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اسم المقرر
بحث التخرج
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تطبيقات نحوية ()1
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نصوص أدبية 6
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1

الساعات
متطلب سابق

326عرب
326عرب
345عرب
355عرب
375عرب
387عرب

2
2
3
2
2
2
3
2
3
 21ساعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

حبث التخرج ( 402عرب ـ )2

2

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 :بحث التخرج 402( -عرب 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 السابع.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في ك ّل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا على:
 التعريف بطرق البحث العلمي وتنمية المهارات األسلوبية والبحثية. تفعيل الجانب التطبيقي والممارسة. شرح الخطوات الرئيسة لكتابة البحث العلمي مرتبة ترتيبا زمنيًّا سليما. بيان الصعوبات التي يواجهها الطالب في مجال البحث. استعمال المصادر والمراجع وطريقة البحث فيها. شرح المراد بالتحقيق العلمي لكتب التراث المخطوطة. .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 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 توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
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ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
أوالً :مبادئ نظرية عامة في البحث العلمي:
 تعريف البحث وأقسامه.
 صفات الباحث.
 عناصر البحث العلمي.
 خطوات البحث وكتابته وترتيبه ،وعمل جدول الخطوات
الزمني.
 إلماحة عن طرائق تحقيق التراث.
ثانيًا  :الخطوات اإلجرائية:
 تسجيل موضوع بحث التخرج.
 اختيار الموضوع.
 وضع خطة البحث.
 تحديد أهم المصادر والمراجع.
 جمع المادة العلمية.
 تصنيف المادة.
 صياغة البحث وكتابته مسودة.
 كتابة مقدمة البحث وخاتمته.
 كتابة فهارس المصادر والمراجع والموضوعات.
 تبييض البحث وطباعته وتقديمه للمشرف.
ثالثا :متابعة أعمال الطالب في بحوثهم.
سا :مناقشة بحوث التخرج.
خام ً

عدد األسابيع

ساعات
االتصال
4

8

16

2
3

4
6

2

 .2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
الدروس الخاصة
المحاضرة
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ال يوجد
 30ساعة ال يوجد
 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع :ال يوجد.
.4

تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:

أ .المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
4

أخرى
ال يوجد

 معرفة معنى البحث العلمي وعناصره وإجراءاته الرئيسة مرتبة ترتيبا زمنيا صحيحا. معرفة المصادر والمراجع المتعلقة بموضوعه. معرفة كيفية ووسائل الوصول إلى المعلومات واإلفادة منها. -2إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرات الدراسية الحوار العلمي والتطبيقات. االطالع على نماذج مميزة في مجال التحقيق والتأليف. اختيار موضوعات في مجال التخصص. تنويع طرق التعلم :التعلم الذاتي. البحث العلمي. -3طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
 الحوار والمتابعة. النظر في توافر قواعد البحث العلمي وطرقه. مناقشة بحوث التخرج بالنظر إلى ( المتابعة والحضور-المادة العلمية -سالمة اللغة والتنظيم– جودة القراءة
والنطق – إيجابية الطالب في المناقشة ووضوح البحث عنده ).
 تقييم األعمال والتكليفات.ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 القدرة على تطبيق خطوات البحث العلمي وإجراءاته تطبيقا دقيقا  ،في عمل الهدف منه
التدريب وليس اإلضافة العلمية.
 التدرب العملي على البحث والتأليف.
 القدرة على مباشرة التطبيق العملي للجوانب النظرية.
 القدرة على العثور على المصادر والمراجع وخزائن المعلومات وعلى التعامل معها
واإلفادة منها.
 القدرة على استثمار المعرفة البحثية في معالجة بعض الظواهر والقضايا االجتماعية.
 -2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 التطبيقات. الوسائط اإللكترونية في العرض والسماع. الحوار المتبادل ،ومشاركة الطالب في صناعة المهارات اإلدراكية. -3طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 المتابعة المستمرة من خالل اللقاءات العلمية والتوجيه. المواقف العملية. مناقشة أعمال الطالب.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
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 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية
المطلوب تطويرها:
استثمار المعرفة النحوية واألدبية والبالغية في بناء عالقات شخصية والمحافظة عليها
بالبعد عن اللحن والخطأ في الحديث وتوظيف األساليب البالغية واألدبية الراقية.
اختيار الموضوعات ذوات الصلة بالقيم التراثية واالجتماعية.
توظيف المعرفة التخصصية في السمو باالتصال إلى درجة إيجابية.
 -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
التدريب العملي والتطبيق.
متابعة الطالب في العمل داخل مكتبات الجامعة.
مساعدة الطالب في استعمال المصادر والمراجع الرقمية اإللكترونية.
 -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
النقاش والحوار.
المواقف العملية البحثية( من خالل توجيه البحوث وتدوين الملحوظات ).
أنشطة غير صفية مثل :حضور دورات ودروس ومناقشة رسائل علمية وغير ذلك.

د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 استخدام البرامج الحاسوبية. الرقي بلغة الخطاب والكتابة. -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 استخدام الحاسوب. التدريب العملي على المهارة. استحضار المواقف المشابهة. المحاضرة والساعات المكتبية. -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية
(العددية):
 المالحظة والتقويم المستمر. استبانة رأي الطالب.هـ .المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة):
وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها
.1
في هذا المجال:
 طريقة التلقي واالستماع. ضبط االنفعاالت التي تظهر آثارها على المتكلم من غضب وحزن ورضا وتفاعلالمتكلم.
 اإلشارة والتعريف بالحركات المستحسنة وكذا المستهجنة حين يتكلم المتكلم.إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
.2
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المحاضرات الدراسية. التطبيق العملي. النماذج (القدوة)..3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
التقويم المستمر. رأي الطالب ـ مناقشات ـجلسات حوار مفتوحة. .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم (مثال :مقالة ،أو اختبار
التقييم
درجة التقويم
المستحق
قصير ،أو مشروع جماعي ،أو اختبار
النهائي
فصلي ...الخ)
%20
على مدى
المتابعة والحضور والمواقف العملية
1
الفصل
2

تقييم البحث المقدم
المادة العلمية وتطبيق قواعد البحث
سالمة اللغة والتنظيم
وضوح البحث في ذهن الطالب

أسبوع المناقشة

3

أداء الطالب خالل المناقشة
القراءة وسالمة النطق
أداء الطالب في المناقشة

خالل المناقشة

%30
%10
%10

%10
%20

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

 .1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان. منهج البحث األدبي للدكتور علي جواد الطاهر7

 .2المراجع األساسية (التي يجب إتاحتها للطالب للرجوع إليها):
 كتابة البحث العلمي صياغة جديدة للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان. كيف تكتب بحثا أو رسالة للدكتور أحمد شلبي. -البحث األدبي ،شوقي ضيف.

 .3الكتب والمراجع الموصى بها:
 مصادر ومراجع التخصص. نشرات المجامع اللغوية. -المصادر الرقمية.

 .4المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
 موقع صوت اللغة العربية. موقع الوراق. موقع اللغة العربية تعلما وتعليما. شبكة الفصيح. موقع د .سعيد المطرفي. فنون اللغة العربية ومهاراتها. موقع أهل التفسير. عجائب من اللغة العربية. .5مواد تعلم أخرى:
 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة. جامع التراث. المكتبة الشاملة.و ) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة. توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور– حاسب آليومستلزماته).
 -2أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. -3مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر تعلم
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 المستمر8

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

موافقة مجلس القسم

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

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

لغة : 6علم اللغة التطبيقي (416عرب ـ )2
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نموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم :اللغة العربية وآدابها.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اسم المقرر و رمزه :لغة  :6علم اللغة التطبيقي (416عرب 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 السابع.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :اللغة  :5علم الداللة (315عرب.)3-
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :المعامل الصوتية التعليمية  ،والبحثية.
 .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:
 التعريف بعلم اللغة التطبيقي :مفهومه ،وأهدافه وتاريخه ،ومجاالته. بيان أهم النظريات ،واالتجاهات الحديثة في تعليم اللغات ،وطرق اإلفادة منها في تعليم اللغةالعربية.
 شرح المهارات اللغوية األساسية ،وكيفية اكتساب ك ّل منها. التمييز بين أشهر طرائق تعليم اللغات ،واإلفادة منها في تعليم اللغة العربية. ذكر أهم أساليب تعليم اللغات ،واستعمالها في تعليم اللغة العربية. تطبيق أه ّم تقنيات تعليم اللغات في تعليم اللغة العربية. توضيح أهم وسائل القياس ،والتقويم ،وتصميم االختبارات اللغوية ،واستعمالها في اللغةالعربية.
 .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
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ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
أو ًال .علم اللغة التطبيقي :مفهومه ،وأهدافه وتاريخه ،ومجاالته:
ّ
 .1مفهوم علم اللغة التطبيقي وموضوعه ،وتاريخ نشأته.
 .2أهداف علم اللغة التطبيقي ،عالقته بالعلوم األخرى :اللغوية،
والتربوية ،واالجتماعية ،والنفسية  ...الخ.
 .3الفرق بين علم اللغة التطبيقي وعلم اللغة النظري( العام).
 .4مجاالت علم اللغة التطبيقي.
 .5أثر علم اللغة التطبيقي في مجال تعليم اللغة العربية ألهلها،
ولغير أهلها.
ثانيًا .أهم النظريات ،واالتجاهات الحديثة في تعليم اللغات ،واإلفادة
منها في تعليم اللغة العربية:
 .1النظرية السلوكيّة ،وأهم مبادئها ،واألسس التي تستند إليها،
وأثر هذه النظرية في تعليم اللغة العربية.
 .2النظرية المعرفية ،وأهم مبادئها واألسس التي تستند إليها ،وأثر
هذه النظرية في تعليم اللغة العربية .
 .3االتجاه التكاملي في تعليم اللغات ،وأبرز مميزاته وعيوبه،
وتطبيقاته في تعليم اللغة العربية.
 .4االتجاه المهاري في تعليم اللغات ،وأبرز مميزاته ،وعيوبه،
وتطبيقاته في تعليم اللغة العربية.
 .5االتجاه التواصلي في تعليم اللغات ،وأبرز مميزاته وعيوبه،
وتطبيقاته في تعليم اللغة العربية.
 .6االتجاه الوظيفي في تعليم اللغات ،وأبرز مميزاته وعيوبه،
وتطبيقاته في تعليم اللغة العربية.
 .7مراحل اكتساب الطفل للغة ،واإلفادة منها في تعليم اللغة.
 .8طرائق تعليم العربية لغير أبنائها.
ثالثًا  .المهارات اللغوية األساسية ،وكيفية اكتساب ك ّل منها:
 .1أهم المشكالت المتعلقة بالمهارات اللغوية األساسية ،وعالجها،
وطرق تعليمها.
 .2تعليم مهارات االستماع ،والفهم باستخدام األساليب ،والوسائل
المناسبة.
 .3تعليم مهارة التحدث باستخدام األساليب ،والوسائل المناسبة.
 .4تعليم مهارة القراءة باستخدام األساليب ،والوسائل المناسبة.
 .5تعليم مهارة الكتابة باستخدام األساليب ،والوسائل المناسبة.
رابعًا .أشهر طرائق تعليم اللغات ،واإلفادة منها في تعليم اللغة
العربية:
 .1طريقة القواعد ،والترجمة ،وأهم مزاياها ،وعيوبها .
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 .2الطريقة المباشرة ،وأهم مزاياها ،وعيوبها.
 .3الطريقة السمعية الشفهية ،وأهم مزاياها ،وعيوبها.
 .4الطريقة االتصالية ،وأهم مزاياها ،وعيوبها.
 .5الطريقة الصامتة ،وأهم مزاياها ،وعيوبها.
 .6طريقة القراءة ،وأهم مزاياها ،وعيوبها.
 .7الطريقة الطبيعية ،وأهم مزاياها ،وعيوبها.
 .8الطريقة االنتقائية(التكاملية) ،وأهم مزاياها ،وعيوبها.
 .9أشهر طرائق تعليم اللغة العربية المعروفة في العالم العربي،
كالطريقة الجزئية ،والطريقة الكلية ،والطريقة التوليفية ،وأهم
مزاياها ،وعيوبها.
سا .أهم أساليب تعليم اللغات ،واستعمالها في تعليم اللغة
خام ً
العربية:
 .1أسلوب التدريس باستخدام المجموعات ،وكيفية أدائه ،وأهم
إيجابياته ،وسلبياته ،واستعماله في التعليم.
 .2أسلوب لوحة الخبرة ،وكيفية أدائه ،وأهم إيجابياته وسلبياته،
واستعماله في التعليم.
 .3أسلوب القصة ،وكيفية أدائه ،وأهم إيجابياته وسلبياته،
واستعماله في التعليم.
 .4أسلوب القراءة بالطريقة المزدوجة ،وكيفية أدائها ،واستعماله
في التعليم.
 .5أسلوب البطاقة المدرسية ،وكيفية أدائه ،واستعماله في التعليم.
 .6أسلوب النموذج والمحاكاة في تعليم اللغة .
سا .أهم تقنيات تعليم اللغات ،واستعمالها في تعليم اللغة العربية:
ساد ً
 .1أهمية تقنيات تعليم اللغات ،ودورها في تعليم اللغة العربية.
 .2أهم القواعد واألسس في اختيار التقنيات في تعليم اللغة
العربية.
 .3أهم التقنيات الحديثة في تعليم اللغة العربية.
 .4أهم الوسائل التعليمية المعينة في تعليم اللغة العربية.
 .5الحاسوب ،والشبكة العنكبوتية ،واستعمالها في تعلم اللغة،
وتعليمها.
سابعًا .أهم وسائل القياس ،والتقويم ،وتصميم االختبارات اللغوية،
واستعمالها في اللغة العربية:
 .1التعريف بالقياس ،والتقويم ،واالختبار ،وأنواعها،
وخصائصها ،ووظائفها.
 .2الفرق بين االختبارات اللغوية ،والنفسية.
 .3أثر األهداف التربوية في عملية التقويم.
 .4معاني ثبات االختبار وصدقه ،وطريقة حسابهما ،والعوامل
المؤثرة فيهما ،وتفسيرهما.
 .5المبادئ العامة لبناء االختبارات بأنواعها ،وتحليل فقراتها،
ومزاياها ،وعيوبها.
 .6أهم االتجاهات النظرية السائدة في تقويم المهارات اللغوية،
كاالتجاه التقليدي ،واتجاه القياس النفسي ،والتركيبي ،واالتجاه
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التواصلي ،واالتجاه القائم على علمي اللغة النفسي
واالجتماعي.
 .7أهم االتجاهات التطبيقية السائدة في تقويم المهارات اللغوية.
 .8تطبيق تقويم االختبار اللغوي ،وتحديد مدى صدقه ،وثباته،
وسهولة القيام به.
 .9أنواع اختبارات الكفاية اللغوية ،كاختبار األجزاء المنفردة،
واختبار المهارات االندماجي ،واالختبارات االتصالية.
 .10أهم أشكال اختبارات الكفاية اللغوية.
 .11تطبيق االختبارات اللغوية بأنواعها ،واتجاهاتها في تعليم
اللغة العربية.
 .12أنماط االختبارات المناسبة لكل عنصر من عناصر اللغة،
ولكل مهارة من المهارات اللغوية في تعليم اللغة العربية.
 .13كيفية إعداد وإجراء اختبارات المهارات اللغوية ،وقياسها
لدى متعلمي العربية.
االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
الدروس الخاصة
المحاضرة
 30ساعة

ال يوجد

1

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

2

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 نشأة علم اللغة التطبيقي ،وصلته بالعلوم األخرى(اللغوية ،وغير اللغوية) . معرفة ما يقدمه علم اللغة التطبيقي في ميدان الكالم ،وتعليم اللغات اإلنسانية ،ومن بينهااللغة العربية.
 معرفة ما يقدمه علم اللغة التطبيقي في ميدان االتصال المتبادل( ازدواجيات اللسان –الترجمة وإستراتيجياتها).
 معرفة ما يقدمه علم اللغة التطبيقي في الميدان التربوي من نظريات ،وطرائق ،ومناهجمختلفة في تعليم اللغات.
 معرفة أهم المهارات اللغوية ،وكيفية اكتسابها. معرفة أفضل وسائل القياس ،والتقويم ،وإعداد االختبارات اللغوية ،واستعمالها في تعليماللغة العربية.
 معرفة أفضل التقنيات الحديثة ،وكيفية استعمالها في تعليم اللغات ،وفي تعليم اللغة العربية. معرفة الفرق بين تعلم اللغة واكتسابها – التحليل اللغوي المقارن – تحليل األخطاء ...الخ). 2ـ إستراتيجيات التعليم(التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرات النظرية14

-

الحوار والمناقشة.
التعلّم الذاتي.
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:
 بيان معطيات علم اللغة التطبيقي في تعليم اللغات. الكشف عن الميادين المختلفة التي يتجلى فيها علم اللغة التطبيقي . التمييز بين النظريات ،واألساليب ،واالتجاهات الحديثة في تعليم اللغات. شرح الطرائق المختلفة في تعليم اللغات. الكشف عن المشكالت المرتبطة بالمهارات اللغوية ،وعالجها. الكشف عن التقنيات الحديثة في تعليم اللغات ،ودورها الكبير في هذا المجال. 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.15

-

الحوار والمناقشة.
الرحالت.
المسرح.
تطبيق األنظمة واللوائح بدقة وعدالة.
 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل
المسؤولية:
المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.
تقييم األعمال والواجبات والتكليفات.
االختبارات المتنوعة.

د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية(العددية):
 1ـ وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد). القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي بمسؤولية. القدرة على استخدام أجهزة العرض. القدرة على االستفادة من منتديات الطالب على شبكة اإلنترنت في الجامعة. القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية. القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع. 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات. استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه. استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.صورة في ملف المقرر اإللكتروني(التعلم اإللكتروني).
 وضع محاضرات ُم ّ إحالة الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر. إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ. 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات
الحسابية(العددية):
 المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله. تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات. تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.هـ .المهارات الحركية:
 .1وصف للمهارات الحركية(مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا
المجال :ال يوجد.
 .2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
األسبوع المستحق نسبة الدرجة
طبيعة مهمة التقويم
رقم
إلى درجة
التقييم
التقويم النهائي
15
7
االختبار الفصلي()1
1
16

2
3

4

13
أثناء الفصل
نهاية الفصل

االختبار الفصلي()2
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
االختبار النهائي

15
20

50

د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك:
 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:

 .1الكتاب(الكتب) الرئيسة المطلوبة:
علم اللغة التطبيقي :د .عبده الراجحي :دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية.اللسانيات التطبيقية" :شارل بوتون" ،ترجمة د .قاسم المقداد  ،محمد رياض المصري (دارالوسيم :دمشق).
 .2المراجع األساسية:
 البيان ،والتبيين :الجاحظ  ،تحقيق األستاذ/عبد السالم هارون ،الطبعة الثانية ،دار الجيل،بيروت.
 اللغة العربية والتعليم :رؤية مستقبلية للتطوير ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوثاالستراتيجية2008 ،م.
 قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث :الوعر ،مازن  ،دار طالس للدرسات والترجمةوالنشر( ص .)556 -533
 .3الكتب والمراجع الموصى بها:
 الترجمة عبر الشبكة العالمية" :نظام حاسوبي مقترح للترجمة من وإلى العربية" ،مجلةجامعة الملك سعود ،اللغات والترجمة1426( ،هـ)
 مجلة أبحاث لسانية ،معهد الدراسات واألبحاث للتعريب ،الرباط. مجلة جامعة الملك سعود ،كلية اآلداب. مجلة عالم الفكر. المالمح األدائية عند الجاحظ في البيان والتبيين :الدكتور /عبد هللا ربيع محمود،1404هـ1984/م.
-

 .4المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
اضطرابات النطق والتخاطب -مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة:
pscdr.org.sa
ُّ
علوم اللغ ِة العَ َربِيّ ِة:
َ
شبكة الفَ ِ
صيحِ ِل ِ
www.alfaseeh.com
عيوب النطق ،ومشكالت التخاطب والكالم  -ديوان العرب:
diwanalarab.com
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 محاضرات فيديو حول اللسانيات الحاسوبية: http://alnajem.com/video/university/436_video.htm مدونة تخاطب: takhatub.blogspot.com اللسانيات المعرفية ضمن موقع علم النفس المعرفي: http://www.psy-cognitive.net/vb/f62.htmlc محاضرات فيديو حول اللسانيات الحاسوبية: http://alnajem.com/video/university/436_video.htm منتدى اللسانيات: lissaniat.net منتديات تخاطب :ملتقى اللسانيين ،واللغويين ،واألدباء ،والمثقفين: ta5atub.com -5مواد 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 تعلم.
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.18

 متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبادل الخبرات واآلراء على مستوى القسم وعضو هيئة التدريس مع من يناظرهم فيالمؤسسات التعليمية األخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

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

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

حنو427( 7عرب ـ )3

20

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 :نحو427( 7عرب 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 السابع.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :نحو 326( 6عرب.)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:
 ذكر أقسام العدد( :المفرد ،والمركب ،وألفاظ العقود) وبيان أحكام كل منها. عرض أحكام كنايات العدد. تحليل نظام الجملة الصغرى والكبرى ،وأركانهما. شرح الجمل التي ال محل لها من اإلعراب. بيان أشباه الجمل ،ومتعلقاتها. تحليل المصدر المنسبك من الموصوالت الحرفية وما بعدها ،واستعمالها (مبتدأ ،أو خبرا ،أو فاعال ،أومفعوال ،أو مضافا إليه ،وسادا مسد المفعولين).
 عرض أحكام جواب الشرط وجواب القسم. .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
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ج) وصف املقرر:
 1ـ مكونات المقرر:
المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
عدد األسابيع

الموضوع
أوال( .العدد وكناياته):
 -1أقسام العدد( :المفرد ،والمركب ،وألفاظ العقود).
 -2أحكام العدد والمعدود (التمييز) تذكيرا وتأنيثا في جميع أحواله.
 -3تمييز العدد ،وضبطه بالشكل ،وإعرابه.
 -4التفريق في االستعمال بين سبق العدد للمعدود وسبق المعدود للعدد.
 -5ما يُبنى من األعداد وما يُعرب.
 -6ضبط العدد بالشكل بحسب تنوعه ،وإعرابه إعرابا كامال.
 -7حقيقة العدد المركب وبناؤه على الفتح ،وما يستثنى من ذلك.
 -8استعمال العدد تابعا ومتبوعا ،ومراعاة اختالف طريقة الضبط بين التابع
والمتبوع.
 -9العدد (ثمانية) بحسب تنوعه :مفردا ومركبا ومعطوفا عليه ،وضبط آخره
بال َّ
شكل.
 -10ألفاظ العقود ،وأحكامها ،وإعرابها.
 -11صياغة األعداد أوصافا على وزن (فاعل) ،مع مراعاة أحكامها من حيث
التذكير والتأنيث.
 -12استعمال األعداد مفردة ومركبة ومعطوفا عليها.
 -13إدخال أداة التعريف (أل) على األعداد على اختالف أحوالها.
 -14قراءة األعداد الطويلة بطريقة صحيحة ،مع مراعاة المعدود واإلعراب
والتمييز.
 -15تأثير العوامل في العدد في أثناء الجملة ،ومراعاة موضعه منها.
 -16ألفاظ كنايات العدد.
 -17الموازنة بين (كم) االستفهامية و الخبرية في المعنى واإلعراب.
 -18تحويل (كم) االستفهامية إلى خبرية والعكس.
 -19التفريق بين (كم) و(كأ ِيّن).
 -20استعمال (كذا) كناية للعدد.
ثانيا( .تركيب الجملة):
 -1التفريق بين المفرد ،والمركب بجميع أنواعه ،والجملة.
 -2التفريق بين الجملة وشبهها ،وتقسيم الجملة إلى اسمية ،وفعلية.
 -3العناصر اإلسنادية والعناصر غير اإلسنادية في الجملة.
 -4معرفة ركني الجملة متصلين ومفترقين ،بالتقديم والتأخير والفصل بينهما ،من
خالل تطبيق فكرة اإلسناد.
 -5نظام الجملة الصغرى والكبرى،وأركانهما.
 -6العالقة بين الجمل.
 -7الوظيفة النحوية التى تؤديها عناصر الجملة في صور مختلفة ،ال في صور
جامدة.
 -8ما يحذف ويقدر في الجملة ،وتقدير الجملة كاملة.
 -9التطبيق العملي من خالل النصوص للعناصر التي يمكن حذفها وتقديرها.
 -10التقديم والتأخير في الجملة ،وترتيب الجملة على أصلها.
 -11استعمال الجملة وشبهها في موقع المفردات :خبرا ،حاال ،نعتا.
 -12تحويل الجمل وشبهها ما أمكن إلى مفردات ،والعكس.
 -13الجمل التى لها محل من اإلعراب ،ومحلها اإلعرابي.
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ساعات
االتصال

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

 -14الجمل التي ال محل لها من اإلعراب.
 -15أشباه الجمل ،ومتعلقاتها.
 -16التطبيق العملي من خالل نص من كتب اللغة لتعيين الجمل ،والتمييز بين ما
لها محل وما ليس لها محل منها ،وتفسير ذلك.
 -17الموصوالت الحرفية والموصوالت االسمية.
 -18المصدر المنسبك من الموصوالت الحرفية وما بعدها ،واستعمالها (مبتدأ ،أو
خبرا ،أو فاعال ،أو مفعوال ،أو مضافا إليه وسادا مسد المفعولين).
 -19تحويل المصادر الصريحة إلى مصادر مؤولة.
 -20تحويل المصادر المؤولة إلى مصادر صريحة.
 -21األلفاظ التي لها حق الصدارة ،وما يبنى على ذلك.
 -22األدوات الرابطة ،مثل :لوال ،لوما ،لما ،كلّما.
 -23جواب الشرط وجواب القسم.
 -24اقتران جواب الشرط بالفاء.
 -25اجتماع الشرط والقسم ،واالستغناء بجواب أحدهما عن جواب اآلخر.

1

3

1

3

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

على مدى الفصل

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

على مدى الفصل

داخل
القاعة
تكليف
منزلي
3

االختبارات الفصلية.
 . 2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
المحاضرة
 45ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

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

1
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:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة أقسام العدد( :المفرد ،والمركب ،وألفاظ العقود) وبيان أحكام كل منها. عرض أحكام كنايات العدد. شرح نظام الجملة الصغرى والكبرى ،وأركانهما. شرح الجمل التي ال محل لها من اإلعراب. بيان أشباه الجمل ،ومتعلقاتها. بيان المصدر المنسبك من الموصوالت الحرفية وما بعدها ،واستعمالها (مبتدأ ،أو خبرا ،أوفاعال ،أو مفعوال ،أو مضافا إليه ،وسادا مسد المفعولين).
 عرض أحكام جواب الشرط وجواب القسم. -2إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرات النظرية الحوار والمناقشة. التعلّم الذاتي.23

-

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

ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 تمييز أقسام العدد( :المفرد ،والمركب ،وألفاظ العقود) وبيان أحكام كل منها. تطبيق أحكام كنايات العدد. تحليل الجمل التي ال محل لها من اإلعراب. عرض أشباه الجمل ،ومتعلقاتها. مناقشة المصدر المنسبك من الموصوالت الحرفية وما بعدها ،واستعمالها (مبتدأ ،أو خبرا،أو فاعال ،أو مفعوال ،أو مضافا إليه ،وسادا مسد المفعولين).
 التمييز بين أحكام جواب الشرط وجواب القسم. -1إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات. الحوار والمناقشة. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني. الواجبات والتكليفات. -2طرق 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.24

-

المسرح.
تطبيق األنظمة واللوائح بدقة وعدالة.
 -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.
تقييم األعمال والواجبات والتكليفات.
االختبارات المتنوعة.

د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد). القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي بمسؤولية. القدرة على استخدام أجهزة العرض. القدرة على االستفادة من منتديات الطالب على شبكة اإلنترنت في الجامعة. القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية. القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع. -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات. استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه. استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.صورة في ملف المقرر اإللكتروني (التعلم اإللكتروني).
 وضع محاضرات ُم ّ إحالة الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر. إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ. -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية
(العددية):
 المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات. تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.هـ .المهارات الحركية:
 .1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا
المجال :ال يوجد.
 .2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى درجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
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
25

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

هـ) مصادر التعلم:

 -1الكتاب (الكتب ) الرئيسة المطلوبة:
 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ،ابن هشام األنصاري  ،تحقيق :محمد محيي الدين عبدالحميد
المكتبة العصرية 1417هـ1996 ،م.
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 :
شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،األشموني ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد  ،دارالكتاب 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 (الدوريات العلمية  ،التقارير ....الخ).
 النحو الوافي  ،عباس حسن ،دار المعارف. النحو األساسي ،الدكتور محمد حماسة وآخرين ،دار الفكر العربى1997،م. مجالت كليات اآلداب. مجالت وإصدارات المجامع اللغوية. توصيات الندوات والمؤتمرات في مجال اللغة العربية. -4المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ...الخ.
 شبكة الفصيح – منتديات النحو والصرف?http://www.alfaseeh.com /vb/furum display.php
 منتدى اللسانيات  /قسم علوم العربية من نحو وصرفhttp://www.lissaniat.com
 منتديات "واتا" الحضارية – قسم اآلداب والعلوم اإلنسانية.http://www.wata.cc
مجالس الفصحى لعلوم اللغة العربية وآدابها
http://www.alfusha.net
 - 5مواد تعلم أخرى:
 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث.26

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 تعلم.
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 عضفوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبففادل الخبففرات واآلراء علففى مسففتوى القسففم وعضففو هيئففة التففدريس مففع مففن ينففاظرهم فففيالمؤسسات التعليمية األخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية.27

 أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس الكلية
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ

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

تطبيقات حنوية (429( )1عرب ـ)2

29

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 :تطبيقات نحوية (429 ( )1عرب ـ.) 2
 .2الساعات المعتمدة :ساعتان.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها.
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس المقرر :أستاذ متخصص من القسم.
 .5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :المستوى السابع.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :نحو 326(6عرب.)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:
 تحليل األلفاظ تحليال نحويا صحيحا. تطبيق ما درسه نظريا على نماذج من النصوص العربية المتعددة. ممارسة القواعد النحوية كتابة وتحدثا وأداء لغويا. تمييز الصواب من الخطأ في تراكيب الجمل وصياغاتها. .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
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 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

عدد األسابيع

ساعا
ت
االت
صال
6
4

3
2
2
2
1

6
4
4
4
2

تحليل عشرين آية من سورة الكهف تحليال نحويا.
تحليل حديث النبي ــ صلى هللا عليه وسلم ــ "إنما األعمال بالنيات"...
تحليال نحويا.
تحليل عشرين بيتا من معلقة عمرو بن كلثوم تحليال نحويا.
تحليل عشرين بيتا من قصيدة (بانت سعاد) ،لكعب بن زهير تحليال نحويا.
للطغرائي تحليال نحويا.
تحليل عشرين بيتا من (المية العجم)
ّ
تحليل عشرين بيتا من سينية البحتري تحليال نحويا.
االختبارات الفصلية.

3
2

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

ال يوجد

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

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 30ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 .4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة أسس وقواعد التحليل التركيبي. -2إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرات النظرية الحوار والمناقشة. التعلّم الذاتي. التعلم التعاوني. األعمال والتكليفات. الواجبات. -3طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 تحليل األلفاظ تحليال نحويا صحيحا. تطبيق ما درسه نظريا على نماذج من النصوص العربية المتعددة.31

أخرى
ال يوجد

 ممارسة القواعد النحوية كتابة وتحدثا وأداء لغويا. تمييز الصواب من الخطأ في تراكيب الجمل وصياغاتها. -2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات. الحوار والمناقشة. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني. الواجبات والتكليفات. -3طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب
تطويرها:
 مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية. مهارة المرونة و ُح ْسن 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.32

-

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

هـ .المهارات الحركية :
 .1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
ال يوجد.
 .2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
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
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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 :
التدريبات اللغوية ،د .أحمد مختار عمر وآخرون ،جامعة الكويت ،د .ت.إعراب القرآن لمحي الدين الدرويش ،دار ابن كثير1992 ،م. -2المراجع األساسية:
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 شرح األشموني على ألفية ابن مالك  ،لألشموني ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1998 ،م.
 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ،البن عقيل ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد،دار التراث ،القاهرة1400 ،هـ ـ 1980م.
 -3الكتب والمراجع الموصى بها ( الدوريات العلمية ،التقارير ...إلخ) (يرفق قائمة بذلك):
 النحو الوافي ،لعباس حسن ،دار المعارف ،ط  ،3د .ت. النحو األساسي ،لمحمد عبد اللطيف حماسة وآخرين ،ذات السالسل ،الكويت1414 ،هـ ـ1990م.
 مجالت كليات اللغة وكليات اآلداب ومجالت المجامع اللغوية وإصداراتها وتوصياتالندوات والمؤتمرات اللغوية.
 -4المواد اإللكترونية و مواقع اإلنترنت:
 شبكة الفصيح منتديات النحو والصرف. صوت العربية.الوراق.
 َّ اللغة العربية تعلما ونطقا. -5مواد تعلم أخرى:
 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أواألنظمة.
 موسوعة النحو (قرص مضغوط). جامع التراث. المكتبة الشاملة.و) املرافق املطلوبة
 1ـ المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )20طالبا. 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 تعلم.
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:
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 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصففة دوريفة مفع عضفوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبففا دل الخبففرات واآلراء علففى مسففتوى القسففم وعضففو هيئففة التففدريس مففع مففن ينففاظرهم فففيالمؤسسات التعليمية األخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس الكلية
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ

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

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

بالغة  : 6تطبيقات بالغية( 446 ( )1عرب 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 :بالغة  : 6تطبيقات بالغية ( 446 ( )1عرب ـ.)2
 .2الساعات المعتمدة :ساعتان.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس في اللغة العربية
وآدابها.
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس المقرر :أستاذ متخصص من القسم.
 .5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :المستوى السابع.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :بالغة  : 5علم المعاني( 345 ( )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:
 شرح موجز لعلوم البالغة العربية ،وفنون تلك العلوم. تحليل النصوص النثرية والشعرية تحليال بالغيا عميقا يكشف عن األسرار والخصوصياتالبيانية في النص.
 الكشف عن التناسق بين مجموعة األساليب البالغية التي يشتمل عليها النص ،وعنالعالقات والروابط العميقة القائمة بينها وبين موضوعاتها.
النص جماليا  -ودالالتها المباشرة
 شرح األساليب واألدوات والصور من حيث :إثراءِّ
والضمنية وظواهرها الالفتة والروابط القائمة بينها.
 تحديد التباينات األساسية في األجناس األدبية. التمييز الموضوعي بين جيد الكالم ورديئه. .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
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ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
ج) وصف املقرر:
 – 1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها :
الموضوع
أوال ـ تمهيد
ـ تعريف الطالب بـ :
ـ المقرر وأهدافه .
ـ مفرداته
ـ الطبيعة التطبيقية للمقرر  ،وعالقته بالمقررات النظرية
السابقة خصوصا وبمعارف العربية عموما
ـ استحضار موجز مركز لعلوم البالغة العربية  ،وفنون تلك
العلوم تمهيدا لبدء إعمالها في التحليل البالغي للنصوص.
______________________________________
ثانيا ـ النصوص المقترحة للتحليل
 1ـ النصوص الشعرية
أ ـ معلقة امرئ القيس ؛ التي أولها :
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب ـ بعد االنتهاء من تحليل النص السابق يختار األستاذ واحدا من
النصوص األربعة التالية :
ـ معلقة زهير بن أبي سلمى ؛ التي أولها :
أمن أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم
ي ؛ التي أولها :
ـ قصيدة أبي ذؤيب الهذل ّ
أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع
ـ قصيدة الشنفرى ؛ التي أولها :
أال أ ّم عمرو أجمعت فاستقلت وما ودعت جيرانها إذ تولت
ـ قصيدة أوس بن حجر التي أولها :
ّ
إن الذي تحذرين قد وقعا
أيتها النفس أجملي جزعا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2ـ النصوص النثرية
أ ـ وصية حصن بن حذيفة لبنيه التي أولها :
" اسمعوا مني ما أوصيكم به  .ال يتكل آخركم على أولكم " ...
ب ـ خطبة قس بن ساعدة اإليادي التي أولها :
" أيّها الناس ! اسمعوا وعوا  ،وإذا وعيتم فانتفعوا " ...
ثالثا  :إجراءات التحليل
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عدد
األسابيع
1

ساعات االتصال
(اإلعطاء الفعلية)
2

4

8

4

8

3

6

يقوم األستاذ مع طالبه داخل القاعة باآلتي :
النص األول وما ال يقل عن
 1ـ تحليل ما ال يقل عن عشرين بيتا من
ّ
ي المختار ،وكل من النصين
خمسة عشربيتا من النص الشعر ّ
النثريين تحليال بالغيا تطبيقيا مستقصيا دقيقا كاشفا عن األساليب
البالغية التي اشتملت عليها تلك النصوص من حيث:
ـ تحديد األسلوب البالغي موضع التحليل وتحديد عناصره الجزئية.
ـ األسرار والخصوصيات واللطائف البالغية والفروق المعنوية
القائمة في ذلك األسلوب البالغي موضع التحليل.
ـ الصور ومصادرها وأنواعها  ،وعن آليات وأدوات رسمها.
ـ مدى التناسق بين مجموعة األساليب البالغية التي اشتمل عليها
النص  ،وعن العالقات والروابط العميقة القائمة بينها  ،وعن مدى
تناسقها مع المعاني ومع الموضوعات التي بنيت عليها.
النص جماليا ،
ـ أثر تلك األساليب واألدوات والصور في إثراء
ّ
وفي جودته البيانية .
ـ دالالت تلك األساليب واألدوات والصور البالغية على شخصية
الشاعر أو الناثر النفسية واالجتماعية .
ـ دالالت النص الضمنية على السياقات الخارجية ؛ اإلنسانية
االجتماعية والتاريخية والسياسية والثقافية والكونية المصاحبة .
ـ الظواهر األساسية ـ البالغية وغير البالغية الالفتة في األداء
الخاص للشاعر.
البياني
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص من قبل ك ّل طالب من خالل التكليف المنزلي.
 2ـ تحليل بقية
ّ
 3ـ الكشف الدقيق عن التباينات الالفتة بين النصين الشعريين من
حيث :
ـ الطابع األسلوبي الخاص بكل شاعر .
ـ الطابع التصويري الخاص بكل شاعر.
ـ منزع ك ّل من الشاعرين ومذهبه الشعري.
 4ـ الكشف الدقيق ـ من خالل السمات البالغية ـ عن التباينات
األساسية بين فني الخطب والوصايا .
 5ـ الكشف الدقيق عن التباينات بين األداء الشعري واألداء
النثري الجاهلي من خالل النصوص األربعة التي ت ّم تحليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعا  :االختبارات الشهرية.
 .2مكونات المقرر:
الدروس الخاصة
المحاضرة
 30ساعة

ال يوجد

2

4

1

2

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 الطبيعة التطبيقية للمقرر ،وعالقته بالمقررات النظرية السابقة خصوصا ،وبمعارفالعربية عموما.
 استذكار مركز لعلوم البالغة العربية ،وفنون تلك العلوم. معرفة أهمية فنون البالغة ودررها في تحليل النصوص وفي الكشف عن أسرارها ،وفيالحكم عليها وتقييمها.
 معرفة إجراءات التحليل البالغي للنصوص. 2ـ إستراتيجبات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرات النظرية. الحوار والمناقشة. المشروع. ح ّل المشكالت. التعلّم الذاتي. التعلم التعاوني. العصف الذهني. األعمال الفردية والجماعية. التكليفات الفردية والجماعية. الواجبات الفردية والجماعية. 3ـ طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 1ـ المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 تحليل النصوص النثرية والشعرية تحليال بالغيا تطبيقيا عميقا. تحديد األسلوب البالغي موضع التحليل وتحديد عناصره الجزئية. الكشف عن األسرار والخصوصيات واللطائف البالغية والفروق المعنوية والتصويريةالقائمة في األسلوب البالغي موضع التحليل.
 تحديد الصور الخيالية وأنواعها ،وآليات رسمها في النصوص وأدواتها. الكشف عن مدى التناسق بين مجموعة األساليب البالغية التي يشتمل عليها النص ،وعنالعالقات والروابط العميقة القائمة بينها ،وعن مدى تناسقها مع المعاني ومع الموضوعات
التي بنيت عليها.
النص جماليا ،وفي جودته البيانية.
 بيان أثر األساليب واألدوات والصور في إثراءِّ
 توضيح الدالالت المباشرة والضمنية لألساليب واألدوات والصور.40
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تعليل الظواهر األساسية -البالغية وغير البالغية -الالفتة في األداء البياني للشاعر.
الربط بين دالالت تلك األساليب واألدوات والصور البالغية وشخصية الشاعر النفسية
والثقافية واالجتماعية.
الكشف عن دالالت النص الضمنية على السياقات الخارجية؛ االجتماعية والتاريخية
والسياسية والعسكرية والثقافية والحضارية والكونية المصاحبة.
شرح التباينات الالفتة بين النصوص من حيث( :الطابع األسلوبي  .الطابع التصويري).
تحديد التباينات األساسية بين فني الخطب والوصايا.
توضيح الفرق بين أساليب وسمات النصوص الشعرية والنثرية.
التمييز الموضوعي بين جيد الكالم ورديئه.
 2ـ إستراتيجبات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
الحوار والمناقشة.
الرحالت الجماعية.
المسرح.
المشروع النظري والتطبيقي.
ح ّل المشكالت النظري والتطبيقي.
التعلّم الذاتي النظري والتطبيقي.
التعلم التعاوني النظري والتطبيقي.
األعمال النظرية والتطبيقية الفردية والجماعية.
التكليفات النظرية والتطبيقية الفردية والجماعية.
 3ـ طرق 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 إستراتيجبات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 الحوار والمناقشة. الرحالت الجماعية. المسرح. المشروع النظري والتطبيقي. ح ّل المشكالت النظري والتطبيقي. التعلّم الذاتي النظري والتطبيقي. التعلم التعاوني النظري والتطبيقي.41
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األعمال النظرية والتطبيقية الفردية والجماعية.
التكليفات النظرية والتطبيقية الفردية والجماعية.
 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل
المسؤولية:
المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.
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 إستراتيجبات 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).
 استخدام المحاضرات ال ُم ّ إحالة الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر. إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ. 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات
الحسابية (العددية):
 المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات. تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.هـ .المهارات الحركية
 .1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا
المجال :ال يوجد.
 .2إستراتيجبات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى درجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
التقييم
التقويم النهائي
المستحق
15
7
االختبار الفصلي()1
1
15
13
االختبار الفصلي()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
50
نهاية الفصل
االختبار النهائي
4
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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:
 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 ديوان امرئ القيس ،تحقيق  /محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الكتب العلمية1425 ،هـ2004م .
 ديوان زهير بن أبي سلمى ،تحقيق /علي حسن فاعور ،دار الكتب العلمية1408 ،هـ ـ1988م.
 ديوان الهذليين ،تحقيق /أحمد الزين و محمود أبو الوفا ،دار الكتب المصرية1408 ،هـ ـ1988م.
 ديوان أوس بن حجر ،تحقيق /محمد يوسف نجم ،دار بيروت1400 ،هـ ـ 1980م. ديوان الشنفرى ،دار الفكر العربي. جمهرة خطب العرب ،أحمد زكي صفوت ،المكتبة العلمية1356 ،هـ ـ 1937م. 2ـ المراجع األساسية :
 الشعر الجاهلي ،دراسة في منازع الشعراء ،د .محمد محمد أبو موسى ،مكتبة وهبة،2008م.
 الدراسات والبحوث النقدية واألدبية التطبيقية المنجزة حول كل من هذه النصوص. 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 وتعليما.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.43

 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 ( )20طالبا توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته) 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. 3ـ مصادر أخرى:
مركز مصادر تعلم.
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 عي نة مفن الواجبفات أو االختبفارات بصففة دوريفة مفع عضفوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
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 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبففادل الخبففرات واآلراء علففى مسففتوى القسففم وعضففو هيئففة التففدريس مففع مففن ينففاظرهم فففيالمؤسسات التعليمية األخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

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

بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها
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أدب : 6األدب السعودي (456عرب 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 : 6األدب السعودي (456عرب 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 السابع.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :أدب : 5النثر العربي (355عرب 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:
 توضيح الحركة األدبية التي سبقت توحيد المملكة العربية السعودية ،وأثر دعوة الشيخ محمدبن عبد الوهاب في األدب وسمات أدب تلك المرحلة وأبرز أعالمها.
 شرح بداية النهضة األدبية الحديثة في المملكة العربية السعودية ،وأهم المؤثرات فيها. بيان أهم الموضوعات واالتجاهات الفنية في الشعر السعودي وأبرز الشعراء من األجيالالمتعددة.
 الكشف عن نشأة األجناس األدبية (المقالة -الرواية السعودية القصة القصيرة – السيرةالذاتية – المسرحية – القصة القصيرة جدا).
 التعريف بالفنون األدبية األخرى وأعالم األدب في المملكة العربية السعودية ونماذج منأعمالهم.
 توضيح العالقة بين األدب العربي في المملكة العربية السعودية واألدب في بقية العالمالعربي ومظاهر التأثير والتأثر بينهما.
 .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:
الموضوع
 .1الحركة األدبية التي سبقت توحيد المملكة العربية
السعودية وأثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في
األدب وسمات أدب هذه المرحلة وأبرز أعالمها.
 .2بداية النهضة األدبية الحديثة في المملكة العربية
السعودية وأهم المؤثرات فيها.
 .3أهم الموضوعات واالتجاهات الفنية في الشعر وأبرز
الشعراء من األجيال المتعددة.
 .4نشأة المقالة وتطورها.
 .5نشأة الرواية وازدهارها.
 .6الفنون األدبية األخرى):القصة القصيرة – السيرة
الذاتية -المسرحية – القصة القصيرة جدا).
 .7بعض أعالم األدب في المملكة العربية السعودية ونماذج
من أعمالهم.
 .8العوامل المؤثرة في األدب في المملكة العربية السعودية
في مختلف مراحل تطوره.
 .9العالقة بين األدب العربي في المملكة العربية السعودية
واألدب العربي في البالد العربية األخرى وظواهر
التأثر والتأثير بينهما.
االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
الدروس الخاصة
المحاضرة
 30ساعة

ال يوجد

عدد األسابيع

ساعات
االتصال
4

1

2

3

6

1
2
2

2
4
4

1

2

1

2

1

2

1

2

2

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

أخرى
ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 30ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 4ـ تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 1ـ وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة الحركة األدبية التي سبقت توحيد المملكة العربية السعودية. معرفة أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في األدب ،وسمات أدب هذه المرحلة وأبرزأعالمها.
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-

معرفة بداية النهضة األدبية الحديثة في المملكة ،وأهم المؤثرات فيها.
معرفة أهم الموضوعات واالتجاهات الفنية في الشعر السعودي وأهم الشعراء.
معرفة نشأة المقالة وتطورها.
معرفة نشأة الرواية السعودية ،وازدهارها.
معرفة الفنون األدبية األخرى( :القصة القصيرة – السيرة الذاتية – المسرحية –
األقصوصة).
معرفة أشهر األعالم في األدب بالمملكة العربية السعودية ،وتحليل نماذج لهم .
معرفة العوامل المؤثرة في األدب في الملكة العربية السعودية في مختلف مراحل تطوره.
معرفة العالقة بين األدب العربي في المملكة العربية السعودية واألدب في بقية العالم العربي
ومظاهر التأثير والتأثر.
 2ـ إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
المحاضرات النظرية
الحوار والمناقشة.
التعلّم الذاتي.
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:
 توضيح الحركة األدبية التي سبقت توحيد المملكة العربية السعودية. شرح أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في األدب وسمات أدب هذه المرحلة وأبرزأعالمها.
 معرفة بداية النهضة األدبية الحديثة في المملكة ،وأهم المؤثرات فيها. بيان أهم الموضوعات واالتجاهات الفنية في الشعر السعودي وأهم الشعراء. توضيح نشأة المقالة وتطورها. الكشف عن نشأة الرواية السعودية ،وازدهارها. التعرف على الفنون األدبية المتعددة ( :القصة القصيرة – السيرة الذاتية – المسرحية –األقصوصة).
 تحليل نماذج ألشهر األعالم في األدب بالمملكة العربية السعودية. ذكر العوامل المؤثرة في األدب في الملكة العربية السعودية في مختلف مراحله. الربط بين األدب العربي في المملكة العربية السعودية واألدب في بقية العالم العربيومظاهر التأثير والتأثر.
 2ـ إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات. الحوار والمناقشة. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني.49

 الواجبات والتكليفات. 3ـ طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 1ـ وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية
المطلوب تطويرها:
 مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية. مهارة المرونة و ُحسْن التعامل. مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد. مهارة الحوار الفعال وآدابه. مهارة العمل في إطار الجماعة. مهارة قيادة فريق عمل. 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 الواجبات الفردية والتكليفات. الواجبات الجماعية. التعلم التعاوني. التعلم الذاتي. الحوار والمناقشة. الرحالت. المسرح. 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل
المسؤولية:
 المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله. تقييم األعمال والواجبات والتكليفات. االختبارات المتنوعة.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.50

-

إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ.
 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات
الحسابية (العددية):
المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله
تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات.
تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.

هـ .المهارات الحركية:
 .1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا
المجال :ال يوجد.
 .2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
التقييم
درجة التقويم
المستحق
النهائي
15
7
االختبار الفصلي()1
1
15
13
االختبار الفصلي()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
نهاية الفصل
االختبار النهائي
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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:

 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة :
-

في األدب العربي السعودي ،محمد صالح الشنطي ،دار األندلس ،حائل.
الشعر في الجزيرة العربية نجد والحجاز واألحساء والقطيف خالل قرنين 1150هـ-
 ،1350د.عبد هللا الحامد ،الرياض ،دار الكتاب السعودي1414 ،هـ1993 /م.
الحركة األدبية في المملكة العربية السعودية ،بكري شيخ أمين ،دار العلم للماليين ،بيروت،
1393هـ.
األدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد ،إبراهيم الفوزان ،مكتبة الخانجي،
القاهرة1981،م.
الحياة الفكرية واألدبية بجنوبي البالد السعودية ،عبد هللا أبو داهش ،دار األصالة ،الرياض،
1982م.
شعر التفعيلة في السعودية من البنية إلى الداللة  ،عبد الرحمن المحسني ،نادي أبها األدبي،
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1431هـ
 فن القصة في األدب السعودي ،منصور الحازمي ،دار العلوم ،الرياض1981 ،م. صورة المجتمع في الرواية السعودية  ،محمد أبو ملحة ،نادي أبها األدبي. -المقالة في األدب السعودي ،محمد العوين ،دار العلوم ،الرياض2005 ،م.

 2ـ المراجع األساسية:

-

التيارات األدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية ،عبد هللا عبد الجبار ،دار الفرقان،
الرياض2008 ،م .
النثر األدبي في المملكة العربية السعودية ،محمد عبد الرحمن الشامخ ،دار العلوم للطباعة
والنشر ،الرياض1403 ،هـ.
حركات التجديد في الشعر السعودي ،عثمان الصوينع ،مطابع الفرزدق1408 ،هـ.
الرواية في المملكة العربية السعودية  ،سلطان القحطاني ،مطابع الصفحات الذهبية،
الرياض1418 ،هـ
البناء الفني في الرواية السعودية ،حسن حجاب الحازمي ،نادي جازان األدبي 1427هـ.

 3ـ الكتب والمراجع الموصى بها :

-

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

 4ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت :

-

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

 5ـ مواد تعلم أخرى

 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث. موسوعة الشعر العربي. مكتبة األدب العربي.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.52

 3ـ مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر تعلم.
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. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس الكلية
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ

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

53

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

نصوص أدبية476( 6عرب 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 :نصوص أدبية476( 6عرب 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 السابع.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :نصوص أدبية475( 5عرب 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 أهم المناهج األدبية والفنية التي تناولت نصوص الشعر الحديث. التعريف بالمناهج :التاريخي ،النفسي ،السيميائي ،األسلوبي ،الرمزي. تطبيق كل من المناهج ( التاريخي ،والنفسي ،والسيميائي ،واألسلوبي ،والرمزي) علىنصوص ونماذج متنوعة من الشعر الحديث.
 الكشف عن مظاهر التجريب في القصيدة الحديثة ومآالتها. توظيف المفاهيم والنظريات الحديثة في النماذج الشعرية المدروسة. .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
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ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

عدد األسابيع

ساعات
االتصال
3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1
1

3
3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

على مدى الفصل

تكليف منزلي

1

3

المناهج المناسبة لتحليل النص :
المنهج التاريخي:
 النص المدروس (طيف سمير) للشاعر محمود ساميالبارودي.
المنهج النفسي:
 سينية شوقي التي يعارض فيها البحتري.المنهج السيميائي:
 يدرس المنهج من خالل قصيد (غريب على الخليج) للشاعربدر شاكر السياب.
المنهج األسلوبي:
 قصيدة (ابتسم ) للشاعر المهجري إيليا أبي ماضي.المنهج الرمزي:
 قصيدة األرض للشاعر الفلسطيني محمود درويش.المنهج البنيوي:
 تحليل قصيدة الشاعر عبد هللا البردوني (أبو تمام وعروبةاليوم)
أبرز الظواهر في شعر المحافظين:
 االرتباط بقضايا المجتمع. المحافظة على عمود الشعر العربي.قصيدة اللغة العربية تنعي َّ
حظها لحافظ إبراهيم.
أبرز الظواهر في شعر المجددين في مختلف االتجاهات الفنية:
أوال :االتجاه الوجداني ويدرس فيها نص ألبرز شعراء مدرسة
المجددين مثل :العقاد أو شكري أو المازني.
ثانيا :شعراء المهاجر ويتم تحليل قصيدة الطالسم لجبران خليل
جبران.
ثالثا :شعراء جماعة أبوللو وتتم دراسة قصيدة (خواطر
الغروب) للشاعر إبراهيم ناجي.
رابعا :مدرسة الشعر الحر ويتعرف عليها من خالل قصيدة
(أحالم الفارس القديم) للشاعر صالح عبدالصبور.
تحليل قصيدة يا فدى ناظريك للشاعر غازي القصيبي من ديوان
(يا فدى ناظريك).
تحليل قصيدة طوق الياسمين وذلك في إطار ما بعد مدرسة
الشعر الحر للشاعر نزار قباني.
دراسة نصوص إضافية باالعتماد على المناهج المحددة في هذا المقرر.
(يراعى عدم التكرار).

1

االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
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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 أهم المناهج الفنية والنقدية لدراسة النصوص األدبية في العصر الحديث. بيان حركة تطور النصوص في العصر الحديث. شرح المعطيات الفنية للنص الحديث واختالفها عن النص القديم وفق القراءة النقدية. معرفة الطالب بأعالم األدب العربي شعره ونثره  ،وحياتهم وثقافاتهم واإللمام بنتاجهماألدبي.
 التعرف على القيم األدبية واإلنسانية اإليجابية التي يدعو إليها األدب العربي. 2ـ إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرات النظرية الحوار والمناقشة. التعلّم الذاتي. 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:
 التطبيق على كل من المناهج ( التاريخي ،والنفسي ،والسيميائي ،واألسلوبي ،والرمزي)، التطبيق على نصوص ونماذج متنوعة من الشعر الحديث. ربط النصوص بالمناسبات والمواقف المختلفة. كشف أبرز اتجاهات التجديد في القصيدة العربية الحديثة. الكشف عن مظاهر التجريب في القصيدة الحديثة ومآالتها. توظيف المفاهيم والنظريات الحديثة في النماذج الشعرية المدروسة. 2ـ إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات. الحوار والمناقشة. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني. الواجبات والتكليفات.57

 3ـ طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 1ـ وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية
المطلوب تطويرها:
 مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية. مهارة المرونة و ُحسْن التعامل. مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد. مهارة الحوار الفعال وآدابه. مهارة العمل في إطار الجماعة. مهارة قيادة فريق عمل. 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 الواجبات الفردية والتكليفات. الواجبات الجماعية. التعلم التعاوني. التعلم الذاتي. الحوار والمناقشة. الرحالت. المسرح. 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل
المسؤولية:
 المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله. تقييم األعمال والواجبات والتكليفات. االختبارات المتنوعة.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.58

 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:
األسبوع المستحق نسبة الدرجة إلى درجة
طبيعة مهمة التقويم
التقييم
التقويم النهائي
15
7
االختبار الفصلي()1
1
15
13
االختبار الفصلي()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
نهاية الفصل
االختبار النهائي
50
4
د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك:
 متابعة رئيس القسم  ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي. تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب. -تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.

هـ) مصادر التعلم:

 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:

-

ديوان محمود سامي البارودي ،حققه وضبط وشرحه علي الجارم ومحمد شفيق معروف،
دار العودة1998 ،م.
ديوان البحتري :تحقيق حسن كامل الصيرفي ،نشر دار المعارف ،الطبعة الثالثة.
الشوقيات ،أحمد شوقي ،دار العودة ،بيروت.
األعمال الكاملة بدر شاكر السياب ،دار العودة ،بيروت.
األعمال الكاملة إيليا أبو ماضي ،مكتبة المدينة2013 ،م.
األعمال الكاملة محمود درويش ،دار العودة.
األعمال الكاملة عبد هللا البردوني ،دار العودة.
ديوان حافظ إبراهيم ،دار الفكر العربي للطباعة والنشر 2003 ،م.
األعمال الكاملة للعقاد ،دار الكتاب اللبناني2012 ،م.

 2ـ الكتب والمراجع األساسية الموصى بها :
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 األعمال الكاملة للمازني تحقيق نشأت المصري ،مكتبة جزيرة الورد2009 ،م. األعمال الكاملة عبد الرحمن شكري :قدم لها فاروق شوشة ،المجلس األعلى للثقافة،القاهرة 2000م.
 األعمال الكاملة جبران خليل جبران ،دار صادر ،بيروت2009 ،م. شعر إبراهيم ناجي األعمال الكاملة ،دار الشروق ،الطبعة الرابع. غازي القصيبي ،يا فدى ناظريك ،العبيكان ،ط2003 ،2م. األعمال الشعرية الكاملة نزار قباني ،منشورات دار نزار قباني2006 ،م.دراسة النص الشعري ،د .عبده بدوي.

 3ـ مراجع موصى بها :
-

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

 4ـ ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:

-

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

 5ـ مواد تعلم أخرى:

 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث. موسوعة الشعر العربي. مكتبة األدب العربي.و ) املرافق املطلوبة
 1ـ المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبا توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته) 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. 3ـ مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر التعلم.
ـ البالك بورد.
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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.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس الكلية
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ

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

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

مهارات لغوية : 8الكتابة(488( )4عرب 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 : 8الكتابة( :)4الكتابة العلمية (488عرب 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 السابع.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :مهارات لغوية : 7الكتابة( :)3الكتابة اإلبداعية (387عرب
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 مفهوم الكتابة العلمية. تطبيق قواعد الكتابة العلمية. التمييز بين الكتابة العلمية واالبداعية والوظيفية. نقد نماذج من الكتابة العلمية. تنمية مهارات الكتابة العلمية لدى الطالب. .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
63

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

عدد األسابيع

أوال ً ـ تمهيد:
تعريف الطالب بـ:
 المقرر وأهدافه. مفرداته. الطبيعة التطبيقية للمقرر.ثانيا – الكتابة العلمية:
أوال :مفهوم الكتابة العلمية  ، ،خصائصها  ،أسسها أنواع
الكتابة العلمية
 -1كتابة ورقة عمل:
 ( يوزع األستاذ على الطالب نماذج مختارة من أوراقالعمل ،ويكلفهم بقراءتها والتأمل فى عناصر تصميمها
وأساليبها وفى الفروق القائمة بينها)
 يقوم األستاذ مع الطالب بتحليل هذه األوراق تحليالتطبيقيا من الجوانب اآلتية:
 كيفية اختيار موضوع علمى لورقة عمل.
 كيفية تحديد عنوان مناسب لورقة العمل.
 طريقة تحديد منهج بحثى في ورقة العمل بما يناسب
موضوعها ،كوصف أو تحليل أو مقارنة ،وإنجاز ورقة
عمل بناء على ذلك.
 يكلف األستاذ الطالب بكتابة نماذج متنوعة من أوراقالعمل على أن يتحقق في كل منها ما يأتي:
 اتباع أصول كتابة ورقة العمل.
 بناء ورقة العمل على مقدمة وعرض وخاتمة.
 يكلف األستاذ الطالب بتلخيص كل من تلك األوراق معمراعاة 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.
 - 2كتابة البحث العلمي:
 ( يوزع األستاذ على الطالب نماذج من بحوث علميةمختارة ،ويكلفهم بقراءتها والتأمل فى عناصر تصميمها
و أساليبها وفى الفروق القائمة بينها)
 يقوم األستاذ مع الطالب بتحليل هذه البحوث تحليالتطبيقيا من الجوانب اآلتية:
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ساعات
االتصال

1

2

2

4

2

4

1

2

1

2

3

6

 كيفية اختيار موضوع لبحث علمي.
 كيفية تحديد عنوان مناسب لبحث علمي.
 طريقة تحديد منهج بحثى في بحث علمي بما يناسب
موضوعه ،كوصف أو تحليل أو مقارنة ،وإنجاز بحث
علمي بناء على ذلك.
 يكلف األستاذ كل طالب بكتابة بحث علمي مختصر علىأن يتحقق فيه ما يأتي:
 اتباع أصول كتابة بحث علمي.
 بناء بحث علمي على مقدمة وعرض وخاتمة.
 يكلف األستاذ كل طالب بتلخيص البحث الذي أعده معمراعاة 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.
كتابة ورقة عمل وبحث علمي تطبيقيين مختصرين من قبل كل
طالب
االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
الدروس الخاصة
المحاضرة
 30ساعة ال يوجد

2

4

2

4

على مدى الفصل

تكليف
منزلي
2

1

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

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 30ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 4ـ تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 1ـ وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة خطوات كتابة ورقة العمل. معرفة إجراءات كتابة البحث العلمى. معرفة أصول تلخيص كل من ورقة العمل والبحث العلمى 2ـ إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 االختبارات التحصيلية. ــ االختبارات التحريرية. ــ االختبارات الشفوية ــ المتابعة والمالحظة. ــ المناشط الكتابية. ــ المناشط الكالمية.65

أخرى
ال يوجد

-

ــ المواقف العلمية.
ــ المقابلة.
ــ المقاالت اإلنشائية.
ــ اإللقاء والمناقشة وعرض األفكار
 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:
 توظيف أسس الكتابة العلمية نقد أوراق علمية التمييز بين الكتابة العلمية والوظيفية واالبداعية 2ـ إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 أسلوب حل المشكالت. 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 والشفويةج .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.66

 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل
المسؤولية:
 المواقف العملية ( طلب كتابة مقال ،إلقاء خطبة ،حوار ومحادثة ،إدارة الحديث في مجلسحواري ).
 أنشطة ال صفية ،التمثيل في لقاءات ،الرحالت ،مسابقات ،أو أنشطة اجتماعية أخرىد .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:
 افتراض مواقف والكتابة فيها وإدارة حوارها بلغة عربية فصيحة. مناقشة الطالب في الورقة التي يقدّمها ،وإبداء الملحوظات بشأنها ،وردّه عل هذهالملحوظات.
 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 منهاوتطبيقها 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:
 .1وصف للمهارات الحركية  :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 المستحق
طبيعة مهمة التقويم
التقييم
درجة التقويم النهائي
15
السابع
اختبار أعمال 1
1
15
العاشر
اختبار أعمال 2
2
20
خالل الصل
واجبات وأعمال وتكليفات تطبيقية
3
50
نهاية الفصل
اختبار نهائي
4
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المجموع الكلي

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:

-

عبد القادر شريف أبو شريفة :الكتابة الوظيفية (منهج جديد في فن الكتابة والتعبير)،
مكتبة الفالح للنشر والتوزيع2014 ،م.
مختار الطاهر حسين :تعبير وتحرير للراشدين الكتابة الوصفية القصصية ،الرياض،
مكتبة العبيكان2005 ،م.
محمد علي الخولي :دراسات لغوية ،الكويت ،دار الفالح للنشر والتوزيع1998 ،م.
أحمد محمد بلقيس :كفايات التعليم الذاتي ،الناشر الجامعة العربية المفتوحة2003 ،م.
مختار الطاهر حسين :تعليم التعبير الكتابي-مرشد المعلم ،الرياض ،مكتبة
العبيكان2006،م.
السيد أحمد الهاشمي :المفرد العلم في رسم القلم ،دار المعرفة للطباعة والنشر،
2004م.

 2ـ المراجع األساسية:

-

د .أحمد شوقي رضوان ،ود .عثمان الفريح :التحرير العربي ،الرياض ،مطابع
جامعة الملك سعود1411 ،ه1991 ،م.
أنطوان الصياح :دراسات في اللغة العربية الفصحى ،وطرائق تعليمها ،بيروت ،دار
الفكر اللبناني1995 ،م.
الدكتور أحمد مختار عمر :أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب واإلذاعيين،
عالم الكتب1991 ،م.
محمد العدناني :معجم األخطاء اللغوية الشائعة ،مكتبة لبنان1983،م.
الدكتور دأود عبده :نحو تعليم اللغة وظيفيا ،مؤسسة دار العلوم ،الكويت1979 ،م.

 3ـ الكتب والمراجع الموصى بها:

-

مجلة الدراسات اللغوية.
مجلة الخطاب الثقافي.
مجلة عالم الفكر.
مجلة جامعة الملك سعود.
قراءة الصحف والمجالت بعامة

 4ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:

 http://www.al-mostafa.com/index.htm http://www.alwaraq.net/index68

-

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 ( )20طالبا 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 تعلم.
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.69

 ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة مفن الواجبفات أو االختبفارات بصففة دوريفة مفع عضفوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبففادل الخبففرات واآلراء علففى مسففتوى القسففم وعضففو هيئففة التففدريس مففع مففن ينففاظرهم فففيالمؤسسات التعليمية األخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

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

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

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

عروض  : 1العروض والقافية (491( )1عرب ـ )3

71

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 :عروض  : 1العروض والقافية (491( : )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 السابع.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في ك ّل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا على:
 شرح موضوع علم العروض ،وواضعه ،وسبب وضعه ،والغاية منه. بيان التفعيالت المكونة للبحور ،وطريقة النطق بها ،وكتابتها. تحليففل البحففور السففتة عشففر  -كففال علففى حففدة ،-وأهففم مففا يمكففن أن يحففدث فففي كف ّل منهففا مففنتغييرات ،وأحوال عروض كل بحر وضربه.
 توضيح نظام القافية في القصيدة ،وحروفها ،وحركاتها ،وأنواعها ،وعيوبها. مناقشة أهم ما يجوز للشاعر في الضرورة ،والتفريق بين الحسن منها والقبيح. عرض مظاهر التغيير التي خرجت على نظام الوزن والقافية قديما وحديثا ،ومفا يالئفم منهفافن الشعر وما ال يالئمه.
 .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
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ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
تعريف الطالب بالمقرر ،وأهدافه ،ومفرداته ،ومصادره ،وعالقة
المقرر بما سبق.
أوالً :التفعيالت المكونة للبحور وطريقة النطق بها وكتابتها:
 -1لمحة تاريخية عن فكرة علم العروض ،وموضوعه ،والغاية
منه ،وواضعه.
 -2أهم مصطلحات العروض :السبب ،والوتد ،والفاصلة ،وأجزاء
البيت الشعري وأنواعه.
 -3الكتابة العروضية ،والفرق بينها وبين الكتابة اإلمالئية ،وبين
ما يُعت ُّد به في الوزن وما ال يعت ُّد به.
مكونات التفعيلة الواحدة وأجزاؤها.
ّ -4
 -5التفعيالت المكونة لعامة البحور.
 -6أهم التغييرات التي يمكن أن تصيب كل تفعيلة( :الزحافات
والعلل) ،ووصفها وتسمية أشهرها بأسمائها االصطالحية.
 -7تحويل كل تفعيلة إلى التفعيالت التي يمكن أن تنتج عنها بعد
الزحافات والعلل.
 -8وصف األبيات وأجزائها بأوصافها ،والتفريق بين التام
والمجزوء والمشطور والمنهوك.
ثانياً :البحور الستة عشر ،وأهم ما يمكن أن يحدث فيها من
تغييرات وأحوال عروضها وضربها:
 .1بحر المتقارب:
 -1تفعيالته والبيت الذي نظم للتذكير به (مفتاح البحر).
 -2وزنه منغما تنغيما صوتيا صحيحا.
 -3تعيين عروضه وضربه ،وما يستعمل تاما ومجزوءا.
 -4الكسر الواقع في أبيات البحر واكتشافها.
 -5إصالح البيت المكسور بما يقيم وزنه ،واقتراح لفظ مكان لفظ.
 -6أهم التغييرات الممكنة في عروض أبيات هذا البحر وضربه،
وفي حشوه (تفعيالته الداخلية).
 -7تغيير ألفاظ في البيت بألفاظ من عند الطالب مالئمة.
 -8إكمال ألفاظ ناقصة في البيت أو جمل كاملة.
 -2بحر الرجز:
 -1تفعيالته ،والبيت الذي نظم للتذكير به (مفتاح البحر).
 -2وزنه منغما تنغيما صوتيا صحيحا.
 -3تعيين عروضه وضربه ،وما يستعمل تاما ومجزوءا.
 -4الكسر الواقع في أبيات البحر واكتشافها.
 -5إصالح البيت المكسور بما يقيم وزنه ،واقتراح لفظ مكان لفظ.
 -6أهم التغييرات الممكنة في عروض أبيات هذا البحر وضربه،
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وفي حشوه.
 -7تغيير ألفاظ في البيت بألفاظ من عند الطالب مالئمة.
 -8إكمال ألفاظ ناقصة في البيت أو جمل كاملة.
 -3بحر الهزج:
 -1تفعيالته والبيت الذي نظم للتذكير به (مفتاح البحر).
 -2وزنه منغما تنغيما صوتيا صحيحا.
 -3تعيين عروضه وضربه ،وما يستعمل تاما ومجزوءا.
 -4الكسر الواقع في أبيات البحر واكتشافها.
 -5إصالح البيت المكسور بما يقيم وزنه ،واقتراح لفظ مكان لفظ.
 -6أهم التغييرات الممكنة في عروض أبيات هذا البحر وضربه،
وفي حشوه.
 -7تغيير ألفاظ في البيت بألفاظ من عند الطالب مالئمة.
 -8إكمال ألفاظ ناقصة في البيت أو جمل كاملة.
 -4بحر الكامل:
 -1تفعيالته والبيت الذي نظم للتذكير به (مفتاح البحر).
 -2وزنه منغما تنغيما صوتيا صحيحا.
 -3تعيين عروضه وضربه ،وما يستعمل تاما ومجزوءا.
 -4الكسر الواقع في أبيات البحر واكتشافها.
 -5إصالح البيت المكسور بما يقيم وزنه ،واقتراح لفظ مكان لفظ.
 -6أهم التغييرات الممكنة في عروض أبيات هذا البحر وضربه،
وفي حشوه.
 -7تغيير ألفاظ في البيت بألفاظ من عند الطالب مالئمة.
 -8إكمال ألفاظ ناقصة في البيت أو جمل كاملة.
 -5بحر الطويل:
 -1تفعيالته والبيت الذي نظم للتذكير به (مفتاح البحر).
 -2وزنه منغما تنغيما صوتيا صحيحا.
 -3تعيين عروضه وضربه ،وما يستعمل تاما ومجزوءا.
 -4الكسر الواقع في أبيات البحر واكتشافها.
 -5إصالح البيت المكسور بما يقيم وزنه ،واقتراح لفظ مكان
لفظ.
 -6أهم التغييرات الممكنة في عروض أبيات هذا البحر
وضربه ،وفي حشوه.
 -7تغيير ألفاظ في البيت بألفاظ من عند الطالب مالئمة.
 -8إكمال ألفاظ ناقصة في البيت أو جمل كاملة.
 -6بحر المديد:
 -1تفعيالته والبيت الذي نظم للتذكير به (مفتاح البحر).
 -2وزنه منغما تنغيما صوتيا صحيحا.
 -3تعيين عروضه وضربه ،وما يستعمل تاما ومجزوءا.
 -4الكسر الواقع في أبيات البحر واكتشافها.
 -5إصالح البيت المكسور بما يقيم وزنه ،واقتراح لفظ مكان
لفظ.
 -6أهم التغييرات الممكنة في عروض أبيات هذا البحر
وضربه ،وفي حشوه.
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 -7تغيير ألفاظ في البيت بألفاظ من عند الطالب مالئمة.
إكمال ألفاظ ناقصة في البيت أو جمل كاملة.
 -7بحر البسيط:
 -1تفعيالته والبيت الذي نظم للتذكير به (مفتاح البحر).
 -2وزنه منغما تنغيما صوتيا صحيحا.
 -3تعيين عروضه وضربه ،وما يستعمل تاما ومجزوءا.
 -4الكسر الواقع في أبيات البحر واكتشافها.
 -5إصالح البيت المكسور بما يقيم وزنه ،واقتراح لفظ مكان
لفظ.
 -6أهم التغييرات الممكنة في عروض أبيات هذا البحر
وضربه ،وفي حشوه.
 -7تغيير ألفاظ في البيت بألفاظ من عند الطالب مالئمة.
 -8إكمال ألفاظ ناقصة في البيت أو جمل كاملة.
-8بحر الوافر:
 -1تفعيالته والبيت الذي نظم للتذكير به (مفتاح البحر).
 -2وزنه منغما تنغيما صوتيا صحيحا.
 -3تعيين عروضه وضربه ،وما يستعمل تاما ومجزوءا.
 -4الكسر الواقع في أبيات البحر واكتشافها.
 -5إصالح البيت المكسور بما يقيم وزنه ،واقتراح لفظ مكان
لفظ.
 -6أهم التغييرات الممكنة في عروض أبيات هذا البحر
وضربه ،وفي حشوه.
 -7تغيير ألفاظ في البيت بألفاظ من عند الطالب مالئمة.
إكمال ألفاظ ناقصة في البيت أو جمل كاملة.
-9بحر السريع:
 -1تفعيالته والبيت الذي نظم للتذكير به (مفتاح البحر).
 -2وزنه منغما تنغيما صوتيا صحيحا.
 -3تعيين عروضه وضربه ،وما يستعمل تاما ومجزوءا.
 -4الكسر الواقع في أبيات البحر واكتشافها.
 -5إصالح البيت المكسور بما يقيم وزنه ،واقتراح لفظ مكان
لفظ.
 -6أهم التغييرات الممكنة في عروض أبيات هذا البحر
وضربه ،وفي حشوه.
 -7تغيير ألفاظ في البيت بألفاظ من عند الطالب مالئمة.
 -8إكمال ألفاظ ناقصة في البيت أو جمل كاملة.
-10بحر المنسرح:
 -1تفعيالته والبيت الذي نظم للتذكير به (مفتاح البحر).
 -2وزنه منغما تنغيما صوتيا صحيحا.
 -3تعيين عروضه وضربه ،وما يستعمل تاما ومجزوءا.
 -4الكسر الواقع في أبيات البحر واكتشافها.
 -5إصالح البيت المكسور بما يقيم وزنه ،واقتراح لفظ مكان
لفظ.
 -6أهم التغييرات الممكنة في عروض أبيات هذا البحر
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وضربه ،وفي حشوه.
 -7تغيير ألفاظ في البيت بألفاظ من عند الطالب مالئمة.
إكمال ألفاظ ناقصة في البيت أو جمل كاملة.
-11بحر الخفيف:
 -1تفعيالته والبيت الذي نظم للتذكير به (مفتاح البحر).
 -2وزنه منغما تنغيما صوتيا صحيحا.
 -3تعيين عروضه وضربه ،وما يستعمل تاما ومجزوءا.
 -4الكسر الواقع في أبيات البحر واكتشافها.
 -5إصالح البيت المكسور بما يقيم وزنه ،واقتراح لفظ مكان
لفظ.
 -6أهم التغييرات الممكنة في عروض أبيات هذا البحر
وضربه ،وفي حشوه.
 -7تغيير ألفاظ في البيت بألفاظ من عند الطالب مالئمة.
 -8إكمال ألفاظ ناقصة في البيت أو جمل كاملة.
-12بحر المضارع:
 -1تفعيالته والبيت الذي نظم للتذكير به (مفتاح البحر).
 -2وزنه منغما تنغيما صوتيا صحيحا.
 -3تعيين عروضه وضربه ،وما يستعمل تاما ومجزوءا.
 -4الكسر الواقع في أبيات البحر واكتشافها.
 -5إصالح البيت المكسور بما يقيم وزنه ،واقتراح لفظ مكان
لفظ.
 -6أهم التغييرات الممكنة في عروض أبيات هذا البحر
وضربه ،وفي حشوه.
 -7تغيير ألفاظ في البيت بألفاظ من عند الطالب مالئمة.
إكمال ألفاظ ناقصة في البيت أو جمل كاملة.
-13بحر الرمل:
 -1تفعيالته والبيت الذي نظم للتذكير به (مفتاح البحر).
 -2وزنه منغما تنغيما صوتيا صحيحا.
 -3تعيين عروضه وضربه ،وما يستعمل تاما ومجزوءا.
 -4الكسر الواقع في أبيات البحر واكتشافها.
 -5إصالح البيت المكسور بما يقيم وزنه ،واقتراح لفظ مكان
لفظ.
 -6أهم التغييرات الممكنة في عروض أبيات هذا البحر
وضربه ،وفي حشوه.
 -7تغيير ألفاظ في البيت بألفاظ من عند الطالب مالئمة.
 -8إكمال ألفاظ ناقصة في البيت أو جمل كاملة.
-14بحر المقتضب:
 -1تفعيالته والبيت الذي نظم للتذكير به (مفتاح البحر).
 -2وزنه منغما تنغيما صوتيا صحيحا.
 -3تعيين عروضه وضربه ،وما يستعمل تاما ومجزوءا.
 -4الكسر الواقع في أبيات البحر واكتشافها.
 -5إصالح البيت المكسور بما يقيم وزنه ،واقتراح لفظ مكان
لفظ.
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 -6أهم التغييرات الممكنة في عروض أبيات هذا البحر
وضربه ،وفي حشوه.
 -7تغيير ألفاظ في البيت بألفاظ من عند الطالب مالئمة.
إكمال ألفاظ ناقصة في البيت أو جمل كاملة.
-15بحر المجتث:
 -1تفعيالته والبيت الذي نظم للتذكير به (مفتاح البحر).
 -2وزنه منغما تنغيما صوتيا صحيحا.
 -3تعيين عروضه وضربه ،وما يستعمل تاما ومجزوءا.
 -4الكسر الواقع في أبيات البحر واكتشافها.
 -5إصالح البيت المكسور بما يقيم وزنه ،واقتراح لفظ مكان
لفظ.
 -6أهم التغييرات الممكنة في عروض أبيات هذا البحر
وضربه ،وفي حشوه.
 -7تغيير ألفاظ في البيت بألفاظ من عند الطالب مالئمة.
 -8إكمال ألفاظ ناقصة في البيت أو جمل كاملة.
-16بحر المتدارك:
 -1تفعيالته والبيت الذي نظم للتذكير به (مفتاح البحر).
 -2وزنه منغما تنغيما صوتيا صحيحا.
 -3تعيين عروضه وضربه ،وما يستعمل تاما ومجزوءا.
 -4الكسر الواقع في أبيات البحر واكتشافها.
 -5إصالح البيت المكسور بما يقيم وزنه ،واقتراح لفظ مكان
لفظ.
 -6أهم التغييرات الممكنة في عروض أبيات هذا البحر
وضربه ،وفي حشوه.
 -7تغيير ألفاظ في البيت بألفاظ من عند الطالب مالئمة.
إكمال ألفاظ ناقصة في البيت أو جمل كاملة.
ثالثاً :نظام القافية في القصيدة ،وحروفها ،وأنواعها ،وعيوبها.
مفهوم القافية.
.1
التفريق بين حروف القافية الستة وحركاتها.
.2
تصنيف القصائد بحسب حرف رويّها.
.3
أهم عيوب القافية ،وسبب كونها عيبا ،وإبراز نماذج
.4
شعرية لذلك.
إصالح العيب الواقع في القافية.
.5
رابعاً :أهم ما يجوز للشاعر في الضرورة ،والتفريق بين الحسن
منها والقبيح.
أهم الضرورات الشعرية التي أجازها العلماء للشاعر.
.1
التفريق بين الحسن منها والقبيح.
.2
أصول الحكم بالحسن والقبح.
.3
خامساً :مظاهر التغيير التي خرجت على نظام الوزن والقافية
قدي ًما وحديثاً ،وفيما يالئم فنّ الشعر وما ال يالئمه.
أهم مالمح التغيير التي خرجت عن نظام الوزن
.1
والقافية.
ما كان في الشعر هذه األيام من مالمح مخالفته نظام
.2
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الشعر العربي.
أنواع التجديد في نظام الوزن والقافية ،والرأي العلمي
.3
فيه.
نظام الشعر الحر (شعر التفعيلة) وطريقته في
.4
التفعيالت والقوافي.
التفريق بين الشعر الحر وبين قصيدة النثر ،وبينهما
.5
وبين الشعر الموزون المقفّى.
مقطوعات شعرية لتطبيق المفاهيم العروضية التي تعلمها الطالب  .خالل الفصل داخل القاعة
خالل الفصل تكليف منزلي
مقطوعات شعرية لتطبيق المفاهيم العروضية التي تعلمها الطالب
 (.يراعى عدم التكرار).
3
1
االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
الدروس الخاصة
المحاضرة
 45ساعة

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 موضوع علم العروض ،وواضعه ،وسبب وضعه ،والغاية منه. معرفة التفعيالت المكونة للبحور وطريقة النطق بها وكتابتها. معرفة البحور الستة عشر ،وأهم ما يمكن أن يحدث فيها من تغييرات ،وأحوال عروضهاوضربها.
 معرفة نظام القافية في القصيدة ،وحروفها ،وحركاتها ،وأنواعها ،وعيوبها. معرفة أهم ما يجوز للشاعر في الضرورة ،والتفريق بين الحسن منها والقبيح. معرفة مظاهر التغيير التي خرجت على نظام الوزن والقافية قديما وحديثا ،وما يالئم منهافن الشعر وما ال يالئمه.
 معرفة شيء عن قصيدة الشعر الحر واعتمادها على التفعيلة وليس البيت ،وكذا قصيدة النثرواختفاء الوزن منها.
 2ـ إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرات النظرية الحوار والمناقشة. التعلّم الذاتي. التعلم التعاوني. األعمال والتكليفات. الواجبات. 3ـ طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية.78

 االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 1ـ المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 الربط بين البيت الشعري وبين بحره عن طريق تذوق النغم سماعا ،وتقطيعه عروضيا. تحليل األبيات الشعرية وكتابتها مشكلة ومن ثم كتابتها كتابة عروضية سليمة. وضع الميزان العروضي من الحركات والسكون في أماكنها السليمة عند التقطيع. تمييز البحور الشعرية ومجزوءاتها بعضها عن بعض. الكشف عن الزحافات والعلل ومواضعها في حشو البيت وضربه وعروضه وتسميتهابأسمائها االصطالحية.
 ذكر نماذج من األبيات التي دخلتها الضرورات الشعرية وبيان قبولها من عدمه. تحديد القافية وأنواعها وحروفها وحركاتها من خالل الحركات والسكون فيها وبيان عيوبهاإن وجدت.
 كشف مظاهر التغيير التي خرجت على نظام الوزن والقافية قديما وحديثا وفيما يالئم َّفن
الشعر وما ال يالئمه.
 2ـ إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات. الحوار والمناقشة. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني. الواجبات والتكليفات. 3ـ طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 1ـ وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية
المطلوب تطويرها:
 مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية. مهارة المرونة و ُحسْن التعامل. مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد. مهارة الحوار الفعال وآدابه. مهارة العمل في إطار الجماعة. مهارة قيادة فريق عمل. 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 الواجبات الفردية والتكليفات. الواجبات الجماعية. التعلم التعاوني. التعلم الذاتي. الحوار والمناقشة. الرحالت. المسرح.79

 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل
المسؤولية:
 المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله. تقييم األعمال والواجبات والتكليفات. االختبارات المتنوعة.د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 1ـ وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد). القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي بمسؤولية. القدرة على استخدام أجهزة العرض. القدرة على االستفادة من منتديات الطالب على شبكة اإلنترنت في الجامعة. القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية. القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع. 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات. استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه. استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.صورة في ملف المقرر اإللكتروني (التعلم اإللكتروني).
 وضع محاضرات ُم ّ إحالة الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر. إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ. 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات
الحسابية (العددية):
 المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات. تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.هـ .المهارات الحركية:
 .1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا
المجال :ال يوجد.
 .2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
األسبوع المستحق نسبة الدرجة إلى درجة
طبيعة مهمة التقويم
التقييم
التقويم النهائي
15
7
االختبار الفصلي ()1
1
15
13
االختبار الفصلي ()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
نهاية الفصل
االختبار النهائي
4
50
80
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المجموع الكلي

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:
الكتاب (الكتب ) الرئيسة المطلوبة:
.1
 أهدى سبيل إلى علمي الخليل ،لألستاذ محمود مصطفى ،شرح وتحقيق :سعيد محمداللحام ،بيروت ،عالم الكتب1996 ،م.
 المرشد الوافي في العروض والقوافي ،د .محمد حسن عثمان ،دار الكتب العلمية ،بيروت،2004م.
 أوزان الشعر ،مصطفى حركات ،القاهرة ،الدار الثقافية للنشر1418 ،هـ1998 ،م. علم العروض والقافية ،د .عبد العزيز عتيق ،بيروت ،دار النهضة العربية للطباعةوالنشر1407 ،هـ1987 ،م.
المراجع األساسية:
.2
 دراسات في العروض والقافية ،د .عبد هللا درويش ،مكة المكرمة ،العزيزية ،مكتبة الطالبالجامعي1407 ،هـ1987 ،م.
 موسيقى الشعر ،د .إبراهيم أنيس القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية1952 ،م. المختار من علوم البالغة والعروض ،د .محمد علي سلطاني ،دمشق ،دار العصماء2008 ،م. .3الكتب والمراجع الموصى بها:
 .1العروض والقافية دراسة في التأسيس واالستدراك ،د .محمد المعلمي ،دار الثقافة ،الدار
البيضاء1983 ،م.
 .2الكافي في العروض والقوافي ،للخطيب التبريزي ،تحقيق :الحساني حسن عبد هللا ،الناشر
مكتبة الخانجي بالقاهرة1994 ،م.
 .3القوافي ،ألبي الحسن األخفش ،تحقيق :د .عزة حسن ،مطبوعات مديرية إحياء التراث
القديم ،دمشق1390 ،هـ1970 /م.
 .4العقد الفريد ،البن عبد ربه ،شرح وضبط :إبراهيم األبياري ،وأحمد أمين ،لجنة التأليف
والترجمة والنشر ،القاهرة1393 ،هـ.
 .5القوافي ،للقاضي التنوخي ،تحقيق :د .عوني عبد الرؤوف ،مكتبة الخانجي1978 ،م..
 .6شرح لزوم ما ال يلزم ألبي العالء المعري ،تأليف الدكتور طه حسين ،وإبراهيم األبياري،
دار المعارف بمصر( ،ذخائر العرب .)13
 .7حاشية الدمنهوري على متن الكافي في علم العروض والقوافي ألبي العباس القنائي ،المطبعة
الميمنية ،بإدارة أحمد البابي الحلبي1307 ،هـ
 .8عيار الشعر ،البن طباطبا العلوي ،شرح وتحقيق :عباس عبد الستار ،بيروت ،دار الكتب
العلمية1426 ،هـ2005 ،م.
 .9صفوة العروض ،لعبد العليم إبراهيم ،دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة.
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 .10ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ،للسيد أحمد الهاشمي ،تحقيق :عالء الدين عطية،
دار البيروتي،
 .11أوزان الشعر لمصطفى حركات ،القاهرة ،الدار الثقافية للنشر1998 ،م.
 .12دراسات في العروض والقافية ،د .عبد هللا درويش ،مكة المكرمة ،مكتبة الطالب الجامعي،
1987م.
 .13في علم العروض والقافية وفنون الشعر الفصيحة والشعبية ،د.إبراهيم أبو طالب ،مطبعة
جامعة صنعاء2014 ،م.
 . 14الباقي من كتاب القوافي ألبي الحسن حازم القرطاجني ،تقديم وتحقيق :د .علي الغزيوي،
دار األحمدية للنشر ،الدار البيضاء1417 ،هـ.
 .15المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ،عبد هللا الطيب ،الكويت1409 ،هـ1989 ،م.
المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
.4
 الواجبات اإللكترونية ومنتدى المقرر في موقع المقرر على البالك بورد.مواقع ومدونات تشرح علم العروض. سلسلة دروس علم العروض على اليوتيوب. علم العروض والقافية على موقع المكتبة الشاملة.مواد تعلم أخرى:
.5
 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. جامع التراث. موسوعة الشعر العربي. المكتبة الشاملة. مكتبة األدب العربي.و ) املرافق املطلوبة
 1ـ المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبا. توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور– حاسب آليومستلزماته).
 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. 3ـ مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر تعلم
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:
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 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبادل الخبرات واآلراء على مستوى القسم وعضو هيئة التدريس مع من يناظرهم فيالمؤسسات التعليمية األخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

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

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