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

اإلعجاز البالغي يف القرآن ( 403عرب ـ )2
( اختياري )

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 :اإلعجاز البالغي في القرآن403 ( :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 الثامن.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :بالغة : 5علم المعاني( 345 ( )2عرب ـ.)2
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر(إن وجدت) :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في 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 معنى إعجاز القرآن ،ووجوه اإلعجاز وأرجحها ،وجهود القدماء والمحدثين فيدراستها.
 بيان الفارق بين فصاحة الكالم والكلمة في القرآن الكريم وكالم العرب ،وصوالً لتذوقالبالغة القرآنية.
 الكشف عن أسرار البيان القرآني و دقائق تعبيره ،من حيث األلفاظ المفردة والتراكيبوالصور البالغية والقصص القرآني.
 شرح الفاصلة القرآنية من حيث مفهومها ،وأنواعها ،وبالغتها. .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.
3

ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
ج) وصف املقرر( :مالحظة :يرفق الوصف العام للمقرر املوجود يف النشرة أو الدليل

بالقسم)

 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

عدد األسابيع

تعريف الطالب بالمقرر وأهدافه ومفرداته ومصادره ،وعالقة المقرر بما سبق:
3
 -1إعجاز القرآن:
 معنى اإلعجاز. وجوه اإلعجاز. اإلعجاز البالغي. جهود القدماء والمحدثين في دراسته ،مع الوقوفعلى الباقالني والخطابي.
 الوجوه الصحيحة في إعجاز القرآن الكريم.1
 -2مراحل تذوق البالغة القرآنية.
 فصاحة الكالم والكلمة بين القرآن الكريم وكالمالعرب.
2
 -3ألفاظ القرآن الكريم:
 اإلفراد والتثنية والجمع. التعريف والتنكير.2
 -4من بالغة الجملة والجمل في القرآن الكريم:
 الجملة االسمية والجملة الفعلية. المزايا البالغية للتوابع والقيود. التوابع في نطاق الجملة القرآنية. التقديم في نطاق اآلية. التقديم في نطاق السورة أو السور.2
 -5التصوير الفني في القرآن (من روائع التمثيل في
القرآن الكريم)
 "هللا نور السموات واألرض مثل نوره كمشكاة فيهامصباح "...سورة النور.
1
 -6الفاصلة القرآنية:
 تعريفها.4
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 أنواعها. بالغتها. -7من بالغة القصص القرآني :ظاهرة التكرار في القصة
القرآنية.
صا مختارة من القرآن
 - 8الجانب التطبيقي ويتضمن نصو ً
الكريم لدراستها دراسة تحليلية تكشف عن جمالها
الفني وأسرار التعبير فيها.
االختبارات الفصلية.
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 .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:
 30ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
.4
أ .المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة مفهوم اإلعجاز ،و وجوهه. معرفة جهود القدماء والمحدثين في دراسة وجوه اإلعجاز البالغي. معرفة مراحل تذوق البالغة القرآنية. معرفة فصاحة الكالم والكلمة بين القرآن الكريم وكالم العرب. معرفة المزايا البالغية للتوابع والقيود. معرفة التوابع في نطاق الجملة القرآنية. معرفة التقديم في نطاق اآلية. معرفة التقديم في نطاق السورة أو السور. معرفة الفاصلة القرآنية :مفهومها ،أنواعها ،و بالغتها. معرفة أسرار البيان القرآني و دقائق تعبيره. -2إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرات النظرية الحوار والمناقشة. التعلّم الذاتي. التعلم التعاوني. األعمال والتكليفات. الواجبات.5

2

أخرى
ال يوجد

 -3طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 الكشف عن أسرار اإلعجاز البالغي في سور القرآن المقررة من حيث ألفاظه وتراكيبه. تحليل سور قرآنية متفقة ومختلفة الفاصلة. بيان التصوير الفني في القرآن الكريم. بيان بعض جوانب الفرق بين التعبير القرآني والتعبير اإلنساني. -2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المواقف العملية (حوار -إلقاء -تحرير) . التطبيقات داخل القاعة . األنشطة المتنوعة الواجبات التطبيقية. -3طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية
المطلوب تطويرها:
 مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية. مهارة المرونة و ُحسْن التعامل. مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد. مهارة الحوار الفعال وآدابه. مهارة العمل في إطار الجماعة. مهارة قيادة فريق عمل. -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 الواجبات الفردية والتكليفات. الواجبات الجماعية. التعلم التعاوني. التعلم الذاتي. الحوار والمناقشة. الرحالت. المسرح.6

 -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 (إن كانت مطلوبة):
 .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
7

2
3
4

االختبار الفصلي ()2
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
االختبار النهائي

5

المجموع

13
أثناء الفصل
نهاية الفصل

15
20

50
100

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:
 من بالغة القرآن ،أحمد أحمد عبد هللا البيلي ،نهضة مصر ،القاهرة2005 ،م. اإلعجاز البالغي (دراسة تحليلية لتراث أهل العلم) ،محمد محمد أبو موسى ،مكتبةوهبة ،ط 1418 ،2هــ1997 ،م

 .2المراجع األساسية (التي يجب إتاحتها للطالب للرجوع إليها):
-

إعجاز القران ،الباقالني ،تحقيق عماد الدين حيدر ،بيروت ،لبنان ،مؤسسة الكتب
الثقافية.
البيان في روائع القرآن ،إحسان تمام ،عالم الكتب ،القاهرة1993 ،م.
أسرار البيان في التعبير القرآني ،فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل السامرائي.
دالئل اإلعجاز ،عبدالقاهر الجرجاني ،مطبعة المنار 1331 ،هـ.
إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،مطبعة المقتطف والمقطم،
 1346هــ1928 ،م.
بيان إعجاز القرآن ،الخطابي ،تحقيق محمد خلف هللا ومحمد زغلول سالم ،القاهرة،
دار المعارف.

 .3الكتب والمراجع الموصى بها:
-

مجالت كليات اآلداب واللغة العربية.
مجلة الرسالة.
مجلة التراث.
مجلة فصول.

 .4المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
-

موقع صوت العربية.
موقع اللغة العربية تعلما ً وتعليماً.
موقع الوراق.
شبكة الفصيح لعلوم العربية.
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 .5مواد تعلم أخرى:
 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث.و ) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبًا. توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور– حاسب آليومستلزماته).
 -2أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. -3مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر التعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن
طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة.9

 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

مدارس حنوية (  404عرب ـ 2
( اختياري )

11

)

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 :مدارس نحوية (404عرب 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 الثامن.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :نحو427( 7عرب.)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:
 توضيح نشأة علم النحو وتطوره. تحديد أطوار النحو األربعة وما نتج عنها. التمييز بين خصائص المدارس النحوية وذكر طريقتها في التعليل والقياس. بيان جهود أهم النحويين المتقدمين والمتأخرين في هذا العلم ،وسرد أهم مؤلفاتهم. التعريف بأشهر النحويين في األمصار المختلفة (العراق ،والشام ،ومصر ،والمغرب،واألندلس).
 .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.
12

ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
أوال :وضع النحو:
 سبب وضع النحو. متى وأين وضع؟ وضعه عربي محض. واضعه والخالف في من وضعه. سبب تسميته بالنحو.وتدرجه( :أطوار النحو األربعة):
ثانيا :نشأة النحو
ّ
 األول :الوضع والتكوين (بصري) الثاني :النشوء والنمو (بصري ،كوفي) الثالث :النضج والكمال (بصري ،كوفي) الرابع :طور الترجيح والبسط في التصنيف (بغدادي،أندلسي ،مصري ،شامي).
ثالثا :من مناظرات أطوار النحو:
 .1من مناظرات الطور الثاني:
 بين الكسائي واألصمعي. بين الكسائي وسيبويه (الزنبورية). بين الكسائي واليزيدي عند الرشيد. .2من مناظرات الطور الثالث:
 بين المبرد وثعلب. مجالسة الرياشي وثعلب( :بازل عامين).رابعا :مشاهير البصريين والكوفيين:
 .1طبقات البصريين:
 الطبقة األولى(:نصر بن عاصم ،عنبسة الفيل ،عبد الرحمنبن هرمز ،يحيى بن يعمر)
 الطبقة الثانية(:ابن أبي إسحاق ،عيسى بن عمر ،أبو عمروابن العالء).
 الطبقة الثالثة( :األخفش األكبر ،الخليل بن أحمد ،يونس بنحبيب).
 الطبقة الرابعة( :سيبويه ،اليزيدي). الطبقة الخامسة(:األخفش "سعيد بن مسعدة " ،قطرب). الطبقة السادسة( :الجرمي ،التوزي ،المازني ،أبو حاتمالسجستاني ،الرياشي).
 الطبقة السابعة(:المبرد). .2طبقات الكوفيين:
 الطبقة األولى(:الرؤاسي ،معاذ الهراء) الطبقة الثانية(:الكسائي) الطبقة الثالثة(:األحمر ،الفراء ،اللحياني )13

عدد األسابيع

ساعات
االتصال
2

2

4

2

4

1

2

1

 الطبقة الرابعة(:ابن سعدان ،الطوال ،ابن قادم) الطبقة الخامسة(:ثعلب).خامسا :االختالف بين البصريين والكوفيين:
 .1مدخل تاريخي
 .2المذهب البصري
 أسس تدوين المذهب البصري (سالمة من أخذوا عنه منالعرب ،الثقة برواية ما سمعوه عنهم ،الكثرة الفياضة من
هذا المسموع)
 بعض ما ورد مخالفا ألقيستهم( .أمثلة) .3المذهب الكوفي
 أمثلة للقياس الكوفي. .4حكمة تخصص كل من المذهبين باتجاهه
 .5نتائج المخالفة بين المذهبين.
 .6موازنة عامة بين المذهبين( .السماع ،والقياس)
سادسا :من غلبت عليه النزعة البصرية:
 الزجاج. ابن السراج. ابن درستويه.سابعا :من غلبت عليه النزعة الكوفية:
 أبو موسى الحامض. ابن األنباري.ثامنا :من جمع بين النزعتين:
 ابن قتيبة. ابن كيسان. األخفش الصغير.تاسعا :نحاة مصر اآلخذون عن العراقيين:
 ابن والد. النحاس.عاشرا :المذهب البغدادي وأهم رجاله:
 أبو علي الفارسي. ابن جني.حادي عشر :النحو في مصر والشام وأهم رجاله:
 ابن هشام. ابن الناظم. المرادي. ابن عقيل. خالد األزهري. السيوطي. األشموني.ثاني عشر :النحو في األندلس والمغرب وأهم رجاله
 ابن عصفور.14

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 ابن مالك. أبو حيان. الشاطبي. ابن السيد البطليوسي.االختبارات الفصلية.

1

 .2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
الدروس الخاصة
المحاضرة
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ال يوجد
ال يوجد
30
ساعة

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 النحو. معرفة اختالف العلماء في مؤسس النحو ،ومتى ،وأين ،بدأ التفكير في وضعه. معرفة تاريخ النحو ونشأته وتطوره .جهود النحويين المتقدمين في تأسيس هذا العلم. معرفة أطوار النحو األربعة( :الوضع ،والنشوء ،والنضج ،والترجيح). معرفة خصائص كل مدرسة نحوية وطريقتها في التعليل والقياس. معرفة جهود أهم النحويين المتقدمين في هذا العلم ومعرفة مؤلفاتهم. معرفة جهود المتأخرين من النحويين وما أضافوه من دراسات في هذا الفن. معرفة أشهر النحويين في األمصار المختلفة (العراق والشام ومصر والمغرب واألندلس) 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:
 التعامل مع المدارس النحوية  ،وما فيها من اتفاق واختالف. تمييز وجوه االختالف الرئيسة بين المدارس النحوية.15

 تمييز خصائص كل مدرسة في القياس والتعليل بعد مقارنتها بغيرها (البصرة ،الكوفة،بغداد ،الشام ،مصر ،األندلس)
 2ـ إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات التطبيقية. الحوار والمناقشة. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني. الواجبات والتكليفات. 3ـ طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 1ـ وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية
المطلوب تطويرها:
 مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية. مهارة المرونة و ُحسْن التعامل. مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد. مهارة الحوار الفعال وآدابه. مهارة العمل في إطار الجماعة. مهارة قيادة فريق عمل. 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 الواجبات الفردية والتكليفات. الواجبات الجماعية. التعلم التعاوني. التعلم الذاتي. الحوار والمناقشة. الرحالت. المسرح. 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله. تقييم األعمال والواجبات والتكليفات. االختبارات المتنوعة.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.16

-

 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 (إن كانت مطلوبة):
 .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 المستحق
طبيعة مهمة التقويم
رقم
درجة التقويم النهائي
التقييم
15
7
االختبار الفصلي ()1
1
15
13
االختبار الفصلي ()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
نهاية الفصل
االختبار النهائي
4
50
المجموع
5
100
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:

 نشأة النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة ،د طالل عالمة ،دار الفكر اللبناني،بيروت1992 ،م.
 المدارس النحوية أسطورة وواقع ،د إبراهيم السامرائي ،دار الفكر عمان1987 ،م.17

 المدارس النحوية بين التصور والتصديق والسؤال الكبير ،د عبد األمير الورد،المكتبة العصرية ،بغداد1997 ،م
 الموجز في نشأة النحو ،محمد الشاطر أحمد ،مكتبة الكليات األزهرية 1403هـ -1983م

 2ـ المراجع األساسية (التي يجب إتاحتها للطالب للرجوع إليها):
-

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ،محمد الطنطاوي ،دار المعارف1995 ،م.
المدارس النحوية ،د شوقي ضيف ،دار المعارف1992 ،م.
المدارس النحوية ،د خديجة الحديثي ،مكتبة اللغة العربية ،بغداد2001 ،م.
المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي ،د .محمود حسني محمود ،مؤسسة
الرسالة ،دار عمار1986 ،م.

 3ـ الكتب والمراجع الموصى بها:
 -المجالت ،والدوريات العلمية المجمعية واللغوية المتخصصة.

 4ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
 -موسوعة

الشعر

العربي

(المجمع

الثقافي،

أبو

ظبي)

http://poetry.adach.ae/index.jsp
 شبكة الفصيح http://www.alfaseeh.com/vb/forum.php -مدونة لسان العرب http://lisaanularab.blogspot.com

 5ـ مواد تعلم أخرى:

 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث.و ) املرافق املطلوبة
 -4المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبًا. توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور– حاسب آليومستلزماته).
 -5أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. -6مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر التعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن
طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج.18

 .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

حنو428( 8عرب ـ )3
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نموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم :اللغة العربية وآدابها.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اسم المقرر و رمزه :نحو428( 8عرب 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 الثامن.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :نحو 427( 7عرب.)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:
 بيان الوظيفة النحوية والمعنوية التي تؤديها المفردة. توضيح العوامل الداخلة على الجملة االسمية من أفعال أو حروف. توضيح األدوات التي تقع بعدها األفعال فقط ،والتي تقع بعدها األسماء فقط ،والتي تباشرالنوعين ،وعالقة ذلك بالحكم بالنصب أو الرفع في باب االشتغال.
 عرض األسماء العاملة عمل الفعل إجماال. بيان الصور الثالث الستعمال المصدر في اللغة ،وأكثرها استعماال ،وأقلها ،وأقيسها،وأضعفها.
 شرح األسماء المشتقة. استعمال اسم الفاعل بصوره المختلفة :المشتق من المضعف والمعتل والثالثي والرباعي،واستعماله مفردا ومثنى ،وجمعا بنوعيه.
 ذكر أوزان صيغ المبالغة الخمسة القياسية المشهورة ،وبعض األوزان غير القياسية ،معاألمثلة.
 التمثيل لصور اسم المفعول المختلفة ،من المضعف والمعتل والرباعي...إلخ توضيح معنى الصفة المشبهة وطريقة صوغها ،مع األمثلة. التمثيل لصور اسم التفضيل المختلفة ،خصوصا المضعف والمعتل. .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.
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ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

عدد األسابيع

(فكرة العامل):
 -1الوظيفة النحوية والمعنوية التي تؤديها المفردة.
 -2ربط كل معمول بعامله.
 -3العوامل الداخلة على الجملة االسمية من أفعال أو حروف.
 -4الفرق بين األفعال :الالزم ،والمتعدي لواحد ،أو الثنين ،أو
لثالثة.
 -5التطبيق العملي على األفعال الالزمة والمتعدية ،والرجوع
إلى المعاجم لمعرفة ما أشكل منها.
 -6أشهر األفعال التي تستعمل متعدية والزمة.
 -7التمييز بين ما يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر
وما يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر.
 -8تغيير الالزم ليتعدى إلى واحد ،والمتعدي إلي واحد ليتعدى
إلى اثنين ،وما يتعدى إلى اثنين ليتعدى إلى ثالثة ،وأسباب
التعدية.
 -9النصب على نزع الخافض.
 -10مواطن حذف حرف الجر قياسا.
 -11التضمين في التعدية أو اللزوم.
 -12عالقة العامل بمعمولين من نوع واحد ،لفهم فكرة االشتغال.
 -13األدوات التي تقع بعدها األفعال فقط ،والتي تقع بعدها
األسماء فقط ،والتي تباشر النوعين ،وعالقة ذلك بالحكم
بالنصب أو الرفع في باب االشتغال.
 -14اجتماع عاملين على معمول واحد ،وتفسير باب التنازع.
 -15األدوات التي ينصب المضارع بعدها.
 -16التمييز بين (أن) المصدرية الناصبة والمفسرة والمخففة
والزائدة ،وضبط الفعل بعدها.
 -17مواضع إضمار (أن) وجوبا أو جوازا.
 -18شروط عمل (إذن) النصب.
 -19التمييز بين (حتى) العاملة وغير العاملة ،وإعراب ما بعدها
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ساعات
االتصال

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

في الحالين.
 -20أدوات جزم المضارع على سبيل اإلجمال :التي تجزم
فعال ،والتي تجزم اثنين.
 -21التمييز بين (لم) و(ل ّما) النافيتين ،وبين (ال) النافية والناهية
في المعنى والعمل.
 -22أنواع األلفاظ التى تتبع ما قبلها في إعرابها ،والعامل فيها.
 -23االسم المضاف ،وأثره فيما يضاف إليه.
 -24األسماء العاملة عمل الفعل إجماال.
 -25أقسام أسماء األفعال من حيث نوع الفعل الذي تدل عليه،
وأشهر ألفاظها.
 -26عمل أسماء األفعال فيما بعدها.
 -27المرتجل والمنقول من أسماء األفعال ،وأنواع المنقول.
 -28السماعي من أسماء األفعال والقياسي.
 -29التفريق في المعنى بين المنون من أسماء األفعال وغير
المنون.
 -30تحويل جمل فيها أفعال صريحة إلى جمل فيها أسماء
أفعال.
 -31المصدر ،واسم المصدر ،والمصدر الميمي.
 -32التمثيل إلعمال ما سبق ،وتعيين المعموالت بدقة.
 -33الصور الثالث الستعمال المصدر في اللغة ،وأكثرها
استعماال ،وأقلها ،وأقيسها ،وأضعفها.
 -34تحليل النصوص ،وتحكيم المعنى ،لمعرفة طريقة إضافة
المصدر إلى ما بعده ،وما يتبع ذلك من تغيير في االعراب.
 -35إعراب االسم الذي أضيف إليه المصدر ،لفظا ومحال.
 -36إتباع المضاف إليه في كلتا الحالتين بتابع؛ لمعرفة أثر ذلك
في اللفظ والمعنى.
 -37تغيير النص من إضافته إلى الفاعل إلى إضافته إلى
المفعول به ،مع مراعاة التابع فيهما.
 -38التفريق بين اسم الذات (االسم الجامد) واالسم المشتق.
 -39األسماء المشتقة.
 -40تحويل جمل فيها أفعال إلى أسماء مشتقة ،والعكس.
 -41استعمال اسم الفاعل بصوره المختلفة :المشتق من
المضعف والمعتل والثالثي والرباعي ...واستعماله مفردا،
ومثنى ،وجمعا بنوعيه.
 -42التفريق في اإلعمال بين اسم الفاعل إذا كان بـ (أل) أو
مجردا منها.
 -43شروط إعمال اسم الفاعل عمل فعله إذا خال من(أل).
 -44التفريق في اإلعمال واإلعراب بين اسم فاعل بمعنى الحال
و االستقبال وآخر بمعنى الماضي.
 -45ما يجوز في معمول اسم الفاعل.
 -46تحويل جمل ورد فيها ما بعد اسم الفاعل منصوبا إلى
الوجه اآلخر ،والعكس.
 -47ما يجوز في تابع معمول اسم الفاعل من إعراب.
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 -48أوزان صيغ المبالغة الخمسة القياسية المشهورة ،مع
األمثلة.
 -49بعض األوزان غير القياسية ،مع األمثلة.
 -50العالقة بين صيغ المبالغة وبين اسم الفاعل.
 -51شروط إعمال صيغ المبالغة ،مقارنة مع اسم الفاعل.
 -52صور اسم المفعول المختلفة ،من المضعف والمعتل
والرباعي...الخ
 -53أثر اسم المفعول فيما بعده ،والعالقة بينه وبين الفعل المبني
للمجهول.
 -54تحويل أفعال متعددة (في صور مختلفة :صحيحة ،مضعفة،
معتلة) إلى صيغة اسم المفعول ،وأثرها اإلعرابي في جميع
معموالتها.
 -55شروط إعمال اسم المفعول ،مقارنة مع اسم الفاعل.
 -56معنى الصفة المشبهة وطريقة صوغها ،مع األمثلة.
 -57الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل.
 -58عالقة الصفة المشبهة بالفعل المضارع ،وإعراب المرفوع
بعدها ،والمنصوب.
 -59شروط إعمال الصفة المشبهة ،مقارنة مع اسم الفاعل.
 -60صور االسم الواقع بعد الصفة المشبهة في الكالم.
 -61تطبيق هذه األوجه في مثال واحد.
 -62بعض الصور الممتنعة للصفة المشبهة.
 -63صور اسم التفضيل المختلفة ،خصوصا المضعّف والمعتل.
 -64الحالة التي يرفع فيها اسم التفضيل االسم الظاهر.
 -65ضبط ما يجيء بعد اسم التفضيل بالشكل على األوجه
المحتملة فيه ،وإعرابه.
نص شعري أو نثري طويل لتطبيق المفاهيم النحوية التي تعلمها الطالب.
نص شعري أو نثري لتطبيق المفاهيم النحوية التي تعلمها الطالب(.يراعى
عدم التكرار).

االختبارات الفصلية.
 .2مكونات :
الدروس الخاصة
المحاضرة
 45ساعة ال يوجد

1

3

1

3

1

3

على مدى
الفصل
على مدى
الفصل
1

داخل القاعة

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

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع :
 45ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 .4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
24

تكليف منزلي
3

أخرى
ال يوجد

بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
 معرفة الوظيفة النحوية والمعنوية التي تؤديها المفردة. معرفة العوامل الداخلة على الجملة االسمية من أفعال أو حروف. توضيح األدوات التي تقع بعدها األفعال فقط ،والتي تقع بعدها األسماء فقط ،والتي تباشرالنوعين ،وعالقة ذلك بالحكم بالنصب أو الرفع في باب االشتغال.
 عرض األسماء العاملة عمل الفعل إجماال. معرفة الصور الثالث الستعمال المصدر في اللغة ،وأكثرها استعماال ،وأقلها ،وأقيسها،وأضعفها.
 شرح األسماء المشتقة واستعماالتها. -1إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرات النظرية الحوار والمناقشة. التعلّم الذاتي. التعلم التعاوني. األعمال والتكليفات. الواجبات. -2طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 تمييز األدوات التي تقع بعدها األفعال فقط ،والتي تقع بعدها األسماء فقط ،والتي تباشرالنوعين ،وعالقة ذلك بالحكم بالنصب أو الرفع في باب االشتغال.
 تمييز الصور الثالث الستعمال المصدر في اللغة ،وأكثرها استعماال ،وأقلها ،وأقيسها،وأضعفها.
 التطبيق على األسماء المشتقة واستعماالتها. ضبط ما يجيء بعد اسم التفضيل بالشكل على األوجه المحتملة فيه ،وإعرابه. -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:
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-

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

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

هـ) مصادر التعلم:

 -1الكتاب (الكتب ) الرئيسة المطلوبة:
 كتاب يضعه مجموعة من المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بالقسم. -2المراجع األساسية:
من أبرز المراجع التي يمكن الرجوع إليها ما يلي :
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ،ابن هشام األنصاري  ،تحقيق :محمد محي الدين عبدالحميد ،المكتبة العصرية 1417هـ 1996 ،م.
التصريح بمضمون التوضيح ،األزهرى ،تحقيق :محمد باسل ،دار الكتب العلمية ،بيروت،لبنان1421 ،هـ 2000 -م.
األشموني  ،شرح األشموني على ألفية ابن مالك  ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان1375 ،هـ 1955 -م.
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ،ابن عقيل  ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد،دار التراث 1400 ،هـ 1980م.
 -3الكتب والمراجع الموصى بها.
 النحو الوافي  ،عباس حسن ،دار المعارف ،الطبعة الخامسة. النحو األساسي ،الدكتور محمد حماسة وآخرين ،دار الفكر العربى1997 ،م. مجالت كليات اآلداب. مجالت وإصدارات المجامع اللغوية. توصيات الندوات والمؤتمرات في مجال اللغة العربية.27

 -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 وصرف:http://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.و) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبًا. توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته). -2أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. -3مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر تعلم.
ـ بالك 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.28

 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. 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

تطبيقات حنوية ( 429( )2عرب ـ)2

30

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( )2عرب ـ .)2
 .2الساعات المعتمدة :ساعتان.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس في اللغة العربية
وآدابها.
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس المقرر :أستاذ متخصص من القسم.
 .5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :المستوى الثامن.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :تطبيقات نحوية ( 429( )1عرب.)2-
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
ّ
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في كل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
 تحليل الجمل تحليال نحويا صحيحا. تطبيق ما درسه نظريًا على نماذج من النصوص العربية المتعددة. توظيف القواعد النحوية كتابة وتحدثا وأدا ًء لغويا. تمييز الصواب من الخطأ في تراكيب الجمل وصياغاتها. .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
هذا التوصيف يأتي في إطار تطوير الخطة.
ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
تحليل عشرين آية من أول سورة (اإلسراء) تحليال نحويًا.
تحليل حديث النبي ــ صلى هللا عليه وسلم ــ (يا ُ
غالم ،إني
أعلمك كلمات احفظ هللا يحفظك )...تحليال نحويًا.
تحليل عشرين بيتا من بداية قصيدة (لكل شيء إذا ما تم
ُ
نقصان)
ألبي البقاء الرندي تحليال نحويًا.
تحليل عشرين بيتا من معلقة عنترة تحليال نحويًا.
تحليل عشرين بيتا من قصيدة نهج البردة ألحمد شوقي تحليال
نحويًا.
تحليل عشرين بيتا من القصيدة العُمرية لحافظ إبراهيم (حسب
القوافي وحسبي حين ألقيها أني إلى ساحة الفاروق ألقيها)
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عدد
األسابيع
3
2

ساعات
االتصال
6
4

3

6

2

4

2

4

2

4

تحليال نحويًا.
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.
 .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:
 المقارنة بين أنواع الجمل التي ليس لها محل من اإلعراب ويستخلص أوجه االتفاقواالختالف بينها.
 تحديد الجمل التي لها محل وشواهدها والفروق بينها.نص أدبي يطبق فيه األحكام التي دُرست في أبواب المقرر
 كتابة ِّ ّ -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.32

 تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية
المطلوب تطويرها:
 مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية. مهارة المرونة و ُحسْن التعامل. مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد. مهارة الحوار الفعال وآدابه. مهارة العمل في إطار الجماعة. مهارة قيادة فريق عمل. -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 الواجبات الفردية والتكليفات. الواجبات الجماعية. التعلم التعاوني. التعلم الذاتي. الحوار والمناقشة. الرحالت. المسرح. تطبيق األنظمة واللوائح بدقة وعدالة. -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله. تقييم األعمال والواجبات والتكليفات. االختبارات المتنوعة.د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد). القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي بمسؤولية. القدرة على استخدام أجهزة العرض. القدرة على االستفادة من منتديات الطالب على شبكة اإلنترنت في الجامعة. القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية. القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع. -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات. استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه. استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.صورة في ملف المقرر اإللكتروني (التعلم اإللكتروني).
 وضع محاضرات ُم ّ إحالة الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر. إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ. -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية
(العددية):
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 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:

 -1الكتاب (الكتب ) الرئيسة المطلوبة:
 التدريبات اللغوية ،د .أحمد مختار عمر وآخرون ،جامعة الكويت. -2المراجع األساسية:
 التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد األزهري ،دار الكتب العلمية ،بيروت،لبنان2000 ،م.
 شرح األشموني على األلفية لعلي األشموني ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1998 ،م.
 ضياء السالك لمحمد عبد العزيز النجار ،مؤسسة الرسالة1422 ،هـ ـ 2001م.شرح ابن عقيل على األلفية البن عقيل  ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار التراث،
القاهرة1400 ،هـ ـ 1980م.
 حاشية الدسوقي على مغني اللبيب ،دار الفكر. -3الكتب والمراجع الموصى بها :
 النحو الوافي لعباس حسن  ،دار المعارف. النحو األساسي لمحمد حماسة وآخرين  ،ذات السالسل ،الكويت1414 ،هـ ـ 1990م.34

 مجالت كليات اآلداب واللغة العربية. إصدارات ومجالت المجامع اللغوية. توصيات المؤتمرات والندوات في مجال العربية. -4المواد اإللكترونية و مواقع اإلنترنت.
http://www.voiceofarabic.net/
 موقع صوت العربية.http://www.alwaraq.net/
 موقع الوراق.http://arabicl.ksu.edu.sa/
 موقع اللغة العربية تعلما وتعليما.http://www.alfaseeh.com/
 شبكة الفصيح. 5ـ مواد تعلم أخرى:
 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث. موسوعة النحو (قرص مضغوط).و) املرافق املطلوبة
 1ـ المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )20طالبًا. توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته). 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. 3ـ مصادر أخرى:
 -دائرة تلفزيونية مغلقة إذا كانت المحاضرة مشتركة بين الطالب والطالبات.

ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن
طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
35

 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. 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

صرف  : 3تطبيقات صرفية ( 433عرب 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 :صرف : 3تطبيقات صرفية ( 433عرب 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 الثامن.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :صرف  332 (2عرب.)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 صرفيا كامال صحيحا. تطبيق ما درسه نظريا على نماذج من النصوص العربية المتعددة. توظيف القواعد الصرفية كتابة وتحدثا وأداء لغويا. تمييز الصواب من الخطأ في بنى األلفاظ. التفريق بين الصيغ والربط بين دالالتها. .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
التطبيق الصرفي على عشرين آية من سورة النور.
التطبيق الصرفي على حديث النبي ــ صلى هللا عليه وسلم ــ (يا
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ،وجعلته بينكم محر ًما).
التطبيق الصرفي على عشرين بيتا ً من معلقة زهير بن أبي سلمى.
التطبيق الصرفي على عشرين بيتًا من قصيدة (أراك عصي الدمع)
ألبي فراس الحمداني.
التطبيق الصرفي على عشرين بيتا ً من قصيدة (واحرقلباه ممن قلبه
شب ُم) ألبي الطيب المتنبي.
التطبيق الصرفي على عشرين بيتًا من نونية ابن زيدون (أضحى
التنائي بديال عن تدانينا.)..
االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
الدروس الخاصة
المحاضرة
 30ساعة

ال يوجد

عدد األسابيع

ساعات
االتصال
4
4

2
3

4
6

3

6

2

4

1

2

2
2

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

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 30ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 4ـ تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 1ـ وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة أسس وقواعد التحليل الصرفي. 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:
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أخرى
ال يوجد

 1ـ المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 تحليل األلفاظ تحليال صرفيا صحيحا. تطبيق ما درسه نظريا على نماذج من النصوص العربية المتعددة. التفريق بين الصيغ الصرفية كتابة وتحدثا وأداء لغويا وتحليالً. تمييز الصواب من الخطأ في بنى األلفاظ. التمييز بين الصيغ. الربط بين الصغية وبين داللتها. 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. 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):
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-

 1ـ وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد).
القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي بمسؤولية.
القدرة على استخدام أجهزة العرض.
القدرة على االستفادة من منتديات الطالب على شبكة اإلنترنت في الجامعة.
القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية.
القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع.
 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات.
استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه.
استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.
صورة في ملف المقرر اإللكتروني (التعلم اإللكتروني).
وضع محاضرات ُم ّ
إحالة الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر.
إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ.
 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات
الحسابية (العددية):
المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله
تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات.
تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.

هـ .المهارات الحركية:
 .1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا
المجال :ال يوجد.
 .2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى درجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
التقييم
التقويم النهائي
المستحق
15
7
االختبار الفصلي()1
1
15
13
االختبار الفصلي()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
نهاية الفصل
االختبار النهائي
50
4
د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك :
 متابعة رئيس القسم  ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي. تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب. -تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.
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هـ) مصادر التعلم:

 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:

 التطبيق الصرفي ،د.عبده الراجحي ،دار النهضة العربية ،بيروت. -التدريبات اللغوية ،د .أحمد مختار عمر ،وآخرون ،جامعة الكويت1999 ،م.

 2ـ المراجع األساسية:

 شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين اإلسترابازي ،تحقيق :محمد محيي الدين عبدالحميد وآخرين ،دار الكتب العلمية1402 ،هـ ـ 1982م.

 3ـ الكتب والمراجع الموصى بها:
-

شذا العرف في فن الصرف ،للشيخ أحمد الحمالوي ،قدم له وعلق عليه د.محمد عبد
المعطي ،دار الكتاب العربي ،الرياض.
تهذيب التوضيح ألحمد المراغي ومحمد سالم (قسم الصرف).
معجم مفردات اإلعالل واإلبدال في القرآن الكريم ألحمد الخراط ،دار المعارف،
2013م.
المنصف ،البن جني ،تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد هللا األمين ،وزارة المعارف
العمومية1373 ،هـ.
سر صناعة اإلعراب البن جني ،دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان2000 ،م.
التصريح بمضمون التوضيح لخالد األزهري (قسم الصرف) ،تحقيق :محمد باسل
عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان2000 ،م.
اإلمالة في القراءات واللهجات ،د .عبد الفتاح شلبي ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت ،ودار
الشروق ،جدة2008 ،م.
المفردات في غريب القرآن ،الراغب األصفهاني.
الواضح في علم الصرف ،محمد خير الحلواني ،دار المأمون للتراث ،دمشق ،بيروت،
1421هـ2000 /م.

 4ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:

 الواجبات اإللكترونية. منتدى المقرر في موقع المقرر على البالك بورد. -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 ( )20طالبًا. 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.
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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 نتائج 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 وا آلراء 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  : 7تطبيقات بالغية( 447 ( )2عرب ـ)2
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نموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم :اللغة العربية وآدابها.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اسم المقرر و رمزه :بالغة  : 7تطبيقات بالغية ( 447 ( )2عرب ـ.)2
 .2الساعات المعتمدة :ساعتان.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس في اللغة العربية
وآدابها.
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس المقرر :أستاذ متخصص من القسم.
 .5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :المستوى الثامن.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :بالغة  : 6تطبيقات بالغية( 446 ( )1عرب 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:
 بيان أهمية فنون البالغة ودورها في تحليل النصوص وفي الكشف عن أسرارها ،وفيالحكم عليها وتقييمها.
 تحليل النص األدبي تحليال بالغيا عميقا يكشف عن األسرار والخصوصيات البيانية فيه. الكشف عن التناسق بين مجموعة األساليب البالغية التي يشتمل عليها النص ،وعنالعالقات والروابط العميقة القائمة بينها وبين موضوعاتها وسياقاتها.
 بيان دالالت األساليب واألدوات والصور البالغية على شخصية األديب النفسية والثقافيةواالجتماعية.
 الكشف عن التباينات الالفتة بين النصوص الشعرية من حيث :الطابع األسلوبي والطابعالتصويري ،والمنزع الشعري الخاص بكل شاعر.
 التمييز الموضوعي الدقيق بين مستويات الكالم من حيث الجودة والرداءة  ،وبيان علل ذلكوأسبابه.
 .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

ساعات
عدد
األسابيع االتصال

أوال  :تمهيد
1
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.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا ـ النصوص المقترحة للتحليل
 1ـ النصوص الشعرية
أ ـ بائية أبي تمام ؛ التي أولها:
ُ
ب
السيف
ب ...في ح ِّ ّد ِّه الحد بين الج ِّ ّد واللع ِّ
أصدق أنبا ًء من الكت ِّ
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب ـ سينية البحتري التي أولها:
صنت نفسى عما يدنّس نفسى ...وترفّعت عن جدا ك ّل جبس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النبوي
 2ـ من البيان
ّ
أ ـ خطبة الوداع
ب ـ حديثّ " :
إن الصدق يهدي إلى البر"...
ج  -حديث " :مثل ما بعثني هللا به من الهدى والعلم"....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3ـ من اإلعجاز القرآني
أ ـ سورة الفاتحة وصدر سورة البقرة.
ب ـ سورة الحديد.
ثالثا  :إجراءات التحليل
يقوم األستاذ مع طالبه داخل القاعة باآلتي :
 1ـ تحليل ما ال يقل عن عشرة أبيات من ك ّل من النصوص الشعرية الثالثة،
وحديثا نبويا واحدا على األق ّل  ،وواحدا من النصين القرآنيين؛ تحليال
بالغيا تطبيقيا مستقصيا دقيقا كاشفا عن األساليب البالغية التي اشتمل
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عليها ك ّل من 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  ،وآليات وأدوات بنائها.
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  ،وفي
ـ أثر تلك األساليب واألدوات والصور في إثراء
ّ
جودته البيانية .
ـ دالالت تلك األساليب واألدوات والصور البالغية على شخصية
ي خاصة ).
الشاعر النفسية واالجتماعية ( في
ّ
النص الشعر ّ
ي الضمنية على السياقات الخارجية ؛ اإلنسانية
ـ دالالت النص الشعر ّ
واالجتماعية والتاريخية والسياسية والثقافية والكونية المصاحبة .
ـ الظواهر األساسية ـ البالغية وغير البالغية الالفتة في األداء
الخاص للشاعر ( في النص الشعري خاصة ).
البياني
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي ) من قبل ك ّل طالب من خالل التكليف
 2ـ تحليل بقية
ّ
النص ( الشعر ّ
المنزلي.
 3ـ الكشف الدقيق عن التباينات الالفتة بين النصوص الشعرية الثالثة من
حيث :
ـ الطابع األسلوبي الخاص بكل شاعر .
ـ الطابع التصويري الخاص بكل شاعر.
ـ منزع ك ّل من الشعراء ومذهبه الشعري.
 4ـ الكشف الدقيق ـ من خالل السمات البالغية ـ عن سمات األداء
الشعري في العصر العباسي  ،ومفارقته لألداء الشعري الجاهلي.
 5ـ الكشف ـ من خالل السمات البالغية في الحديث النبوي ـ عن سمات
البيان النبوي وخصوصياته ،ومفارقته لغيره من كالم الناس.
 6ـ الكشف ـ من خالل السمات البالغية في النص القرآني ـ عن سمات
البيان القرآني وخصوصياته.
ب ـ الكشف عن األسرار البيانية التي فارق بها القرآن كالم البشر ،وكان
بها معجزا ،مفارقا لكالم البشر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعا  :االختبارات الشهرية

6 3

1
 .2مكونات المقرر:
الدروس الخاصة
المحاضرة

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
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أخرى

 30ساعة

ال يوجد

االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ال يوجد

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 أهمية فنون البالغة ودورها في تحليل النصوص وفي الكشف عن أسرارها ،وفيالحكم عليها وتقييمها.
 معرفة أهمية فنون البالغة ،ودورها في الكشف عن البالغة النبوية. معرفة أهمية فنون البالغة ،ودورها في الكشف عن أسرار البيان القرآني وإعجازه. 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:
 تحديد األسلوب البالغي موضع التحليل وتحديد عناصره الجزئية بدقة عالية. الكشف عن األسرار والخصوصيات واللطائف البالغية والفروق المعنوية القائمة فياألسلوب البالغي موضع التحليل بدقة واستقصاء.
 الكتابة عن الصور الخيالية وأنواعها ،وعن آليات رسمها وأدواته. بيان التناسق بين مجموعة األساليب التي اشتمل عليها النص ،والعالقات والروابط العميقةالقائمة بينها.
النص جماليا ،وفي جودته البيانية.
 توضيح أثر تلك األساليب واألدوات والصور في إثراءّ
 الربط الدقيق بين األساليب واألدوات والصور وموضوع النص ومعانيه الجزئية. بيان دالالت األساليب واألدوات والصور البالغية على شخصية الشاعر النفسية والثقافيةواالجتماعية.
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الكشف عن دالالت النص الضمنية إلى السياقات الخارجية؛ االجتماعية والتاريخية
والسياسية والعسكرية والثقافية والحضارية والكونية المصاحبة.
تعليل الظواهر األساسية ـ البالغية وغير البالغية ـ الالفتة في األداء البياني للشاعر.
توضيح المذهب الشعري للشاعر ومدى مباينته ـ بالغيا ً ـ لغيره من الشعراء.
الكشف الدقيق عن التباينات الالفتة بين النصوص الشعرية من حيث :الطابع األسلوبي
والطابع التصويري ،والمنزع الشعري الخاص بكل شاعر.
تحديد سمات البيان النبوي وخصوصياته من خالل السمات البالغية.
الكشف من خالل تحليل األساليب البالغية وأسرارها البيانية عن العناصر التي فارق بها
القرآن كالم البشر ،وكان بها معجزا.
تحديد سمات البيان القرآني وخصوصياته من خالل السمات البالغية.
التمييز الموضوعي الدقيق بين سمات أساليب النصوص الشعرية والنثرية.
ــ التمييز الموضوعي الدقيق بين مستويات الكالم من حيث الجودة والرداءة  ،وبيان علل
ذلك وأسبابه.
 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.49
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المشروع النظري والتطبيقي.
ح ّل المشكالت النظري والتطبيقي.
التعلّم الذاتي النظري والتطبيقي.
التعلم التعاوني النظري والتطبيقي.
األعمال النظرية والتطبيقية الفردية والجماعية.
التكليفات النظرية والتطبيقية الفردية والجماعية.
 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل
المسؤولية:
المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.
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
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
التقييم
درجة التقويم
المستحق
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1
2
3
4

7
13
أثناء الفصل
نهاية الفصل

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

النهائي
15
15
20
50

د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك:
 متابعة رئيس القسم  ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي. تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب. تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.هـ) مصادر التعلم:
 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 شرح ديوان أبي تمام ،الخطيب التبريزي ،تحقيق /راجي األسمر ،دار الكتابالعربي1414 ،هـ1994/م.
 ديوان البحتري ،تحقيق /حسن كامل الصيرفي ،دار المعارف ،مصر. شرح ديوان المتنبي .عبدالرحمن البرقوقي .دار الكتاب العربي1986 .م. شرح رياض الصالحين .محمد صالح العثيمين .مدار الوطن1426 .هـ. البيان والتبيين .الجاحظ  .تحقيق /عبدالسالم هارون .مكتبة الخانجي1418 .هـ/1998م.
 2ـ المراجع األساسية:
 الشعر الجاهلي ،دراسة في منازع الشعراء ،د .محمد محمد أبو موسى ،مكتبة وهبة،2008م.
 الدراسات واألبحاث النقدية واألدبية واللغوية التطبيقية المنشورة التي تصدت لدراسةالنصوص المذكورة.
 شرح أحاديث من صحيح البخاري ،د .محمد محمد أبو موسى ،مكتبة وهبة،2010م.
 الكشاف للزمخشري ،جار هللا الزمخشري ،دار الكتاب العربي ،بيروت1407 ،هـ المحرر الوجيز ،ابن عطية األندلسي ،تحقيق /عبدالسالم عبدالشافي محمد ،دارالكتب العلمية ،بيروت1422 .هـ.
 نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،البقاعي ،دار الكتب العلمية  ،بيروت ـ لبنان ،1415هـ ـ 1995م.
 3ـ الكتب والمراجع الموصى بها:
 مجالت كليات اآلداب واللغة العربية. مجلة فصول. مجلة عالمات. مجلة الدراسات اللغوية. مجلة الرسالة.51

 مجلة التراث. المجالت المتخصصة في تحليل ودراسة النصوص األدبية. 4ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
 موقع صوت العربية.http://www.voiceofarabic.net/
 موقع اللغة العربية تعلما ً وتعليماً.http://uqu.edu.sa/page/ar/137158
 موقع الوراق.http://www.alwaraq.net/Core/index.jsp?option=1
 شبكة الفصيح لعلوم العربية.http://www.alfaseeh.com/vb/forum.php
 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 التعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1إستراتيجبات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. . 2اإلستراتيجبات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن
طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم.52

 المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجبات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة 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 :9مهارة احلديث (489عرب ـ )4

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 :مهارات لغوية : 9مهارة الحديث 489( :عرب ـ.)4
 .2الساعات المعتمدة :أربع 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 الثامن.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :مهارات لغوية  :8الكتابة( :)4الكتابة العلمية (488عرب 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 مفاهيم التحدث. ذكر مهارات التحدث. معرف خصائص المتحدث الجيد (األسلوبية والبنائية) تطبيق مهارات التحدث في مواضع مختلفة. تنمية مهارات نقد المتحدث 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.
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ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

عدد األسابيع

ساعات
االتصال

أوال ً  :تمهيد :
4
1
تعريف الطالب بـ :
 المقرر وأهدافه. مفرداته. الطبيعة التطبيقية للمقرر.مقدمة نظرية مختصرة عن:
8
2
أوال :مفهوم التحدث  ،أسس التحدث الفعال  ،مواقف
المتحدث المختلفة
4
1
(السمات النموذجية للمتحدث).
 أداء التحية اإلسالمية فى بدء حديثه وختامه. توزيع النظر على المستمعين. أهمية اإلعداد والتحضير لما يريد أن يقوله لمخاطب ما. أهمية الطبقة الصوتية المناسبة حسب المكان والحضور. توظيف الوقت فى الحديث. التحلى بالموضوعية فى كالمه وإشاراته. احترام آراء اآلخرين. التركيز على األفكار المهمة. الجمع بين اإلقناع والتأثير.(سمات المتحدث التربوية).
 مراعاة الفروق الفردية بين الحاضرين. التفريق بين فئات المخاطبين ،فيعطى كل واحد ما يناسبه. مراعاة حال المخاطبين والوقت. اشتمال حديثه على التشجيع لآلخر متى كان ذلك مناسبا. إدارة الحوار بطريقة جيدة. التحدث باللغة العربية الفصحى. وضوح الصوت ،وظهور المخارج ،واستعمال التنغيم والنبراستعماال حسنا.
 تنويع المتكلم في أساليبه والتجديد في األلفاظ ،وابتكارالمعانى.
 التراجع عما يثبت خطؤه. لفت انتباه المنصرفين عن الحديث بطريقة لبقة. حسن التخلص من موضوع إلى آخر. إضفاء ما يزيد من اإلمتاع والمؤانسة على الحديث.(صفات الحديث المتقن لغويا).
 خلو الحديث من العبارات األجنبية من غير ضرورة. الفصاحة والخلو من التردد والتكرار.ثانيا ـ التطبيق ( :ممارسة تطبيقية الزمة من قبل كل طالب تحت إشراف أستاذ المقرر وتوجيهاته)
.
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يتناول التطبيق في المهارات األساسية اآلتية:
 -1مهارة الخطابة.
 -2مهارة المحاضرة.
 -3مهارة الحوار.
 -4مهارة التحدث في ندوة وإدارتها.
يقوم الطالب واحدا واحدًا بممارسة مهارة التحدث – مجال
التطبيق -ممارسة عملية تطبيقية تحت إشراف األستاذ وتوجيهاته
مع االلتزام التطبيقي التفصيلي بما يأتي:
 (السمات النموذجية للمتحدث). (سمات المتحدث التربوية). (صفات الحديث المتقن لغويا).(من الموضوعات المقترحة لتنفيذ هذه المهارات من خاللها:
عظمة اإلسالم ،عظمة القرآن ،اللغة العربية ،قيم العمل،
النهوض بالتعليم في بالدنا ،مسؤوليات الفرد تجاه المجتمع )
االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
الدروس الخاصة
المحاضرة
 60ساعة

ال يوجد

2

8

2
2
3

8
8
12

1

4

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

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 60ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 4ـ تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 1ـ وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة السمات النموذجية للمتحدث. معرفة سمات المتحدث التربوية. معرفة صفات الحديث المتقن لغويا 2ـ إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرات النظرية ،والتطبيقية. الحوار والمناقشة في قاعة الدرس. تحليل نصوص متنوعة. تشكيل ورش عمل جماعية في دراسة بعض النصوص. خلق مواقف حوارية بين الطالب واألستاذ ،ومع بعضهم البعض. 3ـ طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
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أخرى
ال يوجد

 1ـ المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 التحية اإلسالمية فى بدء حديثه وختامه. توزيع النظر على المستمعين. اإلعداد والتحضير لما يريد أن يقوله لمخاطب ما. اختيار الطبقة الصوتية المناسبة حسب المكان والحضور. توظيف الوقت فى الحديث. التحلى بالموضوعية فى كالمه وإشاراته. احترام آراء اآلخرين. التركيز على األفكار المهمة. الجمع بين اإلقناع والتأثير. مراعاة الفروق الفردية بين الحاضرين. التفريق بين فئات المخاطبين ،فيعطى كل واحد ما يناسبه. مراعاة حال المخاطبين والوقت. اشتمال حديثه على التشجيع لآلخر متى كان ذلك مناسبا. إدارة الحوار بطريقة جيدة. التحدث باللغة العربية الفصحى. وضوح الصوت ،وظهور المخارج ،واستعمال التنغيم والنبر استعماال حسنا. التنويع فى أساليبه والتجديد فى األلفاظ ،وابتكار المعانى. التراجع عما يثبت خطؤه. لفت انتباه المنصرفين عن الحديث بطريقة لبقة. حسن التخلص من موضوع إلى آخر. إضفاء ما يزيد من اإلمتاع والمؤانسة على الحديث. خلو حديثه من العبارات األجنبية من غير ضرورة. التزام الفصاحة والخلو من التردد والتكرار. 2ـ إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات. الحوار والمناقشة. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني. الواجبات والتكليفات. التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس. 3ـ طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات التطبيقية. تقييم األداء الشفوي التطبيقي في الحديث داخل القاعة أوال بأول. اختبارات مهارات الحوار والتحدث واإللقاء التطبيقية الشهرية والفصلية.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 1ـ وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية
المطلوب تطويرها:
 مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية. مهارة المرونة و ُحسْن التعامل. مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد. مهارة الحوار الفعال وآدابه.58

-

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

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 (إن كانت مطلوبة):
وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) :ال يوجد
.1
إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد
.2
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد
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 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
رقم التقييم
درجة التقويم
المستحق
النهائي
15
السابع
اختبار أعمال 1
1
15
العاشر
اختبار أعمال 2
2
20
خالل الصل
واجبات وأعمال وتكليفات تطبيقية
3
50
نهاية الفصل
اختبار نهائي
4
100
المجموع الكلي
5
د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك :
 متابعة رئيس القسم  ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي. تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب. -تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.

هـ) مصادر التعلم:

 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:

 الخطابة العربية و فن االلقاء  :أشرف محمد موسى  ،مكتبة الخانجي 1978 ،م. مهارات فن اإللقاء المؤثر :محمد حبيب الفندي ،الرقة  .سوريا. مهارات فن اإللقاء والتقديم  :د .علي عبد الجليل علي  ،مؤسسة حورس الدوليةللنشر والتوزيع2013 ،م.

 2ـ المراجع األساسية:

 فن الخطابة واإللقاء وأسرار التأثير في الجمهور  :أسمى فياض2005 ،م. كيف تقرأ كتابا ً  :أبو بكر على عبد العليم ،محمد صالح المنجد ،مكتبة العلماإلسالمية للتراث2011،م.
 -طرق الخطابة و اإللقاء  .راكان عبدالكريم الحبيب ،مكتبة دار جدة.

 3ـ الكتب والمراجع الموصى بها:

 كيف تنمي قدرتك على اإللقاء  ( :ميخائيل ستيفنز ) نقله إلى العربية :سامي تيسيرسلمان...
 مهارات الحوار بين التحدث واإلنصات  .د  .محمد هيكل ،القاهرة  .الهيئة المصريةللكتاب2010 ،م.
 -مهارات التحدث :ماهر شعبان عبد الباري ،دار المسيرة2011 ،م.

 4ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:

 http://www.al-mostafa.com/index.htm http://www.alwaraq.net/index http://www.almeshkat.net/books/index.php60
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/http://www.imamu.edu.sa/arabiyah
/http://www.alukah.net
/http://www.iwan.fajjal.com
/http://www.alarabiyah.ws
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://pdfbooks.net/vb/login.php

 5ـ مواد تعلم أخرى :
ـ المواد اإللكترونية المفيدة في صقل مهارات التحدث.
ـ مقاطع الفيديو واليوتوب.
ـ المواد التلفزيونية المناسبة.
و ) املرافق املطلوبة
 1ـ المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )20طالبا ً 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
ـ شبكة حاسوب مزودة بخدمة اإلنترنت.
بروجكتر  ،وسبورة ضوئية.
 3ـ مصادر أخرى:
معمل مهيأ لتنفيذ مهارات التحدث.
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:
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 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

عروض : 2تطبيقات عروض وقافية (492عرب ـ )2

63

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 : 2تطبيقات عروض وقافية ( 492عرب 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 الثامن.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :عروض  : 1العروض والقافية (491( : )1عرب 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:
التعرف على بحور الشعر الستة عشر وأوزانها.
ّ
 فهم الزحافات والعلل التي تدخل على بحور الشعر ،واإللمام بأبرزها وأهمها. شرح حدود القافية ،وحروفها ،وحركاتها ،وأسمائها وعيوبها األكثر وضو ًحا. توضيح أصالة اإليقاع الموسيقي في اللغة العربية عامة ،وفي الشعر خاصة. إدراك أن الوزن والقافية من شروط الشعر العربي ،ال يتحقق معنى الشعر إال بهما. مناقشة تقطيع البحور الشعرية الستة عشر تقطيعا ً وتلحينًا مستقي ًما. عرض أي بي ٍت يقرؤه الطالب أو يسمعه ببحره ووزنه المناسب وتحديد بحره تحديدا صوتيًّا.
 .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
أوالً :مراجعة الكتابة العروضية وشروطها وكتابة ضوابط البحور
الستة عشر ،وتفعيالتها وزحافاتها وعللها ،قبل البدء في التطبيق
على البحور.
ثانياً :مراجعة قضايا القافية وحروفها وحركاتها وأنواعها
وأسمائها وعيوبها التي أخذت في المقرر النظري السابق بشكل
عام ومختصر ،قبل البدء في التطبيق على البحور.
ثالثاً :تطبيقات على بحري (المتقارب ،والرجز):
يط ِّبّ ُق األستاذُ في القاعة عددا من أبيات قصيدة مختارة على أن يقوم
الطالب بتطبيق العدد الكافي منها في المنزل في دفتر خاص ،ويتابعه
األستاذ في عمله ،ويتم إنشادها في الفصل بالنقرات واإليقاعات،
واللحن المناسب لها حتى يتمكن الطالب من معرفة الوزن ويتشرب
بلحنه وتلتقطه أذنه الموسيقية بما ال يخطئ وال يختلط بغيره.
ويتم التطبيق على التام منه والمجزوء .بنماذج من غرر الشعر
العربي قديما وحديثاً ،وعلى أستاذ المقرر بذل الجهد في االختيار
للنصوص ،مع التذوق الجمالي وربط الغرض الشعري بالبحر.
ونقترح للتطبيق:
قصيدة الحطيئة التي وجهها للخليفة عمر بن الخطاب والتي مطلعها:
(تحن ْن علي هداكَ المليكُ  ،)...وقصيدة بشار بن برد( :أتوب إليك من
السيئات ،)...وقصيدة الشابي (إذا الشعب يوما أراد الحياة.)...
ومن الرجز:
ذات األمثال ألبي العتاهية.
ومن قصائد أحمد شوقي في أب الطفل :قصيدة الجدة  ...وغيرها.
رابعاً :تطبيقات على بحر (الكامل):
التطبيق بنفس األسلوب المتبع في البحرين السابقين ،وكما ستمضي
الخطة مع بقية البحور تطبيقا وتنغيما وتلحينا.
وعلى أستاذ المقرر حسن االختيار للنماذج الجيدة شعريا وبالغيا
وجماليا
ونقترح للكامل:
معلقة عنترة :هل غادر الشعراء من متردم...
وقصيدة :قُ ْم للمعلم لشوقي...
واألضرب في هذا البحر
وعلى أستاذ المقرر بيان كثرة األعاريض
ُ
واتساعها لذلك ،وأهميته في الشعر العربي قديما وحديثا.
خامساً :تطبيقات على بحري (الهزج والمديد):
التطبيق بنفس األسلوب المتبع في البحرين السابقين وكما ستمضي
الخطة مع بقية البحور تطبيقا وتنغيما وتلحينا.
وعلى أستاذ المقرر حسن االختيار للنماذج الجيدة شعريا وبالغيا
وجماليا
ونقترح للهزج مثالً:
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عدد األسابيع

ساعات
االتصال
2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

قصيدة أبي فراس الحمداني :ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه
وقصيدة جميل صدقي الزهاوي :رنت ليلى إلى وجهي بألحاظ هي
حر
ال ِّ ّ
س ُ
ومن المديد:
قصيدة ابن المعتز :يا هالال شفه سقمه ..وتالشى لحمه ودمه،
وقصيدة حافظ إبراهيم :يا لقومي إنني رج ٌل  ..حرت في أمري وفي
زمني
مع التطبيق على ما يدخل هذين البحرين وغيرهما من زحافات
وعلل ،وبيان القافية ومتعلقاتها ،من حروف وأنواع وعيوب إن
وجدت.
سادساً :تطبيقات على بحر (الطويل):
ما تم اتباعه في البحور السابقة من الطرق واألساليب
ونقترح من القصائد للطويل:
معلقة امرئ القيس ،أو معلقة طرفة ،وبيان أهمية بحر الطويل في
الشعر العربي حيث نُظم به ثلث شعر العرب في مختلف األغراض.
سابعاً :تطبيقات على بحري (البسيط)
ما تم اتباعه في البحور السابقة من الطرق واألساليب ،والتطبيق
على التام منه ،والمجزوء ،والمخلع.
ونقترح من القصائد للبسيط:
ُ
ُ
ب..
قصيدة أبي تمام في فتح عمورية  :السيف أصدق أنباء من الكت ِّ
ومن المجزوء :لألسود بن يعفر :إنا ذممنا على ما خيلت  ..سعد بن
زي ٍد وعمر من تميم...الخ
ومن المخلع :قصيدة اإلمام الشافعي :قنعتُ بالقوت من زماني...
ثامناً :تطبيقات على بحر (الوافر):
بيان جمال موسيقاه وإيقاعه
ونقترح للتطبيق:
بصحنك فاصبحينا...
معلقة عمرو بن كلثوم :أال ه ِّبّي
ِّ
ومن المجزوء قصيدة األحنف بن قيس:
يزيدك وجهها حسنا  ..إذا ما زدته نظرا
تاسعاً :تطبيقات على بحري (السريع والمنسرح):
نقترح للسريع:
قصيدة طرفة بن العبد :أسل َمني قومي ولم يغضبوا
أو قصيدة ابن عبد ربه األندلسي :هلل در البين ما يفعلُ...
ونقترح للمنسرح:
الناس كثرة األمل  ...وأنت بالمكرمات في
قصيدة المتنبي :قد شغل
َ
شغل
و قصيدة البارودي :مددت كفي إليك مبتهال  ..وأنت حسبي فال ترد
يدي
عاشراً :تطبيقات على بحري (الخفيف والمضارع):
نقترح للخفيف:
قصيدة :البحتري صنت نفسي عما يدنس نفسي..
ومعلقة الحارث بن حلزة :آذنتنا ببينها أسماء..
ومن المجزوء :قصيدة عمر بن أبي ربيعة :نام صحبي ولم أنم ..من
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1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

خيا ٍل بنا ألم
ونقترح للمضارع :قصيدة ابن عبد ربه :أرى للصبا وداعا  ..وما
يذكر اجتماعا
حادي عشر :تطبيقات على بحري (الرمل والمقتضب):
ونقترح للرمل:
قصيدة المية ابن الوردي:
اعتزل ذكر األغاني والغزل...
وموشحة لسان الدين ابن الخطيب:
جادك الغيث إذا الغيث هما...
ب
وللمقتضب :قصيدة أبي نواس :التي مطلعها :حامل الهوى ت َ ِّع ُ
ثاني عشر :تطبيقات على بحري (المجتث والمتدارك):
للمجتث:
قصيدة العباس بن األحنف التي مطلعها :ما زلت أسخر ممن يحب
من ال يحبه...
أو قصيدة :الشابي (إن الحياة صراعٌ  ..فيها الضعيف يداس)
وللمحدث (المتدارك) :قصيدة الحصري القيرواني :يا ليل الصب
متى غده...
ثالث عشر :التطبيق على نصوص شعرية في ديوان شاعر عربي
قديم ومعرفة البحر الذي نظمت به القصائد ،وتحديد قوافيها
وحروفها وحركاتها وعيوبها إن وجدت ،ومن خالل القراءة يكتشف
الطالب البحر ويسميه ويحدد نوعه ،يكتشف الطالب الكسر الواقع في
يكونَ ألفاظا ناقصة أو جمال كاملة أو غير مرتبة
األبيات ،وأن ّ
فيختار ما يناسب الوزن منها ،تدرس هذه القضايا أيضا مع تطبيق
كل بحر على حدة.
رابع عشر :التطبيق على نصوص شعرية في ديوان شاعر عربي
معاصر ومعرفة البحر الذي نُ ِّظ َم ْ
ت به القصائ ُد من خالل القراءة
يكتشف الطالب البحر ويسميه ويحدد نوعه ،أن يصلح العيوب
الواقعة في القافية ،والضرورات التي وقع فيها الشاعر ،وما هو
مقبول منها وما هو قبيح ،ويستحسن أن تدرس هذه القضايا عند
تطبيق البحور مفردة.
ا االختبارات الفصلية.
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 .2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
الدروس الخاصة
المحاضرة
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ال يوجد
ال يوجد
 30ساعة
 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 30ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
.4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
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أخرى
ال يوجد

أ .المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة بحور الشعر الستة عشر وأوزانها. معرفة الزحافات والعلل التي تدخل على بحور الشعر ،واإللمام بأبرزها وأهمها. معرفة حدود القافية ،وحروفها ،وحركاتها ،وأسمائها وعيوبها األكثر وضو ًحا. معرفة أصالة اإليقاع الموسيقي في اللغة العربية عامة ،وفي الشعر خاصة. معرفة أن الوزن والقافية من شروط الشعر العربي ،ال يتحقق معنى الشعر إال بهما. معرفة تقطيع البحور الشعرية الستة عشر تقطيعا ً وتلحينًا مستقي ًما. معرفة عروض أي بي ٍت يقرؤه الطالب أو يسمعه ببحره ووزنه المناسب وتحديد بحره
تحديدا صوتيًّا.
 -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 النص الشعري من حيث الوزن والقافية ،والكشف عن البحر والقافية وما فيهما منالزحافات والعلل.
 الربط بين البيت الشعري وبين بحره عن طريق تذوق النغم سماعا ،وتقطيعه عروضياوصوتيا ،وكثرة التطبيقات على ذلك.
 الكشف دور اإليقاع الشعري ( عروضا وقافية ) في إثراء النص جماليّا ودالليا. الربط بين كل من البحر والقافية وبين موضوع النص الشعري. -2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات التطبيقية. الحوار والمناقشة. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني. الواجبات والتكليفات. -3طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية التطبيقية الشهرية والفصلية.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية
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المطلوب تطويرها:
مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية.
مهارة المرونة و ُحسْن التعامل.
مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد.
مهارة الحوار الفعال وآدابه.
مهارة العمل في إطار الجماعة.
مهارة قيادة فريق عمل.
 -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
الواجبات الفردية والتكليفات.
الواجبات الجماعية.
التعلم التعاوني.
التعلم الذاتي.
الحوار والمناقشة.
الرحالت.
المسرح.
 -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.
تقييم األعمال والواجبات والتكليفات.
االختبارات المتنوعة.

د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد). القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي بمسؤولية. القدرة على استخدام أجهزة العرض. القدرة على االستفادة من منتديات الطالب على شبكة اإلنترنت في الجامعة. القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية. القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع. -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات. استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه. استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.صورة في ملف المقرر اإللكتروني (التعلم اإللكتروني).
 وضع محاضرات ُم ّ إحالة الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر. إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ. -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية
(العددية):
 المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات. تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.هـ .المهارات الحركية:
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 .1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا
المجال :ال يوجد.
 .2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى
األسبوع المستحق
طبيعة مهمة التقويم
رقم التقييم
درجة 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
100
المجموع الكلي
5
د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك:
 متابعة رئيس القسم  ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي. تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب. تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.هـ) مصادر التعلم:
.1الكتاب (الكتب ) الرئيسة المطلوبة:
أهدى سبيل إلى علمي الخليل ،لألستاذ محمود مصطفى ،شرح وتحقيق :سعيد محمد اللحام،بيروت ،عالم الكتب1996 ،م.
.2المراجع األساسية :
العروض والقافية دراسة في التأسيس واالستدراك ،د .محمد المعلمي ،دار الثقافة ،الدارالبيضاء1983 ،م.
 .3الكتب والمراجع الموصى بها:
 .1علم العروض والقافية ،د .عبد العزيز عتيق ،بيروت ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،
1407هـ1987 ،م.
 .2الكافي في العروض والقوافي ،للخطيب التبريزي ،تحقيق :الحساني حسن عبد هللا ،الناشر
مكتبة الخانجي بالقاهرة1994 ،م.
 .3صفوة العروض ،لعبد العليم إبراهيم ،دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة.
 .4ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ،للسيد أحمد الهاشمي ،تحقيق :عالء الدين عطية ،دار
البيروتي،
 .5أوزان الشعر لمصطفى حركات ،القاهرة ،الدار الثقافية للنشر1998 ،م.
 .6موسيقى الشعر العربي بين القديم والجديد ،عزة جدوع ،مكتبة الرشد2009 ،م.
 .4المواد اإللكترونية و مواقع اإلنترنت :الواجبات اإللكترونية ومنتدى المقرر في موقع المقرر
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على البالك بورد.
 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. .5مواد تعلم:
 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
 -7المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )20طالبًا. توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور– حاسب آليومستلزماته).
 -8أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. -9مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر التعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن
طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة.71

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

بموجب القرار
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