى الفصل

داخل
القاعة

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

على مدى الفصل

تكليف
منزلي

1

3

االختبارات الفصلية.

 .2مكونات المقرر:
المحاضرة

الدروس
الخاصة

 45ساعة ال يوجد

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو االمتياز لطلبة
التخصصات الصحية

أخرى

ال يوجد

ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 45ساعة 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 مفهوم علم المعاني ،وعالقته بعلم النحو ،وأهميته ،وأغراضه العامة.
معرفة مفهوم الخبر ،والفرق بينه وبين اإلنشاء ،ونسبتاه ،وصدقه ،وكذبه، ،وأنوعه.
معرفة مفهوم اإلسناد الخبري ،وأغراض الخبر ،وأضربه ،وصور وأسرار خروجه عن
مقتضى الظاهر.
معرفة اإلنشاء من حيث :مفهومه ،ونوعيه ،والفرق بينهما.
معرفة اإلنشاء الطلبي من حيث :المفهوم ،والصيغ ،واألدوات ومعانيها ،ومعانيه في العبارة
العربية.
معرفة طرق اإلنشاء الطلبي.
معرفة أسلوب الذكر والحذف من حيث :صوره ،وأغراضه وخصوصياته البالغية في كل
صورة.
معرفة أسلوب التقديم والتأخير من حيث :األصل فيه ،وصوره ،وأغراضها وأسرارها
وخصوصياتها البالغية
معرفة أسلوب التعريف والتنكير من حيث :الفرق بينهما ،وطرق التعريف ،وصوره،
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-

وأغراض كل منها
 -2إستراتيجبات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
المحاضرات النظرية.
الحوار والمناقشة.
المشروع.
ح ّل المشكالت.
التعلّم الذاتي.
التعلم التعاوني.
العصف الذهني.
األعمال الفردية والجماعية.
التكليفات الفردية والجماعية.
الواجبات الفردية والجماعية.
 -3طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
تقييم األعمال والتكليفات والواجبات.
تقييم المشاركات الشفهية.
االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.

ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
1ـ المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
-

تحليل نصوص بليغة مختلفة يتضح فيها مخالفة الكالم مقتضى الظاهر.
الكشف عن دالالت االسمية والفعلية في الجملة العربية.
تحليل نصوص بليغة وردت فيها أساليب :األمر والنهي واالستفهام والتمني والنداء.
توظيف ك ّل من هذه األساليب توظيفا بليغا في عبارات أدبية.
إعادة كتابة جمل خبرية لتكون جمال إنشائية والعكس.
ذكر نماذج على ذكر وحذف المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل ،والكشف عن أسرار
الذكر والحذف فيها.
تحليل نماذج معبرة عن أثر التقديم والتأخير في الداللة الكلية في النص.
الكشف عن أثر تعريف المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل أو تنكيرها في نصوص بليغة.
ذكر وتحليل نماذج معبرة عن أثر التعريف والتنكير في داللة النص على المعنى.
 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.
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 الواجبات التطبيقية الفردية والجماعية
 3ـ طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات التطبيقية. تقييم المشاركات الشفهية والعملية. 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.
 -2إستراتيجبات 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.
 -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.
 -2إستراتيجبات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
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-

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).
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 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
التقييم
التقويم النهائي
المستحق
15
7
االختبار الفصلي()1
1
15
13
االختبار الفصلي()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
نهاية الفصل
االختبار النهائي
50
4
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:
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 اإليضاح في علوم البالغة :الخطيب القزويني ،تحقيق إبراهيم شمس الدين ،دار الكتبالعلمية1424،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 ،جدة،
1414هـ ـ1992م.
أسرار البالغة ،عبد القاهر الجرجاني ،تحقيق /محمود محمد شاكر ،مكتبة الخانجي،
1991م.
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 اإلنترنت:

-

 موقع صوت العربية./http://www.voiceofarabic.net

 موقع اللغة العربية تعلما ً وتعليماً.http://uqu.edu.sa/page/ar/137158

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

 شبكة الفصيح لعلوم العربية.http://www.alfaseeh.com/vb/forum.php

 فنون اللغة العربية ومهاراتها. 5ـ مواد تعلم أخرى:
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 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 ( )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:
 .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 عضو42

هيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبادل الخبرات واآلراء على مستوى القسم وعضو هيئة التدريس مع من يناظرهم فيالمؤسسات التعليمية األخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

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

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

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

أدب: 4

الشعر العربي احلديث ( 354عرب 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 : 4الشعر العربي الحديث (354عرب 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 الخامس.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :أدب : 2الشعر العربي القديم( 253( )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:
 تحديد اإلطار الزمني لألدب في العصر الحديث والعوامل المؤثرة فيه. توضيح مالمح االتجاه اإلحيائي والرومانسي . الكشف عن أدب الم َهاجر واتجاهاته وخصائصه. بيان مظاهر التجديد والتجريب في الشعر بأشكاله المختلفة وأدب الطفل. التعريف بالمظاهر الفنية الحديثة (تداخل األجناس ،واالستدعاء ،والرمز ،واألسطورة) تحليل بعض نماذج الشعر الحديث. بيان أثر بعض األفكار العقدية األجنبية الوافدة في حركة الشعر في العصر الحديث. مناقشة ما دار بين النقاد حول حركة الشعر الحديث (الحداثة). .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.
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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

 -1اإلطار الزمني للعصر الحديث.
 -2العوامل التي أثرت في نهضة الشعر في المدة المدروسة
 -3االتجاه اإلحيائي في الشعر وإرهاصاته األولى ومراحل
البدايات والنضج عند بعض الشعراء.
 -4مالمح االتجاه المتأثر بالرومانسية الغربية في الشعر
والجماعات األدبية :جماعة الديوان ،وجماعة أبولو ،وغيرهما.
 -5أدب المهاجر الشمالية (الرابطة القلمية) ،والمهاجر الجنوبية
(العصبة األندلسية) ،والمهاجر الشرقية.
 -6مظاهر التجديد والتجريب :الشعر المسرحي ،شعر التفعيلة،
قصيدة النثر.
 -7المظاهر الفنية الحديثة :تداخل األجناس ،االستدعاء والرمز
واألسطورة ،أدب األطفال (شعره ونثره).
 -8أبرز الشعراء مع مراعاة مختلف االتجاهات ،ومختلف أنحاء
العالم العربي.
 -9أعمال ونماذج من الشعر العربي الحديث.
 -10المقارنة بين التجارب الشعرية الحديثة وما سبقها.
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1

2

1

2

 -11أثر بعض األفكار العقدية األجنبية الوافدة من الخارج في
حركة الشعر في العصر الحديث :وصوال فصعودا فهبوطا.
 -12نبذة عن ما دار من حوار بين النقاد حول حركة الشعر
الحديث (الحداثة)
االختبارات الفصلية.
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 .2مكونات المقرر:
المحاضرة

الدروس الخاصة

 30ساعة ال يوجد

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 اإلطار الزمني للشعر العربي الحديث الذي يمتد من بدايات النهضة الحديثة إلى وقتنا
المعاصر.
معرفة العوامل التي أثرت في نهضة األدب في العصر الحديث.
معرفة االتجاه اإلحيائي في الشعر وإرهاصاته األولى ،ومراحل البدايات والنضج عند بعض
الشعراء.
معرفة مالمح االتجاه المتأثر بالرومانسية الغربية في الشعر والجماعات األدبية :جماعة
الديوان ،وجماعة أبولو ،وغيرهما.
معرفة أدب المهاجر :الشمالية(الرابطة القلمية) ،والمهاجر الجنوبية (العصبة األندلسية)،
والمهاجر الشرقية.
معرفة مظاهر التجديد والتجريب في :الشعر المسرحي ،وشعر التفعيلة ،و قصيدة النثر.
معرفة المظاهر الفنية الحديثة من :تداخل األجناس ،و االستدعاء والرمز واألسطورة ،وأدب
األطفال(الشعر).
معرفة أبرز اتجاهات التجديد في القصيدة العربية الحديثة.
معرفة مظاهر التجريب في القصيدة الحديثة ومآالتها.
معرفة بعض نماذج الشعر الحديث.
معرفة المفاهيم والنظريات الحديثة وتطبيقها على النماذج الشعرية المدروسة.
معرفة التجارب الشعرية الحديثة وما سبقها.
معرفة أثر بعض األفكار العقدية األجنبية الوافدة من الخارج في حركة الشعر في العصر
الحديث :وصوال ،فصعودا ،فهبوطا.
معرفة نبذة عن ما دار من حوار بين النقاد حول حركة الشعر الحديث (الحداثة).
 2ـ إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
المحاضرات النظرية
الحوار والمناقشة.
التعلّم الذاتي.
التعلم التعاوني.
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-

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:
بيان اإلطار الزمني للشعر العربي الحديث الذي يمتد من بدايات النهضة الحديثة إلى وقتنا
المعاصر.
ذكر العوامل التي أثرت في نهضة األدب في العصر الحديث.
الكشف عن االتجاه اإلحيائي في الشعر وإرهاصاته األولى ومراحل البدايات والنضج عند
بعض الشعراء.
توضيح مالمح االتجاه المتأثر بالرومانسية الغربية في الشعر والجماعات األدبية :جماعة
الديوان ،وجماعة أبولو ،وغيرهما.
الكشف عن أدب المهاجر :الشمالي(الرابطة القلمية) ،والمهجر الجنوبي(العصبة األندلسية)،
والمهجر الشرقي.
بيان مظاهر التجديد والتجريب في :الشعر المسرحي ،وشعر التفعيلة ،و قصيدة النثر.
تمييزالمظاهر الفنية الحديثة من :تداخل األجناس ،و االستدعاء والرمز واألسطورة ،و أدب
األطفال(شعره ونثره).
كشف أبرز اتجاهات التجديد في القصيدة العربية الحديثة.
البحث في مظاهر التجريب في القصيدة الحديثة ومآالتها.
تحليل شيء من نماذج الشعر الحديث.
توظيف المفاهيم والنظريات الحديثة على النماذج الشعرية المدروسة.
المقارنة بين التجارب الشعرية الحديثة وما سبقها.
مناقشة أثر بعض األفكار العقدية األجنبية الوافدة من الخارج في حركة الشعر في العصر
الحديث :وصوال فصعودا فهبوطا.
 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:
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-

 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.

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.
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 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:
التقييم

طبيعة مهمة التقويم

1
2
3

األسبوع
المستحق

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

4

7
13
أثناء الفصل
نهاية الفصل

نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم
النهائي
15
15
20
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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:
-

اتجاهات الشعر العربي المعاصر ،إحسان عباس ،سلسلة عالم المعرفة ،الكويت ،فبراير-
1987م.
الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية ،عزالدين إسماعيل ،دار الفكر العربي،
القاهرة1978 ،م.
مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث ،إبراهيم الخليل ،دار المسيرة ،بيروت2003،م.
االتجاهات والحركات في األدب العربي الحديث .سلمى الخضراء الجيوسي ،ترجمة
عبدالواحد لؤلؤة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت2007،م.
في األدب الحديث ،عمر الدسوقي ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
الفنون األدبية الحديثة وأعالمها :أنيس المقدسي ،دار العلم للماليين ،بيروت2000 ،م.
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 -جماعة الديوان:محمد مصايف.

 .2المراجع األساسية:

-

األدب العربي الحديث :محمد صالح الشنطي ،دار األندلس ،حائل2005 ،م.
األدب العربي المعاصر :شوقي ضيف ،دار المعارف ،القاهرة1986 ،م.
عمر الدسوقي ،في األدب الحديث ،بيروت1966 ،م.
الفنون األدبية الحديثة و أعالمها :أنيس المقدسي1987 ،م.
جماعة الديوان :محمد مصايف ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية1985 ،م.
أدب المهجر ،صابر عبد الدايم يونس ،دار المعارف1993 ،م.
قضايا الشعر المعاصر ،نازك المالئكة ،دار العلم للماليين ،بيروت1983 ،م.
مدخل إلى األدب التفاعلي ،فاطمة البريكي ،المركز الثقافي العربي ،بيروت2006 ،م.
توظيف التقنية في الشعر السعودي ،عبد الرحمن المحسني ،نادي الباحة األدبي2010،م.
الدواوين الشعرية.

 .3الكتب والمراجع الموصى بها:

-

مجلة فصول.
مجلة عالمات.
مجلة الدراسات اللغوية
مجلة الرسالة.
مجلة نصوص.

 .4المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:

-

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

 .5مواد تعلم أخرى

ـ 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)51

 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 عضوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبادل الخبرات واآلراء على مستوى القسم وعضو هيئة التدريس مع من يناظرهم فيالمؤسسات التعليمية األخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية.52

 أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

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

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

وزارة التعليم

نقد أدبي 362( 2عرب ـ)3

54

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 :نقد أدبي 362 ( 2عرب ـ.)3
 .2الساعات المعتمدة :ثالث ساعات.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس في اللغة العربية
وآدابها.
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس المقرر :أستاذ متخصص من القسم.
 .5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :المستوى الخامس.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :نقد أدبي 361 ( 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 معالم التفكير النقدي عند العرب وطرائقهم في تذوق اإلبداع والحكم عليه. شرح مراحل تطور هذا النقد ،وأبرز المؤثرات التي تش ّكله وأبرز أعالمه. بيان مصطلحات النقد العربي القديم وأهم القضايا التي اشتغل بها. الكشف عن أصالة هذا النقد وخصوبة النقد العربي ،ومدى اإلفادة منه.معيارا أساسيًا من معاييره.
 شرح ارتباط النقد العربي بالبالغة العربية وكونهاً
 توضيح أثر اإلسالم في النقد العربي ومدى التزام النقاد بتصوراته العقدية. تحليل قدر من نصوص النقد العربي القديم ،والقضايا النقدية التي تضمنها. .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.
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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:
عدد األسابيع

الموضوع

ساعات
االتصال

النقد العربي القديم:
 -1معالم التفكير النقدي عند العرب وطرائقهم في تذوق
اإلبداع والحكم عليه.
 -2مراحل تطور هذا النقد ،وأبرز المؤثرات التي تش ّكله.
 -3أبرز أعالم النقد العربي ،وكتبهم ،ومناهجهم المختلفة
في تذوق النصوص وتحليلها.
 -4أبرز القضايا التي اشتغل بها هذا النقد ،وكانت محور
اهتمام النقاد وعنايتهم.
 -5مصطلحات النقد العربي والمراد بكل منها.
 -6بيان خصوبة النقد العربي ،ومدى اإلفادة منه ،بصفته
المصدر الرئيس في تشكيل نظرية النقد العربي
المعاصر.
 -7بيان أصالة هذا النقد وصدوره عن العقل والذوق
العربيين.
معيارا
 -8بيان ارتباط النقد العربي بالبالغة العربية وكونها
ً
أساسا ً من معاييره.
 -9اهتمام العلماء األوائل بالشعر العربي ،وبكونه المصدر
األول في وضع أصول النقد.
 -10أثر اإلسالم في النقد العربي ،ومدى التزام النقاد
بتصوراته العقدية.
 -11عرض قدر من نصوص النقد العربي القديم،
واستخراج ما تتضمنه من قضايا نقدية.
نصوص شعرية ونثرية لتطبيق المفاهيم التي تعلمها الطالب.
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على مدى الفصل

داخل

القاعة
نصوص شعرية ونثرية لتطبيق المفاهيم التي تعلمها الطالب.
(يراعى عدم التكرار).

على مدى الفصل

تكليف
منزلي

1

3

االختبارات الفصلية

 .2مكونات المقرر:
المحاضرة

 45ساعة

الدروس الخاصة

ال يوجد

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
أو االمتياز لطلبة التخصصات
الصحية

أخرى

ال يوجد

ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
ساعة 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 معالم التفكير النقدي عند العرب وطرائقهم في تذوق اإلبداع والحكم عليه.
معرفة مراحل تطور هذا النقد ،وأبرز المؤثرات التي تش ّكله.
معرفة أبرز أعالم النقد العربي ،وكتبهم ،ومناهجهم المختلفة في تذوق النصوص وتحليلها.
معرفة أبرز القضايا التي اشتغل بها هذا النقد ،وكانت محور اهتمام النقاد وعنايتهم.
معرفة مصطلحات النقد العربي القديم والمراد بكل منها.
معرفة مدى خصوبة النقد العربي ،ومدى اإلفادة منه.
معرفة أصالة هذا النقد وعالقته بالعقل والذوق العربيين.
معيارا أساسيًا من معاييره.
معرفة مدى ارتباط النقد العربي بالبالغة العربية وكونها
ً
معرفة اهتمام العلماء األوائل بالشعر العربي ،وبكونه المصدر األول في وضع أصول النقد.
معرفة أثر اإلسالم في النقد العربي ،ومدى التزام النقاد بتصوراته العقدية.
معرفة قدر من نصوص النقد العربي القديم ،وما تتضمنه من قضايا نقدية.
 2ـ إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
المحاضرات النظرية
الحوار والمناقشة.
التعلّم الذاتي.
التعلم التعاوني.
األعمال والتكليفات.
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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 للمؤثرات التي شكلت النقد العربي.
تمييز مناهج علماء النقد المختلفة في تذوق النصوص وتحليلها.
الكشف عن أبرز القضايا التي اشتغل بها هذا النقد ،وكانت محور اهتمام النقاد وعنايتهم.
الكشف عن أصالة النقد العربي و خصوبته ،ومدى اإلفادة منه.
معيارا أساسيًا من معاييره.
تحديد ارتباط النقد العربي بالبالغة العربية وكونها
ً
تحليل قدر من نصوص النقد العربي القديم ،وما تتضمنه من قضايا نقدية.
 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.
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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.
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 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
رقم
إلى درجة
المستحق
التقييم
التقويم النهائي
15
7
االختبار الفصلي()1
1
15
13
االختبار الفصلي()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
نهاية الفصل
االختبار النهائي
50
4
د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك:
-

متابعة رئيس القسم  ،ووحدة الجودة.
تفعيل اإلرشاد األكاديمي
تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب.
تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب

هـ) مصادر التعلم:

 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 تاريخ النقد األدبي عند العرب ،إحسان عباس ،دار الثقافة ،بيروت ط1983 ،4م. النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في األدب واللغة ،محمد مندور ،الهيئةالمصرية العامة للكتاب ،مكتبة األسرة ،القاهرة 2007م.
 مفهوم اإلبداع الفني في النقد العربي القديم ،مجدي أحمد توفيق ،الهيئة المصرية العامةللكتاب ،القاهرة2007 ،م.

 2ـ المراجع األساسية:
-

طبقات فحول الشعراء ،ابن سالم الجمحي ،تحقيق :محمود محمد شاكر ،دار المعارف،
مصر.
الشعر والشعراء ،ابن قتيبة ،تحقيق:أحمد محمد شاكر ،مطبعة عيسى البابي الحلبي،
1954م.
عيار الشعر ،ابن طباطبا العلوي ،تحقيق :عباس عبد الساتر ،مراجعة :نعيم زرزور ،دار
الكتب العلمية ،بيروت1982 ،م.
نقد الشعر ،قدامة بن جعفر ،تحقيق وتعليق :محمد عبدالمنعم خفاجي ،دار الكتب العلمية،
بيروت.
المفضليات ،المفضل الضبي ،تحقيق :أحمد محمد شاكر وعبدالسالم هارون ،دار
المعارف ،القاهرة.1994 ،
األصمعيات ،األصمعي ،تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسالم هارون ،بيروت لبنان.
الموازنة ،لآلمدي.
الوساطة بين المتنبي وخصومه ،القاضي الجرجاني(علي بن عبدالعزيز) ،تحقيق :محمد
أبو الفضل إبراهيم ،وعلي محمد البجاوي ،منشورات المكتبة العصرية ،بيروت.
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ابن رشيق القيرواني ،تحقيق :محمد محي الدين
عبدالحميد ،دار الجيل ،بيروت1981،م.

 3ـ الكتب والمراجع الموصى بها:
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مجالت كليات اآلداب.
مجلة فصول في النقد واألدب( مصر).
مجلة عالمات.
مجلة الرسالة.
مجلة التراث.
مجلة ألف ،الجامعة األمريكية بالقاهرة.
مجلة عالم الفكر الكويتية.
مجلة أقالم العراقية.
مجلة كتابات معاصرة.

 4ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
موقع ديوان العرب.
مكتبة المصطفي.
موقع الوراق.
موقع صوت العربية.
موقع لسان العرب.
موسوعة الشعر العربي.
ملتقي أهل اللغة.
شبكة األلوكة.
منتديات واتا الحضارية – قسم اآلداب والعلوم اإلنسانية.
مجالس الفصحى لعلوم اللغة العربية.

 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.
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى)61

 التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن
طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبادل الخبرات واآلراء على مستوى القسم وعضو هيئة التدريس مع من يناظرهم فيالمؤسسات التعليمية األخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات واألقسام المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس الكلية
موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ
 1437/21/1في 1437/8/29هـ
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المملكة العربية السعودية
كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

وزارة التعليم

نصوص أدبية375( : 5عرب 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 أدبية375( 5عرب 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 الخامس.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :نصوص أدبية374( 4عرب 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 الخطاب السردي وتوصيف مكوناته البنائية والداللية. الكشف عن دراسة مكونات الخطاب الحجاجي وآلياته. تحليل ودراسة بعض النماذج الخطابية والكتابية لفن الخطاب الحجاجي من الكتابات الحديثة. التعرف على المقالة ،وعالقتها باألدب الحديث. التعريف بالمنجز األدبي الحديث مثل :القصة ،والرواية ،والمسرحية ،وتعميق معرفته به. قراءة النصوص قراءة صحيحة . تحليل النصوص النثرية ونقدها والحكم عليها. .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
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ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
عدد األسابيع

ساعات
االتصال

الموضوع
الخطاب السردي وتوصيف مكوناته البنائية والداللية:

1

3

 -1البنائية:
 بنية الحكاية. الشخصية. الزمان. المكان. -2الداللية:
 الدينية. االجتماعية. السياسية. التاريخية.آليات إنتاج السرد في مختلف األجناس القصصية:

1

3

 اللغة. الراوي. الوصف.تدرس هذه الموضوعات من خالل بعض النماذج مثل رواية:
(موسم الهجرة إلى الشمال) للطيب صالح.
(دعاء الكروان) لطه حسين.
(الشهداء يعودون) للطاهر وطار.
1

أوال  -مكونات الخطاب الحجاجي:
 الحجاج البالغي. الحجاج المنطقي. الحجاج التداولي.65

3

ثانيا  -آليات إنتاجه:
 اإلخبار. التفسير. اإلقناع.تطبيق مفاهيمه اإلجرائية على األجناس األدبية التداولية.
التطبيق على بعض النماذج والنصوص التي عبر عنها فن الحجاج
مثل :المفاخرات ،والمنافرات ،والمناظرات ،والمحاسن ،والمساوئ.
دراسة بعض النماذج الخطابية والكتابية لفن الخطاب الحجاجي من
الكتابات الحديثة.

1

3

المقالة:

1

3

 عالقتها باألدب الحديث. أنواعها. فنونها. مع التطبيق على مقاالت مختارة ألهم الكتاب مثل:مصطفى صادق الرافعي في كتاب (وحي القلم).
عباس محمود العقاد في كتاب (مطالعات في الكتب والحياة).
القصة القصيرة:

1

 مفهومها. أنماطها. الفرق بينها وبين القصة واألقصوصة فنيًا.الرواية:

1

3

3

 التاريخ والنشأة. البناء الفني. مع إمكانية التحليل الفني لبعض الروايات مثل:وشيء من الخوف لثروت أباظة.
المراحل الفنية التي مرت بها الرواية في األدب العربي في العصر
الحديث التعريب والترجمة.

2

6

أنواع الرواية:

1

3

 الرواية التاريخية. الرواية االجتماعية. الرواية الواقعية.المسرحية:

1

 تاريخ الفن المسرحي.66

3

 الشكل الفني للمسرحية.األشكال الفنية للمسرحية الشعرية.

1

3

البنية الفنية للمسرحية الشعرية.
تحليل مسرحية (مجنون ليلى) ألحمد شوقي.

1

3

تحليل مسرحية(أهل الكهف ) لتوفيق الحكيم.

1

3

على مدى الفصل

تكليف منزلي

1

3

دراسة نصوص إضافية تمثل األنواع األدبية المحددة في هذا المقرر من خالل المداخل
المحددة في هذا المقرر( .يراعى عدم التكرار).

االختبارات الفصلية.

 .2مكونات المقرر:
المحاضرة
 45ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

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:
 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 الفنون النثرية التي برزت في العصر الحديث
بيان البناء الفني للمقالة في العصر الحديث.
شرح البناء الفني للرواية في العصر الحديث.
معرفة البناء الفني للقصة في العصر الحديث.
شرح البناء الفني للمسرحية في العصر الحديث.
معرفة المسرحية الشعرية والفرق بينها وبين المسرحية النثرية.
ذكر الطالب ألعالم األدب العربي في النثر الحديث ،وحياتهم وثقافاتهم واإللمام بنتاجهم
األدبي.
 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:
تحليل الخطاب السردي وتوصيف مكوناته البنائية والداللية.
استخدام آليات إنتاج السرد في مختلف األجناس القصصية.
التفريق مكونات الخطاب الحجاجي مثل :الحجاج البالغي ،الحجاج المنطقي ،الحجاج
التداولي.
الكشف عن آليات إنتاج الخطاب الحجاجي.
تمييز األجناس األدبية  :الخطابة  ،الكتابة ،المقالة ،القصة القصيرة ،الرواية ،المسرحية،
وأنماطها ،والفروق بينها.
 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.
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-

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.

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
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
التقييم
إلى درجة
المستحق
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1
2
3

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

4

7
13
أثناء الفصل
نهاية الفصل

التقويم النهائي
15
15
20
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د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب:
-

متابعة رئيس القسم  ،ووحدة الجودة.
تفعيل اإلرشاد األكاديمي
تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب.
تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب المحتاج لذلك:

هـ) مصادر التعلم:

 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
-

الروايات:
إحدى روايات نجيب الكيالني .يحددها أستاذ المقرر.
دعاء الكروان للدكتور طه حسين.
شيء من الخوف :ثروت أباظة.
المسرح النثري:
أهل الكهف :توفيق الحكيم.
براكسا أو مشكلة الحكم :توفيق الحكيم.
السلطان الحائر :توفيق الحكيم.
المسرح الشعري:
كليوباتر :أحمد شوقي.
عنترة :أحمد شوقي.
مجنون ليلى :أحمد شوقي.

 2ـ المراجع األساسية:
تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ،يمنى العيد ،دار الفارابي2010 ،م.
الحكاية والمتخيل :دراسة في السرد الروائي والقصصي ،فريد زاهي ،أفريقيا الشرق،
1991م.
إستراتيجيات الخطاب :عبد الهادي ظافر الشهري ،دار الكتاب الجديد المتحدة2004 ،م.
في تحليل الخطاب السردي :وجهة النظر والبعد الحجاجي ،محمد نجيب عمامي ،دار
المعرفة للنشر2009 ،م.
نظرية الرواية :دراسة لمناهج النقد االدبي في معالجة فن القصة :السيد إبراهيم ،دار قباء،
1998م.
القصة القصيرة :دراسة نصية لتطور الشكل الفني منذ النشأة حتى سنة  ،1952صالح
رزق ،مكتبة دار العلوم1984 ،م
المسرح العربي المعاصر :قضايا ورؤى و تجارب :عبد هللا أبو هيف ،اتحاد الكتاب
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-

-

العرب2002 ،م.
الحجاج في البالغة المعاصرة :بحث في بالغة النقد المعاصر ،طلبة ،محمد سالم محمد
االمين ،دار الكتاب الجديد المتحدة2008 ،م.
الخطاب و الحجاج :عزاوي ،أبو بكر .مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة و النشر و
التوزيع2010 ،
صالح فضل ،بالغة الخطاب وعلم النَّص ،عالم المعرفة ،ع  ،164أغسطس /آب،
1992م.
خطاب السرد :الرواية النسائية السعودية ،حسن نعمى ،النادي األدبي الثقافي بجدة،
2007م.

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

 5ـ مواد تعلم أخرى:

ـ 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:
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 -دائرة تلفزيونية مغلقة إذا كانت المحاضرة مشتركة بين الطالب والطالبات.

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 مفن الواجبفات أو االختبفارات بصففة دوريفة مفع عضفوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
-

تبففادل الخبففرات واآلراء علففى مسففتوى القسففم وعضففو هيئففة التففدريس مففع مففن ينففاظرهم فففي
المؤسسات التعليمية األخرى.
ورش عمل ألستاذ المقرر.
لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية.
أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر.
المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.
موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

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

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

وزارة التعليم

مهارات لغوية  : 6الكتابة( : )2الكتابة الوظيفية (386عرب ـ )2
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نموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم :اللغة العربية وآدابها.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اسم المقرر و رمزه :مهارات لغوية : 6الكتابة(: )2الكتابة الوظيفية (386عرب 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 الخامس.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :مهارات لغوية : 3الكتابة 1كتابة النصوص (183عرب ـ 2
).
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في ك ّل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
 شرح أصول كتابة الرسائل اإلدارية وأنواعها وألقابها وخطوات كتابتها. كتابة رسالة سليمة من األخطاء النحوية ،واإلمالئية ،واألسلوبية. شرح أصول كتابة التقارير وأنواعه وخطوات كتابته. كتابة تقرير سليم من األخطاء النحوية واإلمالئية واألسلوبية. .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.
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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:
عدد األسابيع

الموضوع

ساعات
االتصال

تمهيد:
1

تعريف الطالب بـ:
 المقرر وأهدافه. مفرداته. الطبيعة التطبيقية للمقرر.أوال :مفهوم الكتابة الوظيفية  ، ،خصائصها  ،أسسها أنواع الكتابة
الوظيفية
ثانيا – الكتابة الوظيفية:
-1










كتابة الرسائل اإلدارية:
( يوزع األستاذ على الطالب مجموعة ممثلة لألنماط السائدة
من الرسائل اإلدارية ،ويكلفهم بقراءتها والتأمل فى أساليبها
وفى الفروق القائمة بينها)
يقوم األستاذ مع الطالب بتحليل هذه الرسائل تحليال تطبيقيا من
الجوانب اآلتية:
اكتشاف أصول كتابة الرسائل اإلدارية.
تحديد األلقاب اإلدارية الرائجة.
اكتشاف أنواع الرسائل اإلدارية.
تحديد خطوات كتابة الرسالة اإلدارية.
يكلف األستاذ الطالب بكتابة رسالة من كل نمط من أنماط
الرسالة اإلدارية على أن يتحقق فيها ما يأتي:
أصول كتابة الرسالة اإلدارية من ناحية الشكل.
السالمة من األخطاء النحوية واإلمالئية واألسلوبية.
تطبيق القواعد اإلمالئية النحوية واألسلوبية في كتابة الرسالة.
يكلف األستاذ الطالب بتلخيص كل من تلك الرسائل اإلدارية
مع مراعاة العناصر اآلتية:
تحديد المعلومات األساسية والثانوية في النص.
تدوين المعلومات األساسية من النص.
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التعبير بأسلوبه عن المعلومات األساسية.
صياغة النص الجديد.
الموازنة بين حجم نص التلخيص والملخص.
كتابة التقرير:
(يوزع األستاذ على الطالب مجموعة ممثلة لألنماط السائدة من
التقارير ،ويكلفهم بقراءتها والتأمل فى أساليبها وفى الفروق
القائمة بينها)
يقوم األستاذ مع الطالب بتحليل هذه التقارير تحليال تطبيقيا من
الجوانب اآلتية:
اكتشاف أصول كتابة التقارير.
اكتشاف أنواع التقارير.
تحديد خطوات كتابة التقرير.
يكلف األستاذ الطالب بكتابة تقرير من كل نمط من أنماط
التقارير ،يتحقق فيه ما يأتي:
أصول كتابة التقارير من ناحية الشكل.
السالمة من األخطاء النحوية واإلمالئية واألسلوبية.
تطبيق القواعد اإلمالئية النحوية واألسلوبية في كتابة التقرير.
يكلف األستاذ الطالب بتلخيص كل من تلك التقارير مع مراعاة
العناصر اآلتية:
تحديد المعلومات األساسية والثانوية في النص.
تدوين المعلومات األساسية من النص.
التعبير بأسلوبه عن المعلومات األساسية.
صياغة النص الجديد.
الموازنة بين حجم نص التلخيص والملخص.

إعداد رسالة إدارية و تقرير و تلخيص تطبيقيا من قبل كل طالب.
االختبارات الفصلية.

2

1

1

4

2

2

على مدى الفصل

تكليف
منزلي

1

2

 .2مكونات المقرر:
المحاضرة
 30ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ال يوجد
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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 األلقاب اإلدارية الرائجة.
معرفة خطوات كتابة الرسالة اإلدارية.
معرفة خطوات كتابة التقرير.
معرفة أصول تلخيص كل من الرسالة والتقرير.
 2ـ إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
المحاضرة.
الحوار والمناقشة.
التعلم الذاتي.
التعلم التعاوني.
قراءة جهرية.
أوراق نشاط.
البحث العلمي.
مسابقات لغوية.
 3ـ طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
االختبارات التحصيلية.
االختبارات التحريرية.
االختبارات الشفوية.
المتابعة والمالحظة.
المناشط الكتابية.
المناشط الكالمية.
المواقف العلمية.
المقابلة.
المقاالت اإلنشائية.
اإللقاء والمناقشة وعرض األفكار.

ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
-

 1ـ المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
وضح المفاهيم المرتبطة بالرسالة اإلدارية
صياغة الرسالة الجديدة.
الموازنة بين حجم نص الرسالة والملخص.
توظيف أصول كتابة التقارير
التمييز بين أنواع التقارير المختلفة
 2ـ إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
أسلوب حل المشكالت.
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-

تالقي الحلول.
العصف الذهني لتمثل بعض قضايا الكتابة.
أسلوب التوسع والتدرج.
الحوارات المتبادلة.
األلغاز اللغوية.
 3ـ طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 التقويم المستمر. المناشط الكتابية. المناقشة والحوار داخل القاعة. -االختبارات التحريرية والشفوية

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:
التطبيق العملي.
التدريس من خالل مواقف علمية.
ورش عمل.
القيام بأدوار قيادية.
المناقشات الجماعية.
حلقات البحث.
 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل
المسؤولية:
المواقف العملية (طلب كتابة مقال ،إلقاء خطبة ،حوار ومحادثة ،إدارة الحديث في مجلس
حواري).
أنشطة ال صفية ،التمثيل في لقاءات ،الرحالت ،مسابقات ،أو أنشطة اجتماعية أخرى.

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.
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-

-

القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع.
 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
افتراض مواقف والكتابة فيها وإدارة حوارها بلغة عربية فصيحة.
مناقشة الطالب في الورقة التي يقدّمها ،وإبداء الملحوظات بشأنها ،وردّه عل هذه
الملحوظات.
شرح موضوع من موضوعات المقرر أمام الطالب وإجراء الحوار بشأنه.
إلقاء محاضرة علمية.
ممارسة دور المعلم.
إتاحة البرامج الحاسوبية ومواقع اإلنترنت ذوات العالقة للطالب وتدريبهم على اإلفادة منها
وتطبيقها على النصوص األدبية الشعرية.
 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 :ال يوجد.
.1
إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.2
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.

 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
التقييم
درجة التقويم
المستحق
النهائي
15
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 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.79

 -تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب

هـ) مصادر التعلم:

 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:

 الكتابة الوظيفية واإلبداعية :الدكتور ماهر شعبان عبد الباري ،دار المسيرة،2014م.
 تعليم القراءة والكتابة؛ أسسه وإجراءاته التربوية ،الدكتور سيد فهمي مكاويوالدكتور ماهر شعبان عبد الباري ،دار المسيرة2011 ،م.
 المهارات الكتابية من النشأة إلى التدريس ،الدكتور ماهر شعبان عبد الباري ،دارالمسيرة2010 ،م.

 2ـ المراجع األساسية:
 فن الكتابة والتعبير :الدكتور إسماعيل مسلم أبو العدوس ،والدكتور جميل محمد بنيعطا ،والدكتور عاطف فضل محمد ،دار المسيرة ،ط2015 ،2م.
 التحرير الكتابي اإلبداعي والوظيفي :الدكتور عاطف فضل محمد ،دار المسيرة،2012م.

 3ـ الكتب والمراجع الموصى بها:

 فن الكتابة والتعبير :الدكتور ابراهيم محمود خليل ،والدكتورة امتنان الصمادي ،ط،32014م.

 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:
 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 ً80

 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 مفن الواجبفات أو االختبفارات بصففة دوريفة مفع عضفوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبففادل الخبففرات واآلراء علففى مسففتوى القسففم وعضففو هيئففة التففدريس مففع مففن ينففاظرهم فففيالمؤسسات التعليمية األخرى.
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ورش عمل ألستاذ المقرر.
لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية.
أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر.
المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.
موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

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

بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ
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