
 

 

 
  

 جامعة أم القرى

 معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها

 العربية لغري تعليم اللغةيف  العايل الدبلوم

 الناطقني بها
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  اخلطة الدراسية: 2/ 1/ 4

 املتطلب السابقة نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
 الساعات احملتسبة

 -عملي -معتمدة )
 (نظري

 املستوى األول

 علم اللغة التطبيقي 2-1502511
 

 2 ال يوجد مقرر اجباري

 2 ال يوجد مقرر اجباري لغويةتطبيقات  2-102512

 ثانيةالنظرايت تعلم اللغة  2-1502513
 

 مقرر اجباري
 ال يوجد

2 

2-1502514 
مناهج البحث يف تعليم اللغة العربية 

 لغري الناطقني هبا
 

 مقرر اجباري

 ال يوجد

2 

2-1502515 
أساليب تعليم مهارات اللغة العربية 

 لغري الناطقني هبا
 اجباري مقرر

 ال يوجد
2 

2-1502516 
إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري 

 الناطقني هبا
 مقرر اجباري

 ال يوجد
2 

2-1502517 
تقنيات تعليم اللغة العربية  لغري 

 الناطقني هبا
 مقرر إجباري

 ال يوجد
2 

 الثايناملستوى 

 2 ال يوجد مقرر اجباري التقابل اللغوي وحتليل األخطاء 2-1502523

2-1502524 
صناعة املعجم اللغوي لغري الناطقني 

 ابلعربية
 مقرر اجباري

 ال يوجد
2 

2-1502525 
طرق تعليم اللغة العربية لغري 

 الناطقني هبا 
 مقرر اجباري

أساليب تعليم مهارات 
اللغة العربية لغري 

 الناطقني هبا
2 

 2 ال يوجد مقرر اجباري االختبارات اللغوية 2-1502526

2-1502527 
مشروع حبث يف تعليم اللغة العربية 

 مقرر اجباري لغري الناطقني هبا

مناهج البحث يف 
تعليم اللغة العربية لغري 

 الناطقني هبا
 

2 

4-1502528 
عملية على تعليم اللغة الرتبية ال

 العربية لغري الناطقني هبا 
 مقرر اجباري

 ال يوجد
4 

  املزيد من املستوايت حسب احلاجة أدرج
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  المقررات الدراسية:توصيف  4/ 1/ 4  

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 علم اللغة التطبيقي. اسم املقرر:                    

 1502511-2-تطبيقي  رمز املقرر:                 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى. إسم املؤسسة التعليمية: ه1/1/1440  اتريخ التوصيف:

 لغير الناطقين بها إعداد معلمي اللغة العربيةقسم معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها/  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه

 1502511-2-تطبيقي    علم اللغة التطبيقي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

    معتمدتان ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2

 

    لغير الناطقين بها. للغة العربيةالدبلوم العالي في تعليم ا. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 المستوى األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4

  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5

 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6

 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

71 

 

 اسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. منط الدر 8

 %100 النسبة: # قاعات احملاضرات التقليدية
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(
    

  النسبة:  ابملراسلة

    

 تذكر أخرى
  النسبة: 

 
 

 باألهداف الرئيسة وصياغتها .الفرعية واالهتمام تم  حذف األهداف 
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 ا هدف املقرر الرئيس؟ -1
من املتوقع بعد دراسة هذا املقرر و  يعين هذا املقرر أبن يتمكن الطالب املعلم من مهارات تدريس اللغة العربية لغة اثنية،

 أن يصبح الطالب قادراً على أن:
  علم اللغة التطبيقي ونظرايته.يتعرف على مفهوم 
  علم اللغة  ،علم اللغة النظري، وعلم اللغة االجتماعي، وعلم اللغة النفسي: )غة التطبيقيروافد علم الليوضح

 .(الرتبوي
 مزااي علم اللغة التطبيقي وفوائده وأسس تعليمه. ستنبطي 
 .يظهر أمهية علم اللغة االجتماعي وعالقته بعلم اللغة التطبيقي 
 . تعزيز قواعد اكتساب اللغات خاصة اللغة الثانية 
 . يطبق أحدث برامج االختبارات اللغوية 
 . يدرك أمهية علم اللغة النفسي يف اكتساب اللغة الثانية 

 معطيات علم اللغة النفسي يف اكتساب اللغة ومعاجلة التعثر يف النطق.حيدد 
  على اكتساب اللغة الثانية. آاثر اللغة األم وانعكاسهايستنتج 
  والتفريق بني العلوم اللغوية النظرية والتطبيق عليها.ميتلك الطالب أساليب تعليم اللغة 
  وفق التطبيق احلديث للعلوم اللغوية وأطرها املتنوعة يشرح أهداف تعليم اللغة العربية. 
 .يقارن بني طرق تعليم اجلانب التطبيقي ودوره يف تعليم اللغة العربية 
 أداة توحيد األمة. أهداف تعليم اللغة العربية لغة اثنية مركزا على أهنا للحي 

)مثل االستخدام المتزايد  الدراسي. المقرروتحسين لتطوير  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

 نتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   في المحتوىنترنت، والتغييرات لتقنية المعلومات أو مراجع اإل

 تدريس علم اللغة التطبيقي. توظيف أحدث نتائج األبحاث العلمية المتخصصة في طرق -
 تنويع المصادر والمراجع التي تهتم بمفردات المقرر. -
 استخدام المراجع العلمية المتخصصة المتوفرة على الشبكة الدولية للمعلومات. -
 استخدام التقنيات الحديثة في التدريس. -
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)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي   
 

 وصف عام للمقرر:
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 التعريف بعلم اللغة التطبيقي، وأمهيته

 2 1 نشأة علم اللغة التطبيقي

 2 1 عالقة علم اللغة التطبيقي ابلعلوم األخرى .

 روافد علم اللغة التطبيقي : 
 . علم اللغة النظري1
 . علم اللغة النفسي2
 . علم اللغة االجتماعي 3
 . علم الرتبية 4
 . علوم أخرى5

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
2 

 جماالت علم اللغة التطبيقي : 
 . اكتساب اللغة األوىل 1
 . تعلم اللغة الثانية 2
 . طرق تعليم اللغة الثانية 3
 . اختبارات اللغة 4
 . الرتمجة 5
 . أمراض الكالم 6

 
 
 
 
 

 

1 
 

 

1 
 

 

 
1 
 

 
 
 

2 
 

 

2 
 
 
2 
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 2 1 . التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية 7

 قراءة يف أهم كتب علم اللغة التطبيقي املعاصرة وتعليم العربية.
        تطبيقات ومهام. -
 

1 
 
1 

2 
 
2 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 دروس إضافية حماضرات 
معامل أو 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية

 30     30 الساعات املعتمدة

 

  15هبا الطالب خالل أسبوعيًا: ( اليت يقومالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم أوالً 

 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً 

خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسقاثلثاً 
 وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

75 

 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت  م

 املعرفة 1

 وتحريرية. أسئلة شفهية المناقشة والحوار. .تعليم علم اللغة التطبيقي وأسس تعليمهأهداف يعدد  1-1

 والمهام.تنفيذ التدريبات  القدح الذهني. .تطبيق النظرية اللغوية وأسس تعليمهاأهداف يفصل  1-2

 االختبارات الدورية. طريقة حل المشكالت .علم اللغة التطبيقي وأسس تعليمهأهداف تعليم يشرح  1-3

 املهارات املعرفية 2

  يذكر صفات معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها. 2-1

 .يعد درًسا مهما في علم اللغة التطبيقي ويشرحه للطالب

التطبيقي بالعلوم األخرى مستخدًما يعد درًسا في عالقة علم اللغة 
 .خطوات تعليميه

 التعلم التعاوني.

 التقليد والمحاكاة.

 التعلم التعاوني

 وتحريرية. أسئلة شفهية

تقويم أداء الطالب 
 المهام.على التكليفات و 

 يقارن بين طرق تعليم اللغة العربية تطبيقيا. 2-2

 تعليمية .يعد درًسا لتعليم طرق الترجمة مستخدًما طرقا 

 .تقويم أداء الطالب المناقشة والحوار

طرق التعامل مع اللغة والحاسب مستخدًما  تعليميعد درًسا ل 2-3
 .خطوات تعليمية

 علم اللغة التطبيقي مستخدًما خطوات تعليمية. تعليميعد درًسا ل

 تقييم األدوار متثيل األدوار

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 املالحظة متثيل األدوار .يحسن التعامل مع بقية الطالب 3-1

 املالحظة التعلم التعاوين يحترم الرأي اآلخر أثناء المناقشات. 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت  م

التكليف بعمل حبث يف أحد  التعلم النشط القدرة على التعلم الذاتي. 4-1
 املقررموضوعات 

 املالحظة متثيل األدوار م بالواجبات تجاه الزمالء.و قي 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

   تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  5-1

 املالحظة التدريب ستخدم الحاسوب في التدريس.ي 5-2

 

 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل 

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %3 كل حماضرة  أسئلة شفوية مباشرة 1

 %3 عقب كل وحدة تدريبات ومهام 2

 %20 8 اختبار نصفي 3

 %4 12 أحد موضوعات املقرر حبث عن 4

 %10 15 احلضور واالنتظام واإلعداد للدرس 5

 %60 17أو  16 اختبار هنائي 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 الخاص لكل طالبشاد األكاديمي واإلر توالهيئة التعليمية لالستشاراأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )  

جراءات التقويم في اللقاء األول.  تعريف الطالب بخطة المقرر من حيث األهداف والموضوعات وا 
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o كاديمي والساعات المكتبية، واإلعالن عنها تحديد أستاذ المقرر أربع ساعات أسبوعية لإلرشاد األ
 للطالب. 

o  هم الدراسيحل مشكالتهم وتفوقفي للطالب ومساعدتهم اإلرشاد األكاديمي تقديم أستاذ المقرر. 
o  قسماإلرشاد األكاديمي باللجنة تحويل بعض حاالت الطالب التي تحتاج إلى. 
o  األكاديمي في نهاية كل فصل دراسي.كتابة تقرير فردي ومجمع عن الطالب فيما يخص اإلرشاد 

 مصادر التعّلم
 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج 

  م.1992م العربية، د. عبده الراجحي، دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية، يعلم اللغة التطبيقي تعل -
الطاهر حسني، الدار العاملية للنشر والتوزيع،  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء املناهج احلديثة، د. خمتار -

 م.2011، 1القاهرة، ط
 م.1988اللغة العربية واحلاسوب، د. نبيل علي، منشورات تعريب، الكويت،  -
 م.2008تعليم العربية بني النظرية والتطبيق، د. حسن شحاتة، الدار املصرية اللبنانية للنشر، القاهرة، - 
ليم اللغات، د. رضا الطيب الكشو، مطبوعات جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية، مكة توظيف اللسانيات يف تع -

 هــ. 1436املكرمة،
د جاسم علي جاسم، مكتبة الرشد،   -مدخل اىل علم اللغة التطبيقي، د. عبد املنعم حسن امللك عثمان  - 

 م.2013الرايض،
ني هبا، د. متام حسان، مطبوعات معهد اللغة العربية جبامعة أم القرى، التمهيد يف اكتساب اللغة العربية لغري الناطق -

 هــ.                                                         1404
 هــ.1430هدمية، دار املعرفة، الرايض  حماضرات يف علم اللغة العام، د طلبة عبد الستار أبو  -
 م. 2010األردن، –ستيتية، دار األمل للنشر والتوزيع، أربد علم اللغة التعليمي، د مسري شريف ا -
د. جاسم علي جاسم، مكتبة  -قضااي ومشكالت يف علم اللغة التطبيقي وتعلم اللغات، د عبد املنعم حسن امللك عثمان -

 م.2013الرشد، الرايض،
ن حسن العارف جملة جممع اللغة العربية توظيف اللسانيات احلاسوبية يف خدمة الدراسات اللغوية العربية، د. عبد الرمح -

 م.2007، 73األردين، العدد 
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 -هــ 1416قراءات يف علم اللغة التطبيقي، د. علي أمحد شعبان، مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، -
 م.1995

 لقحطاينتطبيقات احلاسب اآليل يف اكتساب اللغة الثانية كارل شابل، ترمجة: د. سعد بن علي ا -
 م. 1998يف علم اللغة التطبيقي، د. حممد فتيح، دار الفكر العريب، القاهرة،  -
 -م1992د. أنور نقش بندي، دار القبلة للثقافة، جدة، –مقدمة يف علم اللغة التطبيقي، د. حممد خضر عريف  -

 هــ.1412
د. أمحد شفيق اخلطيب، اجمللس -امحد شعبانمدخل إىل البحث يف تعلم اللغة الثانية، جونسون، ترمجة: د. علي علي  -

 م.2005، 1األعلى للثقافة مبصر، ط
 (العناوين ترمجة مع) اإلجنليزية ابللغة التطبيقي اللغة علم يف مراجعاثنيا : 

 اثنية لغة يف األدب تدريس. 1
Teaching Literature in a Second Language (Brian Parkinson and Helen 
Reid Thomas, 2000 

 اللغة لتدريس املواد وتصميم تقييم.2
Materials Evaluation and Design for Language Teaching (Ian McGrath) 
2002 

 الثانية اللغة اكتساب يف االجتماعي املنعطف .3
The Social Turn in Second Language Acquisition (David Block) 2003 

 الربامج وتقييم اللغة تقييم.4
Language Assessment and Programme Evaluation (Brian Lynch) 2003 

 الرتمجة ولغة اللغة علم.5
Linguistics and the Language of Translation (Kirsten Malmkjaer) 2005 

 الرباغماتية األساليب.6
Pragmatic Stylistics (Elizabeth Black) 2006 
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7 
 والتعليم اللغات ختطيط.

Language Planning and Education (Gibson Ferguson) 2006 
 والسياسة اللغة.8

Language and Politics (John Joseph) 2006 
واحملكم  ) إضافة املراجع احلديثة ملقرر علم اللغة التطبيقى ومقررات اللغة متفق عليه احملكم األول واحملكم الثاين 

 (الثالث
 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 جملة العربية لغري الناطقني هبا، معهد اللغة العربية جبامعة إفريقيا العاملية، السودان. -

 جملة معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية، اخلرطوم، السودان.  -
 مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها. -   

 مجلة العربية لغير الناطقين بها، معهد اللغة العربية بجامعة إفريقيا العالمية، السودان. -    
 مجلة معهد الخرطوم الدولي للغة العربية، السودان. -    

 موقع شبكة الفصيح. -
 موقع األلوكة. -
 موقع لسان العرب. -

 .موقع مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية -

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. 3

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 املرافق املطلوبة

املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، وانات)أدوات عرض البي تقنية مصادر

 الحاسب اآللي. -
 الداتا شو(.)جهاز عرض البيانات  -
 سبورة ذكية لكل قاعة دراسية. -
 نقطة اتصال بالشبكة الدولية. -

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثالً 

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذإلى تجهيزات مخبرية خاصة،   إذا كان هنا كحاجةمثالً : )حددهامصادر أخرى 

 عروض تقديمية لمحاضرات المقرر. -
 بعض الفيديوهات لتعليم العلوم اللغوية الموجودة على الشبكة الدولية. -

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية 

 تقويم تمهيدي(.)التمهيد أحياًنا بأسئلة تمهيدية لتحديد مستوى الدارسين قبل بداية الدرس  -
 تقويم تكويني(.)مناقشة الطالب في كل جزء من أجزاء الدرس قبل االنتقال إلى الجزء التالي  -
 تقويم ختامي(.)مناقشة الطالب في نهاية الدرس  -
 مناقشة الطالب في فائدة المقرر وتطويره. -

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق

 المناقشات التي تجرى في مجلس القسم التي تتعلق بتطوير المقررات الدراسية. -
 مدى تحقق نتائج التعلم لدى الطالب. -
 نسبة نجاح الطالب في المقرر.و  نتائج االختبارات -
أستاذ المقرر اطالع لجامعة، و اعلى موقع تاحة للطالب م من خالل استبانة لمقررلالطالب ييم تق -

 .التقويم على نتائج ذلك
 إجراءات تطوير التدريس:

 .للغويةالعلوم ا تدريسأساليب المتصلة ببحوث اإلفادة من نتائج ال -
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 استخدام التقنيات الحديثة في التدريس. -
 قدرات أعضاء هيئة التدريس وورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة.اإلفادة من دورات تنمية  -

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 ة أخرى(:والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسس

أعضاء : تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة )مثلإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب 

 أعضاء هيئةلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  ، والتبادل بصورة دورية  هيئة تدريس مستقلين

 تدريس من مؤسسة أخرى(:

 إعادة تصحيح االختبار من قبل أستاذ المقرر. -
 تدقيق درجات االختبار من قبل عضو هيئة تدريس آخر. -
 إعادة تصحيح عينة من االختبار من قبل عضو هيئة تدريس آخر. -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

أعضاء : تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة )مثلإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب 

 أعضاء هيئةلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  ، والتبادل بصورة دورية  هيئة تدريس مستقلين

 تدريس من مؤسسة أخرى(:

  لمقرر.لالطالب نتائج تقييم اإلفادة من 
 .اإلفادة من توصيات لجنة المناهج والخطط بالقسم 
  المستمر من خالل المقارنة بمقررات البرامج المناظرة.التطوير 
  ذات العالقة بالمقررتوظيف أحدث نتائج األبحاث العلمية. 

 

 دكتور / إبراهيم إبراهيم محمد العطار اسم منسق الربانمج:

 1440-1-1 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف المقررات الدراسية: 4/ 1/ 4    

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 ت لغويةتطبيقا       اسم املقرر:          

 1502512-2- . لغويتط رمز املقرر:       
 

 

 

 

 

 

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

83 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 .........جامعة أم القرى ....... إسم املؤسسة التعليمية: 1440-1- 1  اتريخ التوصيف:

 معلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبامعهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا / قسم إعداد  القسم: -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . أ
 1502512-2- . لغويتط) تطبيقات لغوية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 اللغة العربية لغري الناطقني هبا الدبلوم العايل يف تعليم. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .4
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .5
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .6
 ال يوجد املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

%100 النسبة: # قاعات احملاضرات التقليدية .أ   

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب 
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج 
    

  النسبة:  ابملراسلة .د 
    



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

84 

 

  النسبة:  تذكر أخرى .ه 
 

 

 تعليقات:

 ميكن اإلفادة من املعامل اللغوية املتوفرة يف املعهد إذا كان هناك حاجة إليها

 األهداف . ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

أن يقرأ الطالب بعض النصوص اللغوية املختارة من القرآن الكرمي، واحلديث الشريف، والشعر  -
 العريب، والنثر األديب مبختلف صوره قراءة واعية وصحيحة. 

أن حيلل الطالب هذه النصوص اللغوية مبّينا الوظائف النحوية للكلمات، وكذا العالقات الرتكيبية  -
تلك النصوص، فضال عن القضااي الصوتية والصرفية والداللية اليت اشتملت بني اجلمل اليت احتوهتا 

 عليها.

 أن يربز دور املعىن وعالقته ابلرتكيب الصويت والصريف والنحوي يف النصوص. -
أن يكتسب القدرة على حل ما قد يعرتي النص اللغوي أحياان من مشكالت نتيجة خمالفة بعض  -

 بني املعىن وظاهر النص أو غري ذلك من أسباب اإلشكال. القواعد النحوية، أو التعارض
 أن يتمّكن من الرتجيح بني اآلراء معتمدا على األدلة والشواهد. -

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 استخدام أساليب تدريس جديدة مثل التعلم التعاوين والتعلُّم الفّعال. -
 االعتماد على الدراسة الذاتية واستثمار مصادر املكتبة. -

 الشبكة العاملية من خالل مواقع النحو العريب وتطبيقاته.اإلفادة من  -

 اإلفادة من الربامج احلاسوبية كاملكتبة الشاملة وغريها. -

 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  . ج
 وصف عام للمقرر:
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يتناوهلا األستاذ التطبيقات اللغوية طائفًة خمتارة بعناية من النصوص اللغوية تتنونع بني القرآن الكرمي واحلديث الشريف والشعر العريب والنثر األديب حيتوي منهج 
 والطالب ابلتحليل والتطبيق ملا سبق دراسته من القضااي الصوتية والصرفية والنحوية والداللية .

 
 
 
 
 
 

 بغي تناوهلا:املوضوعات اليت ين .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

مناقشة عامة وأسئلة شاملة في أشهر األبواب والمسائل الصوتية 
 والصرفية والنحوية والداللية التي سبق دراستها .

4 8 
( 255تطبيقات لغوية في آية الكرسي )البقرة :  1 2 

(282تطبيقات لغوية في آية الدَّين )البقرة :   1 2 

 2 1 تطبيقات لغوية في حديث )إنَّ الحالل بيّن وإنَّ الحرام بيِّّن... (
تطبيقات لغوية في حديث ) عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر... 

) 1 2 

تطبيقات لغوية في خطبة أبي بكر حين تولَّى الخالفة )أما بعد ، أيها 
 2 1 الناس فإني قد ُولِّّيُت عليكم .. ( 

تطبيقات لغوية في رسالة عمر بن الخطاب ألبي موسى األشعري في 
 2 1 القضاء )أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متَّبعة ... (

 2 1 تطبيقات لغوية في جزء من قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير 
تطبيقات لغوية في نص نثري من كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي حيان 

 التوحيدي 
1 2 

مناقشة نصوص تحتوي على مشكالت لغوية وبخاصة النحوية، وتدريب 
الطالب على النظر في األقوال واآلراء والترجيح بينها ومن هذه 

 النصوص ما يلي:
177قوله تعالى: )... والصابرين في البأساء...( البقرة:  -  
قوله تعالى: إنَّ الذين هادوا والذين هادوا والصابؤون والنصارى...(  -
69لمائدة: ا  
في قراءة تشديد نون إن 63قوله تعالى: )إنَّ هذان لساحران( طه:  -  
حديث )إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلّون ولكْن في التحريش  -

 بينهم(
حديث )الناس غاديان فمبتاٌع نفَسه فمعتقُها، وبائٌع نفَسه فموبقُها( -  
ى هللا من هذه األيام(حديث )ما من أيام العمُل الصالُح فيها أحُب إل -  
بيت الشعر البن الدباغ الصقلي: )إنَّ هندُ المليحةُ الحسناَء    َوأَْي َمْن  -

 أضمرْت لخّلِّ وفاَء(
هِّ َحيٌّ أبوه  - ثلُه في الناسِّ إال ُمَملَّكا    أبو أُّمِّ بيت الشعر للفرزدق )وما مِّ

بُْه (  يُقارِّ

3 6 

 اجملموع
 
 

15 30 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30 ........... ............ ........... ........... 30 ساعات التدريس الفعلية

 30 ........... ............ ........... ........... 30 الساعات املعتمدة

 

 ساعات 4 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -ساعات الدراسة عدد  .3
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .4
 اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ل معاً عملية يت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشك: ضع طرق التقييم املناسبة الاثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapر خريطة منهج املقر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

أن يعرف الطالب أنواع النصوص اللغوية  - 1-1
الفصيحة من القرآن الكرمي، واحلديث الشريف، 

واعية والشعر العريب، والنثر األديب ليقرأها قراءة 
 وصحيحة.

أن يتعرف ما يف هذه النصوص من األبواب  -
الصوتية والصرفية والنحوية والداللية اليت سبق له 

دراستها وفق منهج متدرنج حبسب اجلدول 
 الدراسي املقرتح. 

أن يعرف الطالب كيفية تطبيق ما سبق له  -
دراسته من هذه األبواب اللغوية على النصوص 

 املختارة.
 

 

 احملاضرة  -

 حلوار واملناقشةا -
 التعلم الذايت  -
 التعلم التعاوين  -
 أوراق نشاط -

 

 األسئلة  -

 التطبيقات  -

الواجبات  -
 املنزلية

املتابعة  -
 واملالحظة

االختبار  - 
النصفي واالختبار 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 النهائي

 

 املهارات املعرفية 2
أن حيلل النصوص اللغوية مبيننا الوظائف النحوية للكلمات،  2-1

الرتكيبينة فيما بينها، وكذا العالقات الرتكيبية بني والعالقات 
.اجلمل اليت احتوهتا تلك النصوص  

أن يربز دور املعىن يف الرتكيب النحوي، والعالقة بني  -
 الرتكيب النحوي والداللة.

أن يكتسب القدرة على حل ما قد يعرتي النص اللغوي من  -
ارض بني املعىن مشكالت نتيجة خمالفة القواعد النحوية، أو التع
 وظاهر النص أو غري ذلك من أسباب اإلشكال.

أن يتمكنن من الرتجيح بني األوجه اإلعرابية معتمدا على رأيه  -
.الذي يؤيده ابألدلة والشواهد  

 

 

 التطبيق العملي -
 التدريس من خالل  -

 ية لمواقف عم
 ورش العمل  -
 املناقشات اجلماعية -
 حثحلقات الب -
 

 األسئلة 

 التطبيقات -

 الواجبات املنزلية -

 املتابعة واملالحظة -

االختبار النصفي  -
 واالختبار النهائي

 

 

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يتحدث ابلعربية مع اآلخرين حتداث صحيحا تراعي ما  - 3-1

 درسه من القواعد اللغوية اليت سبق دراستها.

صحيحة تراعي ما أن يكتب ابلعربية إىل اآلخرين كتابة  -
 درسه من تلك القواعد.

اصطناع مواقف حوارية  -
 شفوية بني الطالب.

تبادل الرسائل املكتوبة  -
 بني الطالب.

 ممارسة دور املعلم  -
 تقدمي عرض -

 املتابعة واملالحظة -

إجراء املسابقات  -
بني الطالب 
لتقدمي األداء 

 املتميز

االختبارات  -
 الشفوية 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 
 
 
 
 
 

 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  4
تــوفري بــرامج احلاســب الــيت حتتــوي علــى تطبيقــات لغويــة  - 4-1

 وتدريب الطالب عليها.  

إاتحة الفرصة للطالب يف التعامل مع اإلنرتنت وتوفري  -
 الوسائل املعينة على ذلك.

املتابعـة ملالحظـة التعامــل  -
الصــــــــــــحيح والتعامــــــــــــل 

 اخلطأ.

ــــــــــــــارات بعــــــــــــــض  - االختب
 العملية .

-  

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 تنمية قدرة الطالب على احملاورة ابللغة العربية الفصحى  - 5-1

 القدرة على الكتابة الصحيحة. -

تنمية قدرة الطالب على التعبري عن نفسه ابللغة العربية  -
 الفصحى. 

 التعبري بلغة اجلسد عن معاٍن معينة.  -

 احملاضرة  -
 الندوات العلمية   -
 املنتدايت   -
 احلفالت -

تقيـــــيم املشــــــاركة  -
والقــــــــدرة علــــــــى 

 التعبري.

املالحظــــــــــــــــــــــــــــــة  -
املباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

 والتوجيه. 

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
احملدد  األسبوع
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 20 8 اختبار نصفى  1

 10 14 اختبار شفوي قصري بعد انتهاء الدرس 2

 60 16 اختبار هنائي 3

ــــيم الطــــالب علــــى النشــــاط واملشــــاركة يف الــــدرس  4  10 تقييم عام يضــــاف إىل ذلــــك تقي



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

89 

 

 والواجبات املنزلية واالنتظام يف احلضور ... إخل 

 األكادميي للطالب ودعمهم اإلرشاد . د
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 وإعالم الطالب هبا.حتديد الساعات املكتبية يف أثناء األسبوع  -

 إشراك األساتذة يف التوجيه واإلرشاد األكادميي للطالب. -

 .التواصل عن طريق املوقع الشبكي لألستاذ -
 مصادر التعّلم . ه

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 م  2005التطبيقات اللغوية، لـ علي الطاهر الفاسي، منشورات جامعة الفاتح، ليبيا،  -
 .دخل إىل املفاهيم األَساسية واملناهج ..للنصالتحليل اللغوي  -

 والتوزيع الناشر: مؤسسة املختار للنشر،  ترمجة: سعيد حسن حبريي، برينكر كالوس  لـ

 .م2010هـ / 1434الطبعة الثانية، عام 

 .1976التبيان يف إعراب القرآن للعكربي، حتقيق علي البجاوي، عيسى احلليب، القاهرة  -

البيان يف غريب إعراب القرآن أبو الربكات بن األنبـاري، حتقيـق طـه عبـد احلميـد طـه، مصـطفى السـقا، اهليئـة  -
 .1980املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه حممد فـؤاد عبـد البـاقي،  -
 ه. 1379دار املعرفة، بريوت، 

 .  1986إعراب احلديث النبوي للعكربي، حتقيق عبد اإلله نبهان، جممع اللغة العربية، دمشق،  -
 .1987ديوان الفرزدق، حتقيق علي فاعور، دار الكتب العلمية، بريوت،  -

 . 1986ديوان أيب العتاهية، دار بريوت  -

 . 1997ديوان كعب بن زهري ، حتقيق علي فاعور، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  -

 . 1980شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الرتاث، القاهرة،  -
عبـد اللطيـف، ذات السالسـل  محاسـة، د. مصـطفى النحـاس، د. حممـد أمحد خمتـار عمـرد. النحو األساسي  -

 . 1994، الكويت ، 
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 .1998ية، اإلسكندرية  ، د. عبده الراجحي، دار املعرفة اجلامعالتطبيق النحوي  -
 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 جملة علوم اللغة، دار غريب، القاهرة -

 حممد بن سعود اإلسالمية. جملة جامعة اإلمام  -
 . جملة جامعة أم القرى -

 االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3

 اخلاصة ابلنحو العرىب واللغة مثل : الشبكة العامليةمواقع  -

 مكتبة املصطفى -

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

- http://www.alwaraq.net/index 
 مكتبة مشكاة اإلسالم -

- http://www.almeshkat.net/books/index.php  
 اجلمعية العلمية السعودية للغة العربية -

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

- http://www.alukah.net/ 

 صوت العربية -

- http://www.alarabiyah.ws/ 
 شبكة الفصيح -

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

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.alarabiyah.ws/
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 واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، . 4

 األقراص املدجمة والربامج احلاسوبية كاملكتبة الشاملة  .

 املرافق املطلوبة . و
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل   
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1

 مقعدا . 20قاعات دراسية ، ال يزيد عدد املقاعد فيها عن 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 عدد مناسب من أجهزة احلاسب اآليل  -
 جهاز عرض  -
 سبورة ذكية -

 برامج لغوية تعليمية. -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3
 ال حاجة لذلك .

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ز
 التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية  . س

 نتائج األسئلة التطبيقية الشفوية  -

 نتائج الواجبات املنزلية  -

 نتائج االختبار النصفي -

 نتائج االختبار النهائي -

   أنشطة منـزلية وتدريبات.  -
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 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . ش
 استبانة إبداء الرأي للطالب  -

 عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجيعرض نتائج  -

 إجراءات تطوير التدريس: . ص
 توفري أجهزة احلاسوب املزودة خبدمة اإلنرتنت. -

 توفري برامج حاسوبية متخصصة.  -

 االهتمام ابلتعلم التعاوين والتعليم عن بعد. -

 توفري حوافز مادية ومعنوية لتشجيع الطالب. -

 وندوات لرفع كفاءة عضو هيئة التدريس.توفري برامج ودورات تدريبية  -

 اإلفادة من اخلربات السابقة يف تدريس املقرر نفسه من أساتذة سابقني. -

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، 
 و عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أ

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ض
 استشارة أصحاب اخلربات السابقة يف تدريس املقرر نفسه من األساتذة اآلخرين. -
 عضو هيئة التدريس.توفري دورات تدريبية وورش عمل لرفع كفاءة  -

 أخذ آراء الطالب . -
 

 دكتور / إبراهيم إبراهيم محمد العطار .. اسم منسق الربانمج:

 1440-1-1 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف المقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 ثانيةالنظريات تعلم اللغة  اسم املقرر:              

 1502513-2- نظرايت رمز املقرر:              
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعـــة أم القــــــرى سم املؤسسة التعليمية:ا 1440....-.1....-...1..  اتريخ التوصيف:

 هباإعداد معلمي اللغة العربية لغري الناطقني  -معهد اللغة العربية لغري الناطقني هبا القسم: -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . ت
 1502513-2- نظرايت   ثانيةالنظريات تعلم اللغة . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2 .9

 الناطقني هباالدبلوم العايل يف تعليم اللغة العربية لغري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .10
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .11
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .12
 وجدت(: ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن 6 .13
 طالب -. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: العزيزية7 .14

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .و 
  

 %100 النسبة:

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ز 
    

  النسبة:  اإلنرتنت( تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق .ح 
    

  النسبة:  ابملراسلة .ط 
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ي 
 

   تعليقات:
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 األهداف . ث
 ؟ الرئيس املقرر ما هدف

 :على قادرا الطالب يصبح أن املقرر هذا دراسة بعد املتوقع ومن ،  اللغة واختبارات تقومي بدراسة املقرر هذا يعين

 :على قادراً  الطالب يصبح أن املقرر هذا دراسة بعد املتوقع من   

 .اللغة اكتساب مفهوم يعرف أن •

 ثانية .ال اللغة تعلم لنظرايت التارخيي التسلسل يعرف أن •

 اللغوي التعلم يف التفكري مهارات أثر يفهم أن •

  .الثانية وتعلم اللغة اكتساب يف املؤثرة العوامل يعرف أن •

 اللغة الثانية.يفهم نظرايت اكتساب وتعلم  أن •

 وتعليماً  تعلماً  اللغة جمال يف الثانية وتعلم اللغة اكتساب لنظرايت العلمي األثر يفهم أن •

   .الثانية وتعلم اللغة اكتساب لنظرايت الرتبوية التطبيقات يفهم أن •

  اللغة اكتساب نظرايت بني يفرق أن •

املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 .الثانية اللغات وتعليم اللغة اكتساب نظرايت جمال يف والتجارب البحوث نتائج على بناء املقرر حمتوى يف التجديد -1

 .االنرتنت شبكة أو املعلومات تكنولوجيا على تعتمد اليت واملراجع املواد من اإلفادة -2

 .املادة مبفردات هتتم اليت واملراجع املصادر تنويع -3

 .والتلقي التدريس عملية يف احلديثة التقنية من اإلفادة -4

 .املدروسة للمادة ذهنية خريطة لعمل املنهج موضوعات بعض يف مرئي عرض -5

    .  اللغة واختبارات بتقومي يهتم جديد كل على لالطالع املكتبة زايرات من االستفادة -6

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  . ح
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عام للمقرر:وصف   
يقدم لطالب الدبلوم الذين اكتسبوا قدرا من مهارات القراءة والكتابة واالستماع والتحدث،  ؛ثانيةالنظرايت تعلم اللغة مقرر 

 وأثر الثانية، اللغة اكتساب يف املؤثرة والعوامل. والثانية األوىل اللغة اكتساب بني والفروق وطبيعته اللغة اكتساب مفهوميدرسون خالله 
 يف وأثرها اللغة اكتساب ونظرايت. هبا الناطقني لغري العربية اللغة تعلم لنظرايت التارخيي والتسلسل. اللغوي التعلم يف التفكري مهارات

 اللغة اكتساب لنظرايت الرتبوية والتطبيقات. عليًماوت تعلًما اللغة جمال يف الثانية اللغة اكتساب لنظرايت العلمي واألثر. الثانية اللغة تعلم
 اللغة بغري للناطقني لدى اللغوية وتطبيقاته اللغوية، الدالالت وتطور. العربية اللغة بغري للناطقني وتراكيبها اللغوية املفردات وتعلم. الثانية
 .العربية

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6

عدد  قائمة املوضوعات
 ساعات التدريس  األسابيع

 2 1 التعريف بالمنهج وأهداف المقرر وموضوعات الدراسة  

 2 1 مفهوم اكتساب اللغة وطبيعته والفروق بين اكتساب اللغة األولى والثانية.

العوامل المؤثرة في اكتساب اللغة الثانية، وأثر مهارات التفكير في التعلم 

 اللغوي

1 2 

 2 1 لغير الناطقين بهاالتسلسل التاريخي لنظريات تعلم اللغة العربية 

ومقومات نظريات  نظريات اكتساب اللغة وأثرها في تعلم اللغة الثانية

 تعلم اللغات

2 4 

 4 2 نظريات االتجاه المعرفي، ونظريات االتجاه الوظيفي البراجماتي

نظريات المدخالت اللغوية، ونظريات االتجاه االجتماعي الثقافي، 

 النظريات الحديثة.

3 6 

ً  األثر  4 2 العلمي لنظريات اكتساب اللغة الثانية في مجال اللغة تعلماً وتعليما

 4 2 التطبيقات التربوية لنظريات اكتساب اللغة الثانية.

 30 15 عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصال        
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 30     30 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: ال يوجد -عدد ساعات الدراسة  .8
 

 
 قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق  .9

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة. : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسباثنياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة اثلثاً  -

أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات  وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 النشط.التعلم   يذكر مفهوم اكتساب اللغة. - 1-1

 .العصف الذهين 
 .املناقشة واحلوار 
 .التعلم الذايت 
  .طريقة حل املشكالت 

  األسئلة الشفهية
 أثناء احملاضرة.

   االختبار النصفي
 )حتريري(

  التمارين
 والواجبات املنزلية.

يحدد أثر مهارات التفكير في التعلم  - 1-2
 اللغوي.

يذكر الفروق بين اكتساب اللغة األولى  - 1-3
 والثانية.

 تعلم لنظريات التاريخي التسلسليذكر  - 1-4
 .بها الناطقين لغير العربية اللغة
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 اللغة اكتساب لنظريات العلمي األثريذكر  - 1-5
ً  اللغة مجال في الثانية ً  تعلما  وتعليما

 .املناقشات الصفية 
االختبار النهائي 

 اكتساب لنظريات التربوية التطبيقاتيحدد  - 6-1 )حتريري(
 ..الثانية اللغة

نظريات اكتساب اللغة وأثرها في  يشرح - 1-7
  تعلم اللغة الثانية

 يذكر مقومات نظريات تعلم اللغات -

 املهارات املعرفية 2
2-1  يفرق بين اكتساب اللغة األولى والثانية  .التعلم النشط 

 .العصف الذهين 
 .املناقشة واحلوار 
 .التعلم الذايت 

 طريقة حل املشكالت.

  األسئلة الشفهية
 أثناء احملاضرة.

   االختبار النصفي
 )حتريري(

  التمارين
 والواجبات املنزلية.

 .املناقشات الصفية 
  االختبار النهائي

 )حتريري(
 املالحظة 

2-2   يحلللل العوامللل المللؤثرة فللي اكتسللاب اللغللة
 الثانية.

2-3   يميللز بللين نظريللات اكتسللاب اللغللة وأثرهللا
 في تعلم اللغة الثانية 

2-4   يصنف نظريات اكتساب اللغة وأثرها في
 تعلم اللغة الثانية

2-5   يقوم األثر العلمي لنظريات اكتساب اللغة
 ً  .الثانية في مجال اللغة تعلماً وتعليما

 
 

 
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية

   مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 

عالقات الطالب الشخصلية ملع يحلل أهمية  - 3-1

 اآلخرين.
 .حل املشكالت 
 .التعلم التعاوين 
 .متثيل األدوار 
 .احملاكاة 

 املالحظة.

يبرهن علي أهمية تحمل الطالب المسئولية  - 3-2

 من خالل عالقاته مع زمالئه.

 يبرهن علي أهمية التعاون مع األساتذة. - 3-3

يبللرهن علللي أهميللة تحمللل المسللئولية مللن  - 3-4

 خالل التعلم الذاتي.
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

    مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 التربويلة اسلتخدام واقعلي للتطبيقلاتيبحث  - 4-1

 .الثانية اللغة اكتساب لنظريات
 .حل املشكالت 
 .التعلم التعاوين 
 .متثيل األدوار 
 .احملاكاة 

  تقومي املعلومات
قام هبا  البحثية الىت

الطالب جبمعها من 
 خالل االنرتنت.

 .املتابعة واملالحظة 
 .االختبارات املتنوعة 

يبحلللللث استكشلللللاف االسلللللتخدام الصلللللحيح  - 4-2

واللللللدقيق والمناسلللللب لالتصلللللال الشلللللفهي 

 اللغلللة اكتسلللاب فلللي نظريلللات والمكتلللوب

 .الثانية اللغة تعلم في وأثرها

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1   يؤدي دوًرا تمثيليا يحاكى مهارات االتصال اللغوي بين

 الناطقين بغير اللغة العربية.
 .التعلم التعاوين 
 .متثيل األدوار 
 .احملاكاة 

 .املتابعة واملالحظة 

5-2   يؤدي دوًرا تمثيليا يوضح مهارات االتصال اللغوي بين األستاذ
 والطالب.

5-3  األستاذ للطالب. يؤدي دوًرا تمثيليا يوضح كيفيو تقويم 

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م

 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي
 %20 األسبوع السابع  اختبار حتريري نصفي 1

 %5 خالل الفصل الدراسي كامال الواجبات املنزلية 2

 %5 خالل الفصل الدراسي كامال العروض وملفات اإلجناز 3

 %10 خالل الفصل الدراسي كامال املالحظة والتقومي املباشر 4

5 
 االختبار النهائي

 

 %60 هناية الفصل الدراسي
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . ذ
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 
 قرر منها يف حدود الساعة.ساعات مكتبية لعضو هيئة التدريس مقدارها أربع ساعات أسبوعيا، نصيب امل -
 العناية ابلطالب ذوي احلاجة اإلرشاد األكادميي ودعمهم. -
 مصادر التعّلم . ي

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 مذكرة ألستاذ املقرر بعنوان االختبارات اللغوية -كتاب املقرر

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية-في قائمة  –أدرج . 2

القسم األول، مجلة  -(. نظريات اكتساب اللغة الثانية وتطبيقاتها التربوية 2006حتاملة، موسى رشيد ) -

 .130-93(، 69مجمع اللغة العربية األردني، ع)

 (. اكتساب اللغة نظريات وتطبيقات، دار مجدالوي للنشر والتوزيع.2013الخولي، أحمد عبدالكريم ) -

(. دراسات في علم النفس و الصحة النفسية )رؤية معاصرة(. القاهرة، 2017بن مستهيل شماس )سالم  -

 مكتبة األنجلو المصرية.

(. نظريات تعلم اللغة واكتسابها تضمينات لتعلم 1998الصمادي، عقلة محمد ؛ العبد الحق، فواز محمد ) -

 .194-159(، 54العربية وتعليمها، مجلة مجمع اللغة العربية األردني، ع)

 (. أسس علم النفس العام. القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية.2017طلعت منصور ) -

(.  مبادئ علم النفس بين النظرية والتطبيق. القاهرة، مكتبة األنجلو 2017عبد الوهاب محمد ) -

 المصرية.

 بة األنجلو المصرية.(. اتجاهات معاصرة في علم النفس. القاهرة، مكت2017عبد الوهاب محمد كامل  ) -

(. االتجاهات القديمة والحديثة فى تاريخ علم النفس. القاهرة، مكتبة األنجلو 2017على عبد السالم على ) -

 المصرية

 (. علم النفس وقضايا العصر. القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية.2017فرج عبد القادر طه  ) -

 مدخل إلى علم النفس. القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية. 1(. سلسلة علم النفس 2017فؤاد ابو حطب  ) -
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 (. علم النفس التربوي. القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية.2017فؤاد أبو حطب  ) -

(. نظريات تعلم اللغة الثانية، ترجمة: العبدان، عبد الرحمن عبد العزيز، دار 1996ماكالفن، باري ) -

 عالم الكتب للنشر والتوزيع.

(. تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: النظرية 2006علي أحمد ؛ هريدي، إيمان أحمد ) مدكور، -

 والتطبيق، دار الفكر العربي.

(. نظريات تعلم اللغة الثانية، ترجمة: الشريوفي، عيسى بن 2004ميتشل، روزاموند ؛ مايلز، فلورنس ) -

 عودة، مطابع جامعة الملك سعود.

 (. مدخل في علم النفس وتطبيقاته التربوية. القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية.2017ناجى محمد حسن ) -

 (. دراسات في التربية وعلم النفس. القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية.2017ناريمان سالمة  ) -

(. اتجاهات معاصرة في علم النفس التربوي. القاهرة، مكتبة األنجلو 2017نصرة محمد عبد المجيد  ) -

 المصرية.

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

waqfeya.com/category.php 

www.bib-alex.com/elmnfs.php 

http://altagded.com/vb/images/waw.png 

 https://psyeduc.wordpress.com 

cahiersdifference.over-blog.net/article-45416500.html 

www.thanwya.com 
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 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
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http://altagded.com/vb/images/waw.png 

 https://psyeduc.wordpress.com 

cahiersdifference.over-blog.net/article-45416500.html 

mwww.thanwya.co 

 املرافق املطلوبة . أ أ
القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية  بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4

 .قاعة حماضرات 
 .قاعة تعلم الكرتوين 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5
  أجهزة عرض 
 حواسيب متنقلة لقاعات احملاضرات 
 سبورات ذكية 

 أجهزة عرض ألعمال وواجبات الطالب الورقية واإللكرتونية.

 

 فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  .6
 ال يوجد

 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ط

http://altagded.com/vb/images/waw.png
http://altagded.com/vb/images/waw.png
https://psyeduc.wordpress.com/
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 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: . ظ
 االطالع على استمارة تقييم املقرر على موقع اجلامعة. •

 نتائج االختبار. •

 الواجبات منزلية.  •

 حول تطوير املقرر.مناقشة الطالب  •

 مناقشة الطالب حول نتائجهم املقرر. •

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . ع
 تقييم التعلم من خالل  •

 استبانة رأي الطالب  •

 استبانة أستاذ املقرر  •

 استبانة رأي اخلرجيني. •

 تقييم نسبة جناح الطالب ابملقرر. •

 تطوير التدريس:إجراءات  . غ
 توفري الوسائل اجلديدة املعينة على تدريس املقرر إجياد برامج مساعدة للطالب الضعفاء علميا. •

 حوافز معنوية ومادية للطالب املتميزين.  •

 برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس.  •

 االهتمام مبهارات احلوار. •

 

 

مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )  . ف
 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
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 استشارة أصحاب التجربة يف تدريس املقرر. •

 مراجعة املقرر يف ضوء البحوث العلمية يف التخصص. •

 إقامة ورش عمل ألساتذة املقررات الرتبوية. •

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ق
 استشارة أصحاب التجربة يف تدريس املقرر. •

 مراجعة املقرر يف ضوء البحوث العلمية يف التخصص. •

 ية.إقامة ورش عمل ألساتذة املقررات الرتبو  •

 

 دكتور / إبراهيم إبراهيم محمد العطار اسم منسق الربانمج:

    

 هـ1440-1-1 التاريخ  التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

  توصيف المقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم في البحث مناهج اسم املقرر:           

 1502514-2- حبث رمز املقرر:            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وذج توصيف مقرر دراسيمن

 جامعة أم القرى. إسم املؤسسة التعليمية: 1440-1 -1  اتريخ التوصيف:
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 .لغير الناطقين بها إعداد معلمي اللغة العربيةقسم معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها/  - القسم: -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . ج
 1502514-2-  حبث بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم في البحث مناهج. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .15
 معتمدتان ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .16
 لغير الناطقين بها. للغة العربيةالدبلوم العالي في تعليم ا. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .17

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 لمستوى األولا. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .18
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .19
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .20
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .21

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .ك 
  

 %100 النسبة:

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ل 
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .م 
    

  النسبة:  ابملراسلة .ن 
    

  النسبة:  تذكر أخرى .س 
 

 

 

 

 تعليقات:
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 األهداف . ح
 هدف المقرر الرئيس؟ما  -

من املتوقع بعد دراسة هذا املقرر أن يصبح الطالب و يعين هذا املقرر أبن يكتسب الطالب مهارات البحث العلمي، 
 قادراً على أن:

 يعرِّف البحث العلمي. -
 يصنف البحوث العلمية. -
 يذكر معايير جودة البحث العلمي. -
 يشرح فوائد البحث العلمي للطالب معلمي العربية لغير الناطقين بها. -
 يذكر مناهج البحث العلمي. -
 خطوات البحث العلمي. ليفّص  -
 نيات استخدام المكتبات بشكل فعال.يشرح ف -
 قواعد توثيق المصادر. ليفّص  -
 يشرح مهارات االقتباس. -
 يوضح مهارات كتابة الحواشي. -
 يذكر مكونات الشكل النهائي للبحث. -
 يعد بحًثا في تعليم العربية لغة ثانية مطبًقا كل فنيات كتابة البحوث العلمية. -
 أهمية البحث التربوي. يفصل -
 البحوث التربوية.يوضح مجاالت  -
 يذكر مشكالت البحوث التربوية. -
 أساليب واستراتيجيات تجويد البحوث التربوية.يقارن بين  -

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -1
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 .مناهج البحث العلميتوظيف أحدث نتائج األبحاث العلمية المتخصصة في  -1
 تنويع المصادر والمراجع التي تهتم بمفردات المقرر. -1
 العلمية المتخصصة المتوفرة على الشبكة الدولية للمعلومات.استخدام المراجع  -4
 استخدام التقنيات الحديثة في التدريس. -5

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.وصف املقرر الدراسي  . خ
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  وصف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 تناول توصيف المقرر وتوضيح فائدته

 بحث العلميالماهية 

 تعريف البحث العلمي. -

 مناهج البحث العلمي. -

 .تصنيفات البحوث العلمية -

 معايير جودة البحث العلمي. -

 معايير ومواصفات الباحث الجيد. -

 .العربية لغير الناطقين بهافوائد البحث العلمي للطالب معلمي  -

 .تطبيقات وتكليفات 

2 

4 

 أنواع مناهج البحث

     المنـهج الوصـفي -
 المنهج التاريخي           -
 المنهج التجريبي       -

 

3 6 

 خطوات البحث العلمي

 تحديد عنوان البحث بشكل أولي. -

 الشعور بمشكلة البحث. -

 .حديد مشكلة الدراسةت -

والدراسات السابقة واألدبيـات المتصـلة بمشـكلة االطالع على البحوث  -
 البحث.

 فرض الفروض العلمية المناسبة. -

3 6 
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 تحديد منهجية البحث. -

 تحديد خطوات البحث. -

 جمع المعلومات وا عداد اإلطار النظري للبحث. -

 إعداد أدوات البحث. -

 .تنفيذ خطوات البحث واختبار صحة الفروض -

ئج التــي تعــين فــي حــل الوصــول إلــى نتــائج البحــث وتحليــل تلــك النتــا -
 مشكلة البحث.

 التوصل إلى عدد من التوصيات والمقترحات. -

 تدريب الطالب على خطوات البحث العلمي. -

 تطبيقات وتكليفات. 
 اإلجراءات والمهارات الفنية في كتابة البحوث

اسـتخدام المكتبــات) تصـنيف المعرفــة، المالمـح الماديــة للكتـاب، أنــواع  -
 المكتبات(.المراجع، فهارس 

 .االقتباسفنيات  -

 الحواشي.فنيات كتابة  -

 فنيات توثيق المصادر. -

 فنيات كتابة البحوث. -

 فنيات إعداد قائمة المصادر والمراجع. -

مكونــات الشــكل النهــائي للبحــث)الغالف، المعلومــات التمهيديــة، مــتن  -
البحـــــــثم المقدمـــــــة، الفصـــــــول، الخالصـــــــة واالســـــــتنتاجات، المراجـــــــع 

 (.والمصادر، المالحق

 تدريب الطالب على تنفيذ المهارات الفنية لكتابة البحث العلمي. -

 وتكليفات تطبيقات. 

 

 

 

  1  

 

 

 

 

6 

 )التعليمي(البحث التربوي 

 .البحث التربوي تعريف  -

 أهمية البحث التربوي. -
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 أنواع البحوث التربوية. -

 مجاالت البحوث التربوية. -

 مشكالت البحوث التربوية. -

 تجويد البحوث التربوية.أساليب واستراتيجيات  -

 تكليف الطالب برسم مخطط لبحث تربوي. -

 وتكليفات تطبيقات. 

1 6 

 11 05 عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     11 الفعليةساعات التدريس 

 30     30 الساعات املعتمدة

 

 2 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .13
 
 
 
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .14
 

 اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع اثنياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة اثلثاً  -

خمرجات  وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

111 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 ُيعرٍّف الطالب البحث العلمي. 1-1

 يذكر معايير ومواصفات الباحث الجيد.

يشرح فوائد البحث العلمي للطالب معلمي العربية لغير الناطقين 
 بها.

 التعلم التعاوني.

 المناقشة والحوار.

 .تمهيديةأسئلة 

 أسئلة تكوينية.

 أسئلة تكوينية. المناقشة والحوار. يذكر أنواع مناهج البحث العلمي. 

يلخص مكونات الشكل النهائي للبحث في تعليم العربية لغة  1-2
 ثانية.

 القدح الذهني.

 التعلم التعاوني.

التدريبات تقويم 
 والمهام.

 يعرٍّف البحث التربوي. 1-3

 يذكر مجاالت البحوث التربوية.

 يشرح مشكالت البحوث التربوية.

 حل المشكالت.

 التعلم التعاوني.

 المناقشة والحوار.

 .أسئلة تقويمية

 .اختبار نصفي

 

 العلمي.ُيعرٍّف الطالب البحث  1-4

 يذكر معايير ومواصفات الباحث الجيد.

يشرح فوائد البحث العلمي للطالب معلمي العربية لغير الناطقين 
 بها.

 التعلم التعاوني.

 المناقشة والحوار.

 .تمهيديةأسئلة 

 أسئلة تكوينية.

 املهارات املعرفية 2
 يصنف البحوث العلمية. 2-1

 يفرق بين أنواع مناهج البحث العلمي.

 التعلم التعاوني.

 القدح الذهني.

تقويم أداء الطالب 
على التكليفات 

 المهام.و 

 يستخدم المكتبات بشكل فعال. 2-2

 يعد قائمة بمصادر ومراجع بحث.

 التعلم التعاوني.

 القدح الذهني.

تقويم أداء الطالب 
على التكليفات 

 المهام.و 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 يطبق مهارات كتابة الحواشي بشكل صحيح. 2-3

في تعليم العربية لغة ثانية مطبًقا كل فنيات كتابة  يعد بحًثا
 البحوث العلمية.

 المناقشة والحوار.

 التقليد والمحاكاة

تقويم أداء الطالب 
على التكليفات 

 المهام.و 

 يقارن بين أنواع البحوث التربوية. 2-4

 يضبط المتغيرات الخاصة بالتجربة.

 التعلم التعاوني.

 القدح الذهني.

الطالب تقويم أداء 
على التكليفات 

 المهام.و 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 المالحظة. التعلم التعاوني. .يحسن التعامل مع بقية الطالب 3-1

 تقييم األدوار. تمثيل األدوار. خر أثناء المناقشات.يحترم الرأي اآل 3-2

 المالحظة. حل المشكالت. القدرة على التعلم الذاتي. 3-3

 .تقييم األدوار التعلم التعاوني. م بالواجبات تجاه الزمالء.و قي 3-4

 المالحظة. تمثيل األدوار. .تعليميالنحو المجتمع م بالواجبات و قي 3-5

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 المهامتقييم  التقليد والمحاكاة. ستخدم الحاسوب في التدريس.ي 4-1

 المالحظة. التدريب  تخدم الشبكة الدولية في البحث.يس 4-2

 المهامتقييم  التدريب تخدم اإلحصاء في حساب المتوسطات.يس 4-3

5  
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن

5-1   -  

 دول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15
اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال:  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 % 2 كل حماضرة أسئلة شفوية مباشرة 1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

2 
عقب كل  ومهام تدريبات

 وحدة

 3 % 

 % 20  8 اختبار نصفي 3

 % 5 12 حبث عن أحد عناصر املقرر 4
 % 10 15 واالنتظام واإلعداد للدرساحلضور  5

 % 60 17أو  16 اختبار هنائي 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . ر
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
جراءات التقويم -  في اللقاء األول. تعريف الطالب بخطة المقرر من حيث األهداف والموضوعات وا 
 تحديد أستاذ المقرر أربع ساعات أسبوعية لإلرشاد األكاديمي والساعات المكتبية، واإلعالن عنها للطالب.  -
 .هم الدراسيحل مشكالتهم وتفوقفي للطالب ومساعدتهم اإلرشاد األكاديمي تقديم أستاذ المقرر  -
 .قسمكاديمي بالاإلرشاد األلجنة تحويل بعض حاالت الطالب التي تحتاج إلى  -

 كتابة تقرير فردي ومجمع عن الطالب فيما يخص اإلرشاد األكاديمي في نهاية كل فصل دراسي.
 

 

 

 مصادر التعّلم . ب ب
 مالكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج  -0
  (م مناهج البحث العلمي دليل الطالب في كتابـة األبحـاث والرسـائل الجامعيـة، 0996عبدهللا محمد الشريف)م

 اإلسكندريةم دار اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع.
 (م مقدمة في مناهج البحث العلمي، األردن عمانم دار دجلة.1118رحيم يونس كرو العزاوي)م 
 ـــي خفا ـــادث البحـــث العلمـــي، إســـكندريةم مكتبـــة 1111جـــة)فاطمـــة عـــوض صـــابر، ميرفـــت عل م(م أســـس ومب

 ومطبعة اإلشعاع الفنية.
 (م البحث العلمي أسسه وطريقة كتابته، القاهرةم المكتبة األكاديمية.0991محمد الصاوي محمد مبارك)م 
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 (ـــدكتورا 0990أمـــين الســـاعاتي ه، م(م تبســـيط كتابـــة البحـــث العلمـــي مـــن البكـــالوريوس ثـــم الماجســـتير وحتـــى ال
 القاهرةم المركز السعودي للدراسات االستراتيجية.

 .بسام الصباغ)د.ت(م المنهج العلمي في كتابة حلقة بحث جامعية، دمشقم مكتبة العصماء 
 (ممنـــــــــــــــــــــاهج البحـــــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــــــي،1100ربحـــــــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــــــدالقادر الجـــــــــــــــــــــديلي)مhttp://www.ao-

academy.org/wesima_articles/library-20100727-2240.html 
- Burns, Anne(2009).Doing Action Research in English Language Teaching A Guide 

for Practitioners. the Taylor & Francis e-Library. 
- Jerry Wellington(2015)Educational Research Contemporary Issues and Practical 

Approaches. second edition. London: Bloomsbury Academic An imprint of 
Bloomsbury Publishing Plc. 

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(م1 

 م(م البحوث العلمية والتربوية بين النظرية والتطبيق، القاهرةم مكتبة الدار العربية للكتاب.1110حسن شحاتة) -
 /1http://www.alukah.net/Libraryط البحث العلمي،م(م قواعد أساسية في 1101سعيد إسماعيل صيني) -
 أصول البحث العلمي ومناهجه، القاهرةم المكتبة األكاديمية. م(م0996أحمد بدر)  -
 عمان م دار صفاء للنشر.  األردن أساليب البحث العلمي، م(م1118)  وآخرون ربحي مصطفى عليان  -
، جــدةم مطــابع دار 1العلمــي فــي العلــوم االجتماعيــة، طه(م أســاليب ومنــاهج البحــث 0409أحمــد عبــدهللا الصــباب) -

 البالدـ.
ه(م أسـاليب البحـث العلمـي دراسـة مفـاهيم البحـث ألخصـائي العلـوم االجتماعيـة، ترجمـة حسـن 0411أركان أونجـل) -

 ياسين ومحمد نجيب، الرياضم معهد اإلدارة العامة.
االجتماعيـة واإلنسـانية، األردن عمـانم دار الثقـة  ه(م أساليب البحث العلمي في العلوم0410فوزي غرايبة وآخرون) -

 للنشر والتوزيع.
 ه(م المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، الرياضم مكتبة العبيكان.0410صالح حمد العساف)

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. 3
 /https://www.kaica.org.sa الدويل خلدمة اللغة العربيةمركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز  -
 https://twitter.com/kaical1?lang=ar    حساب مركز خدمة العربية -
 http://www.isesco.org.ma/arabe/index.phpم،املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة)إيسيسكو(موقع  -
 http://www.thegreengate.net/mainnewsite/ar/index.php، البوابة اخلضراء لتعليم العربية لغري الناطقني هباموقع  -

 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

https://www.kaica.org.sa/
https://twitter.com/kaical1
https://twitter.com/kaical1
file:///F:/برنامج%20الدبلوم%20بعد%20الرد%20على%20المحكمين/حساب
http://www.isesco.org.ma/arabe/index.php
http://www.thegreengate.net/mainnewsite/ar/index.php
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 https://uqu.edu.sa/mmhelibaم ، والرابطموقع أستاذ المقرر على الشبكة الدولية للمعلومات -

 /http://qamoos.sakhr.comم بها، والرابط موقع صخر لتعليم العربية لغير الناطقين -
 http://www.ea4arabic.com  موقع العربية الميسرة، والرابطم -

 عروض تقديمية لمحاضرات المقرر

 المرافق المطلوبة . ت ت
 

بّين متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل 
لحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(مالقاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة ا  

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(م .7
 .القاعات الدراسية 
 .معمل الوسائل وتقنيات التعليم 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(م  .8
 .الحاسب اآللي 
 .)جهاز عرض البيانات)الداتا شو 
 .سبورة ذكية لكل قاعة دراسية 
 .نقطة اتصال بالشبكة الدولية 

 
 
 

 مصادر أخرى )حددهام مثاًل اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(م .9
 . ال يوجد  -

جراءات تطويره  . ك  تقويم المقرر الدراسي وا 
 الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريسماستراتيجيات  . ل
 .)التمهيد أحياًنا بأسئلة تمهيدية لتحديد مستوى الدارسين قبل بداية الدرس) تقويم تمهيدي 
 .)مناقشة الطالب في كل جزء من أجزاء الدرس قبل االنتقال إلى الجزء التالي)تقويم تكويني 
  الدرس)تقويم ختامي(.مناقشة الطالب في نهاية 
 .مناقشة الطالب في فائدة المقرر وتطويره 

https://uqu.edu.sa/mmheliba
http://qamoos.sakhr.com/
http://www.ea4arabic.com/
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 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسمم . م
 .المناقشات التي تجرى في مجلس القسم التي تتعلق بتطوير المقررات الدراسية 
 .مدى تحقق نتائج التعلم لدى الطالب 
 الطالب في المقرر.نسبة نجاح و  نتائج االختبارات 
  علــى أســتاذ المقــرر اطــالع لجامعــة، و اعلــى موقــع تاحــة للطــالب م مــن خــالل اســتبانة لمقــررلالطــالب تقيــيم

 التقويم. نتائج ذلك
 إجراءات تطوير التدريسم . ن
 طرق تعليم اللغات األجنبيةالمتصلة ببحوث اإلفادة من نتائج ال. 
 .استخدام التقنيات الحديثة في التدريس 
 من دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة. اإلفادة 

 
إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثلم تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  . ه

أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريةٍّ لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع 
 هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(مأعضاء 

 .إعادة تصحيح االختبار من قبل أستاذ المقرر 
 .تدقيق درجات االختبار من قبل عضو هيئة تدريس آخر 
 .إعادة تصحيح عينة من االختبار من قبل عضو هيئة تدريس آخر 

 
 
 

ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطوير  . و  همصِّ
  لمقرر.لالطالب نتائج تقييم اإلفادة من 
 .اإلفادة من توصيات لجنة المناهج والخطط بالقسم 
 .التطوير المستمر من خالل المقارنة بمقررات البرامج المناظرة 
  ذات العالقة بالمقررتوظيف أحدث نتائج األبحاث العلمية. 
  العربية لغير الناطقين بها.اإلفادة من آراء الخبراء في إعداد مناهج تعليم اللغة 

 

 دكتور / إبراهيم إبراهيم محمد العطار .. اسم منسق الربانمج:
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 1440-1-1 التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توصيف المقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 .أساليب تعليم مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها اسم املقرر:  

 1502515-2-أساليب رمز املقرر:               
 

 

 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى. املؤسسة التعليمية: اسم 1440-1 -1  اتريخ التوصيف:

 .لغير الناطقين بها إعداد معلمي اللغة العربيةقسم معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها/  - القسم: -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . خ
 1502515-2-أساليب. أساليب تعليم مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .22
 معتمدتان ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .23
 لغير الناطقين بها. للغة العربيةالدبلوم العالي في تعليم ا. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .24

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 لمستوى األولا. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .25
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 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .26
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .27
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .28

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  التقليديةقاعات احملاضرات  .ع 

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ف 

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ص 

    

  النسبة:  ابملراسلة .ق 

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ر 
 

 

  تعليقات:
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 ما هدف املقرر الرئيس؟:  األهداف -6

م استماع، وكالم، وقراءة، ومكونات الكتابة وأساليبها تعليم مهارات اللغة األربع تعليم الهدف الرئيس هو أن يلم الطالب بأسس
 الثالثة م الخط ، واإلمالء، والتعبير الكتابي.

 من المتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يصبح الطالب قادرًا على أنمو 

 .أجنبيةف المفاهيم األساسية لتعليم اللغة العربية لغة عرِّ يُ  -
 .ير الناطقين بهاالعربية لغاللغة يشرح أهداف تعليم  -
 .جنبيةيفرق بين تعليم اللغة األولى وبين تعليم اللغة األ -
 .تواصليةة الية اللغوية وبين الكفاييقارن بين الكفا -
 يوضح كيفية اإلفادة من خصائص العربية عند تعليمها. -
 .ر الناطقين بها لغيلعربية لمتعلميها تعليم الجانب الصوتي ل أهميةيوضح  -
 .لغير الناطقين بهالعربية الجانب الصوتي ل تعليمف أهدايفصل  -
 يفصل أسس تعليم الجانب الصوتي للعربية لغير الناطقين بها. -
 الجانب الصوتي للعربية لغير الناطقين بها. تعليميستخدم تدريبات  -
 .لغير الناطقين بها يشرح أهمية تعليم المفردات العربية لمتعلميها  -
 .لغير الناطقين بهاأسس تعليم المفردات العربية  فصلي -
 .لغير الناطقين بالعربية المفردات لمتعلميها وضيح معاني أساليب تذكر ي -
 يصنف المهارات اللغوية. -

 يستوعب مفهوم االستماع. -
 تدريس االستماع. أساليبيستخدم  -

 يتغلب على معوقات تدريس االستماع. -

 يذكر مفهوم التحدث وأهميته. -

 التحدث.أساليب تعليم يستخدم  -

 يطبق خطوات تدريس التحدث. -

 يستخدم طرق تدريس القراءة. -

 يذكر مكونات الكتابة العربية. -

 يستخدم طرق تدريس اإلمالء. -

 يذكر مفهوم الخط. -

 يتغلب على معوقات تدريس الخط. -

 يستخدم طرق تدريس الخط. -

 يستخدم أهداف تعليم التعبير. -
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)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -7
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 توظيف أحدث نتائج األبحاث العلمية المتخصصة في تعليم اللغات األجنبية. -8

 للمعلومات.استخدام المراجع العلمية المتخصصة المتوفرة على الشبكة الدولية  -9

 استخدام التقنيات الحديثة في التدريس. -10

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  . د
 وصف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .16
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 تناول توصيف المقرر وتوضيح فائدته 

 اللغة العربية لغة أجنبية تعليم في أساسيةصطلحات م
، التدريس طريقة، و التدريس مدخليتناول هذا الفصل تعريف المصطلحات اآلتيةم 

 اللغة، و الثانية اللغة، واللغة األولى، و األم اللغة، و التدريس أسلوب، و التدريس واستراتيجية
 أخرى. بلغات للناطقين العربية اللغة تعليمواللغة الهدف، واللغة الوسيطة، و  ،األجنبية
 .تطبيقات ومهام 

 

 

1 

 

 

2 

 لغة أجنبية العربية تعليم قضايا من
 .أخرى  بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم أهداف -
 .ثانية لغة تعليمها وبين أولى لغة العربية تعليم بين الفرق  -
 .االتصالية ةيوالكفا اللغوية ةيالكفا بين الفرق  -
 .لغة ثانية تعليمهاخصائص اللغة العربية عند  من اإلفادة كيفية -

 .تطبيقات ومهام 

1 2 

  لغير الناطقين بهاالعربية  للغةالجانب الصوتي  تعليم
 .مكونات الجانب الصوتي للغة العربية -
 .لغير الناطقين بها لعربية لمتعلميها تعليم الجانب الصوتي ل أهمية -
 لغير الناطقين بها.لعربية الجانب الصوتي ل تعليمف أهدا -
 مهارات الجانب الصوتي للعربية المناسبة لغير الناطقين بها. -
 .األم اللغة أصوات وبين العربية األصوات بين العالقة -
 .الجانب الصوتي لغير الناطقين بها ومقترحات للتغلب عليهامشكالت تعليم  -
 يم الجانب الصوتي للعربية لغير الناطقين بها.أسس تعل -

2 4 
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 .الجانب الصوتي للعربية لغير الناطقين بها تعليمتدريبات  -
 .تطبيقات ومهام 

  لغير الناطقين بها المفردات العربية تعليم
 تعريف المفردات. -
 لغير الناطقين بها . العربية اللغة لمتعلمي المفردات تعليم أهمية -

 عليه المحكم األول والمحكم الثاني " اتفق" توحيد مصطلح لغير الناطقين بها 
 .العربية لغير الناطقين بها المفردات تعليم أهداف -
 .لغير الناطقين بها المفردات اختيارمعايير  -
 .لمفردات لغير الناطقين بها ومقترحات للتغلب عليهامشكالت تعليم ا -
 .ن بهالغير الناطقيأسس تعليم المفردات  -
 .المفردات لغير الناطقين بهاتوضيح معاني  أساليب -
 .مفردات العربية لغير الناطقين بها تعليم خطوات -

 .تطبيقات ومهام 

2 4 

 تعليم االستماع

 تصنيف المهارات اللغوية. -
 رات على المستويات التعليمية.اتوزيع المه -
 مفهوم االستماع وأهميته. -
 إهمال تدريس االستماع. -
 االستماع. أهداف تدريس -
 مهارات االستماع. -
 خطوات تدريس االستماع.  -
 معوقات تدريس االستماع. -

 .تطبيقات ومهام 

2 

 

 

 

4 

 تعليم التحدث

 مفهوم التحدث وأهميته. -
 مهارات التحدث. -
 أهداف تدريس التحدث.  -
 مبادث تدريس التحدث. -
 أنشطة التدريب على التحدث. -

 خطوات تدريس التحدث. -

2 4 
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 .تطبيقات ومهام 

 تعليم القراءة

 مفهوم القراءة وأهميتها. -
 األهداف العامة لتعليم القراءة. -
 أنواع تعليم القراءة. -
 العوامل المؤثرة في تعليم القراءة. -
 مهارات القراءة.  -

 أسس تنمية مهارات القراءة. -
 أنشطة تنمية مهارات القراءة. -
 تعليم القراءة.أساليب  -

 .تطبيقات ومهام 

2 4 

 تعليم الكتابة
 .الكتابة العربية ومكوناتها مفهوم -

 أهمية الكتابة العربية. -

 مأواًل ـ اإلمالء

 .مفهوم اإلمالء وأهميتها 
 .أنواع اإلمالء وطرق تدريسها 

 ثانيًا الخط م

 .مفهوم الخط وطرق تدريسه 
 ثالثًا ـ التعبير الكتابيم    

  .مفهوم التعبير الكتابي وأهميته 
 .أهم مهارات التعبير الكتابي 

  تعليم التعبير.طرق 

 .تطبيقات ومهام 

2 4 

 30 15 عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     11 ساعات التدريس الفعلية

 30     30 الساعات املعتمدة

 

 2 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -ساعات الدراسة  عدد .18

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .19
 الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
عاً عملية تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل م: ضع طرق التقييم املناسبة اليت اثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 .تمهيديةأسئلة  التعلم التعاوني. .مصطلحات تعليم اللغات األجنبية تعريفات 0-0
 .مكونات الجانب الصوتي للغة العربية 0-1

لعربية لمتعلميها الناطقين تعليم الجانب الصوتي ل أهمية
 .بغيرها

التدريبات تقويم  القدح الذهني.
 والمهام.

 .الناطقين بغيرها العربية لمتعلمي المفردات تعليم هميةأ  0-1

، الناطقين بغيرها العربية لمتعلميها المفردات تعليم أهداف
 .هااختيار ومعايير 

 .يميةأسئلة تقو  طريقة حل المشكالت.

 .اختبار نصفي

 أسئلة شفهية والمحاضرة. حل المشكالت االستماع وأهميته. تعريف 0-4
 وتحريرية.

تنفيذ التدريبات  التعلم النشط. التحدث وأهميته. تعريف 0-5
 والمهام.

 االختبارات دورية. المناقشة والحوار. القراءة وأهميتها. تعريف 0-6
 أسئلة شفهية التعلم الذاتي الكتابة العربية ومكوناتها تعريف 0-7

 وتحريرية.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املهارات املعرفية 2

يقارن بين مصطلحات تعليم العربية لغير الناطقين  1-0
 بها

 التعلم التعاوني.

 القدح الذهني.
تقويم أداء الطالب على 

 المهام.التكليفات و 

 أصوات وبين العربية األصوات بين العالقةيوضح  1-1
 .األمته لغ

 التعلم التعاوني.

 القدح الذهني.
تقويم أداء الطالب على 

 المهام.التكليفات و 

 المناقشة والحوار. المفرداتعليم تُيعّد درًسا ل 1-1

 التقليد والمحاكاة

تقويم أداء الطالب على 
 المهام.التكليفات و 

 وتحريرية. أسئلة شفهية التعلم النشط. يصنف مهارات االستماع. 1-4
  التعلم التعاوني يحلل مهارات التحدث. 1-5
 التدريبات والمهام. المناقشة والحوار. يصنف مهارات القراءة. 1-6

 االختبارات دورية. القدح الذهني. يقارن بين اإلمالء والخط والتعبير الكتابي. 1-7
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 المالحظة. التعلم التعاوني. .مع بقية الطالبيحسن التعامل  1-0
 تقييم األدوار. تمثيل األدوار. يحترم الرأي اآلخر أثناء المناقشات. 1-1

 المالحظة. حل المشكالت. القدرة على التعلم الذاتي. 1-1
 .تقييم األدوار التعلم التعاوني. م بالواجبات تجاه الزمالء.و قي 1-4

 المالحظة. تمثيل األدوار. .تعليميالنحو المجتمع م بالواجبات و قي 1-5
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 المهامتقييم  التقليد والمحاكاة. ستخدم الحاسوب في التدريس.ي 4-0
 المالحظة. التدريب  تخدم الشبكة الدولية في البحث.يس 4-1
 المهامتقييم  التدريب المتوسطات.تخدم اإلحصاء في حساب يس 4-1

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

 المالحظة. - التدريب ينفذ أداء المعلم الحركي 5-0
5-2    

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي
 % 2 كل حماضرة أسئلة شفوية مباشرة 1

 % 3  وحدةعقب كل  ومهام تدريبات 2
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 % 20  8 اختبار نصفي 3

 % 5 12 حبث عن أحد عناصر املقرر 4
 % 10 15 احلضور واالنتظام واإلعداد للدرس 5

 اختبار هنائي 6
 

 % 60 17أو  16

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . ز
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
جراءات التقويم في اللقاء األول.تعريف الطالب بخطة  -  المقرر من حيث األهداف والموضوعات وا 
 تحديد أستاذ المقرر أربع ساعات أسبوعية لإلرشاد األكاديمي والساعات المكتبية، واإلعالن عنها للطالب.  -
 .هم الدراسيحل مشكالتهم وتفوقفي للطالب ومساعدتهم اإلرشاد األكاديمي تقديم أستاذ المقرر  -
 .قسماإلرشاد األكاديمي باللجنة تحويل بعض حاالت الطالب التي تحتاج إلى  -

 كتابة تقرير فردي ومجمع عن الطالب فيما يخص اإلرشاد األكاديمي في نهاية كل فصل دراسي.
 مصادر التعّلم . ث ث

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج  -1

الريــاضم مركــز الملــك (، 5م(. دليــل متعلمــي العربيــة النــاطقين بغيرهــا، األدلــة والمعلومــات)1105محمــود علــي شــرابي)  -
 عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.

م الريــاض(، 17م(. معــايير تعلــيم اللغـة العربيــة للنــاطقين بغيرهـا، مباحــث لغويــة)1107علـي عبدالمحســن الحــديبي وآخـرون) -
 مركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.

م(م طرائـــق تعلـــيم اللغـــة العربيـــة للنـــاطقين بلغـــات أخـــرى، الريـــاضم مطـــابع أضـــواء 1111علـــي عبـــدالعزيز إبـــراهيم العصـــيلي) -
 المنتدى.

لحديثــة، القــاهرةم الــدار م(م تعلــيم اللغــة العربيــة لغيــر النــاطقين بهــا فــي ضــوء المنــاهج ا1100مختــار الطــاهر حســين) -
 العالمية للنشر والتوزيع.

هـــ(م أساســيات تعلــيم اللغــة العربيــة للنــاطقين بلغــات أخــرى، معهــد البحــوث 0411عبــدالعزيز بــن إبــراهيم العصــيلي) -
 العلمية، جامعة أم القرى.

النظريــة إلــى  م(م المرجــع فــي تعلــيم اللغــة العربيــة لألجانــب مــن1111فتحــي علــي يــونس، محمــد عبــدالرؤوف الشــي ) -
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 التطبيق، القاهرةم مكتبة وهبة.
الريـاضم مركـز (، 4م(. دليـل معلـم العربيـة للنـاطقين بغيرهـا، األدلـة والمعلومـات)1105علي عبدالمحسن الحـديبي) -

 الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.
م المرجــع فــي تعلــيم اللغـــة العربيــة للنــاطقين بلغــات أخرى،الجــزء األول ، وحــدة البحـــوث )د.ت(رشــدي أحمــد طعيمــة -

 والمناهج بمعهد تعليم اللغة العربية جامعة أم القرى.
(، معهــد تعلــيم اللغــة 6هـــ(مطرائق تعلــيم اللغــات األجنبيــة، وحــدة البحــوث والمنــاهج )0416محمــود إســماعيل صــيني) -

 . 011-99امعة أم القرى، مكة المكرمة، ص صالعربية لغير الناطقين بها، ج
م(م تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهـا)الطرق، األسـاليب، الوسـائل(، القـاهرةم الـدار 1118عمر الصديق عبدهللا)  -

 العالمية للنشر.
ـــد عيســـان) - ـــة األس1101عبدالمجي ـــوم اللغـــة واكتســـاب المهـــارات اللغوي ـــتعلم وتطبيقاتهـــا فـــي عل ـــات ال اســـية، م(م نظري

 القاهرةم دار الكتاب الحديث.
(م اســتراتيجيات تــدريس اللغــة العربيــة أطــر نظريــة وتطبيقــات عمليــة، عمــان األردنم 1101بليــح حمــدي إســماعيل )  -

 دار المناهج للنشر والتوزيع.
 م(م أساليب تدريس اللغة العربية، عمان األردنم دار الفالح.1111محمد علي الخولي)  -
 م(م التدريس نماذجه ومهاراته، القاهرةم عالم الكتب.1111ون)كمال عبدالحميد زيت -

- Pachler, Norbert & Field, Kit(2002).Learning to Teach Modern Foreign Languages in the 
Secondary School, Second edition, the Taylor & Francis e-Library. 

- Lin, Grace Hui-chin &Chien, Paul Shih-chieh(2010): An Introduction to English Teaching, a 
Textbook for English Educators, Saarbrücken, Germany: VDM VerlagDr. Müller 
Aktiengesellschaft& Co. KG.  

- Saha, Lawrence J. &Dworkin, A. Gary (2009):International Handbook of Research on 
Teachers and Teaching .Vol.21.Part.1,. New York: Springer Science +Business Media, LLC. 

- Crawford, A. N. (2005). Communicative approaches to second language acquisition: From 
oral language development into the core curriculum and L2 literacy. In C. F. Leyba (Ed.), 
Schooling and language minority students: A theoretico-practical framework (3rd ed., pp. 
3–32). Los Angeles:LBD. 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 .نسانيةجتماعية واإلللعلوم التربوية واال مجلة جامعة أم القرى  -
 .التربوي  واإلشرافمجلة الجمعية العلمية السعودية للمناهج  -
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 ، السودان.معهد اللغة العربية بجامعة إفريقيا العالمية ،مجلة العربية لغير الناطقين بها -
 مجلة كلية التربية جامعة األزهر الشريف، القاهرة، جمهورية مصر العربية. -
للمســلمين النــاطقين بلغــات أخــرى فــي ضــوء دوافعهــم ، سلســلة  هـــ(م بــرامج تعلــيم العربيــة0416محمــود كامــل الناقــة) -

(، وحــدة البحــوث والمنــاهج، معهــد تعلــيم اللغــة العربيــة، جامعــة أم القــرى، مكــة 00دراســات فــي تعلــيم اللغــة العربيــة )
 المكرمة.

نم مجـاالت م(م دور المعلـم فـي تعلـيم العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا، جـزء مـن كتـاب بعنـوا1101محمد أحمـد القضـاة)  -
 .145-104تعليم اللغة العربية)آفاق مستقبلية(، قسم النشر بمركز البحوث، الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية، 

- KUMARAVADIVELU ,B. (2006) TESOL Methods: Changing Tracks,Challenging 

Trends, TESOL QUARTERLY Vol. 40, No. 1,pp.59-81. 

- Byram,Michael(Edited) (2006)ROUTLEDGE ENCYCLOPEDIA OF LANGUAGE 

TEACHING AND LEARNING.the Taylor & Francis e-Library 

- Krashen, S. D. (2005): Bilingual education and second language acquisition theory. 

In C. F. Leyba (Ed.), Schooling and language minority students: A theoretico-

practical framework (3rd ed., pp. 3–32). LosAngeles: LBD. 

McKay, S. L. (2005): Sociolinguistics and second language learning. In E. Hinkel (Ed.), Handbook 

of  research in second language teaching and learning (pp. 281–299). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد 3
 /https://www.kaica.org.saالدويل خلدمة اللغة العربية  امللك عبدهللا بن عبدالعزيزمركز  -
 /https://www.isesco.org.ma/ar   إيسيسكو –سالمية للرتبية و العلوم و الثقافة إلاملنظمة ا -
 https://twitter.com/kaical1?lang=ar    حسابمركز خدمة العربية -
 http://www.isesco.org.ma/arabe/index.phpم،املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة)إيسيسكو(موقع  -
 http://www.thegreengate.net/mainnewsite/ar/index.php، البوابة اخلضراء لتعليم العربية لغري الناطقني هباموقع  -

 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 https://uqu.edu.sa/mmhelibaم ، والرابطموقع أستاذ المقرر على الشبكة الدولية للمعلومات -

 /http://qamoos.sakhr.comبها، والرابطم  موقع صخر لتعليم العربية لغير الناطقين -
 http://www.ea4arabic.comموقع العربية الميسرة، والرابطم   -

 عروض تقديمية لمحاضرات المقرر

https://www.kaica.org.sa/
https://www.isesco.org.ma/ar/
https://twitter.com/kaical1
https://twitter.com/kaical1
http://www.isesco.org.ma/arabe/index.php
http://www.thegreengate.net/mainnewsite/ar/index.php
https://uqu.edu.sa/mmheliba
http://qamoos.sakhr.com/
http://www.ea4arabic.com/


 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

129 

 

 املرافق املطلوبة . ج ج
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: -2

 .القاعات الدراسية 
 .معمل الوسائل وتقنيات التعليم 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  -3
 .الحاسب اآللي 
 .)جهاز عرض البيانات)الداتا شو 
 .سبورة ذكية لكل قاعة دراسية 
 .نقطة اتصال بالشبكة الدولية 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: -4
 ال يوجد  -

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ي
 التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: اسرتاتيجيات احلصول على . أ أ
  بأسئلة تمهيدية لتحديد مستوى الدارسين قبل بداية الدرس) تقويم تمهيدي(. -أحياًنا–التمهيد 
 .)مناقشة الطالب في كل جزء من أجزاء الدرس قبل االنتقال إلى الجزء التالي)تقويم تكويني 
 تامي(.مناقشة الطالب في نهاية الدرس)تقويم خ 
 .مناقشة الطالب في فائدة المقرر وتطويره 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . ب ب
 .المناقشات التي تجرى في مجلس القسم التي تتعلق بتطوير المقررات الدراسية 
 .مدى تحقق نتائج التعلم لدى الطالب 
 المقرر.نسبة نجاح الطالب في و  نتائج االختبارات 
  علــى أســتاذ المقــرر اطــالع لجامعــة، و اعلــى موقــع تاحــة للطــالب م مــن خــالل اســتبانة لمقــررلالطــالب تقيــيم

 التقويم.نتائج ذلك 
 إجراءات تطوير التدريس: . ت ت
 طرق تعليم اللغات األجنبيةالمتصلة ببحوث اإلفادة من نتائج ال. 
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 .استخدام التقنيات الحديثة في التدريس 
  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة.اإلفادة من دورات 
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  . ث ث

من تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس 
 مؤسسة أخرى(:

 .إعادة تصحيح االختبار من قبل أستاذ المقرر 
 .تدقيق درجات االختبار من قبل عضو هيئة تدريس آخر 
 .إعادة تصحيح عينة من االختبار من قبل عضو هيئة تدريس آخر 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ج ج
  لمقرر.لالطالب نتائج تقييم اإلفادة من 
 .اإلفادة من توصيات لجنة المناهج والخطط بالقسم 
 .التطوير المستمر من خالل المقارنة بمقررات البرامج المناظرة 
  ذات العالقة بالمقررتوظيف أحدث نتائج األبحاث العلمية. 
  الناطقين بها.اإلفادة من آراء الخبراء في إعداد مناهج تعليم اللغة العربية لغير 

 

 دكتور / إبراهيم إبراهيم محمد العطار .. اسم منسق الربانمج:

 1440-1-1 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف المقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 بهاإعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين  اسم املقرر:  

 1502516-2-  مواد رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى. إسم املؤسسة التعليمية: 1440-1 -1  اتريخ التوصيف:

 .لغير الناطقين بها إعداد معلمي اللغة العربيةقسم معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها/  - القسم: -لكليةا
 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  . د
 1502516-2-  مواد. إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .29
 معتمدتان ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .30
 لغير الناطقين بها. للغة العربيةالدبلوم العالي في تعليم ا. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .31

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 المستوى األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .32
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .33
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .34
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .35

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %100 النسبة:   قاعات احملاضرات التقليدية .ش 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ت 
    

  النسبة:  مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تعليم  .ث 
    

  النسبة:  ابملراسلة .خ 
    

 تذكر أخرى .ذ 

 
  النسبة:

 
 

     تعليقات
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 هدف المقرر الرئيس؟ما   األهداف   -

منهج الهدف الرئيس هو أن يلم الطالب بالمفاهيم األساسية لمنهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، وأسس إعداد     
 تعليم اللغة لغير الناطقين بها، وعناصر منهج تعليم اللغة لغير الناطقين بها.

 من المتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يصبح الطالب قادرًا على أنمو 

 .لغير الناطقين بها، وعيوبه اللغة العربيةتعليم منهج يذكر التعريف التقليدي والتعريف الحديث ل -

 .تعليم اللغة العربية لغة ثانية يعدد عناصر منهج -

 لغير الناطقين بها. تعليم العربية يفصل العوامل المؤثرة في إعداد وتطور منهج -

 مناهج تعليم العربية لغير الناطقين بها.دراسة علم أهمية يوضح  -

 .تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بمناهج المرتبطة المصطلحاتعرِّف يُ  -

 .تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها)اللغوية، والثقافية، والنفسية، والتربوية( بناء منهجيشرح بأسلوبه أسس  -

 يفصل مستويات أهداف تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. -

 .، والوجداني، والنفس حركي(لمعرفي)ايقسم األهداف إلى مجاالتها الثالثة -

 .لعربية لغير الناطقين بهاإجرائية خاصة بتعليم اللغة ايصوغ أهدافًا  -

 الجيد.)اللغوي والثقافي( المحتوى  معايير جودةيشرح بأسلوبه  -

 .اللغة العربية لغير الناطقين بهاُيعرِّف مواد تعليم  -

 .، وأهميتها، وصعوباتهاتعليم العربية لغير الناطقين بهايشرح عملية إعداد مواد  -

 تصميم القواعدي، وخطوات إعداده.الُيفصل أسس  -

 ، وخطوات إعداده.المواقفيشرح أسس تصميم  -

 يشرح أسس التصميم الوظيفي، وخطوات إعداده. -

 يوضح أسس التصميم الموضوعي، وخطوات إعداده. -

 يفصل أسس التصميم المهاري، وخطوات إعداده. -

 يشرح أسس التصميم المتكامل، وخطوات إعداده. -

 الناطقين بها، ومكوناته، وخطوات إعداده. يفصل أهمية الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية لغير -

 يوضح أهداف كراسة التدريبات، ومعاييرها. -

 يفصل أهداف كتاب القراءة اإلضافية، وأنواعه، ومعاييره. -

 يشرح أهمية المعجم. -

 يذكر أنواع دليل المعلم، وأهدافه، ومعاييره. -

 وأنواع ذلك التقويم، ومعاييره.يشرح فوائد تقويم مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها،  -
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)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -11
  مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 المتخصصة في تعليم اللغات األجنبية.توظيف أحدث نتائج األبحاث العلمية  -0

 استخدام المراجع العلمية المتخصصة المتوفرة على الشبكة الدولية للمعلومات. -1

 استخدام التقنيات الحديثة في التدريس. -3

 الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليلصف املقرر الدراسي و  . ذ
 وصف عام للمقرر:

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .21
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 تناول توصيف المقرر وتوضيح فائدته

 ة دراستهوأهمي تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مفهوم منهج

 .اللغة في المنهجتعريف   -
 .لغير الناطقين بها اللغة العربيةتعليم منهج التعريف التقليدي ل -
 .لغير الناطقين بها اللغة العربيةعيوب التعريف التقليدي لمنهج تعليم  -
 .لغير الناطقين بها اللغة العربيةتعليم نهج التعريف الحديث لم -
 .لغير الناطقين بها اللغة العربيةتعليم نهج ميزات التعريف الحديث لم  -
 العربية لغير الناطقين بها.عناصر منهج تعليم اللغة  -
 متطلبات المنهج بمفهومه الحديث. -
 العوامل المؤثرة في بناء المناهج وتطورها. -
 .العربية لغير الناطقين بهاتعليم اللغة مناهج ة دراسة أهمي -
 .تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بمناهج المرتبطة المصطلحات -
 .تطبيقات ومهام 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

4 
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 لغير الناطقين بهااللغة العربية تعليم  منهجأسس 

 :  لغوية:ال األسسأوالا

 تعريف الخبرة اللغوية وأنواعها وشروطها.  -
 خصائص اللغة عامة. -
 خصائص اللغة العربية.  -
 صعوبات تعلم العربية واستخدام حلواًل للتغلب عليها. -

 ة: الثقافي  األسسثانياا: 
 الثقافة العربية اإلسالمية. -
يتنــاقض مــن ثقافــة متعلمــي العربيــة النــاطقين بغيرهــا مــع الثقافــة العربيــة مــا ال  -

 اإلسالمية.
 .المعايير المتصلة باألسس الثقافية -

 ة:النفسي األسسثالثاا: 
 خصائص المتعلمين ودوافعهم. -
 النظريات النفسية لتعلم اللغة واكتسابها. -
 المعايير المتصلة باألسس النفسية. -

 تربوية:ال األسسرابعاا: 
مكانيـــــة   - معـــــايير عامـــــة تتصـــــل بوضـــــوح المـــــادة ، وبمحتواهـــــا، ومناســـــبتها، وا 

 تدريسها، وتنظيمها.
 .تطبيقات ومهام 

2 4 

 إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
 .لغير الناطقين بهااللغة العربية تعريف مواد تعليم  -
 .بهالغير الناطقين تعليم العربية تعريف عملية إعداد مواد  -
 .لغير الناطقين بهاأهمية إعداد مواد تعليم اللغة العربية  -
 .لغير الناطقين بهاصعوبات إعداد مواد تعليم اللغة العربية  -

 تطبيقات ومهام. -
 

1 2 
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 لغير الناطقين بهاتعليم العربية  تصميمات مواد
 .، تعريفه، أسسه، خطوات إعداده، تقييمهتصميم القواعديال -
 .تعريفه، أسسه، خطوات إعداده، تقييمه، المواقفتصميم  -
 .، تعريفه، أسسه، خطوات إعداده، تقييمهالتصميم الوظيفي -
 .تعريفه، أسسه، خطوات إعداده، تقيمه التصميم الموضوعي)المحتوى( -
 .، تعريفه، أسسه، خطوات إعداده، تقييمهالتصميم المهارى  -
 .تقييمهخطوات إعداده،  التصميم المتكامل، تعريفه، أسسه، -
وفًقــــا مخططــــات لمــــواد تعليميــــة تــــدريب الطــــالب المعلمــــين علــــى إعــــداد  -

 للتصميمات السابقة.

 تطبيقات ومهام. -

3 6 

 لغير الناطقين بهااللغة العربية إعداد كتاب الطالب األساسي لتعليم 
 .لغير الناطقين بهاأهمية الكتاب األساسي في تعليم اللغة العربية  -
 .لغير الناطقين بهافي تعليم اللغة العربية مكونات الكتاب األساسي   -
 خطوات إعداد الكتاب األساسي. -
 تدريب الطالب على إعداد مخطط لكتاب أساسي. -

 تطبيقات ومهام. -

2 4 

لغير اللغة العربية إعداد مصاحبات الكتاب األساسي لتعليم 
 الناطقين بها

 الناطقين بها.تعريف مصاحبات الكتاب األساسي لتعليم العربية لغير   -
 إعداد مصاحبات الكتاب اآلتيةم  -
 .كراسة التدريبات، تعريفها، أهدافها، معاييرها 
 .كتاب القراءة اإلضافية، تعريفه، أهدافه، أنواعه، معاييره 
 .المعجم، تعريفه، أهميته 
 .المواد السمعية والبصرية، تعريفها، أهميتها، معاييرها 
  ،أهدافه، محتواه، معاييره، تنظيمه.دليل المعلم، تعريفه، أنواعه 

 .تدريب الطالب على إعداد مخططات لتلك المصاحبات -

 تطبيقات ومهام. -

 

2 
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 لغير الناطقين بهاة العربية مواد تعليم اللغتقويم 
 مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.تقويم تعريف  -
 بها. مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقينتقويم فوائد  -
 .لغير الناطقين بهاأنواع تقويم مواد تعليم اللغة العربية   -
الجوانــب التــي تقــوم فــي مــواد تعلــيم اللغــة العربيــة للناطقين)أســس إعــداد   -

الكتــــاب، المحتــــوى اللغــــوي والثقــــافي للكتــــاب، طــــرق التــــدريس وأســــاليبه 
ـــــيم، المـــــواد المصـــــاحبة، التـــــدريبات  واألنشـــــطة التعليميـــــة، تقنيـــــات التعل

 .(إخراج الكتاب تقويم،وال
 معايير جودة كل جانب من الجوانب السابقة.  -
من أدوات تقويم مواد تعليم اللغة العربية لغير النـاطقين بها)االختبـارات،  -

 المالحظة، المقابالت، االستبانات، دراسة الحالة(.
 .تقويم بعض كتب تعليم العربية لغة ثانيةتدريب الطالب على  -

 .تطبيقات ومهام 

2 4 

 30 15  عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     11 ساعات التدريس الفعلية

 30     30 الساعات املعتمدة

 

 2 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .23

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .24

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء أوالً  -
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 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
م بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلاثلثاً  -

وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات 
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم  م
 املعرفة 1

 أسئلة تكوينية. المناقشة والحوار. تعريف مهارة التخطيط لتدريس، وتنفيذه وتقويمه. 1-1

 وتحريرية. أسئلة شفهية والمحاضرة. حل المشكالت االستماع وأهميته. تعريف 

 تنفيذ التدريبات والمهام. التعلم النشط. التحدث وأهميته. تعريف 1-2

 االختبارات دورية. المناقشة والحوار. القراءة وأهميتها. تعريف 1-3

 وتحريرية. أسئلة شفهية التعلم الذاتي الكتابة العربية ومكوناتها تعريف 1-4

 وتحريرية. أسئلة شفهية التعلم الذاتي تعريف التدريبات اللغوية 1-5

 املهارات املعرفية 2
 التدريبات والمهام. المناقشة والحوار. يصنف مهارات التدريس الفعال 2-1

 وتحريرية. أسئلة شفهية التعلم النشط. يصنف مهارات االستماع. 2-2

  التعلم التعاوني يحلل مهارات التحدث. 2-3

 التدريبات والمهام. المناقشة والحوار. يصنف مهارات القراءة. 2-4

 االختبارات دورية. القدح الذهني. يقارن بين اإلمالء والخط والتعبير الكتابي. 2-5

 التدريبات والمهام. المناقشة والحوار. يصنف التدريبات اللغوية 2-6

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 المالحظة. التعلم التعاوني. .يحسن التعامل مع بقية الطالب 3-1

 تقييم األدوار. تمثيل األدوار. خر أثناء المناقشات.يحترم الرأي اآل 3-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم  م
 المالحظة. حل المشكالت. القدرة على التعلم الذاتي. 3-3

 .تقييم األدوار التعلم التعاوني. م بالواجبات تجاه الزمالء.و قي 3-4

 المالحظة. األدوار.تمثيل  .تعليميالنحو المجتمع م بالواجبات و قي 3-5

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 المهامتقييم  التقليد والمحاكاة. ستخدم الحاسوب في التدريس.ي 4-1

 المالحظة. التدريب  تخدم الشبكة الدولية في البحث.يس 4-2

 المهامتقييم  التدريب تخدم اإلحصاء في حساب المتوسطات.يس 4-3

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 المالحظة. - التدريب ينفذ أداء المعلم الحركي 5-1

5-2    
 

 

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
احملدد األسبوع 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 % 2 كل حماضرة أسئلة شفوية مباشرة 1

2 
عقب كل  ومهام تدريبات

 وحدة

 3 % 

 % 20  8 اختبار نصفي 3

 % 5 12 حبث عن أحد عناصر املقرر 4
 % 10 15 احلضور واالنتظام واإلعداد للدرس 5

 اختبار هنائي 6
 

 % 60 17أو  16
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 األكادميي للطالب ودعمهماإلرشاد  . س
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
جراءات التقويم في اللقاء األول.تعريف الطالب بخطة المقرر من حيث األهداف وال -  موضوعات وا 
 تحديد أستاذ المقرر أربع ساعات أسبوعية لإلرشاد األكاديمي والساعات المكتبية، واإلعالن عنها للطالب.  -
 .هم الدراسيحل مشكالتهم وتفوقفي للطالب ومساعدتهم اإلرشاد األكاديمي تقديم أستاذ المقرر  -
 .قسماإلرشاد األكاديمي باللجنة تحويل بعض حاالت الطالب التي تحتاج إلى  -

 كتابة تقرير فردي ومجمع عن الطالب فيما يخص اإلرشاد األكاديمي في نهاية كل فصل دراسي.
 

 مصادر التعّلم . ح ح
 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج  -2

م(. الــدليل اإلجرائــي إلعــداد الحقائــب التدريبيــة فــي مجــال تعلــيم اللغــة العربيــة لغــة 1107أســامة زكــي الســيد علــى وآخــرون)  -

 (، الرياضم مركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.17مباحث لغوية)ثانية، 

الريـــاضم مركـــز الملـــك (، 5رهـــا، األدلـــة والمعلومــات)م(. دليـــل متعلمـــي العربيـــة النـــاطقين بغي1105محمــود علـــي شـــرابي) -
 عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.

الريــاضم (، 17م(. معــايير تعلــيم اللغـة العربيــة للنــاطقين بغيرهـا، مباحــث لغويــة)1107علـي عبدالمحســن الحــديبي وآخـرون) -
 بية.مركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العر 

م(م طرائـــق تعلـــيم اللغـــة العربيـــة للنـــاطقين بلغـــات أخـــرى، الريـــاضم مطـــابع أضـــواء 1111علـــي عبـــدالعزيز إبـــراهيم العصـــيلي) -
 المنتدى.

م(م تعلــيم اللغــة العربيــة لغيــر النــاطقين بهــا فــي ضــوء المنــاهج الحديثــة، القــاهرةم الــدار 1100مختــار الطــاهر حســين) -
 العالمية للنشر والتوزيع.

هـــ(م أساســيات تعلــيم اللغــة العربيــة للنــاطقين بلغــات أخــرى، معهــد البحــوث 0411عبــدالعزيز بــن إبــراهيم العصــيلي) -
 العلمية، جامعة أم القرى.

م(م المرجــع فــي تعلــيم اللغــة العربيــة لألجانــب مــن النظريــة إلــى 1111فتحــي علــي يــونس، محمــد عبــدالرؤوف الشــي ) -
 التطبيق، القاهرةم مكتبة وهبة.



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

141 

 

الريـاضم مركـز (، 4م(. دليـل معلـم العربيـة للنـاطقين بغيرهـا، األدلـة والمعلومـات)1105بدالمحسن الحـديبي)علي ع -
 الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.

الجــزء األول ، وحــدة البحــوث  م المرجــع فــي تعلــيم اللغــة العربيــة للنــاطقين بلغــات أخــرى،)د.ت( رشــدي أحمــد طعيمــة -
 هج بمعهد تعليم اللغة العربية جامعة أم القرى.والمنا

(، معهــد تعلــيم اللغــة 6هـــ(مطرائق تعلــيم اللغــات األجنبيــة، وحــدة البحــوث والمنــاهج )0416محمــود إســماعيل صــيني) -
 . 011-99العربية لغير الناطقين بها، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ص ص

بية لغير الناطقين بهـا)الطرق، األسـاليب، الوسـائل(، القـاهرةم الـدار م(م تعليم اللغة العر 1118عمر الصديق عبدهللا)  -
 العالمية للنشر.

ـــد عيســـان) - ـــة األساســـية، 1101عبدالمجي ـــوم اللغـــة واكتســـاب المهـــارات اللغوي ـــتعلم وتطبيقاتهـــا فـــي عل ـــات ال م(م نظري
 القاهرةم دار الكتاب الحديث.

ـــح حمـــدي إســـماعيل )  - ـــة أطـــر نظريـــة وتطبيقـــات عمليـــة، عمـــان األردنم دار 1101بلي (م اســـتراتيجيات تـــدريس اللغـــة العربي
 المناهج للنشر والتوزيع.

 م(م أساليب تدريس اللغة العربية، عمان األردنم دار الفالح.1111محمد علي الخولي)  -
 ، القاهرةم عالم الكتب.م(م التدريس نماذجه ومهاراته1111كمال عبدالحميد زيتون) -

- Pachler, Norbert & Field, Kit(2002).Learning to Teach Modern Foreign Languages in the Secondary 

School, Second edition, the Taylor & Francis e-Library. 
- Lin, Grace Hui-chin &Chien, Paul Shih-chieh(2010): An Introduction to English Teaching, a Textbook 

for English Educators, Saarbrücken, Germany: VDM VerlagDr. Müller Aktiengesellschaft& Co. KG.  

- Saha, Lawrence J. &Dworkin, A. Gary (2009):International Handbook of Research on Teachers and 

Teaching .Vol.21.Part.1,. New York: Springer Science +Business Media, LLC. 

- Crawford, A. N. (2005). Communicative approaches to second language acquisition: From oral 

language development into the core curriculum and L2 literacy. In C. F. Leyba (Ed.), Schooling and 
language minority students: A theoretico-practical framework (3rd ed., pp. 3–32). Los Angeles:LBD. 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

دوافعهـم ، سلسـلة دراسـات فـي هـ(م برامج تعليم العربية للمسلمين الناطقين بلغـات أخـرى فـي ضـوء 0416محمود كامل الناقة) -
 (، وحدة البحوث والمناهج، معهد تعليم اللغة العربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.00تعليم اللغة العربية )

م(م دور المعلم في تعليم العربية لغير الناطقين بها، جزء من كتاب بعنـوانم مجـاالت تعلـيم اللغـة 1101محمد أحمد القضاة)  -
 .145-104تقبلية(، قسم النشر بمركز البحوث، الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية، العربية)آفاق مس

- KUMARAVADIVELU ,B. (2006) TESOL Methods: Changing Tracks,Challenging 
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Trends, TESOL QUARTERLY Vol. 40, No. 1,pp.59-81. 

- Byram,Michael(Edited) (2006)ROUTLEDGE ENCYCLOPEDIA OF LANGUAGE 

TEACHING AND LEARNING.the Taylor & Francis e-Library 

- Krashen, S. D. (2005): Bilingual education and second language acquisition theory. In C. F. 

Leyba (Ed.), Schooling and language minority students: A theoretico-practical framework 

(3rd ed., pp. 3–32). LosAngeles: LBD. 

McKay, S. L. (2005): Sociolinguistics and second language learning. In E. Hinkel (Ed.), Handbook of  

research in second language teaching and learning (pp. 281–299). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

 واصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع الت3

 .نسانيةجتماعية واإلللعلوم التربوية واال مجلة جامعة أم القرى  -
 .التربوي  واإلشرافمجلة الجمعية العلمية السعودية للمناهج  -
 ، السودان.معهد اللغة العربية بجامعة إفريقيا العالمية ،مجلة العربية لغير الناطقين بها -

 الشريف، القاهرة، جمهورية مصر العربية.مجلة كلية التربية جامعة األزهر 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 http://uqu.edu.sa/staff/ar/4300278م ، والرابطموقع أستاذ المقرر على الشبكة الدولية للمعلومات -

 http://www.isesco.org.ma/arabe/index.php، والرابطمالمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة)إيسيسكو(موقع  -
لـــــــــــــــــــــــــــــــربط ، واالبوابـــــــــــــــــــــــــــــــة الخضـــــــــــــــــــــــــــــــراء لتعلـــــــــــــــــــــــــــــــيم العربيـــــــــــــــــــــــــــــــة لغيـــــــــــــــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــــــــــــــاطقين بهـــــــــــــــــــــــــــــــاموقـــــــــــــــــــــــــــــــع  -

http://www.thegreengate.net/mainnewsite/ar/index.php 

 /http://qamoos.sakhr.comبها، والرابطم  موقع صخر لتعليم العربية لغير الناطقين -
 http://www.ea4arabic.comة الميسرة، والرابطم  موقع العربي -

 عروض تقديمية لمحاضرات المقرر.

 املرافق املطلوبة . خ خ
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .10
 .القاعات الدراسية 
 .معمل الوسائل وتقنيات التعليم 
  

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .11

http://uqu.edu.sa/staff/ar/4300278
http://www.isesco.org.ma/arabe/index.php
http://www.thegreengate.net/mainnewsite/ar/index.php
http://www.thegreengate.net/mainnewsite/ar/index.php
http://qamoos.sakhr.com/
http://www.ea4arabic.com/
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  اآللي.الحاسب 
 .)جهاز عرض البيانات)الداتا شو 
 .سبورة ذكية لكل قاعة دراسية 
 .نقطة اتصال بالشبكة الدولية 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .12
 ال يوجد  -

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ح ح
 احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات  . خ خ
 .)التمهيد أحياًنا بأسئلة تمهيدية لتحديد مستوى الدارسين قبل بداية الدرس) تقويم تمهيدي 
 .)مناقشة الطالب في كل جزء من أجزاء الدرس قبل االنتقال إلى الجزء التالي)تقويم تكويني 
  الدرس)تقويم ختامي(.مناقشة الطالب في نهاية 
 .مناقشة الطالب في فائدة المقرر وتطويره 

 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . د د
 .المناقشات التي تجرى في مجلس القسم التي تتعلق بتطوير المقررات الدراسية 
 .مدى تحقق نتائج التعلم لدى الطالب 
 الطالب في المقرر. نسبة نجاحو  نتائج االختبارات 
  علــى أســتاذ المقــرر اطــالع لجامعــة، و اعلــى موقــع تاحــة للطــالب م مــن خــالل اســتبانة لمقــررلالطــالب تقيــيم

 التقويم. نتائج ذلك
 

 إجراءات تطوير التدريس: . ذ ذ
 طرق تعليم اللغات األجنبيةالمتصلة ببحوث اإلفادة من نتائج ال. 
 .استخدام التقنيات الحديثة في التدريس 
 .اإلفادة من دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة 

 
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  . ر ر

أعضاء هيئة تدريس من  تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع
 مؤسسة أخرى(:

 .إعادة تصحيح االختبار من قبل أستاذ المقرر 
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 .تدقيق درجات االختبار من قبل عضو هيئة تدريس آخر 
 .إعادة تصحيح عينة من االختبار من قبل عضو هيئة تدريس آخر 

 
 

 لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط  . ز ز
  لمقرر.لالطالب نتائج تقييم اإلفادة من 
 .اإلفادة من توصيات لجنة المناهج والخطط بالقسم 
 .التطوير المستمر من خالل المقارنة بمقررات البرامج المناظرة 
  ذات العالقة بالمقررتوظيف أحدث نتائج األبحاث العلمية. 
 العربية لغير الناطقين بها. اإلفادة من آراء الخبراء في إعداد مناهج تعليم اللغة 

 

  دكتور / إبراهيم إبراهيم محمد العطار .. اسم منسق الربانمج:

 1440-1-1 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف المقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 .الناطقين بهاتقنيات تعليم اللغة العربية لغير  اسم املقرر:           

 1502517-2-  تقنيات رمز املقرر:           
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى. املؤسسة التعليمية: اسم 1440-1 -1  اتريخ التوصيف:

 .لغير الناطقين بها إعداد معلمي اللغة العربيةقسم معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها/  - القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . ذ
 1502517-2-مواد  . تقنيات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .36
 معتمدتان ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .37
 لغير الناطقين بها. للغة العربيةالدبلوم العالي في تعليم ا. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .38

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 لمستوى األولا. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .39
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .40
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .41
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .42

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .ض 
  

 %100 النسبة:

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .غ 

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ظ 

    

  النسبة:  ابملراسلة .أ أ 

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ب ب 
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 تعليقات:

 هدف المقرر الرئيس؟ما  األهداف -

، والتقنيات التعليمية احلديثة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبايعين هذا املقرر أبن يتقن الطالب استخدام الوسائل 
 من املتوقع بعد دراسة هذا املقرر أن يصبح الطالب قادراً على أن:و 

 ف الوسائل التعليمية.ُيعرِّ  -
 في تعليم العربية لغير الناطقين بها.يشرح أهمية استخدام الوسائل  -
 التعليمية.يذكر أسس اختيار الوسائل  -
 يفصل معايير جودة الوسائل التعليمية. -
 يصنف الوسائل التعليمية باعتبارات متعددة. -
 يعدد أنواع السبورات. -
 يفصل استخدامات الصور في تعليم العربية لغير الناطقين بها. -
 يذكر استخدامات البطاقات التعليمية في تعليم العربية لغير الناطقين بها. -
 في تعليم العربية لغير الناطقين بها. وتيةالتسجيالت الصيستخدم  -
 .وتقنيات التعليم يشرح المراحل التطورية للوسائل -
 يذكر فوائد استخدام مستحدثات التقنيات في تعليم العربية لغير الناطقين بها. -
 يفصل بأسلوبه أهم ميزات استخدام الحاسوب في تعليم العربية لغير الناطقين بها. -
 النصوص في تعليم العربية لغير الناطقين بها.يستخدم برنامج معالج  -
 يستخدم برنامج العروض التقديمية في تعليم العربية لغير الناطقين بها. -
 يذكر مكونات الوسائط المتعددة. -
 يشرح ميزات استخدام الوسائط المتعددة في تعليم العربية لغير الناطقين بها. -
 ر الناطقين بها.يستخدم الوسائط المتعددة في تعليم العربية لغي -
 تعليم اللغات. )مختبرات(يفصل أنواع معامل -
 يذكر ميزات استخدام المعامل في تعليم العربية لغير الناطقين بها. -
 يستخدم معامل تعليم اللغات في تعليم العربية لغير الناطقين بها. -
 يذكر ميزات استخدام الشبكة الدولية في تعليم العربية لغير الناطقين بها. -
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)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -4
  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 توظيف أحدث نتائج األبحاث العلمية المتخصصة. -5
 .قررالتي تهتم بمفردات الم تنويع المصادر والمراجع -6
 استخدام المراجع العلمية المتخصصة المتوفرة على الشبكة الدولية للمعلومات. -7
 استخدام التقنيات الحديثة في التدريس. -8

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  . ر
عام للمقرر:وصف   

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .26
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 تناول توصيف المقرر وتوضيح فائدته

 تعريف الوسائل التعليمية وأهميتها
 تعريف الوسائل التعليمية. -
 أهمية استخدام الوسائل في تعليم العربية لغير الناطقين بها. -
  الوسائل التعليمية باعتبارات متعددة.تصنيفات  -
 من الوسائل التقليدية في تعليم العربيةم -

 .السبورات 
 .لوحات العرض 
 .الصور 
 .البطاقات التعليمية 
 .التسجيالت الصوتية 
 .األفالم التعليمية 

 .تطبيقات ومهام 
 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

6 
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 :لغير الناطقين بها تقنيات التعليم واللغة العربية 
 .تعريف تقنيات التعليم  -
 أهم االتجاهات العالمية في مجال تقنيات التعليم.  -
لغيــر النــاطقين مميــزات اســتخدام تقنيــات التعلــيم فــي تعلــيم اللغــة العربيــة  -

 .بها 
 معايير اختيار الوسائل والتقنيات التعليمية اللغوية.  -

 .تطبيقات ومهام 

 

2 

 

4 

 : ابهلغير الناطقين الحاسوب واللغة العربية 

 تعريف الحاسوب. -
 .لغير الناطقين بها مجاالت استخدام الحاسوب في تعليم اللغة العربية  -
 الثانية. ةاستخدام الحاسوب في تعليم اللغ مميزات -
 الثانية. ةاستخدام الحاسوب في تعليم اللغ متطلبات -
 الثانية. ةالحاسوب المفيدة في تعليم اللغ أهم برامج -
 (.Microsoft Wordالنصوص)أهم مميزات برنامج معالج  -
 .Power point)إرشادات استخدام برنامج العروض التقديمية ) -
 (.Power Pointمميزات استخدام برنامج العروض التقديمية) -

 .تطبيقات ومهام 

3 6 

 .لغير الناطقين بهاالوسائط المتعددة واللغة العربية 
 (.Multimediaتعريف الوسائط المتعددة) -
لغير الناطقين فوائد استخدام الوسائط المتعددة في تعليم اللغة العربية  -

 .بها 
 عناصر الوسائط المتعددة. -
 خطوات إنتاج برامج الوسائط المتعددة. -
 معوقات استخدام الوسائط المتعددة وكيفية التغلب عليها. -

  .تطبيقات ومهام 

 
 
 
2 

 
 
 
4 
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 بها .ن يلغير الناطقمعامل اللغات واللغة العربية 
 أنواع معامل تعليم اللغات. -
 طريقة عرض المادة اللغوية في مختبر اللغة. -
 شروط نجاح التعليم في مختبر اللغة. -
 مشكالت استخدام مختبر اللغة وكيفية التغلب عليه.  -
 مميزات استخدام معامل اللغات. -

 .تطبيقات ومهام 

2 4 

 الناطقين بها :لغير الشبكة الدولية للمعلومات واللغة العربية 
    لغير الناطقين بها.استخدامات الشبكة الدولية في تعليم اللغة العربية   -
لغير الناطقين  اللغة العربية مميزات استخدام الشبكة الدولية في تعليم -

    بها.
 مواقع شبكية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.  -

المحكم األول توحيد مصطلح لغير الناطقين بها اتفق عليه "
 والمحكم الثاني "

 العوائق التي تقف أمام استخدام الشبكة في التعليم وكيفية التغلب عليها. -
 بعض خدمات الشبكة في التواصل مع اآلخرين. -

 .تطبيقات ومهام 

2 4 

 11 05 عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .27
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     11 ساعات التدريس الفعلية

 30     30 الساعات املعتمدة
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 2 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .28

 

 الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  .29
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: اثنياً  -
ية ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عمل: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
-  

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 .وتقنيات التعليم الوسائل التعليميةيعرٍّف الطالب  1-1

لغير الناطقين أهمية استخدام الوسائل في تعليم العربية يذكر 
 .بها

 التعلم التعاوني.

 المناقشة والحوار.

 .تمهيديةأسئلة 

 مراحل تطور مفهوم الوسائل التعليمية.يفصل  1-2

 الوسائط المتعددة. يعرٍّف

 تكوينية. أسئلة المناقشة والحوار.

 معامل تعليم اللغات. يذكر 1-3

 ميزات استخدام معامل اللغات.يلخص 

التدريبات تقويم  القدح الذهني.
 والمهام.

تعليم العربية لغير ميزات الشبكة الدولية للمعلومات في يفصل م 1-4
 .الناطقين بها

 .أسئلة تقويمية طريقة حل المشكالت.

 .اختبار نصفي

 .وتقنيات التعليم الوسائل التعليميةيعرٍّف الطالب  1-1

لغير الناطقين أهمية استخدام الوسائل في تعليم العربية يذكر 
 .بها

 التعلم التعاوني.

 المناقشة والحوار.

 .تمهيديةأسئلة 

 املهارات املعرفية 2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 يفصل مراحل استخدام الوسائل في العملية التعليمية. 2-1

 متعددة.يصنف الوسائل التعليمية باعتبارات 

 التعلم التعاوني.

 التقليد والمحاكاة.

تقويم أداء الطالب 
على التكليفات 

 المهام.و 

 .تقويم أداء الطالب التعلم التعاوني. يقارن بين الوسائل التقليدية والتقنيات الحديثة 2-2

 .تقويم أداء الطالب المناقشة والحوار. يقارن بين أنواع معامل تعليم اللغات. 2-3

 تقويم أداء الطالب  القدح الذهني. يفصل ميزات الشبكة الدولية للمعلومات في العملية التعليمية. 2-4

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 المالحظة. التعلم التعاوني. .يحسن التعامل مع بقية الطالب 3-1

 األدوار.تقييم  تمثيل األدوار. خر أثناء المناقشات.يحترم الرأي اآل 3-2

 المالحظة. حل المشكالت. القدرة على التعلم الذاتي. 3-3

 .تقييم األدوار التعلم التعاوني. م بالواجبات تجاه الزمالء.و قي 3-4

 المالحظة. تمثيل األدوار. .تعليميالنحو المجتمع م بالواجبات و قي 3-5

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 المهامتقييم  التقليد والمحاكاة. ستخدم الحاسوب في التدريس.ي 4-1

 المالحظة. التدريب  تخدم الشبكة الدولية في البحث.يس 4-2

 المهامتقييم  التدريب تخدم اإلحصاء في حساب المتوسطات.يس 4-3

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 التقليد والمحاكاة. يعدُّ ويستخدم وسائل تعليمية بسيطة لتعليم اللغة العربية.  5-1

 التعلم التعاوني.

المالحظة وتقييم 
 األداء.

 يستخدم الحاسوب في إعداد العروض التقديمية. 5-2

 

المالحظة وتقييم  التعلم التعاوني.
 األداء.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 يستخدم الوسائط المتعددة استخداًما صحيًحا. 5-3

 

 التقليد والمحاكاة.

 حل المشكالت.

المالحظة وتقييم 
 األداء.

 يستخدم المعامل اللغوية استخداًما صحيًحا. 5-4

 

المالحظة وتقييم  التعلم التعاوني.
 األداء.

يستخدم الشبكة الدولية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها  5-5
 استخداًم صحيًحا.

وتقييم المالحظة  التعلم التعاوني.
 األداء.

 التقليد والمحاكاة. يعدُّ ويستخدم وسائل تعليمية بسيطة لتعليم اللغة العربية.  5-6

 التعلم التعاوني.

المالحظة وتقييم 
 األداء.

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .30
تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 % 5 كل حماضرة  شفويةالسئلة وإجابة األ احلضور 1

 % 5 كل وحدة تنفيذ املهام 2

 %20 8 اختبار نصفي 3

 % 10 14 اختبار عملي  4

 %60 17أو  16 اختبار هنائي 5

 % 5 كل حماضرة  شفويةالسئلة وإجابة األ احلضور 1

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . ش
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
جراءات التقويم في اللقاء األول.تعريف الطالب  -  بخطة المقرر من حيث األهداف والموضوعات وا 
 تحديد أستاذ المقرر أربع ساعات أسبوعية لإلرشاد األكاديمي والساعات المكتبية، واإلعالن عنها للطالب.  -
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 .هم الدراسيحل مشكالتهم وتفوقفي للطالب ومساعدتهم اإلرشاد األكاديمي تقديم أستاذ المقرر  -
 .قسماإلرشاد األكاديمي باللجنة تحويل بعض حاالت الطالب التي تحتاج إلى  -

 كتابة تقرير فردي ومجمع عن الطالب فيما يخص اإلرشاد األكاديمي في نهاية كل فصل دراسي.
 

 مصادر التعّلم . د د
 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج  -3

  (م التقنية في تعليم العربية للناطقين بغيرها، الرياضم مركز الملك عبدهللا 1106المصطفى بو عزازي وآخرون)م
 بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.ا
 (تعليم اللغة العربية بالهاتف الجوال، الرياضم مركز الملك عبدهللا بن 1106أسامة زكي السيد علي .)م

 .7دراسات  دمة اللغة العربية،عبدالعزيز الدولي لخ
 (م تكنولوجيا التعليم ومنظومة الوسائط المتعددة، سلسلة تكنولوجيا التعليم.0990أحمد حامد منصور)م 
 م(م الوسائل التعليمية والمنهج، القاهرة، دار النهضة العربية.0997الحميد) أحمد خيرى كاظم ، جابر عبد 

 نظرات حول نظم التعليم الحاسوبية المعتمدة على تقنيات النصوص الفوقية هـ(م0405)أحمد شرف الدين أحمد، 
 المؤتمر الوطني الرابع عشر الرياض. 

 (م تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء المناهج الحديثة، القاهرةم الدار 1100مختار الطاهر حسين)م
 العالمية للنشر والتوزيع.

 (م 1118عمر الصديق محمد)تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها الطرق األساليب الوسائل، القاهرةم الدار م
 العالمية للنشر.

 (م تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروني، القاهرة، مكتبة الرشد1114أحمد محمد سالم)1م 

 ( م وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم،0414حسين أحمد الطوبجي)ار القلم.، الكويتم د9ط ه 

 ،م(م تكنولوجيا الدمج في مراكز مصادر التعلم، جامعة 1100إحسان بن محمد كنسارة) عبدهللا بن إسحاق عطار
 أم القرى.

 دار المسيرة للنشر والتوزيع عمانم ، 1تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق، ط م(م1111)محمد محمود الحيلة
 .والطباعة

 م(م معامل اللغات وأثرها في تنمية المهارات 0986دالعزيز محمد العقيلي)صالح عبدالمجيد العربي، وعب
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 اللغوية، الرياضم دار المري .

 (م تكنولوجيا المواقف التعليمية، المنيا1111عبد العظيم الفرجانى)دار الهدى للنشر والتوزيع. م م 

 (م من الوسائل التعليمية إلى تكنولوجيا ال0999ماهر إسماعيل صبري يوسف)تعليم، الرياضم مكتبة الشقري.م 

 (م تكنولوجيا التعليم، القاهرة، دار الكتاب الحديث.0997غريب زاهر ، إقبال بهانى)م 

- Donaldson, Randall P. and Haggstrom ,Margaret A.(2006) Changing Language 

Education Through CALL. the Taylor & Francis e-Library. 

- Leask, Marilyn and Meadows, John   (2002)Teaching and Learning with ICT in the Primary School. 

the Taylor & Francis e-Library. 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 م(م تكنولوجيا التعليم، الكويتم الجامعة العربية المفتوحة. 1111تاج السر حمزة الريح، مها عثمان كرار) -
 مكتبة العبيكان. ،اإلنترنت للمستخدم العربي هـ(م0408)عبد القادر عبد هللا الفنتوخ -

 المناهج وطرق التدريس، تكنولوجيا الحاسوب في العملية التعليمية، مجلة دراسات في م(م1110)عبدهللا سعد العمري 
 .سبتمبر القاهرة، -العدد الثالث والسبعون ، مصر

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 /https://www.kaica.org.saمركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية  -
 https://twitter.com/kaical1?lang=ar    حسابمركز خدمة العربية -
 //:www.isesco.org.ma/arabe/index.phphttpم،املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة)إيسيسكو(موقع  -
 e/ar/index.phphttp://www.thegreengate.net/mainnewsit، البوابة اخلضراء لتعليم العربية لغري الناطقني هباموقع  -

 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 //:uqu.edu.sa/mmhelibahttpsم ، والرابطموقع أستاذ المقرر على الشبكة الدولية للمعلومات -

 /http://qamoos.sakhr.comبها، والرابطم  موقع صخر لتعليم العربية لغير الناطقين -
 http://www.ea4arabic.comموقع العربية الميسرة، والرابطم   -

 عروض تقديمية لمحاضرات المقرر

 

 

https://www.kaica.org.sa/
https://twitter.com/kaical1
https://twitter.com/kaical1
http://www.isesco.org.ma/arabe/index.php
http://www.thegreengate.net/mainnewsite/ar/index.php
https://uqu.edu.sa/mmheliba
http://qamoos.sakhr.com/
http://www.ea4arabic.com/
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 املرافق املطلوبة . ذ ذ
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .13
 .القاعات الدراسية 
 .معمل الوسائل وتقنيات التعليم 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .14
 .الحاسب اآللي 
 .)جهاز عرض البيانات)الداتا شو 
  دراسية.سبورة ذكية لكل قاعة 
 .نقطة اتصال بالشبكة الدولية 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .15
 ال يوجد  -

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . س س
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: . ش ش
 .)التمهيد أحياًنا بأسئلة تمهيدية لتحديد مستوى الدارسين قبل بداية الدرس) تقويم تمهيدي 
 .)مناقشة الطالب في كل جزء من أجزاء الدرس قبل االنتقال إلى الجزء التالي)تقويم تكويني 
 .)مناقشة الطالب في نهاية الدرس)تقويم ختامي 
 .مناقشة الطالب في فائدة المقرر وتطويره 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . ص ص
 .المناقشات التي تجرى في مجلس القسم التي تتعلق بتطوير المقررات الدراسية 
 .مدى تحقق نتائج التعلم لدى الطالب 
 نسبة نجاح الطالب في المقرر.و  نتائج االختبارات 
  علـى نتـائج ذلـكأسـتاذ المقـرر اطـالع لجامعـة، و اعلـى موقـع للطـالب تاحـة م من خالل استبانة لمقررلالطالب تقييم 

 التقويم.
 إجراءات تطوير التدريس: . ض ض
 طرق تعليم اللغات األجنبيةالمتصلة ببحوث اإلفادة من نتائج ال. 
 .استخدام التقنيات الحديثة في التدريس 
  والمؤتمرات ذات الصلة.اإلفادة من دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وورش العمل 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

157 

 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  . ط ط
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:
 ل أستاذ المقرر.إعادة تصحيح االختبار من قب 
 .تدقيق درجات االختبار من قبل عضو هيئة تدريس آخر 
 .إعادة تصحيح عينة من االختبار من قبل عضو هيئة تدريس آخر 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ظ ظ
  لمقرر.لالطالب نتائج تقييم اإلفادة من 
  توصيات لجنة المناهج والخطط بالقسم.اإلفادة من 
 .التطوير المستمر من خالل المقارنة بمقررات البرامج المناظرة 
  ذات العالقة بالمقررتوظيف أحدث نتائج األبحاث العلمية. 
 .اإلفادة من آراء الخبراء في إعداد مناهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 

 

 دكتور / إبراهيم إبراهيم محمد العطار .. اسم منسق الربانمج:

 1440-1-1 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف المقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 التقابل اللغوي وتحليل األخطاء اسم املقرر:            

 1502523-2-  تقابل  رمز املقرر:            
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 منوذج توصيف مقرر دراسي                   
 جامعة أم القرى. إسم املؤسسة التعليمية: 1/1/1440  اتريخ التوصيف:

 لغير الناطقين بها إعداد معلمي اللغة العربيةقسم معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها/  القسم: -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . ر
 1502523-2-  تقابل .  التقابل اللغوي وتحليل األخطاء: . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .43
 . عدد الساعات املعتمدة: 2 .44
    لغير الناطقين بها. للغة العربيةالدبلوم العالي في تعليم ا. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .45
46.  

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 

 المستوى الثاني. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .47
 .تطبيقية لغير الناطقين بهاالعلوم اللغوية ال . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .48
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .49
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .50

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: #0 قاعات احملاضرات التقليدية .ج ج 

    

  النسبة:  اإللكرتوينالتعليم  .د د 

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ه ه 

    

  النسبة:  ابملراسلة .و و 

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ز ز 
 

  تعليقات:
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 األهداف . ز
       تعريف الدارسين بمنهج التقابل اللغوي وتحليل األخطاء.                                                                           -

                         إبراز ظاهرة النقل اللغوي السلبي واإليجابي وأثر ذلك في لغة الطالب البينية.                                                -

                           تدريب الطالب على تحليل األخطاء التي يقع فيها دارسو العربية من غير الناطقين بها.                                              

 الرئيس؟المقرر  ما هدف -

 العربية لغة اثنية:يعين هذا املقرر أبن يتمكن الطالب من مهارات تدريس اللغة 

 ميتلك ملكة أساليب تعليم اللغة العربية لغة اثنية ، والتفريق بني العلوم اللغوية النظرية وكيفية التطبيق عليها .أن  -1

 أن يتعرف على دور التقابل اللغوي وتحليل األخطاء في تعليم اللغة العربية لغة ثانية . -
وجــوه بــراز إل يليــل األخطــاء بوصــفه فرعــا مــن علــم اللغــة التطبيقــعــرف الطــالب طــرق تعلــيم التقابــل اللغــوي وتحأن ي -

 .التشابه واالختالف من بين اللغة األم واللغة محل االكتساب 
 .وكيفية اإلفادة من معطيات هذا المنهج في اكتساب اللغة الثانية مزايا التقابل اللغوي وتحليل األخطاء  أن يظهر  -
 "قواعدها الصوتية والصرفية والتركيبية.في " حليل األخطاء بالعلوم اللغوية عالقة التقابل اللغوي وتأن يقف على  -
-  

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية  الدراسي. المقرروتحسين لتطوير  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر-2

كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   في المحتوىغييرات المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والت  

 .علم اللغة التطبيقي توظيف أحدث نتائج األبحاث العلمية المتخصصة في طرق تدريس -
 تنويع المصادر والمراجع التي تهتم بمفردات المقرر. -
 استخدام المراجع العلمية المتخصصة المتوفرة على الشبكة الدولية للمعلومات. -
 استخدام التقنيات الحديثة في التدريس. -

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  . ز
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 وصف عام للمقرر:
 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .31
32.  

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

  مدخل إلى علم اللغة المقارن وعلم اللغة التقابلي - -

 بين التحليل التقابلى وتحليل األخطاء.

 اللغة المرحلية البينية - 

  - التقابل اللغوي بين نظامين صوتيين.  

 التقابل اللغوي بين نظامين نحويين.

1 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
2 

 

نماذج من الفصائل النحوية للمطابقة والتحليل في اللغة  - -

العربية واإلنجليزية وبعض اللغات األخرى                  
    

  - العدد والنوع والتعيين والتعريف والتنكير -

 دراسة لنماذج من البحوث المهمة في التقابل اللغوي. -

  - تحليل األخطاء: دراسة جاك ريتشاردز. 

 األخطاء وتصنيفات العلماء لها.أنواع  -

نظرية تحليل األخطاء في التراث العربي )مصنفات لحن  -

 العامة أنموذج(. 

تحليل نماذج مختارة من األخطاء اللغوية الذائعة لدى متعلمي  - 

 اللغة العربية لغة ثانية.

األخطاء النحوية في ال التعريف وحروف الجر في كتابات  -

 
 
2 
 
 
 
2 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 

 
 
4 
 
 
 
4 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
4 
 
2 
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 العربية. الطالب الناطقين بغير

 تحليل أخطاء العدد في اللغة العربية في التذكير و التأنيث والتمييز. -

 تحليل أخطاء النطق واإلمالء. -

  

 تطبيقات ومهام.

 

 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 4     15 عدد األسابيع وجمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .33
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30       30 ساعات التدريس الفعلية
 30      30 الساعات املعتمدة

 

 15( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالفردي )التعلم  -عدد ساعات الدراسة  .34
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .35

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجاثلثاً  -

وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات 
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات  م
 املعرفة 1

  التعريف بالتقابل اللغوي. 1-1
 التعليم التعاوين

 
 أسئلة تكوينية

دور التقابل اللغوي في الوقوف على االختالف والتشابه في  1-2
 وتراكيب.العناصر اللغوية من أصوات وبنى 

تعليم علم اللغة الثانية  في ضوء معطيات  التقابل وأسس 
 .تطبيقه

 
 املناقشة واحلوار

 أسئلة شفوية وحتريرية

  وأسس تعليمها اللغة العربية لغة ثانيةأهداف تعليم يذكر  1-3
 القدح الذهين

 
 تنفيذ التدريبات واملهام

 املهارات املعرفية 2
علم اللغة التقابلى وتحليل األخطاء أهداف تعليم يشرح  2-1

 .وأسس تعليمه

 تحليل األخطاء وأسس تعليمها.أهداف تعليم يعدد 

 
 طريقة حل املشكالت

 
 االختبارات الدورية

  اللغة العربية للناطقين بغيرهايذكر صفات معلم  2-2
 متثيل األدوار

 
 أسئلة شفوية

طرق التعامل مع اللغة وتحليل األخطاء  تعليميعد درًسا ل 2-3
 .مستخدًما خطوات تعليمه

تحليل األخطاء في التراكيب مستخدًما  تعليميعد درًسا ل
 .خطوات تعليم تركيب الجملة الصغرى والكبرى 

 
 التعليم التعاوين

 
 أسئلة تكوينية

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
   .الطالبيحسن التعامل مع بقية  3-1

   يحترم الرأي اآلخر أثناء المناقشات. 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
   ستخدم الحاسوب في التدريس.ي 4-1

   تخدم الشبكة الدولية في البحث.يس 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   المعلم الحركي ءينفذ أدا 5-1

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .36
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات  م
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %3    أسئلة شفوية مباشرة 1

 %3   ومهام تدريبات 2

 %20   اختبار نصفي 3

 %4   بحث عن أحد موضوعات المقرر 4

 %10    الحضور واالنتظام واإلعداد للدرس 5

 %60    اختبار نهائي 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . ص
الخاص لكل واإلرشاد األكاديمي  توالهيئة التعليمية لالستشاراأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في اقدمذكر مع ) طالب
 كل أسبوع(.  

جراءات التقويم في اللقاء األول. -  تعريف الطالب بخطة المقرر من حيث األهداف والموضوعات وا 
 لطالب. تحديد أستاذ المقرر أربع ساعات أسبوعية لإلرشاد األكاديمي والساعات المكتبية، واإلعالن عنها ل -
 .هم الدراسيحل مشكالتهم وتفوقفي للطالب ومساعدتهم اإلرشاد األكاديمي تقديم أستاذ المقرر  -
 .قسماإلرشاد األكاديمي باللجنة تحويل بعض حاالت الطالب التي تحتاج إلى  -

 كتابة تقرير فردي ومجمع عن الطالب فيما يخص اإلرشاد األكاديمي في نهاية كل فصل دراسي

حة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيبات إات
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 مصادر التعّلم . ر ر
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .1

د. محمود إسماعيل الصيني وإسحاق األمين، عمادة شؤون لتقابل اللغوي وتحليل األخطاء، ا -

 م.1982 -هـ 1402المكتبات بجامعة الملك سعود، 

 م.                                                                           1995في علم اللغة التقابلى، د. أحمد سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، - 

د. علي أحمد  –أسس تعلم اللغة  وتعليمها ، دوغالس براون ، ترجمة: د. عبده الراجحي  -

 م. 1994لبنان،  –شعبان، دار النهضة العربية، بيروت 
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األخطاء اللغوية في ضوء علم اللغة التطبيقي ، د. محمد عبدهللا أبو الرب ،دار وائل للنشر،  - 

 م.2005األردن،  -عّمان

 م2015-هـ1426قابلي وتحليل األخطاء. د. جاسم علي جاسم مكتبة المتنبي، التحليل الت -

، مجلة مجمع اللغة علي جاسم ، د. جاسمخطاء في التراث العربياأل نظرية تحليل -

  - م.2010، 34، السنة 79العربية األردني، العدد 

زيدان علي جاسم، مجلة  -جاسم د. جاسم علي العربي، ل اللغوي في التراث بنظرية التقا -

 م.2001، 84-83التراث العربي)سوريا( العددان 

 في علم اللغة التطبيقي، محمد فتيح  م.1998، دار الفكر العربين القاهرة، 

 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: .2

 ، السودان.معهد اللغة العربية بجامعة إفريقيا العالمية ،مجلة العربية لغير الناطقين بها
 المجلة العربية للدراسات اللغوية، معهد الخرطوم الدولي للغة العربية، السودان. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 المدمجة: البرمجيات واألسطوانات البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 موقع شبكة الفصيح.

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:

 موقع شبكة الفصيح.

 موقع حماة اللغة العربية.   -
 موقع مجمع اللغة العربية الشبكي -
 موقع األلوكة  
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 املرافق املطلوبة . ز ز
الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .16

 القاعات الدراسية. -0
 وتقنيات التعليم. معمل الوسائل -2
 الحاسب اآللي. -1
 الداتا شو(.)جهاز عرض البيانات  -4
 سبورة ذكية لكل قاعة دراسية. -5
 نقطة اتصال بالشبكة الدولية. -6

 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  -7
 عروض تقديمية لمحاضرات المقرر.-0

 الشرعية الموجودة على الشبكة الدولية.بعض الفيديوهات لتعليم العلوم  -1
 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: -8

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ع ع
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 تقويم تمهيدي(.)التمهيد أحياًنا بأسئلة تمهيدية لتحديد مستوى الدارسين قبل بداية الدرس 

 تقويم تكويني(.)مناقشة الطالب في كل جزء من أجزاء الدرس قبل االنتقال إلى الجزء التالي 
 تقويم ختامي(.)مناقشة الطالب في نهاية الدرس 

 مناقشة الطالب في فائدة المقرر وتطويره
 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 المناقشات التي تجرى في مجلس القسم التي تتعلق بتطوير المقررات الدراسية.

 مدى تحقق نتائج التعلم لدى الطالب.
 نسبة نجاح الطالب في المقرر.و  نتائج االختبارات
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على أستاذ المقرر اطالع لجامعة، و اعلى موقع تاحة للطالب م من خالل استبانة لمقررلالطالب تقييم 
 .نتائج كالتقويم

 

 إجراءات تطوير التدريس:
 .العلوم اللغوية تدريسأساليب المتصلة ببحوث اإلفادة من نتائج ال

 استخدام التقنيات الحديثة في التدريس. 
 والمؤتمرات ذات الصلة.اإلفادة من دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وورش العمل 

 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة 
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:
 قبل أستاذ المقرر.إعادة تصحيح االختبار من 

 تدقيق درجات االختبار من قبل عضو هيئة تدريس آخر.
 إعادة تصحيح عينة من االختبار من قبل عضو هيئة تدريس آخر.

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 لمقرر.لالطالب نتائج تقييم اإلفادة من 
 توصيات لجنة المناهج والخطط بالقسم.اإلفادة من 

 التطوير المستمر من خالل المقارنة بمقررات البرامج المناظرة.
 . ذات العالقة بالمقررتوظيف أحدث نتائج األبحاث العلمية 

 

 دكتور / إبراهيم إبراهيم محمد العطار اسم منسق الربانمج:

 1/1/1440 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف المقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 صناعة المعجم اللغوي لغير الناطقين بالعربية اسم املقرر:

 1502524-2-   معجم رمز املقرر:
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 وذج توصيف مقرر دراسيمن

 جامعة أم القرى. إسم املؤسسة التعليمية: 1/1/1440  اتريخ التوصيف:

 لغير الناطقين بها إعداد معلمي اللغة العربيةقسم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها/  القسم: -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . س
 1502524-2-   معجم. صناعة المعجم اللغوي لغير الناطقين بالعربية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .51
 ساعتان معتمداتن. عدد الساعات املعتمدة: 2 .52
    لغير الناطقين بها. للغة العربيةالدبلوم العالي في تعليم ا. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .53

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 المستوى الثاني. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .54
  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .55
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .56
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .57

 الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:منط . 8

 %100 النسبة: 0# قاعات احملاضرات التقليدية .ح ح 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ط ط 
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ي ي 
    

  النسبة:  ابملراسلة .ك ك 
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ل ل 
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 تعليقات:

 األهداف . ش
 فيها.                         بصناعة المعاجم وريادة العربتعريف الدارسين -1

                                  صناعة المعجم العربي بالمستويات اللغوية واإلفادة منها، وعالقته بعلم اللغة التطبيقي.                                           عالقة -2

 غير الناطقين بالعربية: المداخل واألبواب والتصنيف والمواصفات . صناعة المعجم ل-3

 .وتعليمها تعلم اللغة الثانية استثمار صناعة هذا النوع من المعاجم في -4



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

171 

 

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

من و  اثنية،يعين هذا املقرر أبن يتمكن الطالب املعلم من مهارات التعامل مع منت اللغة يف تدريس اللغة العربية لغة 
 املتوقع بعد دراسة هذا املقرر أن يصبح الطالب قادراً على أن:

 كيفية صناعة المعجم العربي ثنائي اللغة لغير الناطقين بالعربية في استثمار المعجم في تعليم اللغة. يدرك-0
 ريادة علماء العربية في صناعة المعجم العربي واعتماده معطيات الدرس الصوتي.على  يقف -1
   البنية الصرفية في بناء المداخل واألبواب والفصول لصناعة المعجم العربي. يوظف -1
 .تعليم اللغة العربية وأسس تعليمهاأهداف يشرح  -4
دور المعجـم فـي تكـوين دمـاغ ثنـائي اللغـة مـزود بثـروة لفظيـة مـتن اللغـة الجانـب التطبيـق ودوره فـي تعلـيم يشرح  -5

 اللغة العربية.
 اللغوي لغير الناطقين بالعربية، وفوائده وأسس تعليمه. طرق صناعة المعجم يوضح -6
 بين خصائص المعجم أحادي اللغة ومداخله والمعجم ثنائي اللغة. يفرق  -7
 اللغة العربية وأسس تعليمها من خالل التطبيق في صناعة المعجم األحادي اللغة.أهداف يضع  -8
 

 

 

 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية  .الدراسي المقرروتحسين لتطوير  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر-2

كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   في المحتوىالمعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات   

 صناعة المعاجم لغير الناطقين باللغة المستهدفة.توظيف أحدث نتائج األبحاث العلمية المتخصصة في  -
 بمفردات المقرر.تنويع المصادر والمراجع التي تهتم  -
 استخدام المراجع العلمية المتخصصة المتوفرة على الشبكة الدولية للمعلومات. -

 استخدام التقنيات الحديثة في التدريس.
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 الربانمج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف املقرر الدراسي  . س
  وصف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .37
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

تعريف الدارسين بنشأة هذا الفن اللغوي، وإبراز دور علماء  -

 العربية في صناعة المعاجم.                

 مقدمات معاجم الناطقين بغير العربية. -

بغير العربية: النشأة التعريف بصناعة المعجم العربي للناطقين 

 والتطور.

توظيف معطيات علوم اللغة: األصوات والصرف والنحو في صناعة  -

 المعجم اللغوي العربي للناطقين بغير العربية. 

 - أسس صناعة المعجم بين القدامى والمحدثين.-

 المعاجم اللغوية بين النظرية والتطبيق. -

 - طرق ترتيب المداخل في هذا النوع من المعاجم. -

 الرموز والمختصرات في مقدمات المعاجم. -

 أسس الجمع والوضع في معاجم الناطقين بغير العربية. -

 الوسائل التوضيحية في هذه المعاجم.  -

األمثلة السياقية وتوظيفها في صناعة المعجم العربي للناطقين  -

 بغير العربية. 

م المتالزمات اللفظية وأدوات تحديد المعنى المعجمي استخدا -

 في صناعة هذا النوع من المعاجم.                   

1 
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 المضامين اللغوية في معاجم الناطقين بغير العربية. -

القواعد الصرفية واستخدامها في صناعة المعجم العربي  -

 للناطقين بغير العربية.
 ائي اللغة وتجنبها.مشكالت الداللة في المعجم الثن -
 التدريب على إعداد درس صناعة المعجم واستخدامه في تعليم  -

 .للناطقين بغيرها اللغة العربية

1 
 
1 
 
1 
 
1 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
 

 30   15 الدراسيعدد األسابيع وجمموع ساعات االتصال يف الفصل 
   

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .38
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 30     30 الساعات املعتمدة

 

 ساعة 15أسبوعيًا: ( اليت يقوم هبا الطالب خاللالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .39
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .40
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم اثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمؤهالت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
 املعرفة 1

  يذكر صفات معلم اللغة العربية لغة ثانية. 1-1

 للناطقين بغير العربيةصناعة المعجم اللغوي أهداف يشرح 

 
 التعليم التعاوين

 
 أسئلة تكوينية

تعليم علم صناعة المعجم بصفة عامة وأسس أهداف يفصل  1-2
 .تعليمه

 
 املناقشة واحلوار

 أسئلة شفوية وحتريرية 

 .تطبيق النظرية اللغوية وأسس تعليمهاأهداف يفصل  1-3

 اللغة العربية لغة ثانية وأسس تعليمها.أهداف تعليم يذكر 

 
 القدح الذهين

 
 تنفيذ التدريبات واملهام

 املهارات املعرفية 2
 .يعد درًسا مهما في صناعة المعجم ويشرحه للطالب 2-1

يعد درًسا في عالقة صناعة المعجم اللغوي بالعلوم األخرى 
 .مستخدًما خطوات تعليمه

 
 طريقة حل املشكالت

 
 االختبارات الدورية

 يقارن بين طرق تعليم اللغة العربية تطبيقيا.  2-2

 للناطقين بغير العربيةيعد درًسا لتعليم طرق صناعة المعجم 
 مستخدًما طرق تعليمية .

 
 األدوارمتثيل 

 
 أسئلة شفوية

طرق التعامل مع اللغة والحاسب مستخدًما  تعليميعد درًسا ل 2-3
 .خطوات تعليمه

صناعة المعجم وعالقته بعلم اللغة التطبيقي  تعليميعد درًسا ل
 .مستخدًما خطوات تعليمية

  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 املالحظة تمثيل األدوار. .يحسن التعامل مع بقية الطالب 3-1

  حل المشكالت. يحترم الرأي اآلخر أثناء المناقشات. 3-2

  القدرة على التعلم الذاتي. 4

  تمثيل األدوار. م بالواجبات تجاه الزمالء.و قي 4-1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمؤهالت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
 تقييم املهام التدريب .تعليميالنحو المجتمع م بالواجبات و قي 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    
5-2    

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .41
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %3 كل حماضرة أسئلة شفوية مباشرة  1

 %3 عقب كل وحدة ومهام تدريبات  2

 %20 8 اختبار نصفي  3

 %4 12 بحث عن أحد موضوعات المقرر  4

 %10 15 الحضور واالنتظام واإلعداد للدرس 5

 %60 17أو  16 اختبار نهائي 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . ض
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(. 
 الخاص لكل طالباد األكاديمي واإلرش توالهيئة التعليمية لالستشاراأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )

جراءات التقويم في اللقاء األول. -  تعريف الطالب بخطة المقرر من حيث األهداف والموضوعات وا 
 تحديد أستاذ المقرر أربع ساعات أسبوعية لإلرشاد األكاديمي والساعات المكتبية، واإلعالن عنها للطالب.  -
 .هم الدراسيحل مشكالتهم وتفوقفي للطالب ومساعدتهم اإلرشاد األكاديمي تقديم أستاذ المقرر  -
 .قسماإلرشاد األكاديمي باللجنة تحويل بعض حاالت الطالب التي تحتاج إلى  -

  كتابة تقرير فردي ومجمع عن الطالب فيما يخص اإلرشاد األكاديمي في نهاية كل فصل دراسي.
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 مصادر التعّلم . س س
 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج  -9

، دار جرير، عمان، البناء المعجمي في معاجم الناطقين بغير العربية، محمد خميس القطيطي - 

    هـ.                                                                         1434

صناعة المعجم العربي لغير الناطقين بالعربية " أبحاث الدورة التدريبية مكتب تنسيق التعريب، الرباط،  - 

                م                                                  1981

، 59التأليف المعجمي بين القديم والحديث، د. يوسف عز الدين، بحوث مجمع اللغة العربية، مج - 

 م.                                   1977مقدمة في نظرية المعجم، د. إبراهيم بن مراد، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،  -  -م.     1986

 م                       1998. أحمد مختار عمر، عالم الكتب، صناعة المعجم الحديث د - 

م                                          2004، 2علم اللغة وصناعة المعجم، د. علي القاسمي، مكتبة لبنان، ط - 

 م.                      1956المعجم العربي، د. حسين نصار، دار الكتاب العربي بمصر، -

 فهمي حجازي، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، د. محمودتجاهات الحديثة في صناعة المعجمات، اال  -

 م.1977، 40الجزء   

إشكاالت ومقاربات، د. محمد رشاد الحمزاوي، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق  -المعجم العربي-  

 والدراسات

 م.1991)بيت الحكمة( تونس، 

 م.1978بين الماضي والحاضر، د. داود حلمي السيد، مطبوعات جامعة الكويت، المعجم اإلنجليزي  -

 ،الرياض ،الناشر الدولي ،طلبة عبد الستار أبوهديمة الداللة، ددراسات في المعاجم العربية وعلم  -

 هــ.1435

 مجلة دراسات معجمية، المغرب. -

  مجلة المعجمية، تونس. -
 

 للتعريب ، جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية معهد األبحاث والدراسات= مراجع 

 المعاجم :أوال : 

 . معجم المعلوميات .1 

 . عربي - فرنسي-. معجم اإلنترنيت إنجليزي2 

 . المعجم المدرسي3 

 الدوريات : ثانيا : 

 مجلة فصلية تهتم بالبحث النظري في العلوم اللغويةوهي :  (أبحاث لسانية) مجلة. 1
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مجلة فصلية تهتم بالجانب وهي جلة المغربية للسانيات االجتماعية والتخطيط اللغوي( : الم. مجلة )2

 التطبيقي وخصوصا التهييء والتعدد اللغويين ))قيد اإلعداد((

******* 

 = مراجع أخرى 

 ، د. نبيل علي، مجلة عالم الفكر، المجلد الثامن عشر، العدد الثالث اللغة العربية والحاسوب. 1

عبد هللا أبو الهيف  ، د.: حوسبة المعجم العربي ومشكالته اللغوية والتقنية أنموذجا  مستقبل اللغة العربية. 2

آذار  -ه1425، محّرم 94 -93، دمشق، سوريا، العدد:  ، اتحاد الكتّاب العرب مجلة التراث العربي، 

  م2004

 1989وريا، الطبعة األولى، . دراسات لسانية تطبيقية ، مازن الوعر، دار طالس، دمشق ، س3

. علم اللسانيات الحديثة ، د. عبد القادر عبد الجليل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عّمان، األردن، الطبعة 4

 م 2002 – ـه1422األولى، 

 ، محّمد الحنّاش مشروع نظرية حاسوب لسانية في بناء معاجم الية للغة العربية .5

  ، د.محّمد علي الزركان بية في الحاسوباللسانيات وبرمجة اللغة العر. 6

ومقـررات اللغـة متفـق عليـه احملكـم األول واحملكـم الثـاين  واحملكـم املعـاجم ) إضافة املراجع احلديثة ملقـرر 
 الثالث(

 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 وآدابها.مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات  -

 مجلة العربية لغير الناطقين بها، معهد اللغة العربية بجامعة إفريقيا العالمية، السودان. -    

 ولي للغة العربية، السودان.دمجلة معهد الخرطوم ال -    
 الفصيح.موقع شبكة  -
 األلوكة.موقع  -
 موقع لسان العرب. -
 موقع مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية. -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 املرافق املطلوبة . ش ش
املقاعد داخل القاعات الدراسية  بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
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 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: -10
 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  -1

 القاعات الدراسية. -
 الوسائل وتقنيات التعليم.معمل  -2

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  -3
 الحاسب اآللي. -0
 الداتا شو(.)جهاز عرض البيانات  -1
 سبورة ذكية لكل قاعة دراسية. -1

 نقطة اتصال بالشبكة الدولية. -4
 

 خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات  -5
 عروض تقديمية لمحاضرات المقرر. -0
 بعض الفيديوهات لتعليم العلوم الشرعية الموجودة على الشبكة الدولية. -2

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي . غ غ

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 تقويم تمهيدي(.)التمهيد أحياًنا بأسئلة تمهيدية لتحديد مستوى الدارسين قبل بداية الدرس 

 تقويم تكويني(.)مناقشة الطالب في كل جزء من أجزاء الدرس قبل االنتقال إلى الجزء التالي 
 تقويم ختامي(.)مناقشة الطالب في نهاية الدرس 

 مناقشة الطالب في فائدة المقرر وتطويره.
 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 المناقشات التي تجرى في مجلس القسم التي تتعلق بتطوير المقررات الدراسية.

 مدى تحقق نتائج التعلم لدى الطالب.
 نسبة نجاح الطالب في المقرر.و  نتائج االختبارات

على أستاذ المقرر اطالع لجامعة، و اعلى موقع تاحة للطالب م من خالل استبانة لمقررلالطالب تقييم 
 .نتائج كالتقويم
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 إجراءات تطوير التدريس:
 .العلوم اللغوية تدريسأساليب المتصلة ببحوث اإلفادة من نتائج ال

 استخدام التقنيات الحديثة في التدريس.
 .العلوم اللغوية تدريسأساليب المتصلة ببحوث اإلفادة من نتائج ال -
 استخدام التقنيات الحديثة في التدريس. -

 .العلوم اللغوية تدريسأساليب المتصلة ببحوث اإلفادة من نتائج ال

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  . ف ف
 عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو 

 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ق ق
 

 

 / إبراهيم إبراهيم محمد العطار دكتورد اسم منسق الربانمج:

 1/1/1440 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف المقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 

 .الناطقين بها لغير اللغة العربية طرق تعليم اسم املقرر:          

 1502525-2-  طرق رمز املقرر:         
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى. املؤسسة التعليمية: اسم 1440-1 -1  اتريخ التوصيف:

 .لغير الناطقين بها إعداد معلمي اللغة العربيةقسم معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها/  - القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . ص
 1502525-2-  طرق  الناطقين بها. لغير اللغة العربية طرق تعليم. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .58
 معتمدتان ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .59
 لغير الناطقين بها. للغة العربيةالدبلوم العالي في تعليم ا. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .60

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 المستوى الثاني. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .61
 أساليب تعليم مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .62
 ____. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .63
 مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  املقرر، إنفرع أو فروع تقدمي . 7 .64

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .م م 
  

 %100 النسبة:

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ن ن 
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .س س 
    

  النسبة:  ابملراسلة .ع ع 
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ف ف 
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 تعليقات:

 ما هدف املقرر الرئيس؟ األهداف -9

 ؟من تدريس هذا المقرر الرئيس الغرض ما

من املتوقع بعد دراسة هذا و يعين هذا املقرر أبن يكتسب الطالب مهارات تعليم عناصر اللغة العربية لغري الناطقني هبا، 
 املقرر أن يصبح الطالب قادراً على أن:

 خل تعليم اللغة العربية لغة ثانية.امديقارن بين  -
 أجنبية.ة العربية لغة ثانية أو يقارن بين طرق تعليم اللغ -
 بين استراتيجيات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. يقارن  -
 يعرف منظومة التدريس الفعال. -

 يذكر خصائص منظومة التدريس. -

 يفصل عناصر منظومة التدريس. -

 التدريس.يوضح مراحل عملية  -

 أدواره.المعلم و يشرح صفات  -

 .غيرهايذكر أهمية تعليم قواعد النحو والصرف لمتعلمي العربية الناطقين ب -
 .لغير الناطقين بهاالعربية  اللغة تعليم قواعد أساليبيستخدم  -
 .غير العربيةب للناطقين األدبية الفروع يوضح أهداف تعليم -
 .غير العربيةب لناطقينلتنمية التذوق األدبي  أساليبيستخدم  -
 .غير العربيةيشرح أهمية تعليم البالغة للناطقين ب -
 .غير العربيةتعليم البالغة للناطقين ب أساليبيطبق  -
 يصمم تدريبات لغوية صحيحة. -
 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -10
  مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 توظيف أحدث نتائج األبحاث العلمية المتخصصة في تعليم اللغات األجنبية. -0
 للمعلومات.استخدام المراجع العلمية المتخصصة المتوفرة على الشبكة الدولية  -1
     استخدام التقنيات الحديثة في التدريس. -3
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  . ش
 وصف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .42
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

تناول توصيف المقرر وتوضيح فائدته وعالقته بمقرر أساليب تعليم مهارات اللغة العربية 
 لغير الناطقين بها

1 
2 

 اتجاهات تعليم اللغة العربية لغة أجنبية
 االتجاه السلوكي، أسسه، تطبيقاته.  -
 االتجاه المعرفي، أسسه، تطبيقاته.  -
 االتجاه االتصالي. -
 االتجاه التكاملي.  -

 .تطبيقات ومهام 

2 4 

 ير الناطقين بهااللغة العربية لغ تعليمالعامة ل طرق ال
 .، أهدافها ومالمحها، تقييمهاوالترجمة قواعدال طريقة -
 .، أهدافها ومالمحها، تقييمهاالمباشرة الطريقة -
 .طريقة القراءة، أهدافها ومالمحها، تقييمها -
 .أهدافها ومالمحها، تقييمها، الشفهية السمعية الطريقة -
 .طريقة تكاملية مقترحة، أهدافها ومالمحها -
 أسس ومعايير اختيار طريقة التعليم.  -

 .تطبيقات ومهام 

2 4 

 استراتيجيات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
 استراتيجية األلعاب اللغوية. -
 استراتيجية الحوار والمناقشة.   -
 استراتيجية التعلم النشط. -
 استراتيجية التعلم التعاوني. -
 استراتيجية القدح الذهني. -
 استراتيجية حل المشكالت. -

2 4 
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 استراتيجية القبعات الست. -
 تطبيقات ومهام.

 مهارات التدريس الفعال

 تعريف منظومة التدريس الفعال. -

 خصائص منظومة التدريس. -

 عناصر منظومة التدريس. -

 أدواره.و مسلم المعلم الصفات  -

 التدريسم مراحل عملية -

 .مرحلة التخطيط للتدريس ومهاراتها 

 .مرحلة تنفيذ التدريس ومهاراتها 

 .مرحلة تقويم مخرجات التدريس ومجاالتها 

 .تطبيقات ومهام 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 للناطقين بغير العربية تعليم األدب العربي

 .غيرهاأهمية تعليم الفروع األدبية لمتعلمي العربية الناطقين ب -
 .غير العربيةلناطقين بلأهداف تدريس الفروع األدبية  -
 .غير العربيةلناطقين بل مهارات التذوق األدبي المناسبة -
 .غير العربيةلناطقين بل أسس تعليم التذوق األدبي -
 .غير العربيةلناطقين بل خطوات تعليم النصوص األدبية -
 .غير العربيةلناطقين بل تعليم النصوص األدبية أساليب -
 غير العربية.لناطقين بيب على إعداد درس لتعليم األدب العربي لالتدر  -

 .تطبيقات ومهام 

2 

 

4 

 

 للناطقين بغير العربية ةيالبالغاألساليب تعليم 

 .غير العربيةلناطقين بل ةيالبالغتعليم األساليب أهمية  -
 وكيفية التغلب عليها. ةيالبالغعليم األساليب مشكالت ت -
 .غير العربيةلناطقين بل ةيالبالغاألساليب أسس تعليم  -
 .غير العربيةلناطقين بل البالغة عليمت أساليب -

 

 

 

2 

 

 

 

4 
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 التدريب على إعداد درس لتعليم األساليب البالغية. -
 .تطبيقات وتكليفات 

 لمتعلمي العربية الناطقين بغيرها التدريبات اللغوية

 تعريف التدريبات اللغوية. -
 تعليم العربية لغير الناطقين بها.أهمية التدريبات اللغوية في  -
 أنواع التدريبات اللغوية في تعليم العربية لغير الناطقين بها. -
 أسس إعداد التدريبات اللغوية في تعليم العربية لغير الناطقين بها. -
 التدريب على إعداد بعض التدريبات اللغوية. -

 .تطبيقات ومهام 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 11 05 االتصال في الفصل الدراسيعدد األسابيع ومجموع ساعات 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .43
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     11 ساعات التدريس الفعلية

 30     30 الساعات املعتمدة

 

 2 الطالب خالل أسبوعيًا:( اليت يقوم هبا الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .44

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .45
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات اثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 املعرفة 1

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين ل العامة طرق التعريفات  0-0
 بها

 .تمهيديةأسئلة  التعلم التعاوني.

 .تمهيديةأسئلة  التعلم التعاوني. تعريفات استراتيجيات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 0-1
 أسئلة تكوينية. المناقشة والحوار. .التخطيط لتدريس تعريف مهارة 0-1

 .تمهيديةأسئلة  التعلم التعاوني. .معايير اختيار التراكيب والقواعد 0-4
 أسئلة تكوينية. المناقشة والحوار. .الناطقين بغيرهاأسس تعليم التذوق األدبي لمتعلمي العربية  0-5

لمتعلمي العربية الناطقين  ةيالبالغتعليم األساليب أهمية  0-6
 .بغيرها

التدريبات تقويم  القدح الذهني.
 والمهام.

 أسئلة شفهية التعلم الذاتي تعريف التدريبات اللغوية 0-7
 وتحريرية.

 املهارات املعرفية 2
 التعاوني.التعلم  .تجاه السلوكي وبين االتجاه المعرفييقارن المتعلم بين اال 1-0

 القدح الذهني.
تقويم أداء الطالب على 

 يقارن بين طرق تعليم اللغات األجنبية. 1-1 المهام.التكليفات و 
 التدريبات والمهام. المناقشة والحوار. استراتيجيات تعليم العربية لغير الناطقين بهايصنف  1-1

 التدريبات والمهام. المناقشة والحوار. يصنف مهارات التدريس الفعال 1-4

 .قواعدالو  التراكيب عليمتُيعّد درًسا ل 1-5

 
 المناقشة والحوار.

 التقليد والمحاكاة

تقويم أداء الطالب على 
 المهام.التكليفات و 

 .نصوصالعليم تُيعّد درًسا ل 1-6

 
 المناقشة والحوار.

 التقليد والمحاكاة

تقويم أداء الطالب على 
 المهام.التكليفات و 

 المناقشة والحوار. .عليم أساليب البالغة العربيةتُيعّد درًسا ل 1-7

 التقليد والمحاكاة

تقويم أداء الطالب على 
 المهام.التكليفات و 

 التدريبات والمهام. المناقشة والحوار. يصنف التدريبات اللغوية 1-8

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 المالحظة. التعلم التعاوني. .الطالبيحسن التعامل مع بقية  1-0
 تقييم األدوار. تمثيل األدوار. يحترم الرأي اآلخر أثناء المناقشات. 1-1

 المالحظة. حل المشكالت. القدرة على التعلم الذاتي. 1-1
 .تقييم األدوار التعلم التعاوني. م بالواجبات تجاه الزمالء.و قي 1-4

 المالحظة. تمثيل األدوار. .تعليميالنحو المجتمع م بالواجبات و قي 1-5
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 المهامتقييم  التقليد والمحاكاة. ستخدم الحاسوب في التدريس.ي 4-1

 المالحظة. التدريب  تخدم الشبكة الدولية في البحث.يس 4-2

 المهامتقييم  التدريب المتوسطات.تخدم اإلحصاء في حساب يس 4-3

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 المالحظة. - التدريب ينفذ أداء المعلم الحركي 5-1

5-2    
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .46
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م

 مالحظة......اخل(شفهي، 
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي
 % 2 كل حماضرة أسئلة شفوية مباشرة 1

 % 3  وحدةعقب كل  ومهام تدريبات 2

 % 20  8 اختبار نصفي 3

 % 5 12 حبث عن أحد عناصر املقرر 4
 % 10 15 احلضور واالنتظام واإلعداد للدرس 5

 % 60 17 أو 16 اختبار هنائي 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . ط
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
جراءات التقويم في اللقاء األول.تعريف الطالب بخطة المقرر  -  من حيث األهداف والموضوعات وا 
 تحديد أستاذ المقرر أربع ساعات أسبوعية لإلرشاد األكاديمي والساعات المكتبية، واإلعالن عنها للطالب.  -
 .هم الدراسيحل مشكالتهم وتفوقفي للطالب ومساعدتهم اإلرشاد األكاديمي تقديم أستاذ المقرر  -
 .قسماإلرشاد األكاديمي باللجنة الت الطالب التي تحتاج إلى تحويل بعض حا -

 كتابة تقرير فردي ومجمع عن الطالب فيما يخص اإلرشاد األكاديمي في نهاية كل فصل دراسي.
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 مصادر التعّلم . ص ص
 مالكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج 

 (م تعلـيم اللغـة العربيـة لغيـر النـاطقين1100مختار الطاهر حسـين)بهـا فـي ضـوء المنـاهج الحديثـة، القـاهرةم  م
 الدار العالمية للنشر والتوزيع.

 (م طرائــق تعلــيم اللغــة العربيــة للنــاطقين بلغــات أخــرى، الريــاضم مطــابع 1111عبــدالعزيز إبــراهيم العصــيلي)م
 أضواء المنتدى.

 (دليــل معلــم العربيــة للنــاطقين بغيرهــا، األدلــة والمع1105علــي عبدالمحســن الحــديبي .)(، الريــاضم 4لومــات)م
 مركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.

 (الريـاضم مركـز 5م(. دليل متعلمي العربية الناطقين بغيرها، األدلة والمعلومات)1105محمود علي شرابي ،)
 الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.

  م(. معـــــايير تعلـــــيم اللغـــــة العربيـــــة للنـــــاطقين بغيرهـــــا، مباحـــــث 1107ن)علـــــي عبدالمحســـــن الحـــــديبي وآخـــــرو
 (، الرياضم مركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.17لغوية)

 (م أساســـيات تعلـــيم اللغـــة العربيـــة للنـــاطقين بلغـــات أخـــرى، معهـــد 0411عبـــدالعزيز بـــن إبـــراهيم العصـــيلي)هــــ
 القرى.البحوث العلمية، جامعة أم 

  ( م المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب مـن النظريـة 1111فتحي علي يونس، محمد عبدالرؤوف الشي)م
 إلى التطبيق، القاهرةم مكتبة وهبة.

 الجـزء األول ، وحـدة  م المرجع فـي تعلـيم اللغـة العربيـة للنـاطقين بلغـات أخـرى،م(0986) رشدي أحمد طعيمة
 تعليم اللغة العربية جامعة أم القرى.البحوث والمناهج بمعهد 

  (م0416محمود إسماعيل صيني)(، معهـد تعلـيم 6طرائق تعليم اللغات األجنبية، وحدة البحوث والمناهج ) هـ
 . 011-99اللغة العربية لغير الناطقين بها، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ص ص

  (م تعلــــيم اللغــــة العربيــــة لغيــــ1118عمــــر الصــــديق عبــــدهللا)ر النــــاطقين بهــــا)الطرق، األســــاليب، الوســــائل(، م
 القاهرةم الدار العالمية للنشر.

 (م نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة واكتسـاب المهـارات اللغويـة األساسـية، 1101عبدالمجيد عيسان)م
 القاهرةم دار الكتاب الحديث.
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  ( م اســتراتيجيات تــدريس اللغــة العربيــ1101بليــح حمــدي إســماعيل) ة أطــر نظريــة وتطبيقــات عمليــة، عمــان
 األردنم دار المناهج للنشر والتوزيع.

  (م أساليب تدريس اللغة العربية، عمان األردنم دار الفالح.1111محمد علي الخولي)م 
  (م التدريس نماذجه ومهاراته، القاهرةم عالم الكتب.1111كمال عبدالحميد زيتون)م 

 Pachler, Norbert & Field, Kit(2002).Learning to Teach Modern Foreign 
Languages in the Secondary School, Second edition, the Taylor & Francis e-
Library.  

 Lin, Grace Hui-chin & Chien, Paul Shih-chieh(2010): An Introduction to English 
Teaching, a Textbook for English Educators, Saarbrücken, Germany: VDM 
Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.  

 Saha, Lawrence J. & Dworkin, A. Gary (2009):International Handbook of 
Research on Teachers and Teaching .Vol.21.Part.1,. New York: Springer 
Science +Business Media, LLC. 

 Crawford, A. N. (2005). Communicative approaches to second language 
acquisition: From oral language development into the core curriculum and L2 
literacy. In C. F. Leyba (Ed.), Schooling and language minority students: A 
theoretico-practical framework (3rd ed., pp. 3–32). Los Angeles: LBD. 

 KUMARAVADIVELU ,B. (2006) TESOL Methods: Changing Tracks, Challenging 
Trends, TESOL QUARTERLY Vol. 40, No. 1,pp.59-81.  

 Byram,Michael(Edited) (2006)ROUTLEDGE ENCYCLOPEDIA OF LANGUAGE 
TEACHING AND LEARNING. the Taylor & Francis e-Library 

 Krashen, S. D. (2005): Bilingual education and second language acquisition 
theory. In C. F. Leyba (Ed.), Schooling and language minority students: A 
theoretico-practical framework (3rd ed., pp. 3–32). Los Angeles: LBD. 

 المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(م. أدرج المواد 1 

هـــ(م بــرامج تعلــيم العربيــة للمســلمين النــاطقين بلغــات أخــرى فــي ضــوء دوافعهــم ، سلســلة 0416محمــود كامــل الناقــة) -
 (، وحــدة البحــوث والمنــاهج، معهــد تعلــيم اللغــة العربيــة، جامعــة أم القــرى، مكــة00دراســات فــي تعلــيم اللغــة العربيــة )

 المكرمة.
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م(م دور المعلـم فـي تعلـيم العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا، جـزء مـن كتـاب بعنـوانم مجـاالت 1101محمد أحمـد القضـاة)  -
 .145-104تعليم اللغة العربية)آفاق مستقبلية(، قسم النشر بمركز البحوث، الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية، 

- KUMARAVADIVELU ,B. (2006) TESOL Methods: Changing Tracks,Challenging 
Trends, TESOL QUARTERLY Vol. 40, No. 1,pp.59-81. 

- Byram,Michael(Edited) (2006)ROUTLEDGE ENCYCLOPEDIA OF LANGUAGE 
TEACHING AND LEARNING.the Taylor & Francis e-Library 

- Krashen, S. D. (2005): Bilingual education and second language acquisition 
theory. In C. F. Leyba (Ed.), Schooling and language minority students: A 
theoretico-practical framework (3rd ed., pp. 3–32). LosAngeles: LBD. 

McKay, S. L. (2005): Sociolinguistics and second language learning. In E. Hinkel 
(Ed.), Handbook of  research in second language teaching and learning (pp. 281–

299). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهام1

 .نسانيةجتماعية واإلللعلوم التربوية واال مجلة جامعة أم القرى  -
 .التربوي  واإلشرافمجلة الجمعية العلمية السعودية للمناهج  -
 ، السودان.معهد اللغة العربية بجامعة إفريقيا العالمية ،مجلة العربية لغير الناطقين بها -

 مجلة كلية التربية جامعة األزهر الشريف، القاهرة، جمهورية مصر العربية.

 البرمجيات، واألسطوانات المدمجةم. مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، 4

 http://uqu.edu.sa/staff/ar/4300278م ، والرابطموقع أستاذ المقرر على الشبكة الدولية للمعلومات -
، المنظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمية للتربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم والثقافة)إيسيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكو(موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  -

 http://www.isesco.org.ma/arabe/index.phpوالرابطم

، والـــــــــــــــــــــــــربط البوابـــــــــــــــــــــــــة الخضـــــــــــــــــــــــــراء لتعلـــــــــــــــــــــــــيم العربيـــــــــــــــــــــــــة لغيـــــــــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــــــــاطقين بهـــــــــــــــــــــــــاموقـــــــــــــــــــــــــع  -
http://www.thegreengate.net/mainnewsite/ar/index.php 

 /http://qamoos.sakhr.comبها، والرابطم  موقع صخر لتعليم العربية لغير الناطقين -

http://uqu.edu.sa/staff/ar/4300278
http://www.isesco.org.ma/arabe/index.php
http://www.thegreengate.net/mainnewsite/ar/index.php
http://www.thegreengate.net/mainnewsite/ar/index.php
http://qamoos.sakhr.com/
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 http://www.ea4arabic.comموقع العربية الميسرة، والرابطم   -
 عروض تقديمية لمحاضرات المقرر.

 المرافق المطلوبة . ض ض
بّين متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل 

 القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(م
 المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(مالمباني )قاعات  .07

 .القاعات الدراسية 
 .معمل الوسائل وتقنيات التعليم 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(م  .08
 .الحاسب اآللي 
 .)جهاز عرض البيانات)الداتا شو 
 .سبورة ذكية لكل قاعة دراسية 
  اتصال بالشبكة الدولية.نقطة 
 مصادر أخرى )حددهام مثاًل اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(م .09
 ال يوجد  -

جراءات تطويره  . ك ك  تقويم المقرر الدراسي وا 
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريسم . ل ل
  أحياًنا بأسئلة تمهيدية لتحديد مستوى الدارسين قبل بداية الدرس) تقويم تمهيدي(.التمهيد 
 .)مناقشة الطالب في كل جزء من أجزاء الدرس قبل االنتقال إلى الجزء التالي)تقويم تكويني 
 .)مناقشة الطالب في نهاية الدرس)تقويم ختامي 
 .مناقشة الطالب في فائدة المقرر وتطويره 
 أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسمماستراتيجيات  . م م
 .المناقشات التي تجرى في مجلس القسم التي تتعلق بتطوير المقررات الدراسية 
 .مدى تحقق نتائج التعلم لدى الطالب 
 نسبة نجاح الطالب في المقرر.و  نتائج االختبارات 
  علــى أســتاذ المقــرر اطــالع لجامعــة، و اوقــع علــى متاحــة للطــالب م مــن خــالل اســتبانة لمقــررلالطــالب تقيــيم

 التقويم. نتائج ذلك

http://www.ea4arabic.com/
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 إجراءات تطوير التدريسم . ن ن
 طرق تعليم اللغات األجنبيةالمتصلة ببحوث اإلفادة من نتائج ال. 
 .استخدام التقنيات الحديثة في التدريس 
  الصلة.اإلفادة من دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وورش العمل والمؤتمرات ذات 
إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثلم تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  . ه ه

أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريةٍّ لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع 
 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(م

 .إعادة تصحيح االختبار من قبل أستاذ المقرر 
 .تدقيق درجات االختبار من قبل عضو هيئة تدريس آخر 
 .إعادة تصحيح عينة من االختبار من قبل عضو هيئة تدريس آخر 
ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهم . و و  صِّ
  لمقرر.لالطالب نتائج تقييم اإلفادة من 
 والخطط بالقسم. اإلفادة من توصيات لجنة المناهج 
 .التطوير المستمر من خالل المقارنة بمقررات البرامج المناظرة 
  ذات العالقة بالمقررتوظيف أحدث نتائج األبحاث العلمية. 
 .اإلفادة من آراء الخبراء في إعداد مناهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 

 

 محمد العطار دكتور / إبراهيم إبراهيم .. اسم منسق الربانمج:

 1440-1-1 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف المقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

   االختبارات اللغويةاسم املقرر:                          

 1502526-2-   اختباراترمز املقرر:                       
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعـــة أم القــــــرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440....-.1....-...1..  اتريخ التوصيف:

 لغري الناطقني هباإعداد معلمي اللغة العربية  -معهد اللغة العربية لغري الناطقني هبا القسم: -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . ض
 1502526-2-   اختبارات. االختبارات اللغوية  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .65
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2 .66
 العربية لغري الناطقني هبا .الدبلوم العايل يف تعليم اللغة . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .67

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .68
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .69
 هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع6 .70
 طالب -. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: العزيزية7 .71

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ص ص 

    

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ق ق 

    

  النسبة:  مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تعليم  .ر ر 

    

  النسبة:  ابملراسلة .ش ش 

    

  النسبة:  أخرى تذكر .ت ت 
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  تعليقات:

 األهداف . ط
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 يعين هذا املقرر بدراسة تقومي واختبارات اللغة  ، ومن املتوقع بعد دراسة هذا املقرر أن يصبح الطالب قادرا على:

 من املتوقع بعد دراسة هذا املقرر أن يصبح الطالب قادراً على:   

 . أن يعرف مفاهيم االختبارات اللغوية 
 .أن يعرف الفرق بني التدريب واالختبار 
 .أن يعرف مراحل تطور االختبارات 
 اوحديث ااختبارات اللغة قدميبني  قارنأن ي 
 مواصفات االختبار اجليد ووظائف االختبار وماذا يقيس اختبار اللغة؟ ذكرأن ي  
 االختبارات املوضوعية: أنواعها، ومميزاهتا وعيوهبا  صلأن يف 
 االختبارات املقالية: أشكاهلا، ومميزاهتا وعيوهبا  شرحأن ي   
 أن يفرق بني تصنيفات االختبارات اللغوية. 
 .أن يصمم اختبارات لغوية 
 ختبارات لغوية.أن يقوم ا 

املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 والتجارب يف جمال تقومي واختبارات اللغة  وتعليم اللغات الثانية.التجديد يف حمتوى املقرر بناء على نتائج البحوث  -1
 اإلفادة من املواد واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة االنرتنت. -2
 تنويع املصادر واملراجع اليت هتتم مبفردات املادة. -3
 اإلفادة من التقنية احلديثة يف عملية التدريس والتلقي. -4
 بعض موضوعات املنهج لعمل خريطة ذهنية للمادة املدروسة. عرض مرئي يف -5
 االستفادة من زايرات املكتبة لالطالع على كل جديد يهتم بتقومي واختبارات اللغة  . -6
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  . ص
عام للمقرر:وصف   

مقرر االختبارات اللغوية يقدم لطالب الدبلوم الذين اكتسبوا قدرا من مهارات القراءة والكتابة واالستماع والتحدث، يدرسون 
تعريف االختبار اللغوي والفرق بني التدريب واالختبار واختبارات اللغة بني القدمي واحلديث ومراحل تطور االختبارات خالله 

وضوعية: أنواعها، ومميزاهتا وعيوهبا. واالختبارات املقالية: أشكاهلا، ومميزاهتا وعيوهبا ومواصفات االختبار اجليد ووظائف واالختبارات امل
ية االختبار وماذا يقيس اختبار اللغة. وتقنني االختبارات اللغوية والتحليل التقابلي واختبارات اللغة  واالختبارات يف الربامج االتصال

ارات اللغة بتعلم اللغة وتصنيفات االختبارات اللغوية وأنواع االختبارات اللغوية ووظائفها وأساليب تصميم اختبارات املهارات وعالقة اختب
 اللغوية وأمهية االختبارات اللغوية يف تطوير املقرر التعليمي وتقومي االختبارات اللغوية لغري الناطقني هبا.

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .47

عدد  قائمة املوضوعات
 ساعات التدريس  األسابيع

 2 1 التعريف ابملنهج وأهداف املقرر وموضوعات الدراسة  
 2 1 مقدمة حول االختبارات اللغوية، وتعريف االختبار اللغوي والفرق بني التدريب واالختبار

 2 1 اختبارات اللغة بني القدمي واحلديث ومراحل تطور االختبارات

 2 1 االختبارات املوضوعية: أنواعها، ومميزاهتا وعيوهبا. 

 2 1 االختبارات املقالية: أشكاهلا، ومميزاهتا وعيوهبا 

 2 1 مواصفات االختبار اجليد ووظائف االختبار وماذا يقيس اختبار اللغة؟

 2 1 تقنني االختبارات اللغوية

 2 1 االختبارات اللغويةعالقة اختبارات اللغة بتعلم اللغة وتصنيفات 

 2 1 أنواع االختبارات اللغوية ووظائفها

 8 4 )تطبيق عملي(ختبارات اللغوية االتصميم  كيفية



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

197 

 

 4 2 )تطبيق عملي( تقومي االختبارات اللغوية لغري الناطقني هبا

 30 15 عدد األسابيع وجمموع ساعات االتصال        
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .48
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 30     30 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: ال يوجد -عدد ساعات الدراسة  .49
 

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .50

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة اثلثاً  -

تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات وطرق 
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
التدريس اسرتاتيجيات 
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
1-1   يذكر مفاهيم وتعريف االختبار اللغوي والفرق بني التدريب

 واالختبار.
 .التعلم النشط 
 .العصف الذهين 
 .املناقشة واحلوار 

  األسئلة الشفهية
 أثناء احملاضرة.

   االختبار النصفي 1-2  حيدد ماذا يقيس اختبار اللغة 
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
التدريس اسرتاتيجيات 
 للمقرر

 طرق التقومي

1-3  .يذكر االختبارات املوضوعية: أنواعها، ومميزاهتا وعيوهبا  .التعلم الذايت 
  .طريقة حل املشكالت 

 )حتريري(
  التمارين

 والواجبات املنزلية.
 .املناقشات الصفية 

االختبار النهائي 
 )حتريري(

1-4  .يذكر مواصفات االختبار اجليد 

1-5  يذكر وظائف االختبار 

1-6   االتصالية.حيدد االختبارات يف الربامج 

1-7  .يذكر عالقة اختبارات اللغة بتعلم اللغة 

1-8  .يذكر أساليب تصميم اختبارات املهارات اللغوية 

1-9  .يعرِنف أمهية االختبارات اللغوية يف تطوير املقرر التعليمي 

1-10  .يعرِنف تصنيفات االختبارات اللغوية 

 املهارات املعرفية 2
2-1   التدريب واالختباريفرق بني  .التعلم النشط 

 .العصف الذهين 
 .املناقشة واحلوار 
 .التعلم الذايت 

 طريقة حل املشكالت.

  األسئلة الشفهية
 أثناء احملاضرة.

   االختبار النصفي
 )حتريري(

  التمارين
 والواجبات املنزلية.

 .املناقشات الصفية 
  االختبار النهائي

 )حتريري(
 املالحظة 

2-2   تطور االختبارات.حيلل مراحل 

2-3   مييز بني االختبارات اللغوية حبسب املهارة اليت يقدمها
 االختبار. 

2-4  .يصنف االختبارات اللغوية لغري الناطقني هبا 

2-5  .يقوم االختبارات اللغوية لغري الناطقني هبا 
 .يصمم اختبارات لغوية 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية    مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

3-1  .حيلل أمهية عالقات الطالب الشخصية مع اآلخرين  .املالحظة. حل املشكالت 
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
التدريس اسرتاتيجيات 
 للمقرر

 طرق التقومي

3-2   يربهن علي أمهية حتمل الطالب املسئولية من خالل عالقاته
 مع زمالئه.

 .التعلم التعاوين 
 .متثيل األدوار 
 .3-3 احملاكاة  مع األساتذة. يربهن علي أمهية التعاون 

3-4  .يربهن علي أمهية حتمل املسئولية من خالل التعلم الذايت 

    مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

4-1  .يبحث استخدام إجياد الوسط احلسايب  .حل املشكالت 
 .التعلم التعاوين 
 .متثيل األدوار 
 .احملاكاة 

  تقومي املعلومات
البحثية الىت قام هبا 
الطالب جبمعها 
من خالل 

 االنرتنت.
 .املتابعة واملالحظة 
  االختبارات

 املتنوعة.

4-2   يبحث استكشاف االستخدام الصحيح والدقيق واملناسب
 لالتصال الشفهي واملكتوب.

4-3  .يبحث استخدام مهارات عددية لتحليل بياانت التقومي 

4-4   استكشاف استخدام البياانت واملعلومات يبحث
 اإلحصائية ملقارنة تقدم الطالب.

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1   يؤدي دورًا متثيليا حياكى مهارات االتصال اللغوي بني

 الناطقني بغري اللغة العربية.
 .التعلم التعاوين 
 .متثيل األدوار 
 .احملاكاة 

 .املتابعة واملالحظة 

5-2   يؤدي دورًا متثيليا يوضح مهارات االتصال اللغوي بني
 األستاذ والطالب.

5-3  تقومي األستاذ للطالب. ةيؤدي دورًا متثيليا يوضح كيفي 
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .51
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي
 %20 األسبوع السابع  اختبار حتريري نصفي 1

2 
خالل الفصل الدراسي  الواجبات املنزلية

 كامال
5% 

3 
خالل الفصل الدراسي  العروض وملفات اإلجناز

 كامال
5% 

4 
الفصل الدراسي خالل  املالحظة والتقومي املباشر

 كامال
10% 

 %60 هناية الفصل الدراسي االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . ظ
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 
 قرر منها يف حدود الساعة.ساعات مكتبية لعضو هيئة التدريس مقدارها أربع ساعات أسبوعيا، نصيب امل -
 العناية ابلطالب ذوي احلاجة اإلرشاد األكادميي ودعمهم. -
 مصادر التعّلم . ط ط

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 مذكرة ألستاذ املقرر بعنوان االختبارات اللغوية -كتاب املقرر

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 (.علم النفس العام. القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية.2017آمال عبد السميع ابظه  )

 (.مناهج البحث يف علم النفس. القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية.2017بركات محزة حسن  )

 (. قراءات يف علم النفس احلديث. القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية.2017بشرى إمساعيل )
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 صاحل حمجوب، االختبارات اللغوية، الدورة التنشيطية ألعضاء هيئة التدريس، كواال ملبور. (.1992التنقاري )

 (. أساليب إعداد االختبارات اللغوية، ورشة عمل يف اجلامعة اإلسالمية العاملية، كواال ملبور.1997التنقاري )

الدينية يف والية ترجنانو مباليزاي: تقوميها وتطويرها،  (. اختبارات اللغة العربية التحصيلينة يف املدارس2001حسن، فكري عابدين )
 رسالة دكتوراه، جامعة الريموك.

 (. مناهج البحث يف علم النفس: األسس واملبادئ املناهج واألدوات. القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية.2017حسىن اجلباىل  )

 ج تعليم العربية، مكة املكرمة:جامعة أم القرى.(. دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربام1985رشدي طعيمة )

 (. يف علم النفس اللغوي. القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية.2017السيد عبد احلميد سليمان السيد )

 (. أسس علم النفس العام. القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية.2017طلعت منصور )

 للغة، الرايض: دار املريخ للنشر.(. أسس اختبارات ا1997عبد هللا الغامدي،غرم هللا )

 (.  مبادئ علم النفس بني النظرية والتطبيق. القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية.2017عبد الوهاب حممد )

 (. علم النفس والشخصية. القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية.2017عفاف عبد الفادى  )

 واحلديثة يف اتريخ علم النفس. القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية(. االجتاهات القدمية 2017على عبد السالم على )

 (. علم النفس وقضااي العصر. القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية.2017فرج عبد القادر طه  )

 الذكاء. القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية 3(. سلسلة علم النفس 2017فؤاد ابو حطب  )

 الرتبوي. القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية.(. علم النفس 2017فؤاد أبو حطب  )

 (. التقومي والقياس يف الرتبية وعلم النفس. القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية.2017جمدى عبد الكرمي حبيب )

 (. االحصاء االستداليل املتقدم يف الرتبية وعلم النفس. القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية.2017حمسوب عبد القادر الضوى  )

 (. اختبارات اللغة، الرايض: فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية.1996مد عبد اخلالق )حم

 (. الطرق البحثية ىف علم النفس واإلحصاء. القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية.2017انجى حممد حسن  )

 صرية.(. مدخل يف علم النفس وتطبيقاته الرتبوية. القاهرة، مكتبة األجنلو امل2017انجى حممد حسن )
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 (. دراسات يف الرتبية وعلم النفس. القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية.2017انرميان سالمة  )

 (. مناهج البحث ىف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية. القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية.2017نبيلة الشورجبى  )

 ، مكتبة األجنلو املصرية.(. علم النفس األسرى. القاهرة2017نبيلة امني على أبو زيد )

 (. اجتاهات معاصرة يف علم النفس الرتبوي. القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية.2017نصرة حممد عبد اجمليد  )

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

waqfeya.com/category.php 

www.bib-alex.com/elmnfs.php 

http://altagded.com/vb/images/waw.png 

 https://psyeduc.wordpress.com 

cahiersdifference.over-blog.net/article-45416500.html 

www.thanwya.com 

 

 

 

 املرافق املطلوبة . ظ ظ
املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: -5

 .قاعة حماضرات 
 .قاعة تعلم الكرتوين 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  -6
  أجهزة عرض 
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 حواسيب متنقلة لقاعات احملاضرات 
 سبورات ذكية 

 أجهزة عرض ألعمال وواجبات الطالب الورقية واإللكرتونية.

 أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، -7
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ي ي
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: . أ أ أ

 االطالع على استمارة تقييم املقرر على موقع اجلامعة. •

 نتائج االختبار. •

 الواجبات منزلية.  •

 املقرر.مناقشة الطالب حول تطوير  •

 مناقشة الطالب حول نتائجهم املقرر. •

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . ب ب ب
 تقييم التعلم من خالل  -1
 استبانة رأي الطالب  -2
 استبانة أستاذ املقرر  -3
 استبانة رأي اخلرجيني. -4
 تقييم نسبة جناح الطالب ابملقرر. -5

 إجراءات تطوير التدريس: -6
 توفري الوسائل اجلديدة املعينة على تدريس املقرر إجياد برامج مساعدة للطالب الضعفاء علميا. •

 حوافز معنوية ومادية للطالب املتميزين.  •

 برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس.  •

 االهتمام مبهارات احلوار. •
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من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة -7
 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 استشارة أصحاب التجربة يف تدريس املقرر. •

 مراجعة املقرر يف ضوء البحوث العلمية يف التخصص. •

 تذة املقررات الرتبوية.إقامة ورش عمل ألسا •

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: -8
 استشارة أصحاب التجربة يف تدريس املقرر. •

 مراجعة املقرر يف ضوء البحوث العلمية يف التخصص. •

 إقامة ورش عمل ألساتذة املقررات الرتبوية. •

 دكتور / إبراهيم إبراهيم محمد العطار الربانمج:اسم منسق 

    

 هـ1440-1-1 التاريخ  التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توصيف المقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 مشروع بحث في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها          

 1502527-2-   مشروعرمز املقرر:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى. إسم املؤسسة التعليمية: 1440-1 -1  اتريخ التوصيف:
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 .لغير الناطقين بها إعداد معلمي اللغة العربيةقسم معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها/  - القسم: -لكليةا

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه التعريف . ظ
 1502527-2- -مشروع/ مشروع بحث في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .72
 معتمدتان ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .73
 لغير الناطقين بها. للغة العربيةالدبلوم العالي في تعليم ا. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .74

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 المستوى الثاني. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .75
 مهرات البحث العلمي . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .76
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .77
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .78

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .ث ث 
  

 %100 النسبة:

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .خ خ 
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ذ ذ 
    

  النسبة:  ابملراسلة .ض ض 
    

  النسبة:  تذكر أخرى .غ غ 
 

 

 تعليقات:

 األهداف . ع
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 هدف المقرر الرئيس؟ما  -

من املتوقع و يعين هذا املقرر أبن يكتسب الطالب مهارات إعداد مشروع حبث يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، 
 بعد دراسة هذا املقرر أن يصبح الطالب قادراً على أن:

 اختارها.يحدد الطالب مشكلة البحث التي  -
 يحدد الطالب عنواًنا للمشكلة التي اختارها. -
 يحدد الطالب المراجع المتصلة بالمشكلة التي اختارها. -
 يختار الطالب منهجية البحث المناسبة للمشكلة التي اختارها. -
 يصوغ الطالب فروًضا مناسبة للمشكلة التي اختارها. -
 تارها.يحدد الطالب الخطوات المناسبة لبحث للمشكلة التي اخ -
 يجمع الطالب المعلومات ويعد اإلطار النظري لبحثه المقترح. -
 يعد الطالب األدوات البحثية المناسبة لتناول المشكلة التي اختارها.  -
 يفحص الطالب مدى قبول فروض بحثه المقترح. -
 يصل الطالب إلى نتائج بحثه وتحليل تلك النتائج. -
 المناسبة لبحثه المقترح. يصل الطالب إلى عدد من التوصيات والمقترحات -

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -4
  مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 .مناهج البحث العلميتوظيف أحدث نتائج األبحاث العلمية المتخصصة في  -5
 تنويع المصادر والمراجع التي تهتم بمفردات المقرر. -6
 استخدام المراجع العلمية المتخصصة المتوفرة على الشبكة الدولية للمعلومات. -7
 استخدام التقنيات الحديثة في التدريس. -8

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.وصف املقرر الدراسي  . ض
 
 

 
  وصف عام للمقرر:
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .52
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 1 0 تناول توصيف المقرر وتوضيح فائدته وعالقته بمهارات البحث العلمي

تدريب الطالب على خطوات البحث العلمي، من تدريب الطالب على الشعور 
 بمشكلة البحث وتطبيق ذلك على مشكلة يختارها الطالب، ومناقشة إنتاجهم.

0 
1 

تدريب الطالب على تحديد عنوان البحث بشكل أولي، وتطبيق الطالب ذلك 
 بحوثهم المقترحة.على المشكلة التي اختارها كل طالب، ومناقشة عناوين 

0 
1 

تدريب الطالب على مهارات تحديد مشكلة الدراسة، وتطبيق الطالب ذلك على 
 المشكلة التي اختارها كل طالب، ومناقشة تحديدهم لمشكالت بحوثهم المقترحة.

0 
1 

تدريب الطالب على فنيات االطالع على البحوث والدراسات السابقة واألدبيات 
وتطبيق الطالب ذلك على المشكلة التي اختارها كل  المتصلة بمشكلة البحث،

 طالب، ومناقشة إنتاجهم بهذه الخطوة.

0 
1 

تعريف الطالب بفروض البحث وتدريبهم على صوغ الفروض العلمية المناسبة 
 على المشكلة التي اختارها كل طالب، ومناقشة فروضهم.

0 
1 

للمشكلة، وتطبيق الطالب تدريب الطالب على تحديد منهجية البحث المناسبة 
 ذلك على المشكلة التي اختارها كل طالب، ومناقشة منهجيات بحوثهم المقترحة.

0 
1 

تدريب الطالب على تحديد خطوات البحث، وتطبيق الطالب ذلك على المشكلة 
 التي اختارها كل طالب، ومناقشة خطوات بحوثهم.

0 
1 

اإلطار النظري للبحث، وتطبيق تدريب الطالب على جمع المعلومات وا عداد 
الطالب ذلك على المشكلة التي اختارها كل طالب، ومناقشة إنتاجهم بهذه 

 الخطوة.
0 

1 

تدريب الطالب على إعداد أدوات البحث، وتطبيق كل طالب ذلك على المشكلة 
 التي اختارها، ومناقشة أدوات البحث التي أعدوها.

0 
1 
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البحث واختبار صحة الفروض، وتطبيق كل تدريب الطالب على تنفيذ خطوات 
 طالب ذلك على المشكلة التي اختارها، ومناقشة خطوات بحوثهم.

0 
1 

تدريب الطالب على الوصول إلى نتائج البحث وتحليلها، وتطبيق كل طالب 
 ذلك على المشكلة التي اختارها ، ومناقشة نتائج بحوثهم.

0 
1 

التوصيات والمقترحات، وتطبيق كل تدريب الطالب على التوصل إلى عدد من 
 طالب ذلك على المشكلة التي اختارها، ومناقشة توصيات ومقترحات بحوثهم.

0 
1 

 4 1 مناقشة المشاريع البحثية الطالب.

 11 05 عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .53
 حماضرات 

وجلسات 
 تدريب

 دروس إضافية
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     11 ساعات التدريس الفعلية

 30     30 الساعات املعتمدة

 

 2 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .54

 

 اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت  .55
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
معاً عملية ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 .متهيديةأسئلة  - التعلم التعاوين. - تعريف حتديد مشكلة البحث. - 1-1 -



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

210 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 أسئلة تكوينية. - املناقشة واحلوار. -  -

 أسئلة تكوينية. - املناقشة واحلوار. - يفصل مناهج البحث - 1-2 -
 القدح الذهين. - يشرح خطوات البحث العلمي يف تعليم العربية لغري الناطقني هبا - 1-3 -

 التعلم التعاوين. -
 التدريبات واملهام.تقومي  -

 املهارات املعرفية 2
 يشعر الطالب مبشكلة حمددة يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. - 2-1 -

 حيدد الطالب مشكلة البحث اليت اختارها. -
-  
-  

 التعلم التعاوين. -
 القدح الذهين. -

تقومي أداء الطالب على  -
 املهام.التكليفات و 

 للمشكلة اليت اختارها.حيدد الطالب عنوااًن  - 2-2 -
 حيدد الطالب املراجع املتصلة ابملشكلة اليت اختارها. -

 التعلم التعاوين. -
 القدح الذهين. -

تقومي أداء الطالب على  -
 املهام.التكليفات و 

 خيتار الطالب منهجية البحث املناسبة للمشكلة اليت اختارها - 2-3 -
 يصوغ الطالب فروًضا مناسبة للمشكلة اليت اختارها. -

 املناقشة واحلوار. -
 التقليد واحملاكاة -

تقومي أداء الطالب على  -
 املهام.التكليفات و 

 حيدد الطالب اخلطوات املناسبة لبحث للمشكلة اليت اختارها. - 2-4 -
 جيمع الطالب املعلومات ويعد اإلطار النظري لبحثه املقرتح -

 التعلم التعاوين. -
 القدح الذهين. -

تقومي أداء الطالب على  -
 املهام.و التكليفات 

 يعد الطالب األدوات البحثية املناسبة لتناول املشكلة اليت اختارها.  - 2-5 -
 يفحص الطالب مدى قبول فروض حبثه املقرتح. -

 التعلم التعاوين. -
 القدح الذهين. -

تقومي أداء الطالب على  -
 املهام.التكليفات و 

 يصل الطالب إىل نتائج حبثه وحتليل تلك النتائج. - 2-6 -
 إىل عدد من التوصيات واملقرتحات املناسبة لبحثه املقرتح.يصل الطالب  -

 التعلم التعاوين. -
 القدح الذهين. -

تقومي أداء الطالب على  -
 املهام.التكليفات و 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 املالحظة. - التعلم التعاوين. - .حيسن التعامل مع بقية الطالب - 3-1 -
 تقييم األدوار. - متثيل األدوار. - أثناء املناقشات.حيرتم الرأي اآلخر  - 3-2 -
 املالحظة. - حل املشكالت. - القدرة على التعلم الذايت. - 3-3 -
 .تقييم األدوار - التعلم التعاوين. - م ابلواجبات جتاه الزمالء.و قي - 3-4 -
 املالحظة. - متثيل األدوار. - .تعليميالحنو اجملتمع م ابلواجبات و قي - 3-5 -

 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  4
 املهامتقييم  - التقليد واحملاكاة. - ستخدم احلاسوب يف التدريس.ي - 4-1 -
 املالحظة. - التدريب  - تخدم الشبكة الدولية يف البحث.يس - 4-2 -
 املهامتقييم  - التدريب - تخدم اإلحصاء يف حساب املتوسطات.يس - 4-3 -

 
 
 
 

  
 

 (وجدت )إناملهارات النفسية احلركية 
5-1   -  

 دول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:ج .56
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 % 30 كل تدريب  البحثتقييم إنتاجهم لكل خطوة من خطوات مشروع  1

 % 10  احلضور واالنتظام 2

3 
املناقشة  مناقشة مشروع البحث

 النهائية

 60% 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . ع
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
جراءات التقويم -  في اللقاء األول. تعريف الطالب بخطة المقرر من حيث األهداف والموضوعات وا 
 تحديد أستاذ المقرر أربع ساعات أسبوعية لإلرشاد األكاديمي والساعات المكتبية، واإلعالن عنها للطالب.  -
 .هم الدراسيحل مشكالتهم وتفوقفي للطالب ومساعدتهم اإلرشاد األكاديمي تقديم أستاذ المقرر  -
 .قسماألكاديمي بالاإلرشاد لجنة تحويل بعض حاالت الطالب التي تحتاج إلى  -

 كتابة تقرير فردي ومجمع عن الطالب فيما يخص اإلرشاد األكاديمي في نهاية كل فصل دراسي.
 

 مصادر التعّلم . ع ع
 مالكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج  -4
 (م مقدمة في مناهج البحث العلمي، األردن عمانم دار دجلة.1118رحيم يونس كرو العزاوي)م 
  (م مناهج البحث العلمي دليل الطالب في كتابـة األبحـاث والرسـائل الجامعيـة، 0996عبدهللا محمد الشريف)م

 اإلسكندريةم دار اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع.
 (ـــي خفاجـــة ـــادث البحـــث العلمـــي، إســـكندريةم مكتبـــة 1111فاطمـــة عـــوض صـــابر، ميرفـــت عل م(م أســـس ومب

 ومطبعة اإلشعاع الفنية.
 م(م البحث العلمي أسسه وطريقة كتابته، القاهرةم المكتبة األكاديمية.0991صاوي محمد مبارك)محمد ال 
 (ـــدكتوراه، 0990أمـــين الســـاعاتي م(م تبســـيط كتابـــة البحـــث العلمـــي مـــن البكـــالوريوس ثـــم الماجســـتير وحتـــى ال

 القاهرةم المركز السعودي للدراسات االستراتيجية.
  في كتابة حلقة بحث جامعية، دمشقم مكتبة العصماء.بسام الصباغ)د.ت(م المنهج العلمي 
 (ممنـــــــــــــــــــــاهج البحـــــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــــــي،1100ربحـــــــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــــــدالقادر الجـــــــــــــــــــــديلي)مhttp://www.ao-
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academy.org/wesima_articles/library-20100727-2240.html 
- Burns, Anne(2009).Doing Action Research in English Language Teaching A Guide 

for Practitioners. the Taylor & Francis e-Library. 
- Jerry Wellington(2015)Educational Research Contemporary Issues and Practical 

Approaches. second edition. London: Bloomsbury Academic An imprint of 
Bloomsbury Publishing Plc. 

 )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(م. أدرج المواد المرجعية األساسية 1 

 .نسانيةجتماعية واإلللعلوم التربوية واال مجلة جامعة أم القرى  -
 .التربوي  واإلشرافمجلة الجمعية العلمية السعودية للمناهج  -
 ، السودان.معهد اللغة العربية بجامعة إفريقيا العالمية ،مجلة العربية لغير الناطقين بها -
ـــة.مجلـــة كليـــة التربيـــة  -          وآخـــرون ربحـــي مصـــطفى عليـــان  جامعـــة األزهـــر الشـــريف، القـــاهرة، جمهوريـــة مصـــر العربي

 عمان م دار صفاء للنشر.  األردن أساليب البحث العلمي، م(م1118) 
 م(م البحوث العلمية والتربوية بين النظرية والتطبيق، القاهرةم مكتبة الدار العربية للكتاب.1110حسن شحاتة) -
 /1http://www.alukah.net/Libraryط م(م قواعد أساسية في البحث العلمي،1101عيل صيني)سعيد إسما -
ه(م أسـاليب البحـث العلمـي دراسـة مفـاهيم البحـث ألخصـائي العلـوم االجتماعيـة، ترجمـة حسـن 0411أركان أونجـل) -

 ياسين ومحمد نجيب، الرياضم معهد اإلدارة العامة.
البحث العلمي في العلوم االجتماعيـة واإلنسـانية، األردن عمـانم دار الثقـة  ه(م أساليب0410فوزي غرايبة وآخرون) -

 للنشر والتوزيع.
 ه(م المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، الرياضم مكتبة العبيكان.0410صالح حمد العساف)

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 /https://www.kaica.org.saمركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية  -
 /rhttps://www.isesco.org.ma/a   إيسيسكو –سالمية للرتبية و العلوم و الثقافة إلاملنظمة ا -
 https://twitter.com/kaical1?lang=ar    حسابمركز خدمة العربية -
 http://www.thegreengate.net/mainnewsite/ar/index.php، البوابة اخلضراء لتعليم العربية لغري الناطقني هباموقع  -

 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 https://uqu.edu.sa/mmhelibaم ، والرابطموقع أستاذ المقرر على الشبكة الدولية للمعلومات -

 /http://qamoos.sakhr.comبها، والرابطم  موقع صخر لتعليم العربية لغير الناطقين -
 http://www.ea4arabic.comموقع العربية الميسرة، والرابطم   -

https://www.kaica.org.sa/
https://www.isesco.org.ma/ar/
https://twitter.com/kaical1
https://twitter.com/kaical1
http://www.thegreengate.net/mainnewsite/ar/index.php
https://uqu.edu.sa/mmheliba
http://qamoos.sakhr.com/
http://www.ea4arabic.com/
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 عروض تقديمية لمحاضرات المقرر

 المرافق المطلوبة . غ غ
بّين متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل 

 القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(م
 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(م .11

 .القاعات الدراسية 
 .معمل الوسائل وتقنيات التعليم 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(م  .10
 .الحاسب اآللي 
 .)جهاز عرض البيانات)الداتا شو 
  دراسية.سبورة ذكية لكل قاعة 
 .نقطة اتصال بالشبكة الدولية 
 مصادر أخرى )حددهام مثاًل اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(م .11
 ال يوجد  -

جراءات تطويره  . ت ت ت  تقويم المقرر الدراسي وا 
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريسم . ث ث ث
 .)التمهيد أحياًنا بأسئلة تمهيدية لتحديد مستوى الدارسين قبل بداية الدرس) تقويم تمهيدي 
  تقويم تكويني(.مهارة من مهارات البحث العلميمناقشة الطالب في كل( 
 تقويم ختامي(.مناقشة الطالب لمشاريع بحوثهم( 
 .مناقشة الطالب في فائدة المقرر وتطويره 
 عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسمماستراتيجيات أخرى لتقويم  . ج ج ج
 .المناقشات التي تجرى في مجلس القسم التي تتعلق بتطوير المقررات الدراسية 
 .مدى تحقق نتائج التعلم لدى الطالب 
  مناقشات الطالب في مشاريعهم البحثيةنتائج. 
  علــى أســتاذ المقــرر اطــالع لجامعــة، و اعلــى موقــع تاحــة للطــالب م مــن خــالل اســتبانة لمقــررلالطــالب تقيــيم

 التقويم. نتائج ذلك
 إجراءات تطوير التدريسم . ح ح ح
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 مناهج البحث العلميالمتصلة ببحوث اإلفادة من نتائج ال. 
 .استخدام التقنيات الحديثة في التدريس 
 .اإلفادة من دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة 
معايير إنجاز الطالب ) مثلم تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق من  . خ خ خ

أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريةٍّ لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع 
 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(م

 من قبل أستاذ المقرر.قويم المشاريع البحثية إعادة ت 
ف إجراءات  . د د د  التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهمصِّ
  لمقرر.لالطالب نتائج تقييم اإلفادة من 
 .اإلفادة من توصيات لجنة المناهج والخطط بالقسم 
 .التطوير المستمر من خالل المقارنة بمقررات البرامج المناظرة 
  ة بالمقررذات العالقتوظيف أحدث نتائج األبحاث العلمية. 
  اللغة العربية لغير الناطقين بها.البحث العلمي في تعليم اإلفادة من آراء الخبراء في 

 

 دكتور / إبراهيم إبراهيم محمد العطار .. اسم منسق الربانمج:

 1440-1-1 التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

  توصيف المقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 )التدريب الميداني( 

 

 

    تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في عمليةال تربيةال سم المقرر:ا       

 1502528-4-   عملي    رمز المقرر:         

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف الخبرة الميدانية

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:اسم  1/1/1440 تاريخ االعداد:
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 لغير الناطقين بها اللغة العربيةمعهد تعليم  الكلية: لغير الناطقين بها إعداد معلمي اللغة العربية القسم:

    لغير للغة العربيةالدبلوم العالي في تعليم ا اسم البرنامج: .79 الناطقين بها 

 أ. معلومات عامة عن مقرر الخبرة الميدانية:

                          تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في عمليةال تربيةال :ه. اسم مقرر الخبرة الميدانية ورمز1
 1502528-4- عملي

 ثالث ساعات معتمدة. عدد الساعات المعتمدة )إن وجد(: 2

 المستوى الثاني :السنة أو المستوى األكاديمي الذي تقدم فيه الخبرة الميدانية. 3

 :ألنشطة الخبرة الميدانية ةت المخصصاوقواأل التواريخ. 4

 أسبوًعا.                                                                      15 :التواريخأ. 

 .أسبوعيايوم واحد  :االوقاتب. 

 . أسماء وأماكن وبيانات االتصال لكافة مواقع الخبرة الميدانية:6

 
 المسؤول الشخص اسم هاالجهة وعنوان اسم

 لشخصبا االتصال بيانات

و  االكتروني)البريد  المسؤول

 الهاتف الجوال(

 أ
، معهد لغير الناطقين بها العربيةقسم تعليم اللغة 

 تعليم اللغة العربية /جامعة أم القرى/ العزيزية

 0504840403 د/ عارف شجعان

    ب

    جـ

    د

 

 ب. مخرجات التعلم:

 ستراتيجيات تدريسها.افي مجاالت التعّلم، وطرق تقييمها، و مخرجات التعلم للخبرة الميدانية
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ً ات الاستراتيجيتقييم البرنامج، وطرق و مخرجات التعلمتعمل  بشكل متناسق كوحدة  تدريس معا

ً ثابتكس توافقاً تعمترابطة،   .وتعليم الطالبتعلم لعملية  ا

ينبغي و)وهي موضحة في الجدول أدناه(؛  لتعلمللمؤهالت خمسة مجاالت لطار الوطني يتضمن اإل

ً التعلم في المجاالت األربعة األول، وقد تتطلب بعض البرامج أيض على البرامج تغطية مخرجات  ا

 حركي.-المجال النفس

في الجدول أدناه، مجاالت التعلم الخمس في اإلطار الوطني للمؤهالت، ولكل منها رقم على الجانب 

 .األيمن من الجدول

ً  تعبئته ويمكن   :لالتي وفقا

 اكتب مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس في الخانة المخصصة لكل مجال. أوالً:

وطرق  المستهدفة،اكتب استراتيجيات التدريس الداعمة والمتوافقة مع مخرجات التعلم  ثانياً:

 يمها.وتق

مها، وينبغي أن تكون يم المناسبة التي تقيس بدقة مخرجات التعلم واكتب طرق التق ثالثاً: وتقّوِّ

ً كعملية تعليم وتعلم  مخرجات التعلم واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها متناسقة وتعمل معا

 متكاملة.

ً  التعلم مخرجات   في التعلم لمجاالت وفقا

 للمؤهالت الوطني اإلطار
 التقويم طرق التدريس استراتيجيات

 المعرفة 1

 اإللقاء والمحاضرة. .وأهدافها، وأهميتها، التربية العمليةيعرف  1-1

 المناقشة والحوار. 

 التعلم التعاوني.

  تمثيل الدور.

من خالل االجتماع مع الطالب 
 ومناقشتهم.

مراجعة المشرف إعداد الطالب 
 للدروس

مهام وأدوار الطالب المعلم في التربية يذكر  
 العملية.

 صفات أداء المعلمين ذوي الخبرة.يشرح  1-2
 عناصر اإلعداد الكتابي للدرس.يعدد  1-3

 مهام الطالب في التربية العمليةيفصل  1-4
 المعرفية المهارات 2

  .التدريسيحلل مراحل  2-1

 المناقشة والحوار. 

 

 

مراجعة المشرف إعداد الطالب   يحلل أداء المدرسين.و يالحظ  2-2
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 التعلم التعاوني. كتابيًا وذهنيًا. درساً يعد  2-3

 تمثيل الدور.

    .التقليد والمحاكاة

 القدح الذهني.

 للدروس.

 يصوغ أهداف الدرس بشكل صحيح. 4-2 .طاقة المالحظة والتقويمب
 يراعي الفروق الفردية بين الطالب. 2-5
 .اصحيحً استخداًما يستخدم اللغة العربية  2-6
 يقوم أداءه التدريسي تقويمًا ذاتيًا. 2-7
 المسؤولية وتحمل الشخصية العالقات مهارات 3

ومع  عضو هيئة التدريسمع ون تعاي 3-1
 .بطريقة بناءة المشرف وزمالئه

    .التقليد والمحاكاة

 المناقشة والحوار.

 التعلم التعاوني.

 تمثيل الدور.

 

 .تقييم األدوار

 .طاقة المالحظة والتقويمب

 
 .التدريسيةالواجبات  يؤدي 3-2

 المتنوعة.تدريسية ال األنشطةيشارك في  
 العددية والمهارات التقنية والمهارات التواصل مهارات 4

 إدارة جيدة. صفيدير ال 4-1

يتعاون مع المشرفين عليه ومع زمالئه ومع 
 المتعلمين.

 التدريس المصغر.

 التقليد والمحاكاة.
 التدريب.

 التعلم التعاوني.

 القدح الذهني.

 

 .األدوارتقييم 

 .طاقة المالحظة والتقويمب
 يشارك في األنشطة التدريسية المتنوعة. 4-2
 تخدم اإلحصاء في حساب المتوسطات.يس 4-3

 حركيةية الالنفس المهارات 5

وأساليب التعليم يستخدم طرق التدريس  5-1
 واألنشطة المناسبة. 

يماءاته استخدامًا صحيحًا.  يستخدم حركاته وا 

 المصغر. التدريس

 التقليد والمحاكاة.
 حلقات النقاش.

 القدح الذهني.

 .تقييم األدوار

 .طاقة المالحظة والتقويمب

 .ينفذ الدرس تنفيذًا فعاالً  5-2

 يستخدم تقنيات التعليم بشكل سليم. 5-3
 

 :توصيف أنشطة الخبرة الميدانيةج. 

 :الرئيسة خالل الخبرة الميدانيةالطلبة ف أنشطة ص   .1

 هيئة عضو المحاضرة ينفذ ،التدريس ومهارات ومراحلها وأهدافها العملية التربية أهمية عن محاضرة المعلمون  الطالب يتلقى -

 .العملية التربية علي المشرف التدريس
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 .أسابيع ثالثة لمدة يستمر النشاط الميداني ، هذا المشرف ينفذها دراسية احصًص  الطالب ويتأمل يالحظ  -

 .الميداني والمشرف التدريس هيئة عضو مع نقاش حلقات الطالب حضري  -

 .الميداني والمشرف التدريس هيئة عضو مع نقاش حلقات في وعرضه كتابياً  درسٍّ  بإعداد طالب كل قيام -

 .التدريس هيئة وعضو  الميداني والمشرفئه زمال بحضور الفصل في أعده الذي الدرس طالب كل تنفيذ -

 .بهم الخاص دفترهم في تعليقاتهم وكتابة زميلهم أداء بمالحظة الطالب بقية قيام -

 .الطالب أداء جميعاً  مون يقوِّ  المعلمين الطالب جميع مع ذهني وقدح نقاش حلقة الميداني والمشرف التدريس هيئة عضو يعقد  -

 .السابق زميلهم مع حدث ما معهم ويتم أجنبية كلغة العربية اللغة تعليم دروس من درس تنفيذ الطالب بقية يتناوب -

 ويقدمان التدريس هيئة عضو وأحياناً  الميداني المشرف بحضور الفصول داخل الدروس بتنفيذ ذلك بعد طالب كل يقوم ثم  -

 .المعلم الطالب لهذا واإلرشاد التوجيه
 خالل الخبرة الميدانية: ةالطلب يكلّف بهاالواجبات والمشاريع والتقارير التي اذكر  .2

 .بعد فيما الستخدامها تمهيداً  التدريب قسم في المتاحة واألجهزة المعامل عن تقريراً  طالب كل يقدم أ.

 .المشاهدة فترة أثناءًرا عن مالحظاتهم تقري الطالب يقدم ب.

 وذهنيًا. كتابياً  إعداداً  أجنبية كلغة العربية اللغة تعليم في درساً  طالب كل إعداد ج.

 درس كل طالب عدًدا من الدروس.ي د.

 للحصول على تغذية راجعة من الطالب حول تجربتهم في الخبرة الميدانية؟ المتَّبعةاإلجراءات  -

ـــة العمليـــة   - ـــوم الطـــالب مقـــرر التربي مـــن خـــالل اســـتمارة موحـــدة لتقيـــيم المقـــررات موجـــودة علـــى الموقـــع الجامعـــة يق
 اإللكتروني.

الطــالب لتنـاول مشــكالتهم الخاصـة بالتربيــة العمليــة جتماًعــا مـع ا (يعقـد عضــو هيئـة التــدريس )منسـق التربيــة العمليـة -
 ومقترحات التغلب عليها.

نتائج تقويم الطالب لمقرر التربية العملية، ويعد مقترحـات لتحسـين  (منسق التربية العملية)يحلل عضو هيئة التدريس -
 تنفيذ التربية العملية في المرات القادمة. 

لية حل آ)بما في ذلك  الميدانية واتخاذ القرارات فيهاالخبرة مسؤوليات ضع الهيكل التنظيمي ل .3
 .الخالفات(

 

 عميد المعهد

 رئيس القسم

 منسق التربية العملية
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 عضو هيئة التدريس المشرف المتعاون عضو هيئة التدريس المشرف من البرنامج

 الطالب
 

 

 : مسؤولياتال

 المسؤوليات
 مسؤولية

 الطالب

 المشرف مسؤولية

 بالخبرة المكلف

 الميدانية

 الهيئة مسؤولية

 البرنامج في التعليمية

 أو القسم مسؤولية

 مجلس أو رئيسه

 الكلية

 خطيط الت

 تقديم   أ. األنشطة الطالبية

 االستشارة

 المتابعة المتابعة المتابعةو اإلعداد

 تقديم   ب. خبرات التعلم

 االستشارة

 المتابعة المتابعة المتابعةو اإلعداد

 تقديم مصادر التعلمج. 

 االستشارة

 توفيرها المتابعة والمتابعة التحديد

 تقديم د. إعداد موقع الخبرة الميدانية

 االستشارة

 الجهة مراسلة

 والمتابعة

  التنسيق المتابعة

 واإلرشاد الدعم واإلرشاد الدعم واإلرشاد الدعم التحديد هـ. تقديم الدعم واإلرشاد

 التنفيذ واإلشراف

عملية التنقل من وإلى موقع الخبرة أ. 
 الميدانية

 من والتأكد تحديدها ـــــــ

 مناسبتها

 الجهات مخاطبة ـــــــ

 بتوفيرها

 ومالحظتها تحديدها األداء إظهار اكتساب مخرجات التعلم التأكد منب.

 وتقويمها

 المتابعة والتقويم المالحظة

ج. استكمال المهام والواجبات والتقارير 
 والمشاريع المطلوبة

 ومالحظتها تحديدها التنفيذ

 وتقويمها

 المتابعة والتقويم المالحظة

 وكتابة معاينتها ـــــــ سالمة الموقع التأكد من. د

 تقريًرا

 المتابعة المتابعة
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 المتابعة والتقويم المتابعة والتقويم المتابعة  هـ. متابعة أنشطة تعلم الطالب

 الجهات مخاطبة المتابعة التحديد ـــــــ ح. توفير مصادر التعلم

 بتوفيرها

ط. الشؤون اإلدارية )الحضور 
 واالنصراف(

 العام إشراف المتابعة المتابعة الحضور

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ي. مسؤوليات أخرى

 يموالتق

 العام اإلشراف التقويم والتقويم التحديد األداء أ. مخرجات تعلم الطالب

 العام اإلشراف التقويم والتقويم التحديد األداء الخبرة الميدانية ب.

ج. عضو هيئة التدريس المكلف بالتدريب 
 الميداني

 حسن

 التعامل
 العام اإلشراف والتقويم المساعدة والتقويم المساعدة

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ د. أعضاء هيئة تدريس آخرون في البرنامج

 وإعداد التقويم التقويم الخبرة الميدانيةهـ. موقع 

 تقرير
 التقارير تحليل تقرير وإعداد التقويم

 القرار واتخاذ

 وإعداد التقويم التقويم و. مصادر التعلم

 تقرير
 التقارير تحليل تقرير وإعداد التقويم

 القرار واتخاذ
 إجراءات تقويم الطالب: اشرحب. 

للطالب محاضرة تتناول تعريف التربية العملية وأهدافها ومراحلها، ويوفرها  (التربية العمليةمنسق )يعد عضو هيئة التدريس  -
 .تعاونينألعضاء هيئة التدريس المو  المعلمين

عد عضو هيئة التدريس منسق التربية العملية بطاقة تقويم أداء الطالب المعلمين، ويوفرها للطالب وأعضاء هيئة التدريس ي -
 .تعاونينالم

أعدها عضو هيئة المالحظة التي المشرف الميداني أداء الطالب المعلم من خالل تطبيق بطاقة عضو هيئة التدريس و م قوُّ ي -
 التدريس منسق التربية العملية.

 تجمع درجة تقييم الطالب من عضو هيئة التدريس إلى درجة عضو هيئة التدريس المتعاون، وترصد في كشوف الرصد. -
 

المشرف على الخبرة الميدانية مع أعضاء عند اشتراك : في االختالفات بين التقويماتالبت ج. وّضح آلية 

 :سؤولية تقويم الطالبمفي هيئة تدريس آخرين 

ذلك  أسباب نويتناوالمع المشرف الميداني  المشرف دريسيصل إلى درجة التناقض يجتمع عضو هيئة التاختالف إن كان هناك  -
ال االختالف وصواًل إلى   رصدت الدرجة كما هي.حل وا 
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 د. التخطيط واإلعداد:

 . تحديد الموقع الميداني:1

 المعامل، التجهيزات، معلومات، تقنية)توفر موقع الخبرة الميدانية  متطلبات

 (... ألخالعيادات التعلم، مصادر السكن، ،القاعات

 الخاصة لمحّكاتا

 التخصصات في المرضى مع بالتعامل الخاصة الملكات :)مثل

 (... ألخالتدريب محل بالمؤسسة خاصة محكات أو الطبية،

  الفصول الدراسية. . أ

  معمل اللغة..ب

  معمل الوسائل التعليمية. .ج

  أجهزة عرض البيانات)الداتا شو(..د

 .مواقع الخبرة الميدانية المناسبةتحديد التخاذ القرار بشأن المتبعة  اإلجراءات وضح

البرنامج الذي تقدم فيه مقرر التربية العملية يهدف تخريج معلمين للغة العربية لغير الناطقين بها؛ فالمكان المناسب نظًرا ألن  -
 لتدريب الطالب هو قسم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وهو أحد أقسام معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

 

 الميدانيين: . تحديد األساتذة والمشرفين2

 التدريب المطلوب المسؤوليات المؤهالت

في مناهج وطرق   هالدكتورا . أ
 تعليم اللغة العربية

توجيه ومساعدة وتقييم الطالب 

 المعلمين

ورشة عمل يعقدها لهم منسق 

 التربية العملية

الماجستير في مناهج وطرق   . ب
 تعليم اللغة العربية

توجيه ومساعدة وتقييم الطالب 

 المعلمين

ورشة عمل يعقدها لهم منسق 

 التربية العملية

 المناسبين: الميدانيين أعضاء هيئة التدريس والمشرفينتحديد التخاذ القرار بشأن المتبعة  اإلجراءات

المناسب لتدريب الطالب نظًرا ألن البرنامج الذي تقدم فيه مقرر التربية العملية يهدف تخريج معلمين للغة العربية لغير الناطقين بها؛ ؛ فالمكان 
 هو قسم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وهو أحد أقسام معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
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 . تحديد الطالب:3

 متطلبات خاصة للتدريب متطلبات االختبارات المتطلبات السابقة

دراسة مقرري طرق تعليم اللغة  . أ
بها/ العربية لغير الناطقين 

وتقنيات تعليم اللغة العربية لغير 
 الناطقين بها

تزويد الطالب بمحاضرة عن التربية 

 العملية، وبطاقة المالحظة والتقويم.
 

   .ب

 ما إذا كان الطالب مؤهالً لاللتحاق بالخبرة الميدانية؟تحديد التخاذ القرار بشأن المتبعة  اإلجراءات

 وصول الطالب إلى المستوى الثاني. -
 

 :إدارة السالمة و المخاطر. 4

 متطلبات التدريب للسالمة تدابير السالمة المتخذة المخاطر المحتملة متطلبات  األمان

 وضع خطة إخالء وضع خطة إخالء الحريق خطة الطوارئ - أ

 توفير أجهزة اإلطفاء توفير أجهزة اإلطفاء الحريق أجهزة اإلطفاء - ب

الطالب على خطط تدريب  الحريق أجهزة اإلنذار المبكر..ج - ت

 اإلخالء

 تدريب الطالب على خطط اإلخالء

    .د - ث

 :مخاطرالالتخاذ القرار بشأن تأمين الحماية وتقليل المتبعة  اإلجراءات

إلــى ضــرورة االلتــزام بقواعــد الســالمة العامــة أثنــاء تواجــدهم فــي قســم التــدريب. كــذلك إلــى ضــرورة  التربيــة العمليــة يــتم تنبيــه طــالب -
التعامــل اإلنســاني مــع المتعلمــين وعــدم فعــل أي شــيء قــد يعرضــهم للخطــر أو الضــرر، وضــرورة الرجــوع إلــى المشــرف الميــداني أو 

التعامل مع المتعلمين، وتوضع هذه التنبيهات في المنشور  عضو هيئة التدريس المشرف في كل أمر يحتاج إلى المشورة في كيفية
 الورقي السابق ذكره.

إذا كان كل من المشرف الميداني وعضو هيئة التدريس من المؤسسة التعليمية  .حل االختالفات في التقييم .5
 في التقييم؟ اختالفاتت المتبعة لحل أي اءاجريتشاركان في مسؤولية تقييم الطلبة، فما هي اإل

ذلـك  أسـباب نويتنـاوالمـع المشـرف الميـداني  المشـرف يصل إلى درجة التناقض يجتمع عضو هيئة التدريساختالف إن كان هناك  -
ال رصدت الدرجة كما هي.االختالف وصواًل إلى   حل وا 

 هـ. تقويم الخبرة الميدانية:

 من قبل كل من:و توصيات التحسين أنشطة الخبرة الميدانية إجراءات تقويم  وصف .1



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

224 

 

 أ. الطالب: 

ف إجراءات التقويم:  ص 

 من خالل استمارة موحدة لتقييم المقررات موجودة على الموقع الجامعة اإللكتروني.يقوم الطالب مقرر التربية العملية   -
 التي أعدها منسق التربية العملية. استطالع آراء الطالب في التربية العملية من خالل تطبيق استمارة تقويم التربية العملية -
جتماًعا مع الطالب لتناول مشكالتهم الخاصة بالتربية العمليـة ومقترحـات التغلـب ا (يعقد عضو هيئة التدريس )منسق التربية العملية -

 عليها.
حـات لتحسـين تنفيـذ التربيـة نتـائج تقـويم الطـالب لمقـرر التربيـة العمليـة، ويعـد مقتر  (منسـق التربيـة العمليـة)يحلل عضو هيئة التـدريس -

 العملية في المرات القادمة. 
 ي:الطاقم اإلشرافي الميدانب. 

 صف إجراءات التقويم:

جتمــاع الموســع االمنســق التربيــة العمليـة ورئــيس القســم خــالل المشــرف الميــداني مالحظاتــه حــول التربيـة العمليــة ويناقشــها مــع كتـب ي -
 .نهاية الفصل الدراسي

 في المؤسسة التعليمية:الطاقم اإلشرافي من أعضاء هيئة التدريس ج. 

 :صف إجراءات التقويم

منسق التربية العملية ورئـيس يدون عضو هيئة التدريس مالحظاته على التربية العملية طوال الفصل الدراسي ويجمعها ويناقشها مع  -
ســق التربيــة العمليــة، وعضــو هيئــة التــدريس المشــرف الميــداني القسـم خــالل االجتمــاع الموســع نهايــة الفصــل الدراســي والــذي يضــم من

 .ورئيس مجلس القسم، وممثلين عن طالب التربية العملية
 (:وغيرهم ،م المستقلوّ ، المق ، الجهات المتعاونةجهات أخرى )الخريجوند.  

 صف إجراءات التقويم:

 كل من له عالقة بتنفيذ التربية العملية إلى االجتماع الموسع ويعرض ما لديه من رؤى لتطوير التربية العملية. يدعى -
  

 دكتور / إبراهيم إبراهيم محمد العطار                     اسم منسق البرنامج:
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