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   الدراسي:التعريف بالمقرر  أ.  
 ساعتان  المعتمدة:الساعات . 1
 المقررنوع . 2
   أخرى  متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ. 

    اختياري   إجباري ب.
 . لرابع، المستوى: ا لثانيةا السنة:  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 )إن وجدت(. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

  ال يوجد
 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد
 ينطبق()اخرت كل ما . نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية  نمط الدراسة  م
   احملاضرات التقليدية  1
   التعليم املدمج   2
 %100 ساعتان  التعليم اإللكرتوين   3
   التعليم عن بعد   4
     أخرى 5

 مستوى الفصل الدراسي( )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7
 ساعات التعلم  النشاط  م

 االتصالساعات 
 ساعتان حماضرات  1
  معمل أو إستوديو  2
  دروس إضافية  3
  تذكر( ى ) أخر  4
 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى* 
 اتساع 7 ساعات االستذكار  1
 تانساع الواجبات  2
  املكتبة  3
 ساعتان املشاريع  /إعداد البحوث 4
  ( )تذكر أخرى  5
 ساعة 11 اإلجمالي 

، ويشتتتتتتمل يل : شيع أنشتتتتتتطة التعلم، مال: ستتتتتتاعات االستتتتتتتذكار، إعداد املشتتتتتتاريع، والواجبات،  للمقررهي مقدار الوقت املستتتتتتتامر ا النشتتتتتتاطات الق تستتتتتتهم ا  قيق خمرجات التعلم * 
 والعروض، والوقت الذي يقضيه املتعلم ا املكتبة
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 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف  -ب
     لمقرر: العام لوصف  ال. 1

لتتقن القواعد النحوية . (، متطلب جامعة، يدرس للطالبة في المستوى الرابع، 202مقرر )عرب        

 : الهدف الرئيس للمقرر. 2
وتستعرض األخطاء النحويّة،  يهدف المقرر إلى أن توضح الطالبة معنى المعجم وفائدته، وتصنف الكلمات المعربة، والكلمات المبنّية،        

   .اللُّغويّة للوصول إلى مواقع المفردات فيهااجم وتستخدم المعلتصحيحها ، 
 

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3
 

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

التعلم مخرج 
  المرتبط للبرنامج

  املعارف 1
 2ع  يفّية إعراب الكلمات ا مواضعها املختلفة.كالطالبة   وّضحتأن  1.1
 3ع  .أنواع الكلمة، واإلعراب والبناءاجملرد واملزيد، و األلفاظ من حيث: الطالبة  تصّنفأن  2.1
  املهارات 2
 1م ، وغري يل  من النصوص. نبويّةالحاديث  األقرآنية و اليات  اآلمته من قواعد حنوية على  ما تعلّ   ق الطالبةأن تطبّ  1.2
 2م ارف.بني أنواع املعبني أنواع األفعال، وبني املعرب واملبين من الكلمات، وبني النكرة واملعرفة، و الطالبة    ّيزأن مت 2.2
 4م على اجلمل من حيث الّصحة والّلحن وفق ما تعّلمته من قواعد.  الطالبة أن  كم  3, 2
  الكفاءات 3
 1ك .استخراج الكلمات من املعاجم وفًقا ملا عرفته من طرق تصنيفهاتشارك الطالبة زميالهتا ا أن  1.3
 

  المقرر موضوعاتج.  
 

 قائمة املوضوعات  م
ساعات  
 االتصال 

1 
 العربية  املعاجم إل  املدخل
 واألفعال  األمساء  من   واملزيد اجملرد

4 
 

2 
 األفعال  من واملبين   املعرب

 وأحواهلا  األفعال  أقسام
 وجوازمه  املضارع نواصب 

4 

3 
 األمساء  من واملبين   املعرب

 املان 
 السال  املذكر  شع

2 
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 زائدتان.  وتاء  ألف آخره ا  الذي اجلمع

4 
 األمساء  من واملبين   املعرب

 الستة  األمساء
 الصرف  من املمنوع

2 

 االمسية  اجلملة 5
 واخلب   املبتدأ

2 

6 
 االمسية  اجلملة
 الناسخة  األفعال    

 الناسخة  األحرف

2 

7 

 الفعلية  اجلملة
 الفاعل  ونائب  والفاعل  الفعل

 املفاعيل 
 املفعول  -
 املطلق  املفعول -
 ألجله   املفعول -
 فيه   املفعول -

6 

 6 املنادى  -املستان – احلال  8

 ومتييزه  والعدد  التمييز،  9
 اللغوية  األخطاء  وتقومي  األساليب  ويل 

2 

 30 اجملموع
 والتقييم: التدريس  د.

 يم  يالتق وطرق مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس   ربط .1
 

 يم ي التق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمز ال
 املعارف 1

ح أن  1.1 ة إعراب الكلمتتتتات ا الطتتتتالبتتتتة  توضتتتتتتتتتتتتتتّ كيفيتتتتّ
 مواضعها املختلفة. 

 التعّلم املقلوب  •
املطورة عن  احملاضرة  •

طريق الفصول  
 االفرتاضّية  

 املناقشة واحلوار   •
 العروض التقدميية  •
 التعلم الذات  •
 العصف الذهين  •

األسئلة الشفهية ا أثناء الفصل   •
 االفرتاضي املباشر. 

 االختبارات املوضوعية واملقالية.  •
 منتديات النقاش. املشاركة ا   •
 حقيبة اإلجناز.  •
استمارة لتقييم العروض   •

 التقدميّية. 
 كتابة التقارير.  •

األلفاظ من حيث: اجملرد واملزيد، الطالبة    تصتتّنفأن   2.1
 وأنواع الكلمة، واإلعراب والبناء. 
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 يم ي التق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمز ال

 

 املهارات 2
ـما تعّلمـته من قواعـد نحوـية على اآلـيات   أن تطبق الطـالـبة 1.2

 .القرآنية واألحاديث النبويّة
 احملاضرة املطورة •
 املناقشة واحلوار    •
 التعليم التعاوين  •
 منتديات النقاش  •
 التعلم الذات  •
أسلوب حل   •

 املشكالت
 التفكري الناقد  •

 االختبارات املوضوعية واملقالية.  •
 التطبيقات الفردية.   •
منتديات  املشاركة اجلماعية ا   •

 النقاش. 
 التقييم الذات.   •
 

بين أنواع األفـعال، وبين المعرب والمبني الطـالـبة   مّيزأن ت 2.2
ــة،  ــة، وأنواع المعرفـ من الكلمــــات، وبين النكرة والمعرفـ
ــــــــــــــــــــــ)ال(، وأـنواع  وـبـين أـنواع اـلعــلم، وأـنواع اـلمـعـّرف ـب

ــاف، وأنواع الخبر، وحــاالتــه من حيــث  التقــديم المضــــــــــ
 ...والتأخير

حة والّلحن  3, 2 ــّ أن تحكم الطالبة على الجمل من حيث الصـ
 وفق ما تعّلمته من قواعد.  

 الكفاءات  3

1.3 

تشـــــــارب الطالبة زميالتها في اســـــــتخراج الكلمات من  أن 
المعاجم وفًقا لما عرفته من طرق تصـــــنيفها، وفي إنشـــــاء 

 المطلوبة.جمٍل صحيحة وفق األساليب 

 منتديات النقاش  •
   التعلم التعاوين •
 متايل األدوار  •

. 

 املالحظة والتدوين.  •
 .  التطبيقات •
 تقييم األقران.  •
  واجبات على نظام إدارة التعلم  •

 )البالك بورد(  
 
 الطلبة   تقييم  أنشطة . 2
 يميالتق أنشطة م

 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %25 مستمر  اختبارات قصيرة ونشاط يتصل بالمقرر. 1
 %25 األسبوع السابع  . اختبار أعمال الفصل 2
 %50 نهاية الفصل . االختبار النهائي 3

 اخل( ، مشروع شاعي، ورقة عملتقدمييعرض  شفهي، ، ريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 الطالبي: األكاديمي والدعم    اإلرشادأنشطة    -هـ 
  ديد ساعات اإلرشاد األكادميي والساعات املكتبية ا جدول عضو هيئة التدريس، مبا ال يقل عن أربع ساعات أسبوعيا.  -1
 عقد فصل افرتاضي مباشر ا األسبوع األول أو الااين لتوضيح الروابط املوجودة ا املقرر وكيفّية استخدامها واالستفادة منها.  -2
 ميااق الطالبة.  ضرورة االطالع على ب ظام إدارة التعلم، وعن طريق البيد اإللكرتوين عن طريق نإبالغ الطالبات  -3
 تزويدهن بالبيد الشبكي ورقم املكتب.  -4
 التواصل املستمر مع الطالبات عن طريق البيد اإللكرتوين والبالك بورد.  -5
   دعم املتعارات بتكايف األنشطة هلن.  -6
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   والمرافق: مصادر التعلم  – و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 منهج إلكرتوين ، معد من قبل جلنة من القسم. للمقرر المرجع الرئيس

 المراجع المساندة 
 .م  2012 -ه    1432النحو األساسي: حممد محاسة، أمحد خمتار، مصطفى زهران: دار الفكر العريب  

 - السحار وشركاهشرح ابن عقيل، دار الرتاث القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة 

 املكتبة الرقمية. المصادر اإللكترونية 

 ال يوجد أخرى 

 المطلوبة: المرافق والتجهيزات  . 2
 متطلبات المقرر العناصر 
 المرافق 

 قاعة دراسية مناسبة  إخل( ...  ، قاعات احملاكاةالعرض الدراسية، املختبات، قاعات القاعات)

 التقنية  التجهيزات
 البالك بورد، السبورة الذكية ، جهاز العرض البجميات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 إنرتنت شبكة  تبعاً لطبيعة التخصص( ) أخرى تجهيزات
 

 لمقرر: ا جودة  تقويمز.  
 طرق التقييم  املقيمون  جماالت التقومي 

 االختبارات )مباشر(  الطالبات  فاعلية التدريس 
 مباشر( االستبانة )غري 

 االختبار )مباشر(  أعضاء هيئة تعليمية  أسئلة االختبارات 
 جلنة تقييم األسئلة)مباشر( 

 املالحظة ) غري مباشر (             قيادات البنامج  مصادر التعلم 

 االختبار )مباشر(  اللجنة االستشارية  مدى  صيل خمرجات التعلم 
 استطالع الرأي ) غري مباشر( 

 إخل(مصادر التعلم ...  للمقرر،خمرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى  صيل ، فاعلية التدريس )مال.جماالت التقومي 
  ديدها( تمي) أخرى ،ريظاملراجع الن البنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، وناملقيم
 )مباشر وغري مباشر(يم قيطرق الت

 التوصيف  . اعتماد ح
 قسم اللغة العربية/ كلية اآلداب جهة االعتماد 
 (.25( / جلسة كلية اآلداب )28جلسة قسم اللغة العربية ) رقم اجللسة 
 هت.1441 -9-18هت/ جلسة كلية اآلداب 1441 -9-17جلسة قسم اللغة العربية  تاريخ اجللسة 

 


