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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات معتمدة  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى █ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري █  إجباري ب.

 رابعلالمستوى ا                            يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

                              ARB  223    3ونح                                                                                         

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد                                                                                     

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 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

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 10 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 15 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 90 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد المشاريع، والواجبات، 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال .1

والمفعول فييه ، والمفعول له ،والمفعول المطلق ،والتنازع، االشتغال والتعدي واللزوم أبواب:يدرس الطالب في هذا المقرر       

 والمستثنى. ،والمفعول معه

 

 :الرئيس للمقررالهدف  .2

 والتنازع والمفاعيل والمستثنى ، والتمييزبين كل منها.والتعدي واللزوم ،واب االشتغال، أبباإللمام باألحكام الخاصة 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 a1 ، أنواع المفاعيل . االشتغال والتنازعأحكام بابي الطالب  وضحأن ي 1.1

 a1 ، وحكم المستثنى . اللزومتعدي والمن حيث الفعل نوع الطالب  يحدد أن 1.2

  المهارات 2

 b3 ، أنواع المفاعيل . ين الفعل المتعدي والفعل الالزمأن يميز الطالب ب 2.1

 b3 .المناقشة والحواريطبق القواعد النحوية على العبارات أثناء أن  2.2

  الكفاءات 3

 c2 يشارك بفاعلية في قاعة الدرس.أن  3.1

 c2 .يكتسب مهارات العمل بروح الفريقأن  3.2

والوصيول إليى المواقيع المفييد   ،  power Pointوعروض تقنية الحاسب اآللي استخدام يتقن أن  3.3

 .بشبكة االنترنت

d3 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
وتقويمه.التعريف بالمقرر وأهدافه وأساليب تدريسه    

 .باب االشتغال 
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 6 .باب التعدي واللزوم  2

 3 .باب التنازع  3

 6 .باب المفعول المطلق 4

 3 .باب المفعول له 5

 6 .المفعول فيه 6

 3 .المفعول معه 7

 9 .باب المستثنى 8

 45 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 
، أحكيام بيابي االشيتغال والتنيازعالطاليب  وضحأن ي

 أنواع المفاعيل .

 المحاضر 

 المناقشة والحوار

 

 االختبارات الفصلية

 االختبار النهائي

 تكاليف وأنشطة

1.2 
التعيييدي مييين حييييث الفعيييل أن يحيييدد الطاليييب نيييوع 

 حكم المستثنى .، اللزومو

 المحاضر 

 المناقشة والحوار

 

االختبارات الفصلية   

 االختبار النهائي

 تكاليف وأنشطة

 المهارات 2.0

2.1 
، الفعيل المتعيدي والفعيل اليالزمين أن يميز الطالب ب

 أنواع المفاعيل .

 العصف الذهني

 حل المشكالت

 االختبارات الفصلية

االختبار النهائي   

 تكاليف وأنشطة

2.2 
يطبيييق القواعيييد النحويييية عليييى العبيييارات أثنييياء أن 

 .المناقشة والحوار

         التعليم التعاوني

 التعليم باألقران

 المناقشة

 االختبارات الفصلية

 االختبار النهائي

 تكاليف وأنشطة

 الكفاءات 3.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 يشارك بفاعلية في قاعة الدرس.أن  3.1
   يالتعلم التعاون

 حل المشكالت

 أنشطة وتكاليف

 أسئلة شفوية

 .يكتسب مهارات العمل بروح الفريقأن  3.2
 التعلم الذاتي           

 التعلم التعاوني

وتكاليفأنشطة   

 أسئلة شفوية

3.3 

وعييروض تقنييية الحاسييب اآللييي اسييتخدام يييتقن أن 

power Point  ،   والوصييول إلييى المواقييع المفيييد

 .بشبكة االنترنت

 التعلم التعاوني

 حل المشكالت

 أنشطة وتكاليف

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

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

 %15 السادس االختبار الشهري األول. 2

 %15 الثاني عشر االختبار الشهري الثاني. 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
ومعه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد  مال ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن 

 م1980القاهر  ، التراث،دار  العشرون،الطبعة  الحميد،محي الدين عبد 

 

 المساندةالمراجع 

محي الدين عبد  تحقيق: األنصاري،أوضح المسال  إلى ألفية ابن مال  البن هشام  -

 م.1980الجديد ، بيروت، دار الندو   السادسة،الطبعة  الحميد،

 عيسى العربية،دار إحياء الكتب  األزهري،التصريح بمضمون التوضيح لخالد  -

 (.)د.ت وشركاه، القاهر ،البابي الحلبي 

 مال .حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن  -

عبد  تور:توضيح النحو ـ شرح ابن عقيل وربطه باألساليب الحديثة والتطبيق، للدك -

 العزيز محمد فاخر

حماسية ،أحميد مختيار ، مصيطف النحياس طبعية  دلليدكتور: محميالنحو األساسي ، -

 .،قلم الراوي رشدال:مكتبة 

 اإللكترونيةالمصادر 

 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:-

 العربية.عجائب من 

 العربية.فنون اللغة 

 العربية.مقهى اللغة 

 

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

 مكتبة المصطفى

http://www.alwaraq.net/index 

 موقع الوراق

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

 مكتبة مشكا  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 المصور 

 

  ىأخر
 :واألسييطوانات المدمجيية البييراما الحاسييوبية، البرمجيييات،المييواد التعليمييية األخييرى مثييل 

 الموسوعة الشاملة. CDأقراص ممغنطة 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ(...  ، قاعات المحاكا العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

سبور  تفاعلية ومسيتلزماتها ـ  على:متًرا ـ تحتوي  (80حجم قاعة الدرس )

 مناسيبة،منصة ألعضاء هيئة التدريس ـ ميكروفيون ـ توصييالت كهربائيية 

 وفي تناول المستخدم ـ إضاء  مناسبة ـ ستائر ـ مكيفات.

 آلي.ـ مقاعد ثابتة ـ حاسب 

 ( مقعدًا َحدًّا أقصى . 40ـ عدد المقاعد : )

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

 توفير أجهز  حاسوب في معامل مناسبة ومالئمة لعدد الطالب. -

 منصة الكترونية. -

 السبور  الذكية. -

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 التعليمية. أجهز  فيديو وتلفاز لعرض المقررات الدراسية أو 

 أشرطة تعليمية.

 -أجهز  أوفر هيد بروجوكتر ) العارض الرأسي (.

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

استراتيجيات الحصول على التغذية 

بخصوص فعالية  لبةالراجعة من الط

 :التدريس

نتائا استبانة تقييم المقرر الدراسي  -

 مناقشاتهم . بةمن الطل

 استمار  تقويم المقرر الدراسي .-

 .لبةاستبانة رضا الط-

في نهاية  لبةاستبانة إلكترونية تقدم للط-

الفصل الدراسي إلبداء الرأي في فاعلية 

 التدريس .

عن المقرر لبة تلقي انطباعات الط-

الدراسي ، وعن َمْن يقوم بتدريسه على 

موقع إلكتروني مخصص لذل  األمر 

 تابعًا للجامعة.

 مباشر ةبلالط

 مباشر                     ،أعضاء هيئة التدريساسيييييتراتيجيات أخيييييرى لتقيييييويم عمليييييية 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 التدريس من قبل األستال أو القسم:

اجتماعيييييات دوريييييية ألعضييييياء هيئييييية -

 التدريس. 

 استمار  تقييم لاتي .-

التقرييير السيينوي ميين قبييل رئيييس القسييم  -

 )تقييم األداء (.

المراجعيييية الدورييييية الداخلييييية للمقييييرر -

 الدراسي .

اسيييتبانة تقيييييم عضيييو هيئييية التيييدريس -

 للمقرر الدراسي .

تقرييير عضييو هيئيية تييدريس منييا ر فييي -

 القسم .

 خبير من كلية منا ر  .تقرير -

 ورش عمل لتطوير أساليب التقييم .-

إجييراء تقييييم داخلييي بمشيياركة أعضيياء -

 القسم .

 وقيادات البرناما 

راءات التحقيييق مييين معيييايير إنجييياز جيييإ

 : طلبةال

تكيييوين لجنييية مييين األعضييياء لمراجعييية -

 تصليحها .عينات األوراق بعد 

 . ةبلتصليح عينة من واجبات الط-

االستعانة بأساتذ  زائرين لتقويم المقرر -

 الدراسي.

 وتقييمها  لبةتبادل األساتذ  إجابات الط-

 مراجعة ورقة االختبار .-

  لبةجعة عينة من أوراق إجابة الطمرا-

تصيييليح االختبيييار مناصيييفة ميييع زمييييل -

 آخر.

 زميل آخر.مراجعة النتائا من خالل 

 ، أعضاء هيئة التدريس

 األساتذ  الزائرون
 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 .

ألعضاء هيئة التدريس اجتماع دوري -

للوقوف على نقاط الضعف وتحسين 

 المقرر .

االستفاد  من تقرير عضو هيئة تدريس -

 سابق عن المقرر .

في المقرر. لبةتحديد وجهة نظر الط-  

تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر -

 لمواكبة ما يستجد .            

 لبةتحليل النتائا اإلحصائية لتقويم ط-

المقرر واإلفاد  من نتائجها في تحسين 

 المقرر وتطويره.

-استضافة خبير لتقويم المقرر  

  - إقامة ورش عمل ألساتذ  المقرر

كل جديد فيما  ىإللجنة الجود  للتعرف 

 .يتعلق بالتوصيف

 مراجعة لجنة الخطط للتوصيف

 مباشر
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

كتابة تقرير عن المقرر الدراسي .-   

 -خطة للتحسين والتطوير .

العمل على مراجعة توصيف المقرر -

 كل عام لمواكبة التطورات الحديثة.
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

 قسم اللغة العربية جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


