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 : عنه مةبالمقرر الدراسي ومعلومات عا فأ( التعري

 ARAB 101 : المقرررمز  المهارات اللغوية  : المقرر اسم - 1 .1
 (  اساعتان أسبوعي    )  :  الساعات المعتمدة عدد - 2 .2

 اللغة العربية  :   يقدم امنه المقرر الدراسيذأو البرامج ال البرنامج - 3 .3

 اللغة العربية  .5  :المقرر غة تدريسل – 4 .4

 أ.د. محمد أحمد عبد الرحمن الطيب  : المقرر الدراسي منسق اسم - 5 .6

 هـ1435/1436    المستوى األول : أو المستوى األكاديمي الذ  يعطى ليه المقرر الدراسي السنة -6 .7

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

 ال يوجد 

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

 ال يوجد 

  :ة للمؤسسة التعليمي ر إن لم يكن داخل المبنى الرئيستقديم المقر موقع - 9

 (ال ينطبق) 

 التدريس سلوبأ – 10

  %100 : النسبة المئوية   محاارات تقليدية –أ 

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

  %. .... : النسبة المئوية   لكترونيالتعلم اإل –ج 

  ....... % : النسبة المئوية   ةمراسل –د 

  %.. ...  : النسبة المئوية   خرىأ -هـ 

 : مالحظات

 
 

  : األهداف( ب

 من هذا المقرر: األساسالهدف  ما -1

 .واللغوية والثقاليةتزويد الطالب بالمهارات اللغوية الالزمة إلثراء حصيلتهم الفكرية  ـ 

ا اتقويم   لسنةم األيتقو  ـ  .سليم 

اـ  استخدام  ا صحيح   .ألفاظ وتراكيب العربية استخدام 

ا ، وبطريقٍة  مهاداـ امتالك أدوات اللغة ، وكيفية استخ                                                                      إبداٍع. ذاتاالستخدام األمثل ، وتوظيف اللغة توظيف ا صحيح 
 
 :ه وتحسين الدراسي المقرر خطط يتم تنفيذها لتطوير صف بإيجاز أي -2

 .هوتحسين المقرر اختيار لجنة من أعضاء القسم تتولى مهمة تطوير  -

 .السبورة الذكية أو المنصة اإللكترونيةعلى  قررعرض الموتقنيتها لي استخدام تكنولوجيا المعلومات   -
 تلك التي ال توجد لي مكتبة الجامعة.  ، وبخاصةٍ  و المراجعأاإلنترنت لي تحصيل المصادر استخدام   -
 .الدراسي استخدام طرائق التدريس الفاعلة لي تدريس المقرر  -
، واالستفادة منها  هاوتوصيات هاونتائج العربيةث المؤتمرات الوطنية والدولية لي مجال ابحأطالع على اال  -

 .الدراسي قررلي عملية تطوير الم
 البوإتاحتها للط ، الدراسي العمل على االستفادة من نظام التعلم اإللكتروني لتحميل مواوعات المقرر  -

 على موقع الجامعة .
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 : الدراسيتوصيف المقرر ج( 

 : تناولها التي سيتمالموضوعات -1

 قائمة المواوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 

 التدريس

اختبار و ، بعوالمنهج المت   ، وما يصبو إليه بيان أهدافهو ، الدراسي التعريف بالمقرر

.لَِمْن يقوم بدراسة هذا المقرر  تحديد المستوى  

1 2 

..: ذكريات ال مذكرات الوحدة األولى  
1 2 

. تطبيقات على عالمات اإلعراب األصلية والفرعية  
1 2 

..ا: عندما يكون الغضب انتحاري    الوحدة الثانية  
1 2 

. قات على الجملة الفعلية وتركيبهاتطبي  
1 2 

    .خمس عشرة( درجة  ) 15؛ الدرجة من  ختبار الفصلي األولاال
1 2 

 الوحدة الثالثة: حياتي الزوجية.
1 2 

، و تطبيقات اللغة ؛ وتشمل : ) إن  وتطبيقات الفهم واالستيعاب ، قراءة المقطوعة

المذكر والمؤنث في لغة العرب ؛ وأمثلة وأخواتها ، وأشهر األلفاظ التي يستوي فيها 

  عليها من القرآن العظيم (.

1 2 

 الوحدة الرابعة: الحياة هدف وإرادة.
1 2 

، و تطبيقات اللغة ؛ وتشمل : ) كاد  وتطبيقات الفهم واالستيعاب ، قراءة المقطوعة

 وأخواتها ، وظن وأخواتها (.

1 2 

، و تطبيقات اللغة ؛ ات الفهم واالستيعابوتطبيق الطالب للنص قراءة صامتة ،قراءة   

.(وتشمل : ) المفعول ألجله ، والحال ، وقضايا لغوية متفرقة   

1 2 

)خمس عشرة( درجة   .      15االختبار الفصلي الثاني ؛ الدرجة من  
1 2 

.الوحدة الخامسة: كنوز مرصودة  
1 2 

، و تطبيقات اللغة ؛ تيعابوتطبيقات الفهم واالس الطالب للنص قراءة صامتة ،قراءة   

 وتشمل : ) النسب ، والتصغير ، وقضايا لغوية متفرقة (.

1 2 

وذلك عن طريق التطبيق على مهارات الفهم واالستيعاب ؛ ا سبق دراسته مَ مراجعة لِ 

من خالل النص األخير. والمطالعة وأهميتها واللغةوالحوار  والمحادثة  

1 2 

اإلجمالي المجموع  
15 30 
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  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:  -2

 

 المحاضرة
فصول 

 دراسية
 المختبر

عملي/ميداني/      

 تدريبي
 جمالياإل أخرى

ساعات 

 التدريس
 2 ال يوجد ال ينطبق ال ينطبق - 2

الساعات 

 المعتمدة
 2 ال يوجد ال ينطبق ال ينطبق - 2

 
 

 ي ًّاساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوع / ة إضافيةخاص تدريسيةساعات  -3

 
  ساعتان

ق التقويم ائالوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طر باإلطارا لمجاالت التعلم مخرجات التعلم المستهدفة وفقًّ  –4

 واستراتيجيات التدريس.
 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 (الدراسي للمقررالتعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 

 التدريس
 ق التقويمائطر

 المعارف 1.0

صياغة  أو اللغوية صياغة التراكيب النحويةجيد يأن  1.1

عالمات اإلعراب  امراعي   ؛مفيدة  صحيحة في جمل

 .في تلك الجمل الفرعية وأاألصلية 

           المحاارة 

رالحوا  

     المناقية

لي  ةقصير القيام بأنيطة

  لدرسقاعة ا

 الحظة المياركة أثناءم

 المناقية والحوار

 أوراق دراسية

 مجموعة عمل ، وأدواتها. يمتلك مهارات اللغةأن  1.2

 صغيرة

 التعلم التعاوني

شفوية وتحريرية اختبارات  

 أوراق دراسية

 المناقية والحوار

 )اإلدراكية(المهارات المعرفية 2.0

 استنباط في ةأو اللغوي يطبق القاعدة النحويةأن  2.1

 .هاتحليلو لنصوصا

الواجبااااااااااات والتكاااااااااااليف  التعلم الذاتي

 الفردياااااااااااة) األسااااااااااابوعية

والتطبيقااااااات  (والجماعيااااااة

 العملية

ا أثناء ا صحيح  م  التراكيب استخدااألساليب أو يستخدم أن  2.2

 أو الكتابة ، ويدرك الفرق بينها. المناقشة والحوار

 الحوار

 المناقية

لتعلم الذاتيا  

ات شفوية وتحريرية امتحان

 قييم األقرانت

 أوراق دراسية وبحثية
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 (الدراسي للمقررالتعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 

 التدريس
 ق التقويمائطر

 وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين  3.0

لي قاعة  تي تُثارحل الميكالت ال أن يبد  رغبته لي 3.1

 .المحاارة الدرس أثناء

          تعاونيلتعلم الا

 
 

مالحظة مدى مياركة 

الطالب لي أنيطة التعلم 

 يالتعاون

ر. التعلم الذاتي والتعلم المستم تيب مهاريكتس 3.2 أن     

 

 

 

 عرض المادة العلمية

 للمقرر الدراسي

وجاذبة  يسيرةبطريقة 

 لالنتباه

 التعلم الذاتي 

مالحظة مدى مياركة 

الطالب لي أنيطة التعلم 

ي التعاون  

 قييم األقرانت

       أوراق دراسية وبحثية

 ات والمهارات العدديةمهارات التواصل وتقنية المعلوم 4.0

والتقويم            المالحظة التعلم التعاوني .إليهمكتسب مهارة مواجهة اآلخرين والتحدث يأن  4.1

     

 المهارات النفس حركية 5.0

   .ال تنطبق 

 

 

 :الفصل الدراسي أثناء الطالبتقويم مهام  لجدو. 5
 

 األسبوع مهمة التقويم 
 النسبة 

 ائيمن التقويم النه

1 

 

 
 % 10 تقويم مستمر ( تمرينات ، واجبات ، تكليفات) أوراق دراسية : 

2 

 
دسالسا االختبار الفصلي األول  15% 

3 

 
عير نيالثا االختبار الفصلي الثاني  15 % 

4 

 
 % 60 السادس عير االختبار النهائي

الُكلِّي المجموع 5  100 % 

 

 :للطالب رشاد األكاديميواإلالدعم  د.
  (الدراسي والبريد اإللكتروني )خاص بأستاذ المقرر ، والساعات المكتبية  ، ب اسم عضو هيئة التدريسيكت

 

 .)الساعات اإلرشادية )ساعتان أسبوعي  ا 
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 .)الساعات المكتبية )ساعتان أسبوعي  ا 

  لجامعةا لي اإللكتروني بريدال عن طريقالتواصل  :m.altayeb@mu.edu.sa 

 الخاص البريد اإللكتروني   :meykh19@yahoo.com 

 الخاص البريد اإللكتروني   :meykh119@yahoo.com 

 

 

 :مصادر التعلم   ـهـ 

 :الكتب المقررة المطلوبة -1

 ( إعداد  101عرب   كتاب المهارات اللغوية ) / ـ كلية اآلداب في قسم اللغة العربية وآدابها في اللجنة العلمية
المملكة العربية ـ الرياض  ،شركة الرشد العالمية  ، م 2011 =هـ  1432ثالثة الطبعة ال ، جامعة الملك سعود

 السعودية.

 : المراجع الرئيسة -2

  ن.يمحمد حماسة عبد اللطيف وآخر / تأليف :النحو األساسي 

 هـ1418الطبعة الثالثة  ، لبنان ـ ، بيروت ، مؤسسة الرسالة محمود حسني مغالسة /للدكتور : النحو الشافي 

 م.1997=

  م.1981، مكتبة الشباب محمد عيد /للدكتور : النحو المصفى 

  د.ت( عة السابعة، الطب دار المعارف ، عبد العليم إبراهيم / تأليف : النحو الوظيفي (. 

  م.1984، الطبعة األولى لبنانـ بيروت ، مكتبة  محمد العدناني / تأليف : معجم األغالط اللغوية المعاصرة 

  بها:ى وص  ي   والمراجع التيالكتب  -3

،  مسالك: هداية السالك إلى أواح ال ، ومعه كتاب ابن هيام األنصار  / ، تأليف أواح المسالك إلى ألفية ابن مالكـ  

م.1980، الطبعة السادسة لبنان ـ ، بيروت ، دار الندوة الجديدة محمد محيي الدين عبد الحميد / تأليف  

 

 

 :لخإ، مواقع اإلنترنت... المراجع اإللكترونيةـ 4

 .المكتبة الرقمية السعودية      http://sdl.edu.sa/sdlportal/AR/Publishers.aspx 

 ديا.يموقع ويكيب                                                http://ar.wikipedia.org/wiki 

 موقع الموسوعة العالمية                                                   .http://www.adab.com 

   اوتعليم   اموقع اللغة العربية تعلم.                                                http://uqu.edu.sa/ 

 )منتدى اللسانيات العربية )مقهى اللغة العربية .                    http://www.lissaniat.net  

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

http://www.alwaraq.net/index موقع الوراق 
http://www.almeshkat.net/books/index.php  

 مكتبة ميكاة اإلسالم

mailto:m.altayeb@mu.edu.sa
mailto:meykh19@yahoo.com
mailto:meykh119@yahoo.com
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
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http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/ 
الجمعية العلمية 

ودية للغة العربيةالسع  
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
 

 أخرى:مواد تعليمية ـ 5

 أقراص ممغنطة (  ( CDالنحوية الموسوعة. 

  أقراص ممغنطة(  ( CD .الموسوعة الشاملة 

  وبالحاسأجهزة البرامج المعتمدة على.  

 اليعر العربي موسوعة.  

 

 :المرافق الالزمة و.
 

 :ـ المباني1

  م.    9×م 9قاعةُ درٍس مساحتها 

 . إااءة جيدة ووسائل تهوية مناسبة 

 ذكية والمنصات اإللكترونية .تولير أو تدبير تقنيات تعلم حديثة مثل : السبورة ال 

 أجهزة حاسوب حديثة . 

 الجامعة مكتبةأو  لي مكتبة الكلية الدراسي تولير المراجع المساعدة المهمة للمقرر. 

  مريحةو  مناسبةلجلوس الطالب مقاعد. 

  أو األناشيد الوطنية.(  أو نثٍر أو ِحَكٍم أو أمثالٍ  شعرٍ ) لنون األدب العربي منمسرح إللقاء 

 : مصادر الحاسب اآللي -2

 لعدد الطالب. ومالئمة لي معامل مناسبة وبتولير أجهزة حاس 

 امج / نبرPower point  

 / برنامج Word  
 
 أخرى:صادر م -3

 

 التعليمية قررات الدراسية أوأجهزة ليديو وتلفاز لعرض الم. 

 تعليمية أشرطة. 

 ( كتر ) العارض الرأسيوبروج أجهزة أولر هيد. 

 

  :المقرر الدراسي وعمليات تطويره تقييم . ز
 التدريس:لية عالحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص لا تستراتيجياإ -1

 من الطالب  ومناقياتهم . الدراسي نتائج استبانة تقييم المقرر 

 نتيجة لخبرة سابقة . الدراسي رأ  أعضاء هيئة التدريس تجاه المقرر 

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
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 الدراسي ختبار هذا المقررالنتيجة الفصلية والنهائية ال. 

 . أنيطة منزلية وتدريبات 

 . حوار مع الطالب المتعثرين 

 . حوار مع الطالب المتميزين 

 . استمارة تقويم المقرر الدراسي 

 . استبانة راا الطالب 

  لية التدريسعلي نهاية الفصل الدراسي إلبداء الرأ  لي لا البلكترونية تقدم للطإاستبانة . 

 على موقع إلكتروني مخصص لذلك   َمْن يقوم بتدريسه، وعن  المقرر الدراسيعن  الطالب انطباعات يتلق

 . للجامعة اتابع  األمر 

 القسم:أو  الدراسي المقررأستاذ  لِ بَ قِ  نْ التدريس مِ ستراتيجيات أخرى لتقييم عملية إ -2

  .اجتماعات دورية ألعضاء هيئة التدريس 

 . استمارة تقييم ذاتي 

 نو  من قبل رئيس القسم  ) تقييم األداء (.التقرير الس 

 الدراسي المراجعة الدورية الداخلية للمقرر . 

 الدراسي للمقرر استبانة تقييم عضو هيئة التدريس . 

 . تقرير عضو هيئة تدريس مناظر لي القسم 

 . تقرير خبير من كلية مناظرة 

 . ورش عمل لتطوير أساليب التقييم 

 أعضاء القسمبمياركة  إجراء تقييم داخلي . 

 التدريس:عمليات تطوير  -3

 . استخدام وسائل التقنية الحديثة مثل: اإلنترنت 

 . تولير المراجع داخل مكتبة الكلية 

 . ورش  عمل عن استراتيجيات التدريس الحديثة 

 . دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس 

 .تيجيع األعضاء على حضور المؤتمرات الهادلة إلى تطوير األداء  

 الضعفاء علميا  طالب إيجاد برامج مساعدة لل . 

  للطالب المتميزينحوالز معنوية ومادية. 

 ب:الطالعمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى ـ 4

 . تكوين لجنة من األعضاء لمراجعة عينات األوراق بعد تصليحها 

 . تصليح عينة من واجبات الطالب 

 الدراسي راالستعانة بأساتذة زائرين لتقويم المقر. 

 إجابات الطالب وتقييمها تبادل األساتذة . 

 ختبارمراجعة ورقة اال . 

 البمراجعة عينة من أوراق إجابة الط . 

 يح االختبار مناصفة مع زميل آخرلتص. 

 .مراجعة النتائج من خالل زميل آخر 

 :رهاالدراسي والتخطيط لتطوي لية المقررعلاإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  -5

  ونقاط ، على نقاط القوة وتدعيمها للوقوف وَمْن لي ُحْكمهم ، ألعضاء هيئة التدريس اجتماع دور 
ةٍ  الدراسي وتحسين المقرر ، الضعف وتالشيها       . بصفٍة عامَّ



 

 
 9من  9الصفحة 

 مراجعة التوصيف بيكل دور  لي نهاية كل لصل دراسي. 

 الدراسي تحديد وجهة نظر الطالب لي المقرر. 

  ستجد.            لمواكبة ما يُ  الدراسي التعلم الخاصة بالمقررتحديث مصادر 

 واالستفادة من نتائجها لي تحسين المقرر وتطويره. الدراسي يم طالب المقرريتحليل النتائج اإلحصائية لتق 

 الدراسي استضالة خبير لتقويم المقرر . 

 الدراسي أو أساتذته. المقرر ذاتعمل ألس ةإقامة ورش 

  عن المقرر الدراسي . ركتابة تقري 

  هتطويرو المقرر الدراسي تحسينلخطة . 

 كل عام لمواكبة التطورات الحديثة. الدراسي العمل على مراجعة توصيف المقرر 

 المقرر الدراسي توصيفليما يتعلق بما يستجد  مراجعة لجنة الجودة للتعرف على كل. 

  دراسيالمقرر ال توصيفلمراجعة لجنة الخطط  والنظام الدراسي. 
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