
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للشريعة التحرير العربي اسم المقرر:

 5016606-2 رمز المقرر:
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 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

والخط العربي،  واإلمالء يعد هذا المقرر أحد المقررات التطبيقية في مجال اللغة وصف العام للمقرر:ال. 1

للكتابة يؤهل الطالب والطالبات والسيرة الذاتية والمذكرات، وهو ر كتابية مثل المقال والتقريواألجناس ال

 الصحيحة وينمي المهارات األساسية لديهم في الكتابة طبقا لقواعد اإلمالء والترقيم.

كسبهم بقواعد اإلمالء العربي ت إكساب الطالب والطالبات قدرا من المعارف: الهدف الرئيس للمقرر. 2

التقرير بين الصحيحة، ويفرقون يحة للغة مستعملين عالمات الترقيم ويجيدون الكتابة مهارة الكتابة الصح

 .المذكراتمقالة والسيرة الذاتية ووال. فن التلخيص، أهميته وخطواته ويتعرفون علىوأقسامه. 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

 التعلممخرج 

بط المرت

  للبرنامج

  المعارف 1

على القواعد األساسية لرسم ألف الوصل والقطع أن يتعرف الطالب والطالبات  1.1

  والهمزة المتوسطة والمتطرفة

 1ع

 3ع مواضع ألف القطع وألف الوصلالطالب والطالبات  يعددأن  1.2

 2ع لمتطرفة.صور استعمال الهمزة المتوسطة واأن يذكر الطالب والطالبات  1.3

 1ع عالمات الترقيم ومواضع استعمال كل منها.أن يفرق الطالب والطالبات بين  1.4

 1ع الفروق البارزة بين أنواع الخطوط العربية.أهم الطالب  يحددأن  1.5

  المهارات 2

 1م ألف الوصل من ألف القطع.أن يميز الطالب والطالبات   2.1

 4م عالمات الترقيم في كتابتهم بشكل صحيح.ات الطالب والطالبيستعمل أن  2.2

 5م المقال والتقريرأن يقارن الطالب والطالبات بين  2.3

الهمزة الكلمات تصاعديا وتنازليا حسب ثقل حركة الطالب والطالبات  يرتب أن  2.4

 وخفتها.

 3م

الذاتية  أن يكتب الطالب والطالبات أنواع األجناس الكتابية مثل المقالة والسيرة 2.5

 والتقرير

 5م

  الكفاءات 3

عن مواضع همزة الوصل والقطع من عرضا لمحاضرة  الطالب والطالباتأن يعد  3.1

 خالل تحليل نصوص لغوية مختارة.

 1ك

مادة علمية حول موضوع يحدده األستاذ باستعمال الطالب والطالبات أن يجمع  3.2

 شبكة اإلنترنت

 2ك

 3ك  الطالب والطالبات المبدعون في الكتابة األدبية والعلمية والوظيفية. رزيبأن  3.3

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 2 همزتا الوصل والقطع.  1

 2 أحكام الهمزة المتوسطة وكيفية رسمها.  2

 2 أحكام الهمزة المتطرفة وكيفية رسمها. 3

 2 ق.تكتب وال تنطالحروف التي  4

 2 الفرق بين الهاء المربوطة والتاء المربوطة والتاء المفتوحة. 5



 

 
3 

 2 اللينة.كتابة األلف  6

 2 االختبار النصفي 7

 2 عالمات الترقيم ومواطن استخدامها. 8

 2 تابع عالمات الترقيم ومواطن استخدامها. 9

10 
فن التلخيص، أهميته، خطواته، ومبادئ يجب مراعاتها فيه،  والفرق بينه وبين 

 االختصار.
2 

 2 المقالة والبحث.المقالة، تاريخها، وأنواعها، والفرق بين  -الفقرة 11

 2 الرسالة، وأنواعها، وخطوات كتابتها  12

 2 التقرير، وأقسامه 13

 2 أحكام العدد، وتمييزه، وكناياته 14

 2 تابع أحكام العدد، وتمييزه، وكناياته  15

 30 اإلجمالي 

 مصادر التعلم:ة . قائم1

  التحرير العربي، د/ أحمد شوقي رضوان، ود/ عثمان بن صالح القريح. للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

 فن التحرير العربي ضوابطه وأنماطه. د/ محمد صالح الشنطي .  -

 فنون الكتابة ومهارات التحرير العربي. د/ كمال زعفر علي .  -

 ر. د/ محمد علي أبو حمدة .فن الكتابة والتعبي -

 أساسيات التحرير وفن الكتابة بالعربية، د/ حسين المناصرة ورفيقيه. -

 ، د/ غانم قدور الحمد.رسم المصحف دراسة تاريخية -

 تأمالت في رسم المصحف، د/ علي إبراهيم محمد. -

 المساعد في المهارات اللغوية أ.د/ رياض الخوام.  -

 اإللكترونيةالمصادر 

 http://www.al-mostafa.com/index.htm 
 http://www.alwaraq.net/indexموقعالوراق/

http://www.almeshkat.net/books/index.p/مكتبةمشكاةاإلسالم

hP  ة للغة العربية الجمعية العلمية السعودي

/http://www.imamu.edu.sa/arabiyah 

 http://www.alukah.net/ألوكة

 http://www.alarabiyah.ws/صوتالعربية

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

 http://pdfbooks.net/vb/login.phpالكتبالمصورة/منتديات

 األقراص المدمجة  ىأخر

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 رئيس القسم : د أسامة بن أحمد السلمي  جهة االعتماد

 هـ 1441-1440الجلسة األولى للعام الجامعي  رقم الجلسة

 هـ11/1/1441الثالثاء  تاريخ الجلسة
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