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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

  ساعتان

 المقررنوع . 2

   أخرى █ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري █  إجباري ب.

 بع الساالمستوى                             يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

   ARB 333  3صرف                                                           

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد                                                           

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

  مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 10 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 60 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 )إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال .1

والتعريف باإلعالل ، وشروطه ، ومواضعه، وأنواعه )اإلعالل بالحذف  أدلته ، ومواضعه،ويتناول المقرر: التعريف باإلبدال، 

 .، واإلعالل بالنقل ، واإلعالل بالقلب(

 :الهدف الرئيس للمقرر .2

           .  عالل واإلبدالفية الخاصة باإلالصرالفروق بين القواعد  تمييز ،و دراسة مواضع اإلبدال واإلعالل
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 a1   .عاللواإل اإلبدالف ر   ع  أن ي   1.1

 a1 . واإلعالل بأنواعهأن يحدد مواضع اإلبدال ، 1.2

  المهارات 2

 B3 .اإلعالل بالنقل ، والقلب ، والحذف ،ومواضعهاأن يميز بين  2.1

 B3 .عند اإلبدال واإلعالل التغيرات الصرفية للكلمةستخرج أن ي 2.2

  الكفاءات 3

 c2 قاعة الدرس أثناء المحاضرة.أن يبدي رغبته في المشكالت التي ت رار في  3.1

 c2 بفاعلية في مناقشة القضايا المطروحة ؛ لتنمية العالقة مع اآلخرين. أن  يشارك 3.2

 d3 .ستخدم التقنية والبرامج الحاسوبية في تقديم عروض وبعض الواجبات في مجال التخصصيأن  3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
 .تدريسه وتقويمهالتعريف بالمقرر وأهدافه وأساليب 

 .اإلبدال / القلب / التعويض اإلعالل / أدلة اإلبدال
2 

 2 .إبدال الواو والياء واأللف همزة 2

 2 .إبدال الهمزة حرف علة 3

 2 ن.باب الهمزتين الملتقيتي 4

 2 .إبدال األلف ياء /  إبدال الواو ياء 5

 2 .ا/ قلب الياء واوً   ًوالب األلف واق 6

7  ً  2 .إبدال الواو والياء ألفا

 2 .إبدال فاء االفتعال تاء / إبدال فاء االفتعال طاء / إبدال االفتعال داالً  8

 2 .إبدال الميم من الواو والنون / إبدال الهاء من التاء 9

 2 .متى يتبع اإلعالل بالنقل إعالل القلب /اإلعالل بالنقل / تعريفه / سببه / شروطه / مواضعه  10

 2 .اإلعالل بالحذف/ الحذف القياسي/ الحذف غير القياسي/ أنواع الحذف القياسي 11

12 
همزة أفعل / حذف فاء الكلمة / حذف عين الكلمة / حذف عين الكلمة  حذفأنواع الحذف لالستتتترقال / 

 .حذف عين الفعل المضعف /
4 

13 
المواضتتتع التي يغتفر فيها التقاء الستتتاكنين / مواضتتتع التخلص بالحذف / التخلص بالتحري  / التخلص 

 .بالضم أو غيره
2 

 2 .األوجه الجائزة في أمر المضعف المدغم 14

 30 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

 المحاضرة   .عاللواإل اإلبدالف ر   ع  أن ي  

 المناقشة والحوار

 

 االختبارات الفصلية

 االختبار النهائي

 تكاليف وأنشطة

1.2 

 المحاضرة . واإلعالل بأنواعه ،أن يحدد مواضع اإلبدال

 المناقشة والحوار

 

االختبارات الفصلية   

 االختبار النهائي

 تكاليف وأنشطة
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المهارات 2.0

2.1 

أن يميز بين اإلعالل بتتالنقتتل ، والقلتتب ، والحتتذف 

 .،ومواضعها

 العصف الذهني

 المشكالتحل 

 االختبارات الفصلية

االختبار النهائي   

 تكاليف وأنشطة

2.2 

التغيرات الصتتترفية للكلمة عند اإلبدال ستتتتخرج أن ي

 .واإلعالل

         التعليم التعاوني

 التعليم باألقران

 المناقشة

 االختبارات الفصلية

 االختبار النهائي

 تكاليف وأنشطة

 الكفاءات 3.0

3.1 
رغبته في حل المشكالت التي ت رار في أن يبدي 

 قاعة الدرس أثناء المحاضرة.

   يالتعلم التعاون

 حل المشكالت

 أنشطة وتكاليف

 أسئلة شفوية

3.2 
بفاعلية في مناقشة القضايا المطروحة ؛  أن  يشارك

 لتنمية العالقة مع اآلخرين.

 التعلم الذاتي           

 التعلم التعاوني

 أنشطة وتكاليف

 أسئلة شفوية

3.3 
ستخدم التقنية والبرامج الحاسوبية في تقديم يأن 

 .عروض وبعض الواجبات في مجال التخصص

 التعلم التعاوني

 حل المشكالت

وتكاليفأنشطة   

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمرتقويم  ملف إنجاز الطالب) واجبات، تكليفات ، عروض تقديمية، أوراق بحرية( 1

 %15 السادس االختبار الشهري األول. 2

 %15 الراني عشر االختبار الشهري الراني. 3

 %60 السادس عشر االختبار النهائي. 4

5 
 المجموع

 
 100% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات تواجد لإلرشاد األكاديمي4

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 ,حكتبة رفحيا ف فلنشذذذذذ   رفت  م  ،فشذذذذذمد الحم رفلح   ،اشذذذذذعر رفي ف  ا  ر رف ذذذذذ ف

  .م2001هــ 1422

 المساندةالمراجع 
  .م2016، حنقلة خا ة طبية ،شيبار   ح، رإلع ل  رإلبمرل  ا رفكلحة رفي بمةــ 

  .م1963، مطبعة الفتوح، شبانة عبمرفسحم ،  رإلع لبمرل  ا رإل  رفتطبمقاترفق رعم ــ 

 اإللكترونيةالمصادر 

 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: -

 عجائب من العربية .

 فنون اللغة العربية .

 مقهى اللغة العربية .

 

http://www.al-mostafa.com/index.htm 

 مكتبة المصطفى

http://www.alwaraq.net/index 

 موقع الوراق

http://www.almeshkat.net/books/index.php 

 مكتبة مشكاة اإلسالم
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http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/ 

 الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

http://www.alukah.net/ 

 األلوكة

http://www.iwan.fajjal.com/ 

 اإليوان

http://www.alarabiyah.ws/ 

 صوت العربية

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

 شبكة الفصيح

http://pdfbooks.net/vb/login.php 

 منتديات الكتب المصورة

 

  ىأخر
 :واألستتتتتتطوانات المدمجة البرامج الحاستتتتتتوبية، البرمجيات،المواد التعليمية األخرى مرل 

 الموسوعة الشاملة. CDأقراص ممغنطة 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

تحتوي على : سبورة تفاعلية ومستلزماتها ( متًرا ـتتت  80حجم قاعة الدرس )

ـ منصة ألعضاء هيئة التدريس ـ ميكروفون ـ توصيالت كهربائية مناسبة ، 

 وفي تناول المستخدم ـ إضاءة مناسبة ـ ستائر ـ مكيفات.

 ـ مقاعد ثابتة ـ حاسب آلي .

دًّا أقصى . 40ـ عدد المقاعد : )  ( مقعدًا ح 

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 توفير أجهزة حاسوب في معامل مناسبة ومالئمة لعدد الطالب. -

 منصة الكترونية. -

 السبورة الذكية. -

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

  -أجهزة فيديو وتلفاز لعرض المقررات الدراسية أو التعليمية.

  -أشرطة تعليمية.

 -أجهزة أوفر هيد بروجوكتر ) العارض الرأسي (.

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

ول على التغذية استراتيجيات الحص

بخصوص فعالية  بةالراجعة من الطل

 :التدريس

ة تقييم المقرر الدراسي نتائج استبان -

 مناقشاتهم .و لبةمن الط

 استمارة تقويم المقرر الدراسي .-

 .بةاستبانة رضا الطل-

في نهاية  لبةاستبانة إلكترونية تقدم للط-

الفصل الدراسي إلبداء الرأي في فاعلية 

 التدريس .

عن المقرر  بةتلقي انطباعات الطل-

ْن يقوم بتدريسه على  الدراسي ، وعن م 

موقع إلكتروني مخصص لذل  األمر 

 تابعًا للجامعة.

 مباشر لبةالط
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

استتتتتتتراتيجيتتتات أخرى لتقويم عمليتتتة 

 التدريس من قبل األستاك أو القسم:

اجتمتتتاعتتتات دوريتتتة ألعضتتتتتتتتاء هيئتتتة -

 التدريس. 

 استمارة تقييم كاتي .-

التقرير الستتتتنوي من قبل رئيس القستتتتم  -

 )تقييم األداء (.

المراجعتتتة التتتدوريتتتة التتتداخليتتتة للمقرر -

 الدراسي .

استتتتتتتبانة تقييم عضتتتتتتو هيئة التدريس -

 للمقرر الدراسي .

تقرير عضتتتتتتو هيئة تدريس منا ر في -

 القسم .

 خبير من كلية منا رة .تقرير -

 ورش عمل لتطوير أساليب التقييم .-

إجراء تقييم داخلي بمشتتتتاركة أعضتتتتاء -

 القسم .

 مباشر  ، وقيادات البرنامجأعضاء هيئة التدريس

ات التحقق من معتتتايير إنجتتتاز جراءإ

 : لبةالط

تكوين لجنتتة من األعضتتتتتتتاء لمراجعتتة -

 عينات األوراق بعد تصليحها .

 . لبةواجبات الطتصليح عينة من -

االستعانة بأساتذة زائرين لتقويم المقرر -

 الدراسي.

 وتقييمها بة تبادل األساتذة إجابات الطل-

 مراجعة ورقة االختبار .-

 . بةراجعة عينة من أوراق إجابة الطلم-

تصتتتتتتليح االختبار مناصتتتتتتفة مع زميل -

 آخر.

 مراجعة النتائج من خالل زميل آخر.

 ، التدريسأعضاء هيئة 

 الزائرون ساتذةاأل
 مباشرغير 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط 

 لتطويره:

مراجعة التوصيف بشكل دوري نهاية -

 كل فصل دراسي. 

مقابلة المقرر بمقررات مماثلة في -

 أقسام متشابهة .

اجتماع دوري ألعضاء هيئة التدريس -

للوقوف على نقاط الضعف وتحسين 

 المقرر .

االستفادة من تقرير عضو هيئة تدريس -

 سابق عن المقرر .

في المقرر. لبةتحديد وجهة نظر الط-  

تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر -

 لمواكبة ما يستجد .            

تحليل النتائج اإلحصائية لتقويم طالب -

نتائجها في تحسين المقرر واإلفادة من 

 المقرر وتطويره.

-استضافة خبير لتقويم المقرر  

كل جديد فيما  إلىلجنة الجودة للتعرف 

بالتوصيف يتعلق . 

 مراجعة لجنة الخطط للتوصيف

 مباشر
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

  - إقامة ورش عمل ألساتذة المقرر

كتابة تقرير عن المقرر الدراسي .-   

 -خطة للتحسين والتطوير .

العمل على مراجعة توصيف المقرر -

 كل عام لمواكبة التطورات الحديرة.
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم ، مدى تحصيل فاعلة طرق تقييم الطلبة، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

 قسم اللغة العربية جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


