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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 45 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √ إجباري  ب.

 1440    يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة   . 3

 المستوى السادس

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 5نحو 

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

  45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر(ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

  ساعات االستذكار 1

  الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر(أخرى  5

  اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب
 وصف العام للمقرر:ال .1

 الطالبة مقررات المنهج.ميز أن ت .2

 .م الطالبة اللسان العربيقو  أن ت .3

 التقنية الحديثة. أن تستخدم الطالبة .4

 .أن تعمل الطالبة بروح الفريق والتعلم الذات .5

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

والتحذير  ،اصواالختص ،والنداء ،والبدل ،والعطف ،والتوكيد ،والنعت ،أن تدرس الطالبة أفعال المدح والذم، وأفعل التفضيل
 وأسماء األفعال واألصوات. ،واإلغراء

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1.1 .أن تعرف الطالبة أحكام أفعال المدح والذم 1.1

 1.2 .للتفضيلأن تسرد الطالبة شروط صوغ الفعل المستخدم  1.2

 1.3 .أن تعرف الطالبة أحكام التوابع 1.3

 1.4 .أن توضح الطالبة حاالت المنادى وأنواعه 1.4

 1.5  .أن تفسر الطالبة المقصود بأسلوب االختصاص 1.5

 1.6 أن تحدد الطالبة الفرق بين التحذير واإلغراء . 1.6

  المهارات 2

 2.1 والذم .أن تعرف الطالبة أفعال المدح  2.1

 2.2 .تميز الطالبة بين أنواع التوابع األربعة )النعت ، والتوكيد، والعطف ، والبدل (أن  2.2

 2.3 أن تستنتج الطالبة الحاالت اإلعرابية للمنادى . 2.3

 2.4 أن تمثل الطالبة ألسلوب االختصاص. 2.4

 2.5 أن تقارن الطالبة بين أسماء األفعال واألصوات . 2.5

 2.6 أن تستنبط الطالبة الفرق بين أسماء األصوات واألفعال . 2.6

  الكفاءات 3

 3.1 ث.من أعمال وحبو  اكلَّف هبا تماملسؤولية كاملة عن  ةالطالبمل حت 3.1

 3.2 .املشكالتاآلخرين عند معاجلة القضااي و  وبنَـّاء معتعاون بشكل كامٍل ال 3.2

 3.3 مهارات القيادة كلما دعت احلاجة.  إبداء 3.3

 3.4 تصرف بطرق حتفز فعالية اجملموعة ككل يف املواقف اجلماعية.ال 3.4

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 أفعال المدح والذم 1

 3 أفعل التفضيل 2

 6 النعت 3

 3 التوكيد 4

 6 العطف 5

 3 البدل 7

 9 وتوابعهالنداء  8

 3 االختصاص  8

 3 التحذير واإلغراء 10
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 3 أسماء األفعال واألصوات 11

 45 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 التقويم المستمر المحاضرة وااللقاء أن تعرف الطالبة أحكام أفعال المدح والذم 1.1

1.2 
أن تسرد الطالبة شروط صوغ الفعل المستخدم 

 للتفضيل

 االختبارات الشفوية شرائح عرض بوربوينت 

1-3 
االختبارات التحريرية  الحوار والمناقشة  أن تعرف الطالبة أحكام التوابع

 وموضوعية( مقالية)

1-4 
قصاصات ورقية لألمثلة  أن توضح الطالبة حاالت المنادى وأنواعه

 والتمارين

إعداد التقارير والواجبات 
 المنزلية

  زيارة مواقع االنترنت أن تفسر الطالبة المقصود بأسلوب االختصاص  1-5

   أن تحدد الطالبة الفرق بين التحذير واإلغراء . 1-6
 المهارات 2.0

 يم المستمر.التقو المحاضرة أن تعرف الطالبة أفعال المدح والذم . 2.1

2.2 
ت ، تميز الطالبة بين أنواع التوابع األربعة )النعأن 

 والتوكيد، والعطف ، والبدل (.

 االختبارات الشفوية المناقشة

 االختبارات التحريرية  العصف الذهني أن تستنتج الطالبة الحاالت اإلعرابية للمنادى . 2.3

إعداد التقارير والواجبات  أوراق العمل أن تمثل الطالبة ألسلوب االختصاص. 2.4
 أن تقارن الطالبة بين أسماء األفعال واألصوات . 2.5 المنزلية.

2.6 
أن تستنبط الطالبة الفرق بين أسماء األصوات 

 واألفعال .

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3.1 
أن تدير الطالبة حلقة نقاش مع زميالتها حول 

 أفعال المدح والذم.

المجموعات الصغيرة داخل 
 القاعة أثناء حل التمارين

تقويم األقران، وبطاقات 
 المالحظة. 

3.2 
في ندوة حول  أن تشارك الطالبة مع زميالتها

 التوابع وأحكامها.

البحوث الجماعية والواجبات 
 وتعلم األقران ،

تقويم اإلسهامات الفردية في 
 التكليفات الجماعية.

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر  التقويم المستمر + واجبات صغيرة  1

 %20 التاسع اختبار نصفي 2

 %10 الثاني عشر تقريركتابة بحث أو  3

 %60 السادس عشر االختبار النهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 
 توجيهواإلرشاد والالساعات المكتبية مكتوبة أمام حجرة األستاذات الستقبال الطالبات، وتقديم الدعم  -

 من خالل: ةيتم تقديم االستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب -

 )ساعتان في األسبوع(. أوقات الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس  -

لكتروني إلخالل الموقع ا الرسمي منالتواصل مع عضو هيئة التدريس خارج أوقات الدوام على  تشجيع الطالبات -
 ه .الخاص ب
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 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 حسن.عباس  تأليف: الوافي،النحو  -

 

 المساندةالمراجع 

 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . –حاشية الخضري على شرح ابن عقيل  -

 تسهيل شرح ابن عقيل ، تأليف : أ.د. حسن عبدالجليل يوسف . -

 .أ. د. عبدالرحمن محمد إسماعيل  تأليف: عقيل،العذب السلسبيل بتيسير شرح ابن  -

كتاب  إعراب الشواهد القرآنية واألحاديث الشريفة وأقوال الصحابة رضي هللا عنهم في -
 أ.د. رياض حسن الخوام . تأليف: عقيل،شرح ابن 

عال سالم ف : د. عبدالتدريبات نحوية لغوية في ظالل النصوص القرآنية واألدبية ، تألي  -
 مكرم .

 صلوح طيب ، و د. سعد عبدالعزيز مالتدريب اللغوي ، تأليف : د. عبداللطيف محمد الخ -

 اإللكترونيةالمصادر 

 بجامعة أم القرى. عبد هللاموقع مكتبة الملك 
 والعربية عامة. خاصةاقع المكتبات بالجامعات السعودية مو -
 ى هللا عليه وسلم اإللكترونية .موقع مكتبة المصطفى صل -
 موقع شبكة الفصيح لعلوم العربية . -
 موقع شبكة األلوكة. -
 موقع الشنكبوتية . -
 عيد ربيع الغامدي .موقع األستاذ الدكتور محمد س -
 

  ىأخر

 توضيح النحو : ) شرح ابن عقيل ، وربطه باألساليب الحديثة والتطبيق(. -

 .العربية ، تأليف د. عبداللطيف محمد الخطيب ، و د. سعد عبدالعزيز مصلوح نحو  -

 من المجالت التي يُوصى بها : -
لمراكز والجامعات السعودية والعربية ، ومجالت اى مجلة اللغة العربية في جامعة أم القر

 البحثية المعتمدة .

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعة مجهزة بتقنيات العرض . -
 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

استبانة توزع على الطالبات لتقييم  -
المقرر ويتم توزيعها في نهاية 

 الفصل.
 مباشر     أستاك المقرر

 مباشر  حلقة نقاش مع زميالت القسم. -
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

التواصل مع األقسام المناظرة  -
 بالجامعات السعودية والعربية.

 غير مباشر     

للتقويم االستفادة من الهيئة الوطنية  -
واالعتماد األكاديمي، وطلب 

 زيارتها.
 غير مباشر    

 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل )مرل. فاعلية التدريسمجاالت التقويم 

 تحديدها(تم يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 
 

 


