
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريبات اللغوية اسم المقرر:

 501161-2 رمز المقرر:

 بكالوريوس اللغة والنحو والصرف البرنامج:

 قسم اللغة والنحو والصرف القسم العلمي:

 اللغة العربية وآدابها الكلية:

 جامعة أم القرى المؤسسة:
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 هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

للكتابة يؤهل الطالب والطالبات والخط العربي  واإلمالء المقرر أحد المقررات التطبيقية في مجال اللغةيعد هذا 

 .طبقا لقواعد اإلمالء والترقيم والخط العربي بأنواعهوينمي المهارات األساسية لديهم في الكتابة الصحيحة 

 

 . الهدف الرئيس للمقرر 2

 ة للغةحالمعارف بقواعد اإلمالء العربي تكسبهم مهارة الكتابة الصحيإكساب الطالب والطالبات قدرا من 

 .مستعملين عالمات الترقيم ويجيدون الكتابة بأكثر من خط من الخطوط العربية

 

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر

 رمز 

مخرج التعلم 

المرتبط 

 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 الوصلأن يحدد الطالب والطالبات  1.2

 2ع صور استعمال الهمزة المتوسطة والمتطرفة.أن يذكر الطالب والطالبات  1.3

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

 1ع أن يتعرف الطالب على الفروق البارزة بين أنواع الخطوط العربية. 1.5

  المهارات 2

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

 4م عالمات الترقيم في كتابتهم بشكل صحيح.الطالب والطالبات  يستعملأن  2.2

 5م صور رسم الهمزتين المتوسطة والمتطرفة.أن يقارن الطالب والطالبات بين  2.3

الكلمات تصااعديا وتنازليا حساب لقل حركة الهمزة أن يرتب  الطالب والطالبات  2.4

 وخفتها.

 3م

 5م والطالبات أنواع الخط العربي بدقة فائقة.أن يكتب الطالب  2.5

  الكفاءات 3

بعض اللوحات مسااااااتعملين فيها أنواع الخطوط الطالب والطالبات يصاااااامم أن  3.1

 .المختلفة

 1ك

باسااتعمال أن يجمع الطالب والطالبات مادة علمية حول موضااوع يحددا األسااتا   3.2

 شبكة اإلنترنت

 2ك

 3ك  يبرز الطالب والطالبات المبدعون في مجال الخط العربي وفنونه.أن  3.3

3.4   

 

 ج. موضوعات المقرر 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال
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1 

أهمية تعلم قواعد الكتابة الصحيحة و اإلمالء ، و خطورة الجهل بهذا القواعد ،لما 
يترتب على  لك من فقد وظيفة ، أو لوم .التعريف بالمقرر، و طريقة التدريس ،و 

 توزيع الدرجات .
2 

2 
الفرق بين همزة القطع و ألف الوصل ، و مواطن استخدام كل منها ، و التدريب على 

 2  لك .

 2 صور كتابة الهمزة المتوسطة ، و القوانين المنظمة لها ، و التدريب علي  لك . 3

 2 صور كتابة الهمزة المتطرفة ، و القاعدة المنظمة لذلك ، و التدريب على  لك . 4

5 
األلف اللينة في وسط الكلمة ، و في آخرها ، و طرق معرفة أصل هذا األلف ، و 

 2 تدريبات عليها .

 2 تدريبات عامة لمراجعة ما سبق دراسته .  6

 2 االختبار  النصفي 7

8 
الفرق بين الهاء و التاء المربوطة . و الفرق بين التاء المفتوحة و التاء المربوطة ،  

 2 و التدريب على  لك .

9 

 مراجعة اختبار المنتصف مع الطالب ، و اطالع الطالب على ورقته ،  

 و اإلجابة على استفسارات الطالب . 
2 

10 
الكلمات التي تزاد فيها هذا الحروف ، و الحروف التي تَُزاد في الكلمة : أنواعها ، و 

 2 التدريب على  لك

11 
الحروف التي تحذف في الكلمة : أنواعها ، و الكلمات التي تحذف فيها  هذا  

 2 الحروف ، و القوانين المنظمة لذلك ، و التدريب على  لك .

 2 وصل بعض الكلمات ، ووصلها ، وشرح مواطن كل منها ، و التدريب على  لك .  12

13 

 أهمية استخدام عالمات الترقيم، و قيمتها في فهم النص و التعايش معه.

 تحديد هذا العالمات، و بيان معنى كل منها ، و متى تُْستَْخدم ؟ .
2 

 2 التدريب الشفوي والتحريري على استخدام عالمات الترقيم .  14

 2 أنواع الخطوط والفرق بين خطي الرقعة و النسخ ، مع التدريب على  لك. 15

 30 اإلجمالي 

 

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 2د

 . قائمة مصادر التعلم:1

 المرجع الرئيس للمقرر

 الكتب المقررة المطلوبة:-1

   -قواعد اإلمالء و الترقيم . أ. عبد العليم ابراهيم 

 

 المراجع المساندة
 أ. عبد السالم هارون . قواعد اإلمالء . -أ

 السيد الهاشمي. المفرد العلم في رسم القلم . -ب        
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 المصادر اإللكترونية

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

 http://www.alwaraq.net/indexموقعالوراق/

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

P   الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

/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

 أخرى 

 الواضح في اإلمالء العربي . –محمد زرقان الفرخ  -أ

 الواضح في اإلمالء و عالمات الترقيم . –يوسف عطا الطريفي  -ب

 اإلمالء العربي .موسوعة  –نظام معتمد  -ت

 المرشد في كتابة الهمزات . –جالل صالح  -ث

 معجم اإلمالء . –محمد محي الدين مينو -ج

 المرشد في اإلمالء . –محمد شاكر سعيد  -ح

 نحو تقويم جديد للكتابة العربية . –طالب عبد الرحمن 

 

 

 

 اعتماد التوصيف ح. 

 د أسامة بن أحمد السلمي رئيس القسم :  جهة االعتماد

 هـ 1441-1440الجلسة األولى للعام الجامعي  رقم الجلسة

 هـ11/1/1441الثاللاء  تاريخ الجلسة

 

 

 

 

 

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

