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

أصول اخلط العربي (301عرب ـ ) 3

2

نموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية  :جامعة الملك خالد.
الكلية  :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم  :قسم اللغة العربية وآدابها
أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 –1اسم المقرر و رمزه :أصول الخط العربي ( 301عرب.)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.
 -5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :المستوى السادس.
 -6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :ال يوجد.
 -7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :ال يوجد.
 -8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في ك ّل من كليات البنات في أبها ،وخميس مشيط،
ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب ) األهداف:
 -1األهداف الرئيسة للمقرر:
من المتوقع في نهاية هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا على:
 شرح مراحل تطور الخط العربي ومدارسه وأنماطه. التعريف بأدوات الخط المستعملة. اكتساب الطريقة الصحيحة في مسك القلم ،وحسن الترتيب ،وجمال التنسيق. تطبيق قواعد كتابة الكلمة ذات المقطع الواحد ،والكلمة ذات المقاطع المتعددة ،وقواعد تنقيط كل منهما. شرح المقصود بخطي النسخ والرقعة ،وتحديد خصائصهما الفنية والتطبيق عليهما. محاكاة النماذج الخطية الجميلة. -2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
ج ) وصف المقرر:
 -1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
ساعات االتصال (اإلعطاء الفعلية)
عدد األسابيع
الموضوع
أوال ً ـ تمهيد
3
1
 .1تعريف الطالب بـ:
 .2المقرر وأهدافه.
3

 .3مفرداته.
 .4الطبيعة التطبيقية للمقرر.
ثانيا  :-مقدمة نظرية عن:
 فضيلة الخط والكتابة. سلسلة الخط العربي. مراحل تطور الخط العربي. المدارس التي اشتهرت بالخط العربي في العالماإلسالمي.
 أهم أنماط الخط العربي وقواعدها الخاصة. أدوات الخط المستعملة. الطريقة الصحيحة في مسك القلم ،وحسنالترتيب ،وجمال التنسيق.
 الجلسة الصحيحة والدقة والنظافة والتأني. خط النسخ ،وخصائصه الفنية. األسس العامة لخط النسخ. خط الرقعة ،وخصائصه الفنية. -األسس العامة لخط الرقعة.

3

9

ثالثا :التطبيق:

يقوم الطالب  -تحت إشراف األستاذ – بكتابة بعض
النصوص القصيرة المختارة ،ومحاكاة النماذج الخطية
الجميلة ومع مراعاة ما يلي:
 التطبيق العملي الدقيق على ما درسوا من
خصائص وأسس كل من خطي النسخ والرقعة.
 تطبيق قواعد كتابة الكلمة ذات المقطع الواحد،والكلمة ذات المقاطع المتعددة ،وقواعد تنقيط كل
منهما.
 رسم أشكال الحرف رس ًما صحي ًحا. تطبيق حركات التشكيل في خط النسخ. مراعاة أنواع الوصالت بين الحروف في خطيالنسخ والرقعة.
 كتابة األرقام العربية بخط النسخ. تجنب األخطاء الشائعة في رسم الحروف. جودة الكتابة بيسر وسهولة . الكتابة بخط جميل.رابعا  :مراجعة تطبيقية على الخط بأنواعه المختلفة.
االختبارات الشهرية.

 – 2مكونات المقرر:
الدروس إلخاصة
المحاضرة
 45ساعة

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

أخرى
ال يوجد
4

 – 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 المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة فضيلة الخط والكتابة. معرفة سلسلة الخط العربي. معرفة مراحل تطور الخط العربي. معرفة المدارس التي اشتهرت بالخط العربي في العالم اإلسالمي. معرفة بعض أنماط الخط العربي وقواعدها الخاصة. معرفة أدوات الخط المستعملة. معرفة المقصود بخط النسخ ،وخصائصه الفنية. معرفة المقصود بخط الرقعة ،وخصائصه الفنية. -2إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرة.
 الحوار والمناقشة.
 التعلم الذاتي.
 التعلم التعاوني.
 الكتابة على السبورة.
 أوراق نشاط.
 -3طرق تقييم المعرفة المكتسبة:
 االختبارات التحصيلية والتحريرية والشفوية.
 التقويم المستمر.
 المتابعة والمالحظة.
 المناشط الكتابية.
 المواقف العملية.
 المقابلة.
ب -المهارات المعرفية  -اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية -اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 تطبيق الطريقة الصحيحة في مسك القلم ،وحسن الترتيب ،وجمال التنسيق. تمييز أنواع الخط العربي  ،والفروق القائمة بينها. ممارسة الجلسة الصحيحة والدقة والنظافة والتأني. تطبيق قواعد كتابة الكلمة ذات المقطع الواحد ،والكلمة ذات المقاطع المتعددة ،وقواعد تنقيط كل منهما. تطبيق األسس العامة لخط النسخ. رسم أشكال الحرف رس ًما صحي ًحا. تطبيق حركات التشكيل في خط النسخ. ممارسة األسس العامة لخط الرقعة. مراعاة أنواع الوصالت بين الحروف في خطي النسخ والرقعة. كتابة األرقام العربية بخط النسخ. تجنب األخطاء الشائعة في رسم الحروف.5

 محاكاة النماذج الخطية الجميلة. الكتابة بيسر وسهولة . الكتابة بخط جميل.
 -2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية-اإلدراكية:
 حماكاة مناذج خطية مجيلة مصورة.
 الكتابة على السبورة.
 التعليم التعاوني.
 التعليم الذاتي.

 -3طرق تقييم المهارات المعرفية-اإلدراكية المكتسبة:
ــ االختبارات التطبيقية
ــ التقويم المستمر.
ــ الواجبات والتكليفات الكتابية التطبيقة.
ــ المالحظة واإلرشاد.
ج -مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:
 مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية.
 مهارة المرونة وحسن المعاملة.
 مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد.
 مهارة الحوار الفعال وآدابه.
 مهارة العمل في إطار المجموعات.
 مهارة قيادة فريق عمل.
 -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
ــ التطبيق العملي.
ــ التدريس من خالل مواقف علمية.
ــ ورش عمل.
ــ القيام بأدوار قيادية.
ــ المناقشات الجماعية.
ــ حلقات البحث.
 -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
ــ االختبارات.
ــ المواقف العملية (طلب كتابة نموذج إبداعي ،إلقاء خطبة ،حوار ومحادثة ،إدارة الحديث في مجلس حواري).
ــ أنشطة ال صفية ،التمثيل في لقاءات ،الرحالت ،مسابقات ،أو أنشطة اجتماعية أخرى.
د -مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 القدرة على استخدام الوسائل الحديثة (الحاسب اآللى – األجهزة الذكية – البالك بورد).
 القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعى 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 بمهارة وإقناع.
 -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
6

ــ افتراض مواقف والكتابة فيها وإدارة حوارها بلغة عربية فصيحة وبخط جميل.
ــ خلق مشكلة تعليمية والتحاور في طرق حلها.
ــ شرح موضوع من موضوعات المقرر أمام الطالب وإجراء الحوار حوله.
ــ إلقاء محاضرة علمية.
ــ ممارسة دور المعلم.
ــ تقديم عرض.
 -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
ــ المتابعة.
ــ المراقبة.
ــ مالحظة األداء.
ــ آراء اآلخرين.
ــ االستبانات.
هـ -المهارات الحركية:
 -1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
ــ الكتابة بخط حسن.
 -2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
ــ تدريب الطالب على الكتابة بخط حسن من خالل التعريف بكيفية إمساك القلم ،وكتابة كل حرف ،ثم كتاب
الجمل والعبارات بخط النسخ وخط الرقعة.
 -3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية
ـ االختبارات الشفوية والتحريرية.
ــ متابعة الطالب في النقاش والحوار مع زمالئهم.
ــ التقويم المستمر.
ــ االطالع على نماذج كتابات الطالب وتصحيح األخطاء – إن وجدت  -وتسجيل نقاط القوة ونقاط الضعف
وطرق التحسين.
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى درجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
رقم
التقويم النهائي
المستحق
التقييم
15
السابع
اختبار أعمال 1
1
15
العاشر
اختبار أعمال 2
2
20
خالل الفصل
واجبات وأعمال وتكليفات تطبيقية
3
50
نهاية الفصل
اختبار نهائي
4
100
المجموع الكلي
5
د) الدعم المقدم للطلبة:
 اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود عضو هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاداألكاديمي للطالب المحتاج لذلك:
 متابعة رئيس القسم  ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب.7

 تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.هـ ) مصادر التعلم:
 -1الكتاب (الكتب ) الرئيسة المطلوبة:
 نشأة وتطور الكتابة العربية – فوزي سالم عفيفي – وكالة المطبوعات – الكويت.
 الخط والكتابة في الحضارة العربية – يحيى وهيب الجبوري – دار الغرب اإلسالمي.1994 -
 - 2المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت
www.arafonts.com

http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4290561/126/aa49.p
art1.rar
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4290561/126/aa49.part
2.rar
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4290561/126/aa46.pdf

 3ـ مواد تعلم أخرى:
 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة. المكتبة الشاملة. جامع التراث.و ) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية مهيأة لكل شعبة بسعة ( )20طالبًا. لوازم ومواد التدريب على الخط. توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور– حاسب آلي ومستلزماته). -2أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. -3مصادر أخرى:
 -أدوات الخط ولوازمه.

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.8

 تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفسالمقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبادل الخبرات واآلراء على مستوى القسم وعضو هيئة التدريس مع من يناظرهم في المؤسسات التعليميةاألخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

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

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

لغة : 5علم الداللة (315عرب ـ )3

10

نموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم :اللغة العربية وآدابها.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اسم المقرر و رمزه :لغة : 5علم الداللة ( 315عرب 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 السادس.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :لغة : 4المعاجم اللغوية ( 214عرب.)2 -
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في ك ّل من كليات البنات في أبها ،وخميس مشيط،
ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
 شرح مفهوم علم الداللة ومناهجه وتاريخه ،وجهود علماء العربية فيه. التعريف بمكونات الداللة األساسية ،ومعرفة أثر القرائن فيها. الكشف عن أثر الصوت والبنية والتركيب والقرينة والسياق في توجيه الداللة. ذكر ماهية التطور الداللي وأسبابه واتجاهاته وأثره في المعجم العربي وخصائصه. ربط اللفظ بالمعنى في العربية والقدرة على تحليل األلفاظ تحليال دالليا صحيحا. تلخيص الظواهر الداللية( :المشترك ،المتضاد ،المترادف) قديما وحديثًا. بيان الحقول الداللية ،وأثرها في تحليل النص األدبي واللغوي. .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 اإلليكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

عدد األسابيع

ساعات االتصال
11

أوال :علم الداللة :مفهومه ،واهتماماته ،ومناهجه ،وتاريخه:
 -1مفهوم علم الداللة ومجاالته وقضاياه.
 -2قيمة هذا العلم وجدواه.
 -3االتجاهات العامة في علم الداللة .
 -4مناهج الدرس الداللي في الثقافات األخرى.
 -5جهود علماء العربية في الدرس الداللي.
ثانيا :دالالت األلفاظ ومعانيها:
 -1المحددات الداللية وكيفية اإلفادة منها .
 -2مناهج المعجميين في توضيح الداللة.
 -3كيفية امتالك المهارة والدربة على شرح األلفاظ.
ثالثا :اإلحاطة بالمكونات األساسية للداللة وأثر القرائن فيها:
 -1الداللة المعجمية وسماتها.
 2ـ أثر كل من األصوات والنبر والتنغيم في توجيه الداللة عند القراءة
والكالم.
 -3أثر القرائن والمصاحبات في توجيه الداللة- .
 -4التمييز بين دالالت ألفاظ تقاربت ألفاظها في العربية- .
 -5أثر الصيغ الصرفية في توجيه الداللة.
 -6أثر التراكيب واألنماط النحوية في توجيه الداللة- .
 -7الربط بين الداللة واإلعراب والرتبة- .
 - 8أثر السياق في تحديد داللة الكلمة المفردة أو الجملة- .
رابعا :التعرف على أسباب التطور الداللي واتجاهاته وأثره في ألفاظ
العربية:
 -1الداللة بين الثبات والتغير.
 -2التمييز بين سمي التطور الداللي العام والخاص.
 3ـ المصطلحات المتواردة عليهما وسماتهما.
 -4خصائص التطور الداللي العام وسماته ،وأثره في ألفاظ العربية.
 -5خصائص التطور الداللي الخاص وسماته ،وأثره في ألفاظ العربية.
 -6أثر كثرة االستعمال في تطوير داللة األلفاظ في العربية.
 7ـ أثر المجاز في تطوير داللة األلفاظ في العربية.
 8ـ أثر تغير األصوات في تطور الداللة.
 9ـ األثر السلبي الذي يسببه انتقال األلفاظ من أمة إلى أخرى في
داللة اللفظ وتطبيقه على العربية.
 -10أثر اختالف طبقات المجتمع وتعاقب األجيال في تطور الداللة
وتطبيقه على العربية.
 – 11أثر التغير االجتماعي في داللة ألفاظ العربية .
 12ـ أثر مراعاة الحالة النفسية في تطور ألفاظ العربية.
 -13اتجاهات التطور الداللي من خالل مقارنات تطبيقية بين المعنى
القديم والحديث .
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خامسا :معرفة العالقات الداللية بين األلفاظ  ،والقدرة على التحليل
الداللي :
 1ـ مدلول  :التباين  ،والترادف  ،واالشتراك اللفظي  ،والتضاد .
 2ـ أسباب الترادف واالشتراك الفظي والتضاد .
 3ـ توظيف هذه المفاهيم في شرح المفردات اللغوية.
 4ـ اختالف علماء العربية في الترادف واالشتراك اللفظي والتضاد.
 -5أنواع التطور الداللي .
 6ـ تصنيف الحقول الداللية .
 - 7العالقة بين المعنى األول والمعنى الثاني المتطور عنه.
 - 8توظيف المعلومات الداللية في تحليل النصوص األدبية واللغوية.
التطبيق  :نماذج أللفاظ تنطوي على الظواهر اللغوية المحددة في هذا المقرر  ،تحدد
داللتها بالرجوع للمعاجم بمدارسها المختلفة ( .يراعى عدم التكرار).

االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر
المحاضرة
 45ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

2

6

على مدى الفصل

تكليف منزلي

1

3

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

أخرى
ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 45ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
.4
أ .المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة معطيات الدرس الداللي وجهود علماء العربية فيه قديما وحديثا. معرفة مفهوم علم الداللة ومناهجه ،وتاريخه ،وجهود علماء العربية فيه. معرفة دالالت األلفاظ بمهارة من خالل استيعاب مناهج المعجميين في توضيح دالالت األلفاظ. معرفة مكونات الداللة األساسية ،ومعرفة أثر القرائن فيها. معرفة أثر الصوت والبنية والتركيب والقرينة والسياق في توجيه الداللة. معرفة التطور الداللي وأسبابه واتجاهاته وأثره في المعجم العربي. معرفة أنواع التطور الداللي وخصائص كل نوع وسماته وأمثلة وافية له من المعجم. معرفة العالقة بين اللفظ والمعنى في العربية والقدرة على تحليل األلفاظ تحليال دالليا صحيحا. معرفة الظواهر الداللية( :المشترك ،المتضاد ،المترادف) من خالل جهود القدامى والمحدثين من اللغويين فيشرح هذه الظواهر وفهمها.
 معرفة الحقول الداللية وأهم المؤلفات القديمة ،والجهود الحديثة فيها. -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.13

 تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 القدرة على البحث الداللي. توظيف علم الداللة في تحليل النص األدبي واللغوي. التمييز بين الظواهر الداللية والفروق بينها. -2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات. الحوار والمناقشة. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني. الواجبات والتكليفات. -3طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:
 مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية. مهارة المرونة و ُحسْن التعامل. مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد. مهارة الحوار الفعال وآدابه. مهارة العمل في إطار الجماعة. مهارة قيادة فريق عمل. -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 الواجبات الفردية والتكليفات. الواجبات الجماعية. التعلم التعاوني. التعلم الذاتي. الحوار والمناقشة. الرحالت. المسرح. تطبيق األنظمة واللوائح بدقة وعدالة. -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله. تقييم األعمال والواجبات والتكليفات. االختبارات المتنوعة.د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد). القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي بمسؤولية. القدرة على استخدام أجهزة العرض.14

-

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 اإلليكتروني (التعلم اإلليكتروني).
وضع محاضرات ُم ّ
إحالة الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر.
إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ.
 -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله
تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات.
تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.

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

 .1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:

-

داللة األلفاظ د .إبراهيم أنيس ،مكتبة األنجلو المصرية 1984 ،م.
التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ،د .رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي 1997 ،م.
في التطور اللغوي ،د .عبد الصبور شاهين ،مؤسسة الرسالة 1985 ،م.
التطور الداللي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم ،عودة خليل أبو عودة ،مكتبة المنار ،الزرقاء،
 1985م.

 .2المراجع األساسية:

 داللة األلفاظ د .إبراهيم أنيس ،مكتبة األنجلو المصرية1984 ،م.15

 -التطور اللغوي مظاهره ،وعلله ،وقوانينه ،د .رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي1997 ،م.

 .3الكتب والمراجع الموصى بها:
المجالت ,والدوريات العلمية المجمعية واللغوية المتخصصة.

 .4المواد اإلليكترونية ومواقع اإلنترنت:
 موسوعة الشعر العربي ( المجمع الثقافي ،أبو ظبي ) http://poetry.adach.ae/index.jsp-

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

مدونة لسان العرب http://lisaanularab.blogspot.com
 -5مواد تعلم أخرى:
 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث.و) املرافق املطلوبة
 1ـ المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبا. توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته) 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإلليكترونية. 3ـ مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر تعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى). التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإلليكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس16

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 في المؤسسات التعليميةاألخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

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

17

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

حنو326( 6عرب 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 :نحو326( 6عرب ـ .)3
 .2الساعات المعتمدة :ثالث ساعات.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها.
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس المقرر :أستاذ متخصص من القسم.
 .5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :المستوى السادس.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :نحو 325( 5عرب.)2-
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في ك ّل من كليات البنات في أبها ،وخميس مشيط،
ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
 شرح صيغتى التعجب القياسيتين وأحكامهما. شرح صور استعمال اسم التفضيل ،واألحكام النحوية المتعلقة بكل صورة. إعراب أسلوب المدح أو الذم على اختالف تراكيبه إعرابا مفصال. توضيح أنواع المنادى الخمسة من حيث الحد واإلعراب. مناقشة حكم توابع المنادى. تحليل أركان االستغاثة ،وإعراب هذا األسلوب إعرابا مفصال. توضيح ركني أسلوب الندبة ،والحرفين المستعملين فيه ،والتغيير الحادث في المندوب. بيان حقيقة ترخيم المنادى ،وما يرخم في النداء وما ال يُر َّخم. .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
أوال( .أسلوب التعجب):
 -1أشهر صيغ التعجب السماعية ،مع استعمال أمثلة لها.
 -2صيغتا التعجب القياسيتان.
 -3التمييز بين صيغة التعجب وبعض التراكيب المشبهة لها.
 -4إعراب الصيغتين القياسيتين للتعجب ،وتحليلهما إلى مكوناتهما.
 -5الشروط الالزمة لما يصاغ منه فعال التعجب.
 -6أن يصوغ فعلي التعجب مما فقد بعض الشروط.
 -7حكم حذف المتعجب منه.
 -8حكم تقديم معمول فعل التعجب عليه.
ثانيا( .أسلوب التفضيل):
 -1العالقة بين اسم التفضيل وفعلي التعجب :فيما يصاغان منه ،وفي
صوغ ما خالف الشروط.
 -2صور استعمال اسم التفضيل.
 -3األحكام النحوية المتعلقة بكل صورة.
 -4استعمال اسم التفضيل بطريقة صحيحة ،ومراعاة ما بعده وما قبله.
ثالثا(.أسلوب المدح والذم):
عم) و(بئس) في االستعمال اللغوي.
 -1صور فاعل (ن َ
 -2إعراب أسلوب المدح أو الذم على اختالف تراكيبه إعرابا مفصال.
 -3حقيقة المخصوص بالمدح ،أو الذم ،وإعرابه.
 -4األوجه الواردة في إعرابه ،واختيار أحسنها.
 -5حكم حذفه ،ويمث َّل لذلك.
 -6حقيقة (ساء) وعالقتها بأسلوب الذم.
 -7حقيقة (حبَّذا) ،ومعناها ،وإعراب المخصوص بعدها.
رابعا( .النداء):
 -1األدوات المستعملة في النداء ،وأن يفهم مدلول كل أداة ،وما تختص به.
 -2ما تمتاز به (يا) عن غيرها.
 -3عالقة المنادى بالمنصوبات ،وحكمه المحلي.
 -4أنواع المنادى الخمسة من حيث الحد واإلعراب.
 -5الفروق بين المفرد في باب النداء ،والمفرد في باب الخبر والصفة
والحال وصلة الموصول ،والمفرد في باب ال َعلم ،والمفرد في باب
العدد.
 -6تصنيف المنادى المثنى ،والجمع ،والمركب المزجي ،واإلسنادي،
والعددي ضمن أي نوع من أنواع المنادى.
 -7التراكيب التي تعد من قبيل الشبيه بالمضاف.
 -8التمثيل لجميع أنواع المنادى المبني منه والمعرب ،مع توضيح طريقة
إعراب كل نوع منها من خالل ذلك.
 -9حكم نداء ما فيه (أل).
 -10خصوصيات لفظ الجاللة (هللا) في النداء.
 -11نداء ال َعلم الموصوف بـ (ابن) ،أو(ابنة) مضبوطا ضبطا دقيقا.
 -12أقسام المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ،ومناداتها بطريقة صحيحة.
 -13حكم توابع المنادى.
 -14ما يعطى حكم المنادى لو كان مستقال ،وما ينصب.

عدد األسابيع

ساعات االتصال

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3
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 -15استعماالت (أيها) ،و(أيتها) ،وإعرابهما ،وما بعدهما.
 -16عالقة االستغاثة بالنداء.
 -17أركان االستغاثة ،وإعراب هذا األسلوب إعرابا مفصال.
 -18الحرف الخاص المستعمل فيها ،وحكم حذفه.
 -19الم المستغاث به والم المستغاث له ،وضبطهما بالشكل في جميع
االستعماالت.
 -20التفريق في المعنى واالستعمال بين هذا األسلوب والنداء المقصود به
التعجب.
 -21استعمال أسلوب االستغاثة في مواقف مختلفة.
 -22العالقة بين الندبة والنداء.
 -23ركنا أسلوب الندبة ،والحرفان المستعمالن فيه ،والتغيير الحادث في
المندوب.
 -24ما ال يصح أن يكون مندوبا.
 -25أن يعرف حكم المندوب من حيث اإلعراب ،والبناء.
 -26ندب جميع األسماء الممكنة على اختالفها من مفرد ومضاف ومركب،
وكشف الفرق بينها.
 -27حقيقة ترخيم المنادى.
 -28ما يرخم في النداء وما ال يُر َّخم.
 -29ما يحذف جوازا من آخر المنادى عند ترخيمه.
 -30ضبط آخر المنادى بعد ترخيمه ضبطا دقيقا ،على اللغتين فيه.
نص شعري أو نثري طويل لتطبيق المفاهيم النحوية التي تعلمها الطالب.
نص شعري أونثري لتطبيق المفاهيم النحوية التي تعلمها الطالب(.يراعى عدم التكرار).

االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
المحاضرة
 45ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

1

3

1

3

على مدى الفصل
على مدى الفصل
1

داخل القاعة
تكليف منزلي
3

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

أخرى
ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 45ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 4ـ تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة صيغتى التعجب القياسيتين وأحاكمهما. شرح صور استعمال اسم التفضيل ،واألحكام النحوية المتعلقة بكل صورة. بيان أسلوب المدح أو الذم على اختالف تراكيبه إعرابا مفصال. توضيح أنواع المنادى الخمسة من حيث الحد واإلعراب. معرفة حكم توابع المنادى. معرفة أركان االستغاثة. ت وضيح ركني أسلوب الندبة ،والحرفين المستعملين فيه ،والتغيير الحادث في المندوب. بيان حقيقة ترخيم المنادى ،وما يرخم في النداء وما ال يُر َّخم. -2إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرات النظرية الحوار والمناقشة.21

-

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:
 التطبيق علي صيغتى التعجب القياسيتين. إعراب أسلوب المدح أو الذم على اختالف تراكيبه إعرابا مفصال. تمييز أنواع المنادى الخمسة من حيث الحد واإلعراب. مناقشة حكم توابع المنادى. تحليل أركان االستغاثة ،وإعراب هذا األسلوب إعرابا مفصال. توضيح ركني أسلوب الندبة ،والحرفين المستعملين فيه ،والتغيير الحادث في المندوب. -1إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات. الحوار والمناقشة. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني. الواجبات والتكليفات. -2طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:
 مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية. مهارة المرونة و ُحسْن التعامل. مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد. مهارة الحوار الفعال وآدابه. مهارة العمل في إطار الجماعة. مهارة قيادة فريق عمل. -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 الواجبات الفردية والتكليفات. الواجبات الجماعية. التعلم التعاوني. التعلم الذاتي. الحوار والمناقشة. الرحالت. المسرح. تطبيق األنظمة واللوائح بدقة وعدالة. -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.22

 تقييم األعمال والواجبات والتكليفات. االختبارات المتنوعة.د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد). القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي بمسؤولية. القدرة على استخدام أجهزة العرض. القدرة على االستفادة من منتديات الطالب على شبكة اإلنترنت في الجامعة. القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية. القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع. -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات. استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه. استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.صورة في ملف المقرر اإللكتروني (التعلم اإللكتروني).
 وضع محاضرات ُم ّ إحالة الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر. إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ. -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات. تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.هـ .المهارات الحركية:
 .1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال :ال يوجد.
 .2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى درجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
رقم
التقويم النهائي
المستحق
التقييم
15
7
االختبار الفصلي()1
1
15
13
االختبار الفصلي()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
نهاية الفصل
االختبار النهائي
50
4
د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي
للطالب المحتاج لذلك:
 متابعة رئيس القسم  ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب. -تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.
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هـ) مصادر التعلم:
 -1الكتاب (الكتب ) الرئيسة المطلوبة:
 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ،ابن هشام األنصاري  ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميدالمكتبة العصرية 1417هـ 1996م.
التصريح بمضمون التوضيح  ،األزهري ،تحقيق :محمد باسل  ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1421 ،هـ -2000م.
 -2المراجع األساسية (التي يجب إتاحتها للطالب للرجوع إليها):
من أبرز المراجع التي يمكن الرجوع إليها ما يأتي :
األشموني  ،شرح األشموني على ألفية ابن مالك  ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد  ،دار الكتاب العربي،بيروت ،لبنان1375 ،هـ 1955 -م.
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ،ابن عقيل  ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ،دار التراث 1400 ،هـ1980م.
 -3الكتب والمراجع الموصى بها (الدوريات العلمية  ،التقارير ....الخ).
 النحو الوافي  ،عباس حسن ،دار المعارف. النحو األساسي ،الدكتور محمد حماسة وآخرين ،دار الفكر العربى1997،م. مجالت كليات اآلداب. مجالت وإصدارات المجامع اللغوية. توصيات الندوات والمؤتمرات في مجال اللغة العربية. -4المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت.
 شبكة الفصيح – منتديات النحو والصرف?http://www.alfaseeh.com /vb/furum display.php
 منتدى اللسانيات  /قسم علوم العربية من نحو وصرفhttp://www.lissaniat.com
 منتديات "واتا" الحضارية – قسم اآلداب والعلوم اإلنسانية.http://www.wata.cc
مجالس الفصحى لعلوم اللغة العربية وآدابها
http://www.alfusha.net
 5ـ مواد تعلم أخرى:
 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث.و) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبًا. توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته). -2أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. -3مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر التعلم.
ـ البالك بورد.
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ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر. رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لننفسالمقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبننادل الخبننرات واآلراء علننى مسننتوى القس ن م وعضننو هيئننة التنندريس مننع مننن يننناظرهم فنني المؤسسننات التعليميننةاألخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

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

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

صرف  332( 2عرب ـ )3
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نموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم :اللغة العربية وآدابها.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اسم المقرر و رمزه :صرف  332 ( 2عرب ـ .)3
 .2الساعات المعتمدة :ثالث ساعات.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها.
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس المقرر :أستاذ متخصص من القسم.
 .5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :المستوى السادس.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر 231( :عرب.)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 مفهوم االشتقاق والجمود والفرق بينهما. بيان أوزان التصغير وطرائقه المختلفة. شرح طرائق النسب والتغييرات التي تحدث وسط الطلمة وآخرها. بيان أحوال التقاء الساكنين في اللغة العربية. التمييز بين همزتي الوصل والقطع في األسماء واألفعال والحروف. الكشف عن أنواع الوقف. توضيح مفهوم اإلدغام ،وأحكامه ،وشروطه ،وربطه بعلم األصوات. .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
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الموضوع
أوالً .االشتقاق والجمود:
 -1مفهوم االشتقاق والجمود.
 -2مواضع النحو التي يشترط لها االشتقاق ،والتي يشترط لها الجمود،
والربط بين البنية الصرفية والوظيفة النحوية في ذلك.
 -3األسماء المشتقة.
 -4التفريق بين معاني األسماء المشتقة ،وتمييز ما تداخل منها.
 -5األسماء المشتقة من الصحيح والمعتل.
 -6األسماء المشتقة من الثالثي ومن غيره.
 -7اسم الزمان والمكان ،وصوغهما من أفعال مختلفة :مفتوحة العين،
ومكسورتها ،ومضمومتها.
 -8بعض أسماء الزمان والمكان التي جرت على غير القياس.
 -9أثر السياق في التفريق بين المصدر الميمي ،واسم المفعول ،واسمي
الزمان والمكان إذا صيغت من المزيد على صورة واحدة.
 -10اسما المرة والهيئة ،وصياغتهما مع التفريق بينهما إذا اتحدا في
الصورة.
 -11المصدر الصناعي ،وشروط صياغته.
ثانياً .التصغير:
 -1أوزان التصغير.
 -2تصغير الثالثي والرباعي والخماسي ،صحي ًحا كان ،أو معتالً.
 -3تصغير االسم الباقي على حرفين.
 -4تصغير االسم المحذوف منه بعض حروفه ،وهو على أكثر من حرفين.
 -5حكم ما آخره ألف تأنيث مقصورة عند تصغيره.
 -6تصغير المؤنث الخالي من عالمة التأنيث.
 -7تصغير ما فيه حروف علة.
 -8الذي يصغر من الجموع ،والذي ال يصغر ،وسبب ذلك.
 -9تصغير اسم الجمع واسم الجنس الجمعي.
-10تصغير المثنى والجمع السالم بنوعيه.
-11تصغير األعالم تصغير ترخيم.
-12بعض األلفاظ التي جاء تصغيرها على غير القياس.
ثالثاً .النسب:
 -1أشهر التغييرات الصرفية التي تطرأ على الحرف الذي قبل األخير
بسبب ياء النسب.
 -2النسب إلى االسم المقصور الثالثي ،مراعيًا أصله الواوي أو اليائي.
 -3النسب إلى المقصور الرباعي فما فوق.
 -4النسب إلى االسم المنقوص الرباعي فما فوق.
 -5النسب إلى ما جاء على وزن (فَعيل) صحيح الالم ومعتلها.
 -6النسب إلى ما جاء على وزن (فُعيل) صحيح الالم ومعتلها.
 -7النسب إلى ما جاء على وزن (فَعيلة) أو (فُعيلة).
 -8حكم النسب إلى ما دل على الجمع عند القدماء ،وعند المجامع اللغوية
الحديثة.
 -9ما يجوز وما ال يجوز في النسب إلى الجمع.
-10الخطأ في كثير مما نُسب إلى الجمع دون مراعاة شروطه.
 -11النسب إلى الجمع المسمى به.
 -12التفريق بين المصدر الصناعي واالسم المنصوب.

عدد األسابيع

ساعات
االتصال

2

6

3

9

2

6
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 -13النسب إلى األسماء المركبة بطريقة صحيحة :المركب المزجي
واإلسنادي واإلضافي.
 -14أشهر الكلمات التي خالفت القياس في النسب.
رابعاً .التقاء الساكنين:
 -1المواضع التي يمكن فيها التقاء الساكنين ،مع التمثيل.
 -2تفسير ظاهرة التقاء الساكنين صوتيًا.
 -3أحوال التقاء الساكنين.
 -4تحريك الساكن الثاني بالحركة المناسبة.
 -5متى يحرك األول ومتى يحرك الثاني من الساكنين؟
 -6الموازنة بين الوجهين الجائزين ،وبيان الوجه األرجح.
 -7ربط أحكام هذه المسألة بالضوابط الصوتية.
خامساً .همزة الوصل:
 -1مفهوم همزة الوصل ،والغاية منها.
 -2حقيقة همزة الوصل والقطع في الصرف ،وطريقة رسمهما في اإلمالء.
 -3األصل في الهمزة :أهو القطع أم الوصل؟
 -4المواضع السماعية العشرة لهمزة الوصل في األسماء.
 -5رد الكلمة إلى أصلها؛ ليعلم إن كانت الهمزة أصلية ،أم زيدت إلفادة
الجمع.
 -6تفسير الفرق بين همزة (ابن) و(أبناء) وهمزة (اسم) و(أسماء).
 -7المواضع القياسية لهمزة الوصل.
 -8األفعال والمصادر التي تكون همزتها همزة قطع.
 -9التفريق بين همزة المضارعة والهمزة األصلية وهمزة الوصل التي
جيء بها في أول الفعل.
 -10حكم وصل همزة القطع وحكم قطع همزة الوصل للشاعر المضطر.
سادساً .الوقف:
 -1الوقف بطريقة صحيحة على الكلمات المنتهية بتاء التأنيث.
 -2التمييز في الوقف بين التاء األصلية ،وتاء التأنيث ،والمزيدة في الجمع
السالم.
 -3الوقف بطريقة صحيحة على االسم المنون اآلخر.
 -4كيفية الوقف على آخر االسم المنقوص ،باستمرار حذف الياء أو بردها.
 -5المواضع التي يجب فيها زيادة هاء السكت عند الوقف والتي يجوز
فيها.
 -6حالة الوصل بنية الوقف.
 -7بعض طرائق العرب في الوقف :كالروم ،واإلشمام ،وتضعيف اآلخر،
ونقل الحركة.
سابعاً .اإلدغام:
 -1اإلدغام :مفهومه ،وأحكامه ،وشروطه ،وربطه بما تعلمته في علم
األصوات.
 -2إعادة الفعل المدغم (المضعف) إلى أصله.
 -3المضارع المضعف مجزو ًما وغير مجزوم.
 -4كيفية النطق بفعل األمر المضعف بما يجوز فيه من لغات.
عا كان ،أو
 -5ضبط آخر الفعل المضعف الذي حصل فيه اإلدغام مضار ً
أمرا ،مع مراعاة ما بعده.
ً
 -6استعماالت الفعل مدغ ًما وغير مدغم إذا كان يجوز فيه الوجهان.
 -7األخطاء فيما استُعمل مفكو ًكا وهو واجب اإلدغام.
 -8بعض األلفاظ التي وردت عن العرب مخالفة للقياس.
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على مدى الفصل
نص شعري أو نثري طويل لتطبيق المفاهيم الصرفية التي تعلمها الطالب.
نص شعري أو نثري لتطبيق المفاهيم الصرفية التي تعلمها الطالب( .يراعى عدم التكرار ) .على مدى الفصل
1
االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
المحاضرة
 45ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

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

داخل القاعة
تكليف منزلي
3

أخرى
ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 45ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 4ـ تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 1ـ وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة مفهوم االشتقاق ،والجمود ،واألسماء ،المشتقة ،والتفريق بين معانيها ،وطريقة صوغها. معرفة أوزان التصغير ،وكيفية تصغير األسماء المختلفة ،مثل :االسم المحذوف بعض حروفه ،واالسم المنتهيبعالمة التأنيث ،وتصغير المثنى والجمع ،واأللفاظ التي جاءت على غير القياس.
 معرفة طرائق النسب إلى األسماء المختلفة النهايات. معرفة األلفاظ التي خالفت القياس في النسب. معرفة المواضع التي يمكن فيها التقاء الساكنين. معرفة أحوال التقاء الساكنين. معرفة مفهوم غاية همزة الوصل والغاية منها ،وحقيقة همزة الوصل ومواضعها ،ورد الكلمة إلى أصلها. معرفة همزة القطع ومواضعها ،وأحكامها. معرفة طرائق الوقف على نهاية الكلمات. معرفة اإلدغام ومفهومه ،وأحكامه ،وشروطه. معرفة األخطاء فيما استعمل مفكو ًكا وهو واجب اإلدغام. معرفة الطريقة المثلى في توجيه قضايا الصرف صوتيًا. معرفة األلفاظ التي وردت عن العرب مخالفة للقياس. 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:
 الربط بين المعرفة المكتسبة من علم الصرف وبين النصوص واللهجات المسموعة. التمييز بين األصول المفترضة للكلمات والكلمات أنفسها ورصد أسباب التحول المتخيل.30

 التفريق بين أنواع الوقف المختلفة في اللغة العربية. التمييز بين الوزن التصغيري ،والصرفي. الربط بين القواعد الصرفية والواقع اللغوي. 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):
 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.31

-

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

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

 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:

 اإلمالء والترقيم في الكتابة ،عبد العليم إبراهيم ،مكتبة غريب ،القاهرة. -التطبيق الصرفي ،د .عبده الراجحي ،دار النهضة العربية ،بيروت1984- 1404،م.

 2ـ المراجع األساسية:

 شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين االستراباذي ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد وآخرين ،دار الكتبالعلمية1402 ،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) ،مطبعة السعادة -بمصر المكتبة األزهرية،1920م.
 معجم مفردات اإلعالل واإلبدال في القرآن الكريم ألحمد الخراط ،دار المعارف2013 ،م.32

-

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.
الواضح في علم الصرف ،محمد خير الحلواني ،دار المأمون للتراث ،دمشق ،بيروت1421 ،هـ2000 /م.

 4ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:

 الواجبات اإللكترونية ومنتدى 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 ( )40طالبًا. توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته). 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. 3ـ مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر تعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لننفس33

المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبننادل الخبننرات واآلراء علننى مسننتوى القسننم وعضننو هيئننة التنندريس مننع مننن يننناظرهم فنني المؤسسننات التعليميننةاألخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

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

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

بالغة  : 5علم املعاني ( 345 ( )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  : 5علم المعاني( 345 ( )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 السادس.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :بالغة  : 4علم المعاني( 344 ( )1عرب ـ.)3
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في ك ّل من كليات البنات في أبها ،وخميس مشيط،
ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
 شرح مفهوم القصر وأركانه وطرائقه وطرفيه وأحواله وأنواعه وصوره.عبّر فيها عن معنى واحد ،وأثر السياق في كل منها.
 تحليلصور مختلفة للقصر ُ
ٍ
 شرح مفهوم الفصل والوصل والفرق بينهما. الكشف عن محسنات الوصل وجمالياته. شرح مفهوم كل من اإليجاز ،والمساواة ،واإلطناب وصورها وأنواعها. تعريف المجاز وأنواعه وشروطه ،والغاية منه والفرق بينه وبين الحقيقة. تعريف المجاز العقلي وتصنيفه باعتبار طرفيه ،وموضعه في التركيب. شرح القرينة في المجاز العقلي ،ونوعيها والفرق بينهما. الكشف عن المجاز المقبول وغير المقبول من خالل شواهد أدبية ،مع الوقوف على أسباب عدم القبول. .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
تعريف الطالب بالمقرر وأهدافه ومفرداته ومصادره ،وعالقة المقرر بما
سبق.
أوالً :القصر:
 - 1مفهوم القصر ( لغة واصطالحاً).
 -2أركان القصر.
 -3طرق القصر المختلفة.
 -4طرفا القصر في كل طريقة.
 -5الفروق بين طرق القصر واألحول التي تالئم كل طريقة منها.
 -6نوعا القصر باعتبار الطرفين ،والفرق بينهما.
 -7نوعا القصر باعتبار الحقيقة والواقع ،والفرق بينهما.
 -8أنواع القصر اإلضافي باعتبار حال المخاطب والفرق بينها.
صور مختلفة للقصر واردة في نصوص بليغة.
 -9تحليل
ٍ
عبّر فيها عن معنى واحد ،وأثر السياق
 -10تحليل
صور مختلفة للقصر ُ
ٍ
في كل منها.
نص يتضمن أحد أساليب القصر.
 -11كيفية كتابة ٍ
ثانياً :الفصل والوصل:
 -1مفهوم الفصل والوصل.
 -2مواضع الفصل:
 كمال االتصال بين الجملتين والمراد به. كمال االنقطاع بين الجملتين والمراد به. التوسط بين الكمالين والمراد به. شبه كمال االتصال بين الجملتين والمراد به. شبه كمال االنقطاع بين الجملتين والمراد به. -3مواضع الوصل.
 -4التمييز بين الفصل والوصل.
نص إبداعي.
 -5القيمة الجمالية لحضور الواو أو غيابها في ٍ
 -6محسنات الوصل.
 -7الفرق بين الواو والفاء وثم في نماذج الوصل.
ثالثاً :طول العبارات والتراكيب أو قصرها (اإليجاز واإلطناب والمساواة):
 -1مفهوم كل من اإليجاز والمساواة واإلطناب.
 -2صور من اإليجاز والمساواة واإلطناب.
 -3نوعا اإليجاز والتمييز بينهما:
أ -إيجاز القصر.
ب -إيجاز الحذف وأنواعه ،وتمييز نوع المحذوف.
 -4أنواع اإلطناب والمراد بك ٍل منها وأغراضه:
( التكرير -اإليضاح بعد اإلبهام -التكميل -االحتراس -التتميم "والفرق بينه
وبين االحتراس" -التذييل -االعتراض -اإليغال -عطف العام على الخاص
وعكسه).
 -5الموازنة بين اإلطناب والتطويل.
 -6الفرق بين الحشو المفيد والحشو غير المفيد.
 -7المساواة والمراد بها.
نصوص لجوامع كلم الرسول صلى هللا عليه وسلم لكشف
 -8تحليل
ٍ

عدد األسابيع
1

ساعات االتصال
2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
3

2
6
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العناصر التي أنتجت اتساع المعنى مع قلة اللفظ.
 -9تحليل شواهد لإليجاز القاطع لألطماع في الكتاب العزيز.
رابعاً :المجاز العقلي:
 -1تعريف المجاز والفرق بينه وبين الحقيقة العقلية.
 -2الغاية من وراء العدول عن الحقيقة إلى المجاز.
 -3شروط المجاز.
 -4نوعا المجاز والفرق بينهما.
 -5تعريف المجاز العقلي.
 -6تصنيف المجاز العقلي باعتبار طرفيه ،وموضعه في التركيب.
 -7عالقات المجاز العقلي.
 -8القرينة في المجاز العقلي ،ونوعاها والفرق بينهما.
 -9المجاز المقبول وغير المقبول من خالل شواهد أدبية ،مع الوقوف على
أسباب عدم القبول.
نص شعري أو نثري طويل لتطبيق المفاهيم البالغية التي تعلمها الطالب.
نص شعري أونثري لتطبيق المفاهيم البالغية التي تعلمها الطالب(.يراعى عدم التكرار).

االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
المحاضرة
 30ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

1

2

3

6

على مدى الفصل
على مدى الفصل
1

داخل القاعة
تكليف منزلي
2

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

أخرى
ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 30ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 4ـ تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 1ـ وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة مفهوم القصر (لغة واصطالحا ً). معرفة أركان القصر. معرفة طرق القصر المختلفة وطرفي القصر في كل طريقة. معرفة نوعي القصر باعتبار الحقيقة والواقع ،والفرق بينهما. معرفة أنواع القصر اإلضافي باعتبار حال المخاطب والفرق بينها. معرفة مفهوم الفصل والوصل والفرق بينهما. معرفة مفهوم كل من اإليجاز والمساواة واإلطناب. معرفة كل نوع من أنواع اإلطناب ،وأغراضه" :التكرير ،اإليضاح بعد اإلبهام ،التكميل ،االحتراس ،التتميم،التذييل ،االعتراض ،اإليغال ،عطف العام على الخاص ،وعكسه".
 معرفة المساواة والمراد بها. معرفة مفهوم المجاز والفرق بينه وبين الحقيقة العقلية. معرفة نوعي المجاز والفرق بينهما. معرفة المجاز العقلي. معرفة القرينة في المجاز العقلي ،ونوعاها والفرق بينهما 2ـ إستراتيجبات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرات النظرية. الحوار والمناقشة.38

-

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:
 الكشف عن الفروق بين طرق القصر واألحول التي تالئم كل طريقة منها. تمييز القصر باعتبار الطرفين ،والفرق بينهما.صور مختلفة للقصر واردة في نصوص بليغة.
 تحليلٍ
عبّر فيها عن معنى واحد ،وأثر السياق في كل منها.
 تحليلصور مختلفة للقصر ُ
ٍ
نص يتضمن أحد أساليب القصر.
 كتابة ٍ التمييز بين مواضع الفصل الخمسة. التمييز بين مواضع الوصل.نص إبداعي.
 الكشف عن القيمة الجمالية لحضور الواو أو غيابها في ٍ الكشف عن محسنات الوصل. تحديد الفرق بين الواو والفاء وثم في نماذج الوصل. تحليل صور من اإليجاز والمساواة واإلطناب. التمييز بين نوعي اإليجاز. التمييز بين أنواع اإلطناب من خالل النماذج. الموازنة بين اإلطناب والتطويل. الكشف عن الفرق بين الحشو المفيد والحشو غير المفيد.نصوص لجوامع كلم الرسول صلى هللا عليه وسلم لكشف العناصر التي أنتجت اتساع المعنى مع قلة اللفظ.
 تحليلٍ
 تحليل شواهد لإليجاز القاطع لألطماع في الكتاب العزيز. الكشف عن الغاية من وراء العدول عن الحقيقة إلى المجاز النماذج المختلفة. تصنيف المجاز العقلي باعتبار طرفيه ،وموضعه في التركيب. الكشف عن عالقات المجاز العقلي. الكشف عن المجاز المقبول وغير المقبول من خالل شواهد أدبية ،مع الوقوف على أسباب عدم القبول. 2ـ إستراتيجبات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات التطبيقية
 ح ّل المشكالت التطبيقية.
 التعلّم الذاتي التطبيقي.
 التعلم التعاوني التطبيقي.
 األعمال التطبيقية الفردية والجماعية.
 التكليفات التطبيقية الفردية والجماعية.
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 الواجبات التطبيقية الفردية والجماعية
 3ـ طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 1ـ وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:
 مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية. مهارة المرونة و ُحسْن التعامل. مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد. مهارة الحوار الفعال وآدابه. مهارة العمل في إطار الجماعة. مهارة قيادة فريق عمل. 2ـ إستراتيجبات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 الحوار والمناقشة. الرحالت الجماعية. المسرح. المشروع النظري والتطبيقي. ح ّل المشكالت النظري والتطبيقي. التعلّم الذاتي النظري والتطبيقي. التعلم التعاوني النظري والتطبيقي. 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 أعاله40

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

 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:

 اإليضاح في علوم البالغة :الخطيب القزويني ،تحقيق إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية1424 ،هـ 2003م . -بغية اإليضاح :عبد المتعال الصعيدي ،مكتبة اآلداب1426 ،هـ ـ 2005م.

 علوم البالغة ( البيان والمعاني والبديع ) ،أحمد مصطفى المراغي ،المكتبة العصرية ،صيدا ـ بيروت، 2013م ـ 1434هـ .

 2ـ المراجع األساسية:
 البالغة فنونها وأفنانها  ،فضل حسن عباس ،دار الفرقان2005 ،م  .ط.10 -المعاني في ضوء أساليب القرآن ،عبد الفتاح الشين ،دار الفكر العربي ،القاهرة2003 .م.

دالئل اإلعجاز،عبد القاهر الجرجاني ،تحقيق /محمود محمد شاكر ،دار المدني ،جدة1414 ،م ـ 1992م.
أسرار البالغة .عبد القاهر الجرجاني ،تحقيق /محمود محمد شاكر ،مكتبة الخانجي1991 ،م.
تفسير الكشاف ،جار هللا الزمخشري ،دار الكتاب العربي ،بيروت1407 ،هـ .
دالالت التراكيب ،محمد محمد أبو موسى ،مكتبة وهبة1408 ،هـ1987 /م.

 3ـ الكتب والمراجع الموصى بها:
-

مجالت كليات اآلداب واللغة العربية.
مجلة فصول.
مجلة عالمات.
مجلة الدراسات اللغوية.
مجلة الرسالة.
41

 -مجلة التراث.

 4ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:

 -موقع صوت العربية.

http://www.voiceofarabic.net/

 -موقع اللغة العربية تعلما ً وتعليماً.

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

 -موقع الوراق.

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

 -شبكة الفصيح لعلوم العربية.

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

 .5مواد تعلم أخرى:
 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث.و) املرافق املطلوبة
 1ـ المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبا ً توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته) 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. 3ـ مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر تعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1إستراتيجبات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجبات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجبات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة.42

 متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئنة تندريس آخنر لننفسالمقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 -تبادل الخبرات واآلراء على مستوى القسم وعضو هيئة التدريس مع من يناظرهم في المؤسسات التعليمية األخرى.

-

ورش عمل ألستاذ المقرر.
لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية.
أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر.
المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.
موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

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

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

أدب  :5النثر العربي (355عرب 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
 1ـ اسم المقرر ورمزه  :أدب : 5النثر العربي (355عرب 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 السادس.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :أدب  :4الشعر العربي الحديث (354عرب)2-
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في ك ّل من كليات البنات في أبها ،وخميس مشيط،
ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
 بيان مراحل تطور النثر العربي ابتداء من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث. التعريف باألجناس النثرية القديمة (الخطابية والسردية والترسلية) من حيث أنواعها وسماتها وأبرز كتابها. التعريف باألجناس النثرية الحديثة (فن المقالة ،و القصة ،والقصة القصيرة جدا ،والرواية ،والمسرحية ،والسيرةالذاتية ،وأدب األطفال) من حيث تاريخ النشأة ،ومراحل تطور كل جنس ،وأقسامه ،وخصائصه ،وأبرز أعالمه.
 تحليل نماذج من األجناس النثرية في مختلف العصور األدبية. مناقشة أثر بعض األفكار العقدية الوافدة من الخارج في حركة النثر في العصر الحديث. الكشف عن السمات الفنية لكبار الكتاب في النثر العربي في مختلف عصوره. .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

عدد األسابيع

ساعات االتصال
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النثر القديم:
 .1األجناس الخطابية :الخطبة (السياسية  -االجتماعية  -الدينية )،
والمنافرة ،والمفاخرة ،والوصية.
 .2األجناس السردية :الخبر (قصص األيام ،وقصص األمثال والحكم،
وقصص العشاق النثرية) ،والسير والتراجم ،والرحالت والمقامات.
 .3األجناس الترسلية :الرسالة األدبية ،والرسالة الديوانية ،والرسالة
اإلخوانية.
 .4أبرز السمات الفنية في كتابات كبار الناثرين في هذا العصر
النثر في العصر الوسيط:
 .1التعريف بالرسائل :أنواعها ،وسماتها ،وبعض نماذجها و أبرز
كتابها.
 .2التعريف بالمقامة ،وخصائصها ،وأبرز كتاباتها.
النثر في العصر الحديث:
 .1اإلطار الزمني للعصر الحديث
 .2العوامل التي أثرت في نهضة النثر في المدة المدروسة.
 .3تاريخ النشأة ومراحل التطور في كل جنس من األجناس النثرية:
المقالة ،والقصة القصيرة ،والقصة القصيرة جدا .والسيرة الذاتية،
والرواية ،والمسرحية ،أدب الطفل (النثر)
 .4أبرز الكتاب مع مراعاة مختلف االتجاهات ،في مختلف أنحاء العالم
العربي.
 .5أعمال ونماذج من النثر العربي الحديث.
 .6أثر بعض األفكار العقدية األجنبية الوافدة من الخارج في حركة
النثر في العصر الحديث :وصوال ،فصعودا ،فهبوطا.
االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
المحاضرة
 30ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

1

2

1

2

1

2

1
1

2
2

1
1

2
2

4

8

1

2

1
1

2
2

1

2

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

أخرى
ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 30ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 4ـ تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 1ـ وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة اإلطار الزمني للمراحل التاريخية لتطور النثر العربي ابتداء من العصر الجاهلي ،فاألموي ،فالعباسي،فالوسيط ،فالحديث.
 معرفة األجناس الخطابية( :الخطبة – المنافرة – المفاخرة -الوصية). معرفة األجناس السردية (األخبار – السير والتراجم – الرحالت -المقامات). معرفة المقامات من حيث خصائصها وأبرز كتابها. معرفة األجناس الترسلية (الرسالة األدبية – الرسالة الديوانية – الرسالة اإلخوانية) ،من حيث أنواعها وسماتها،وأبرز كتابها.
 معرفة نماذج من الرسائل في مختلف العصور األدبية. معرفة كل من فن المقالة ،والقصة ،و الرواية ،والمسرحية ،والسيرة الذاتية ،وأدب الطفل(النثر) من حيث :تاريخالنشأة ،ومراحل تطور كل جنس ،وأقسامه ،وخصائصه ،وأبرز أعالمه.
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معرفة أثر بعض األفكار العقدية الوافدة من الخارج في حركة النثر في العصر الحديث.
معرفة بعض النماذج من الفنون المذكورة.
معرفة السمات الفنية لكبار الكتاب في النثر العربي.
 2ـ إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
المحاضرات النظرية
الحوار والمناقشة.
التعلّم الذاتي.
التعلم التعاوني.
األعمال والتكليفات.
الواجبات.
 3ـ طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
تقييم األعمال والتكليفات والواجبات.
تقييم المشاركات الشفهية.
االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.

ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 1ـ المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 الكشف اإلطار الزمني للمراحل التاريخية لتطور النثر العربي ابتداء من العصر الجاهلي فاألموي فالعباسيفالوسيط فالحديث.
 بيان األجناس الخطابية( :الخطبة – المنافرة – المفاخرة -الوصية). الكشف عن األجناس السردية (األخبار – السير والتراجم – الرحالت -المقامات). توضيح المقامات من حيث خصائصها وأبرز كتابها. ذكر األجناس الترسلية (الرسالة األدبية – الرسالة الديوانية – الرسالة اإلخوانية) ،من حيث أنواعها ،وسماتها،وأبرز كتابها.
 تحليل نماذج من الرسائل في مختلف العصور األدبية. تمييز كل من فن المقالة ،و القصة ،و الرواية ،والمسرحية ،من حيث :تاريخ النشأة ،ومراحل تطور كل جنس،وأقسامه ،وخصائصه ،وأبرز أعالمه.
 مناقشة أثر بعض األفكار العقدية الوافدة من الخارج في حركة النثر في العصر الحديث. تحليل بعض النماذج من الفنون المذكورة. ذكر السمات الفنية لكبار الكتاب في النثر العربي. 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.47
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مهارة الحوار الفعال وآدابه.
مهارة العمل في إطار الجماعة.
مهارة قيادة فريق عمل.
 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
الواجبات الفردية والتكليفات.
الواجبات الجماعية.
التعلم التعاوني.
التعلم الذاتي.
الحوار والمناقشة.
الرحالت.
المسرح.
 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.
تقييم األعمال والواجبات والتكليفات.
االختبارات المتنوعة.

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

4

االختبار الفصلي()2
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
االختبار النهائي

13
أثناء الفصل
نهاية الفصل

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:

الفن ومذاهبه في النثر العربي ،شوقي ضيف ،دار المعارف ،القاهرة1992 ،م.
الخطابة في صدر اإلسالم ،محمد طاهر عاشور ،دار القلم ،دمشق.
القصص اإلسالمية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ،أحمد بن حافظ الحكمي ،المكتب العربي الحديث،
اإلسكندرية.
تاريخ األدب العربي .العصر اإلسالمي ،شوقي ضيف ،دار المعارف ،القاهرة1998 ،م.
العصر العباسي األول ،شوقي ضيف ،دار المعارف ،القاهرة1996،م.
أدب الدول المتتابعة ،عمر موسى باشا ،دار المعارف ،القاهرة.
عصر الدول واإلمارات ،شوقي ضيف ،دار المعارف،القاهرة1995 ،م
وتطوره ،عمر الدسوقي ،دار الفكر العربي ،القاهرة2007 ،م.
النثر الحديث
ّ
الفنون األدبية وأعالمها ،أنيس المقدسي ،دار العلم للماليين ،بيروت1963 ،م.

 2ـ المراجع األساسية:
فن القصة ،محمد يوسف نجم ،دار صادر -بيروت ،و دار الشروق  -عمان1996م.
فن المقالة ،محمد يوسف نجم ،دار صادر -بيروت ،و دار الشروق – عمان1996 ،م.
المسرحية في األدب العربي الحديث (1914-1847م) ،محمد يوسف نجم ،دار الثقافة ،القاهرة1967 ،م.
السيرة الذاتية – مقاربة الحد والمفهوم ،أحمد آل مريع ،دار صامد ،تونس2010 ،م.
الرحلة في األدب العربي ،التجنيس – آليات الكتابة – خطاب المتخيّل ،شعيب حليفي ،دار القرويين ،الدار
البيضاء2003 ،م.
تطور الرواية العربية الحديثة في مصر (1870م1938 -م) ،عبد المحسن طه بدر ،دار المعارف ،القاهرة
ّ
1998م.
القصة والرواية ،عزيزة مريدن ،دار الفكر ،دمشق1980 ،م.

 3ـ الكتب والمراجع الموصى بها:
-

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

 4ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:

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

 5ـ مواد تعلم أخرى

 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث. موسوعة الشعر العربي. مكتبة األدب العربي.و ) املرافق املطلوبة
 1ـ المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبا ً توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته) 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. 3ـ مصادر أخرى ( :حددها -مثال -إذا كان مطلوبا معدّات مختبر معينة حدد المتطلبات أو ارفق قائمة):
ـ مركز مصادر تعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفسالمقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبادل الخبرات واآلراء على مستوى القسم وعضو هيئة التدريس مع من يناظرهم في المؤسسات التعليمية األخرى.50

 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

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

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

نقد أدبي 363 ( 3عرب 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 :نقد أدبي363( 3عرب 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 السادس.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :نقد أدبي362( 2عرب ـ.)3
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في ك ّل من كليات البنات في أبها ،وخميس مشيط،
ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
 شرح أبرز مناهج النقد الغربي ومدارسه ونظرياته األدبية المختلفة ،وخلفياته الفكرية والفلسفية . ذكر أبرز أعالم النقد في العصر الحديث ،وإسهاماتهم. الكشف عن تأثير النقد العربي القديم في مناحي النقد الحديث والوقوف على إسهاماته في النظرية األدبية الحديثة. بيان مستويات تأثير النقد الغربي في النقد العربي الحديث ،وما كان له من إيجابيات وسلبيات. التعريف بمصطلحات النقد الحديث. الكشف عن إجراءات دراسة النص من الداخل والخارج ،ومن حيث الشكل والمضمون.. بيان مواطن القوة والضعف في النص األدبي من خالل النظر في شكله ومضمونه. .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

عدد األسابيع

ساعات االتصال
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النقد األدبي الحديث:
 -1أبرز مناهج النقد الغربي ومدارسه ونظرياته األدبية المختلفة.
) -2المنهج التاريخي-المنهج النفسي–المنهج االجتماعي -الشكالنية –
األسلوبية  -البنيوية-التفكيكية -السيميائية -نطرية التلقي والقراءة –
النقد الثقافي)
 -3الخلفيات الفكرية والفلسفية التي قامت عليها هذه المناهج.
 -4تأثير النقد العربي القديم في بعض مناحي النقد األدبي الحديث.
 -5أبرز أعالم النقد في العصر الحديث ،وإسهاماتهم.
 -6الخلفيات الفكرية والفلسفية التي اعتمد عليها النقاد العرب
المحدثون.
 -7مناهج النقاد العرب المحدثين في اإلفادة من النقد الغربي ،وقدرتهم
على اإلفادة منه ،وتطبيق إجراءاته في دراسة األدب العربي.
 -8مستويات تأثير النقد الغربي في النقد العربي الحديث ،وما كان له
من إيجابيات وسلبيات.
 -9بيان ما هو ثابت من النقد العربي القديم فيما يُتداول في النقد
الحديث.
 -10مناقشة النظريات النقدية الحديثة.
ً
تجاوزا لقيم
 -11مناقشة المذاهب األدبية والنقدية الجامحة ،التي تشكل
الدين واألخالق ،أو استهانة بها.
معيارا
 -12إظهار القيم اإلسالمية في وسطيتها ورحابتها وشموليتها
ً
من معايير القبول والرفض واالستحسان واالستقباح ألعمال األدباء
وإبداعاتهم.
 -13التفريق بين حرية األديب وفوض السلوك األدبي باالحتكام إلى
منهج نقدي إسالمي واعٍ معتدل منفتح.
 -14فوائد االلتزام الخلقي في العمل األدبي.
 -15أبرز مصطلحات النقد الحديث ،والمراد بكل منها.
 -16خصائص دراسة النص من الداخل والخارج ،ومن حيث الشكل
والمضمون.
 -17أهمية تكامل االهتمام بالمضمون مع اإلبداع واإلجادة الفنية.
 -18مواطن القوة والضعف في النص األدبي من خالل النظر في
شكله ومضمونه.
 -19كيفية كتابة مقالة نقدية عن نص أدبي.
نصوص شعرية ونثرية لتطبيق المفاهيم التي تعلمها الطالب.

نصوص شعرية ونثرية لتطبيق المفاهيم التي تعلمها الطالب( .يراعى عدم التكرار).
االختبارات الفصلية.
 .2مكونات المقرر:
المحاضرة
 45ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

4

12

4

12

2

6

2
2

6
6

على مدى الفصل
على مدى الفصل
1

داخل القاعة
تكليف منزلي
3

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

أخرى
ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 45ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 4ـ تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
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أ .المعرفة:
 1ـ وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة أبرز مناهج النقد الغربي ومدارسه ونظرياته األدبية المختلفة مثل( :المنهج التاريخي-المنهج النفسي–المنهج االجتماعي -الشكالنية – األسلوبية  -البنيوية -التفكيكية -السيميائية -نطرية التلقي والقراءة – النقد الثقافي)
 معرفة الخلفيات الفكرية والفلسفية التي قامت عليها هذه المناهج. معرفة تأثير النقد العربي القديم في بعض مناحي النقد األدبي الحديث. معرفة أبرز أعالم النقد في العصر الحديث ،وإسهاماتهم. معرفة الخلفيات الفكرية والفلسفية التي اعتمد عليها النقاد العرب المحدثون. معرفة مناهج النقاد العرب المحدثين في اإلفادة من النقد الغربي ،وقدرتهم على اإلفادة منه ،وتطبيق إجراءاته فيدراسة األدب العربي.
 معرفة مستويات تأثير النقد الغربي في النقد العربي الحديث ،وما كان له من إيجابيات وسلبيات. معرفة بيان ما هو ثابت من النقد العربي القديم فيما يُتداول في النقد الحديث.ً
تجاوزا لقيم الدين واألخالق ،أو استهانة بها.
 معرفة المذاهب األدبية والنقدية الجامحة ،التي تشكل معرفة فوائد االلتزام الخلقي في العمل األدبي. معرفة أبرز مصطلحات النقد الحديث ،والمراد بكل منها. معرفة خصائص دراسة النص من الداخل والخارج ،ومن حيث الشكل والمضمون. معرفة مواطن القوة والضعف في النص األدبي من خالل النظر في شكله ومضمون. معرفة كيفية كتابة مقالة نقدية على نص أدبي. 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:
 استيعاب أبرز مناهج النقد الغربي ومدارسه ونظرياته األدبية المختلفة مثل( :المنهج التاريخي-المنهج النفسي–المنهج االجتماعي -الشكالنية – األسلوبية  -البنيوية -التفكيكية -السيميائية -نطرية التلقي والقراءة – النقد الثقافي).
 الكشف عن الخلفيات الفكرية والفلسفية التي قامت عليها هذه المناهج. الوقوف على تأثير النقد العربي القديم في بعض مناحي النقد األدبي الحديث. الكشف عن تأثير النقد الغربي في النقد العربي الحديث ،وما كان له من إيجابيات وسلبيات. بيان ما هو ثابت من النقد العربي القديم فيما يُتداول في النقد الحديث.ً
تجاوزا لقيم الدين واألخالق ،أو استهانة بها.
 تمييز والنقدية الجامحة ،التي تشكل الكشف عن فوائد االلتزام الخلقي في العمل األدبي. معرفة أبرز مصطلحات النقد الحديث ،والمراد بكل منها. إبراز خصائص دراسة النص من الداخل والخارج ،ومن حيث الشكل والمضمون. الكشف عن مواطن القوة والضعف في النص األدبي من خالل النظر في شكله ومضمونه. كتابة مقالة نقدية على نص أدبي. 2ـ إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
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 المحاضرات. الحوار والمناقشة. التعلم الذاتي. التعليم التعاوني. الواجبات والتكليفات. 3ـ طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:
 1ـ وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:
 مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية. مهارة المرونة و ُحسْن التعامل. مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد. مهارة الحوار الفعال وآدابه. مهارة العمل في إطار الجماعة. مهارة قيادة فريق عمل. 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 الواجبات الفردية والتكليفات. الواجبات الجماعية. التعلم التعاوني. التعلم الذاتي. الحوار والمناقشة. الرحالت. المسرح. 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله. تقييم األعمال والواجبات والتكليفات. االختبارات المتنوعة.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.56

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

 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:

-

مناهج النقد المعاصر ،صالح فضل ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة 1996م.
مقدمة في نظرية األدب ،تيرى إيجلتون ،ترجمة أحمد حسان ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،سلسلة كتابات نقدية،
عدد  ،11القاهرة سبتمبر 1991م.
المدخل االجتماعي لألدب من علم اجتماع األدب إلى النقد االجتماعي الشامل ،سيد البحراوي ،دار الثقافة العربية
للنشر ،القاهرة.
الثابت والمتحول :بحث في اإلبداع واالتباع عند العرب ،أدونيس( على أحمد سعيد) ،دار العودة ،بيروت،
1979م.
معرفة اآلخر (مدخل إلي المناهج النقدية الحديثة) إبراهيم عبدهللا باالشتراك مع آخرين ،المركز الثقافي العربي،
1996م.

 2ـ المراجع األساسية:
-

المرايا المح َّدبة (من البنيوية إلي التفكيكية) ،عبدالعزيز حمودة ،سلسلة عالم المعرفة ،الكويت ،ذو الحجة
1418هـ ،أبريل/نيسان 1998م.
المذاهب األدبية والنقدية عند العرب والغربيين ،سلسلة عالم المعرفة ،الكويت ،ربيع أول 1414هـ-سبتمبر/أيلول
1993م.
األسس النفسية لإلبداع الفني،مصطفي سويف ،دار المعارف ،القاهرة 1981م.
نظرية األدب ،رينيه ويلك.
مقدمة في نظرية األدب ،عبدالمنعم تليمة.
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-

األدب العربي الحديث ،دراسة أجناسية ،أحمد السماوي.
األجناس األدبية ،مجموعة من المؤلفين ،ترجمة عبدالعزيز شبل.
دليل الناقد األدبي ،ميجان الرويلي ،وسعد البازعي.
النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية العربية ،عبد هللا الغذامي ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،سلسلة كتابات
نقدية ،عدد  ،189القاهرة 2010م.
الخطيئة والتكفير ،من البنيوية إلى التشريحية،عبد هللا الغذامي ،النادي األدبي الثقافي ،جدة 1985م.
الموقف من الحداثة ،عبد هللا الغذامي ،دار البالد ،جدة1987 ،م.
المشاكلة واالختالف ،قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في الشبيه والمختلف ،عبد هللا الغذامي ،المركز
الثقافي العربي ،بيروت/الدار البيضاء1996 ،م.
الشعر العربي المعاصر ..قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ،عز الدين إسماعيل ،المكتب واألكاديمية ،القاهرة،
2003م.

 3ـ الكتب والمراجع الموصى بها:
-

مجالت كليات اآلداب.
مجلة فصول في النقد واألدب( مصر).
مجلة عالمات.
مجلة الرسالة.
مجلة التراث.
مجلة ألف ،الجامعة األمريكية بالقاهرة.
مجلة عالم الفكر الكويتية.
مجلة أقالم العراقية.
مجلة كتابات معاصرة.

 4ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:

-

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

 5ـ مواد تعلم أخرى:

 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث.و ) املرافق املطلوبة
 1ـ المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبا ً توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته) 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. 3ـ مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر التعلم.
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ـ البالك بورد.
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفسالمقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 -تبادل الخبرات واآلراء على مستوى القسم وعضو هيئة التدريس مع من يناظرهم في المؤسسات التعليمية األخرى.

 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات واألقسام المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

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

59

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

مهارات لغوية : 7الكتابة( :)3الكتابة اإلبداعية (387عرب ـ )2
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نموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم :اللغة العربية وآدابها.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اسم المقرر و رمزه :مهارات لغوية : 7الكتابة( : )3الكتابة اإلبداعية (387عرب 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 السادس.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :مهارات لغوية : 6الكتابة(: )2الكتابة الوظيفية (386عرب 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:
 التمييز بين الكتابة الوظيفية واالبداعية شرح أصول كتابة القصة وأسلوبها . ، تعديد أصول كتابة المقالة. التعبير بأسلوبه عن المعلومات األساسية في المقالة. الموازنة بين حجم نص المقالة والملخص. تطبيق أصول كتابة الخاطرة. .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
ج) وصف املقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

عدد األسابيع

ساعات
االتصال
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أوال ً ـ تمهيد:
تعريف الطالب بـ:
 المقرر وأهدافه. مفرداته. الطبيعة التطبيقية للمقرر.ثانيا  ( -الكتابة اإلبداعية):
 -1أوال :مفهوم الكتابة االبداعية  ، ،خصائصها  ،أسسها أنواع
الكتابة االبداعية
 -2كتابة القصة:
 ( يوزع األستاذ على الطالب مجموعة مختارة من القصص ،ويكلفهمبقراءتها والتأمل فى أساليبها)
 يقوم األستاذ مع الطالب بتحليل هذه القصص تحليال تطبيقيا يكشفعن الجوانب التالية:
 الفروق بين كتابة القصة والكتابة الوظيفية.
 أصول كتابة القصة.
 أسلوب كتابة القصة.
 عناصر التصميم الفنى في القصة.
 -3كتابة المقالة:
 ( يوزع األستاذ على الطالب مجموعة مختارة من المقاالت بأنواعهاالمختلفة ،ويكلفهم بقراءتها والتأمل فى أساليبها)
 يقوم األستاذ مع الطالب بتحليل هذه المقاالت تحليال تطبيقيا يكشفعن الجوانب اآلتية:
 الفروق بين كتابة المقالة وكتابة كل من القصة والكتابة الوظيفية.
 أصول كتابة المقالة.
 أسلوب كتابة المقالة.
 عناصر التصميم الفنى في المقالة.
 يكلف األستاذ الطالب بتلخيص كل من تلك المقاالت مع مراعاةالعناصر اآلتية:
 تحديد المعلومات األساسية والثانوية في النص.
 تدوين المعلومات األساسية من النص.
 التعبير بأسلوبه عن المعلومات األساسية.
 صياغة النص الجديد.
 الموازنة بين حجم نص التلخيص والملخص.
 -4كتابة الخاطرة:
 ( يوزع األستاذ على الطالب مجموعة مختارة من الخواطر المنشورةألدباء معروفين ،ويكلفهم بقراءتها والتأمل فى أساليبها)
 يقوم األستاذ مع الطالب بتحليل هذه الخواطر تحليال تطبيقيا يكشفعن الجوانب اآلتية:
 الفروق بين كتابة الخاطرة وكتابة كل من القصة ،والمقالة ،والكتابة
الوظيفية.
 أصول كتابة الخاطرة.
 أسلوب كتابة الخاطرة.
كتابة قصة و مقال و خاطرة تطبيقيا من قبل كل طالب.
االختبارات الفصلية.

1

2

4

8

3

6

3

6

2

64

على مدى الفصل
1

تكليف منزلي
2
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 .2مكونات المقرر:
المحاضرة
 30ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

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

أخرى
ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 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 عناصر التصميم الفني في القصة. معرفة عناصر التصميم الفنى في المقالة. 2ـ إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
ــ المحاضرة.
ــ الحوار والمناقشة.
ــ التعلم الذاتي.
ــ التعلم التعاوني.
ــ قراءة جهرية.
ــ أوراق نشاط.
ــ البحث العلمي.
ــ مسابقات لغوية.
 3ـ طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
ــ االختبارات التحصيلية.
ــ االختبارات التحريرية.
ــ االختبارات الشفوية
ــ المتابعة والمالحظة.
ــ المناشط الكتابية.
ــ المناشط الكالمية.
ــ المواقف العلمية.
ــ المقابلة.
ــ المقاالت اإلنشائية.
ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 1ـ المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 التمييز بين المعلومات األساسية والثانوية في المقالة. تحليل أصول كتابة المقال نقد المقومات الفنية للمقال 2ـ إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 أسلوب حل المشكالت. تالقي الحلول. العصف الذهني لتمثل بعض قضايا الكتابة. أسلوب التوسع والتدرج. الحوارات المتبادلة. األلغاز اللغوية.63

 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:
 التطبيق العملي. التدريس من خالل مواقف علمية. ورش عمل. القيام بأدوار قيادية. المناقشات الجماعية. حلقات البحث. 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
 المواقف العملية (طلب كتابة مقال ،إلقاء خطبة ،حوار ومحادثة ،إدارة الحديث في مجلس حواري). أنشطة ال صفية ،التمثيل في لقاءات ،الرحالت ،مسابقات ،أو أنشطة اجتماعية أخرى.د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 1ـ وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد). القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي بمسؤولية. القدرة على استخدام أجهزة العرض. القدرة على االستفادة من منتديات الطالب على شبكة اإلنترنت في الجامعة. القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية. القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع. 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
ـــ افتراض مواقف والكتابة فيها وإدارة حوارها بلغة عربية فصيحة.
ـــ مناقشة الطالب في الورقة التي يقدّمها ،وإبداء الملحوظات بشأنها ،وردّه عل هذه الملحوظات.
ــ شرح موضوع من موضوعات المقرر أمام الطالب وإجراء الحوار بشأنه.
ـــ إلقاء محاضرة علمية.
ـــ ممارسة دور المعلم.
ـــ إتاحة البرامج الحاسوبية ومواقع اإلنترنت ذوات العالقة للطالب وتدريبهم على اإلفادة منها وتطبيقها على
النصوص األدبية الشعرية.
 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات. تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.هـ .المهارات الحركية:
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 .1وصف للمهارات الحركية  :ال يوجد.
 .2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى درجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
رقم
التقويم النهائي
المستحق
التقييم
15
السابع
اختبار أعمال 1
1
15
العاشر
اختبار أعمال 2
2
20
خالل الصل
واجبات وأعمال وتكليفات تطبيقية
3
50
نهاية الفصل
اختبار نهائي
4
100
المجموع الكلي
5
د) الدعم املقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان 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:

 مهارات الكتابة العربية - 1كتابة الفقرة ،نايف خرما  ،دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع2005 ،م. مهارات الكتابة العربية - 1كتابة الفقرة ،عبد الرؤوف زهدي مصطفى ،سامي يوسف أبو زيد  ،دارعالم الثقافةللنشر والتوزيع2005 ،م.
 مهارات الكتابة العربية  - 2كتابة المقالة عبد الرؤوف زهدي مصطفى  ،دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع،2005م.

 2ـ المراجع األساسية:

-

القواعد اللغوية األساسية للكتابة العلمية.د .محمد حسن عبدالعزيز.
الفائق في فن الكتابة والتعبير وتذوق النصوص والتحرير:محمد علي أبو حمدة  ،دار عمار1999 ،م.
أسرار الكتابة اإلبداعية :عبد الرحمن الربيعي والنص المتعدد :محمد صابر عبيد صالح قصيري ،جدارا للكتاب
العالمي 2008 ،م.
فن القصة  :د .محمد يوسف نجم  .دار الشروق  .عمان 1996 ،م .
فن المقالة  :د .محمد يوسف نجم  .دار الشروق  .عمان 1996 ،م .

 3ـ الكتب والمراجع الموصى بها:

 األنواع النثرية في األدب العربي المعاصر د .سيد البحراوي  ،القاهرة  ،مكتبة األنجلو المصرية 2003 ،م.- Report Writing Skills Training Course - How to Write a Report and Executive
Margaret Greenhall.
- 15 Easy Lessons That Build Basic Writing Skills in Grades K-2 By Mary Rose

 4ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
 http://www.al-mostafa.com/index.htm65

-

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

 5ـ مواد تعلم أخرى:
 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث.و ) املرافق املطلوبة
 1ـ المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبا ً توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته) 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. 3ـ مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر تعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. 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.66

 فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئنة تندريس آخنر لننفسالمقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبننادل الخبننرات واآلراء علننى مسننتوى القسننم وعضننو هيئننة التنندريس مننع مننن يننناظرهم فنني المؤسسننات التعليميننةاألخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ

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