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 اللغة العربية . القسم االكاديمي :

 .اللغة العربية بكالوريوس البرنامج:

 . 2النحو  المقرر:

 نورة بنت محمد الدخيّل. . أ المقرر:منسق 

 .د. عبد هللا بن فاضل الشهري البرنامج:منسق 

 هـ 1435/  12/  26 التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة فأ( التعري

 ARAB471 المقرر:رمز  2النحو المقرر: اسم- 1 .1
 (  ساعتان)  الساعات المعتمدة:  عدد- 2 .2

 بكالوريوس  الدراسات اإلسالمية ي يقدم ضمنه المقرر الدراسي. ذأو البرامج ال البرنامج- 3 .3

 يةالعرب  .5  :المقرر لغة تدريس – 4 .4

 نورة محمد الدخيّل . أ  :المقرر الدراسي منسق اسم- 5 .6

 السابع  :أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي السنة-6 .7

 :)إن وجدت(المقرر السابقة لهذا  المتطلبات- 7 .8

 1النحو 

  :اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت( المتطلبات- 8 .9

 ال يوجد 

  :داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليميةتقديم المقرر إن لم يكن  موقع- 9
 (ال يوجد)           

 التدريس اسلوب – 10
  %100 النسبة المئوية:   محاضرات تقليدية –أ 

  ....... % النسبة المئوية:   مختلط )تقليدي، عن بعد(-ب 

  ....... % النسبة المئوية:   التعلم االلكتروني –ج 

  ....... % لمئوية:النسبة ا   مراسله –د 

  ....... % النسبة المئوية:   اخرى-هـ 

 مالحظات:

........................................................................................................... 

 

 

  :األهداف( ب

 الهدف األساسي من هذا المقرر: ما هو-1

 به  خطأ فيما يقرأ أو يسمع أو يتحّدثك الاردت بأساليب العربية و اإللمامـ 

ا.تقويم   لسنةم األيتقو  ـ  ا سليم 

اـ  استخدام  ا صحيح   .ألفاظ وتراكيب العربية استخدام 

ا ، وبطريقٍة ذات  ـ امتالك أدوات اللغة ، وكيفية استخدامها االستخدام األمثل ، وتوظيف اللغة توظيف ا صحيح 

                                                                     إبداٍع.

 .  الدراسي  المقرروتحسين صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2

 .التركيز على النقاط األساسية دون الغوص في عمق الموضوعات

 اإلحالة إلى مراجع متخصصة تخدم الموضوعات المطروحة.
 

 

 : الدراسيتوصيف المقرر ج( 
 

 :تناولها التي سيتملموضوعات ا-1



 

 
 8من  3الصفحة 

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 

 التدريس

 2 1 والخبر. أالمبتد: االسميةالجملة 
 4 2 االسميةنواسخ الجملة 
 الجملة الفعلية:

 .الفعل المتعدي والفعل الالزم 
 .الفاعل ونائبه 
 .إسناد األفعال إلى الضمائر 
 مكمالت الجملة الفعلية 

 

3 

 

6 

 

 والفعلية: االسميةت الجملتين مكمال
 الجر بالحرف 
 الجر باإلضافة 
 )التوابع: )النعت، التوكيد، العطف، البدل 

 
 
2 

 

 
 
4 

 األسماء التي تعمل عمل الفعل:
 اسم الفعل 
 المصدر 
 اسم الفاعل 
 اسم المفعول 
 الصفة المشبهة 
 صيغ المبالغة 
 اسم التفضيل 

 
 
 
 
2 
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 الصرف: 
 .كيفية التثنية والجمع .1
 أبنية المصادر، وأبنية المشتقات. .2

 
2 

 
4 

 

 

 

 

 

 

  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 

 المحاضرة
فصول 

 دراسية
 المختبر

عملي/ميداني/      

 تدريبي
 االجمالي أخرى

ساعات 

 التدريس
2 ............ ............ ............ ............ 2 

الساعات 

 المعتمدة
2 ............ ............ ............ ............ 2 
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 ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / ساعات دراسة خاصة إضافية-3
 ساعتان

 
 
ويم مع طرق التق ومالءمتهاالوطني للمؤهالت  باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4

 واستراتيجيات التدريس.
 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقويم

 المعارف 1.0

1.1  
. النّحويةحدد القواعد أن ي  

 

المقارنةةة بةةين أمثلةةة 

مختلفةةةةة باسةةةةتخدام 

 السبورة

المتابعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

وتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةويب 

 األخطاء

ليب النحوية.أن يصنف األسا 1.2 المناقشةةةةةةةةةةةةةةةةةة و  

 والحوار

المتابعةةةةةةة أ نةةةةةةاء 

 المحاضرة

 المهارات المعرفية 2.0

 مناقشةةة الطالبةةات أن يميز الفرق بين التراكيب النّحوية . 2.1

 أ ناء المحاضرة

طرح أسئلة علةى 

 الطالبات

 أوراق عمةةةةةةةةةةةةةل أن يطبق القواعد النحوية على العبارات أ ناء المناقشة والحوار. 2.2

لة علةةةةةةى مشةةةةةةتم

جمةةةةةةةةةل  يةةةةةةةةةر 

 مضبوطة .

تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحي  

نصوص مشةتملة 

علةةةةةةةى أخطةةةةةةةاء 

 .نحوية

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

. شارك بفاعلية في قاعة الدرسأن ي  3.1 تقسةةةيم الطالبةةةات  

إلةةةى مجموعةةةات 

 صغيرة للمناقشة

 

علةةةةةى  يةةةةةقالتطب

 شكل مجموعات

 

 أن يكتسب مهارات العمل بروح الفريق . 3.2

 
سةةتخدام أسةةلوب ا

الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوار 

 والمناقشة

 

التطبيةةةةةةق علةةةةةةى 

 شكل مجموعات

 

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

تقنية  المعلومات في مجال الدراسة في جمع المعلومات  أن يستخدم 4.1

  الدراسي المقرر أبوابب ذات الصلة

 التعلم اإللكتروني 
 عروض تقديمية 

 أوراق بحثية  

 المهارات النفس حركية 5.0

     ال ينطبق 5.1
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 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  لجدو. 5
 

 األسبوع مهمة التقويم 
 النسبة 

 من التقويم النهائي

3 

 
%10 مستمر تقويم مستمر للمشاركة والنشاط الصفي  

4 

 
%15 8 األول نصفيالختبار اال  

 15% 11 ياالختبار النصفي الثان 

5 

 
%60 16 اختبار نهائي  

 100%  المجموع 
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 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.

   الساعات المكتبية بمعدل ست ساعات أسبوعيا 

 .التواصل عن طريق البريد االلكتروني والموقع الجامعي 

 

 هـ   مصادر التعلم 
 :الكتب المقررة المطلوبة-1

 حوية، أحمد مختار عمر باالشتراك.التدريبات اللغوية والقواعد الن 

 .النحو األساسي، محمد حماسة عبد اللطيف باالشتراك 

 :المراجع الرئيسة-2

 شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك 

 أوض  المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام األنصاري 
 

  بها:يوصى  والمراجع التيالكتب -3

 ابن مالك حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية 

 بدون تحقيق -شرح المفصل البن يعيش عالم الكتب بيروت 

 عيسى -شرح األشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني دار إحياء الكتب العربية

 دون تحقيق–القاهرة  -البابي الحلبي وشركاه

 الفكر دار –تحقيق الدكتور فتحي أحمد مصطفى علي الدين -التبصرة والتذكرة للصيمري–

 هـ1402دمشق

  مصر-دار الحديث –دراسات في أسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة 

 

 :المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ-4

   اوتعليم   اموقع اللغة العربية تعلم. 

 . 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

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 الفصي 

http://www.al-mostafa.com/index.htm
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
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http://pdfbooks.net/vb/login.php 

منتديات الكتب 

 المصورة
 

 أخرى:مواد تعليمية -5

  أقراص ممغنطة( CD) .الموسوعة الشاملة 

  ( أقراص ممغنطة ( CDالموسوعة النحوية 
 

 

 :المرافق الالزمة و.
 المباني:-1

 قاعات دراسية مزودة بأساليب عرض مناسبة. 

 أمهات الكتب العربيةمكتبة مزودة ب. 
 
 :مصادر الحاسب اآللي-2

 )جهاز كميوتر وجهاز عرض )البروجكتور 
 
 أخرى:مصادر -3

 ال يوجد 
 

 

 

 

 

 

 

 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز
 التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية -1

 .تحليل نتائج االختبارات 
 
 القسم:تراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو اس-2

 .استبانات تقييم المقرر 

 التدريس:عمليات تطوير -3

 .والتكنولوجيا استخدام أجهزة العرض. 

  في انتقاء النصوص المناسبة والتطبيق عليها أمام زميالتها.إتاحة الفرصة للطالبة  
 
 الطالب:لدى  عمليات التحقق من معايير اإلنجاز-4

 .مناقشة الطالب لما تّمت دراسته 

 االطالع على أنشطة الطالب التي قام بإنجازها خالل العام الدراسي 

http://pdfbooks.net/vb/login.php
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 :الدراسي والتخطيط لتطويرها فعالية المقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  -5

 سين المقرر .اجتماع دوري ألعضاء هيئة التدريس للوقوف على نقاط الضعف والعمل على تح 

 . تحديد وجهة نظر الطالبات للمقرر 

  . االستفادة من نتائج تقييم المقرر من قبل الطالبات 

  . تطوير المقرر في ضوء أحدث التطورات 

 
 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر

 ................................. االسم:  ................................. االسم:

 ................................. التوقيع:  ................................. لتوقيع:ا

 ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:  هـ 1435/  12/  22 التاريخ:

 
 

 تم اعتماد توصيف المقرر 

هـ 1435/  12/  26بتاريخ  ( 4) في جلسة القسم رقم   

 

   
 


