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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  2المعتمدةالساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري -  إجباري ب.

 المستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 (اولالسنه األولى )مستوى 

 

 ر ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقر4

 

 

  ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %066 45 المحاضرات التقليدية 1

  ال يوجد التعليم المدمج  2

  ال يوجد  اإللكترونيالتعليم  3

  ال يوجد  عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

 33 محاضرات 1

 ال ينطبق إستوديوأو معمل  2

 ال ينطبق إضافيةدروس  3

 ال ينطبق تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

  ساعات االستذكار 1

  الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

  اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

 

 التحرير المختلفة  كالمقالة ، والمعروض ، والتلخيص ضروب فنأن يسيطر الطالب على  
  6وال تقرير           

 

 وأثرها في توصيل المعنى ، والتعبير عن  6أن يتعرف  الطالب عالمات الترقيم المختلفة   
 االنفعاالتبعض        
    
  6الطالب صعوبات الرسم الكتابي وتطبيقاتها المختلفة   أن يتعرف   
 

  
 
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 6ــ أن يسيطر الطالب على مهارات الربط بين المفردات والجمل والتراكيب اللغوية0

. 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 والبالغه الفصاحةان تعرف الطالبه  1.1
 

131 

 132 ان تعدد الطالبه افسام البالغه الثالثه 1.2

 133 ان تعرف الطالبه علم المعاني 1.3

 134 والمقاربةأان تعدد الطالبه أفعال الشروع  ...1

  المهارات 2

 ان تميز الطالبه بين اقسام البالغه الثالثه 2.1
 

231 

 232 تفرق الطالبه بين االسناد الخبري واالنشائي  .ان  2.2

 233 والمقاربةالشروع  ألفعالان تمثل الطالبه  2.3

 234 وخبر كان واخواتها . المبتدأأن تقارن الطالبه بين خبر  ...2

  الكفاءات 3

 ليس .أن تدير الطالبة حلقة نقاش مع زميالتها حول اقسام البالغه. 3.1

 
 

331 

 تنشىء الطالبة مجموعة تواصل مع طالبات مجموعتها حول التكليفات الجماعية. 3.2
 

332 

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
 عالهمزة في أول الكلمة همزتا الوصل والقط
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 6 .الهمزة المتوسطة 2

 2 الهمزة المتطرفة 3

 8 وطرفااأللف اللينة وسطا  4

 4 الحروف التي تلفظ وال تكتب 5

..... 

 القمريةالالم الالم الشمسية و

 المبسوطةالتاء التاء المربوطة و

 عالمات الترقيم: أهميتها واستعماالتها

   المقالة: تعريفها وأنواعها وأجزاؤها

 الرسالة اإلدارية: تعريفها وكتابتها

 التلخيص: تعريفه وأهميته

 تعريفه وأنواعهالتقرير : 
-  

 

 33 المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

اإلمالئي  كيفية الرسميتعرف الطالب ان 
الصحيح وفق الضوابط الشائعة والمتعارف 

 عليها 
        

 التقويم المستمر المحاضرة وااللقاء

1.2 
أن الرسم اإلمالئي جهد  يفهم الطالبأن 

 م  خلفه علماء العربية   علمي ضخ
 االختبارات الشفوية شرائح عرض بوربوينت

… 

الرسم  االرتباط بينأن يتعرف الطالب    -
    6اإلمالئي وقواعد النحو العربي

 

أن يفررق الطالررب برين الحررروف التري تكتررب 
 وال تنطق والتي تنطق وال تكتب  

قصاصرررررات ورقيرررررة ل مثلرررررة 
 والتمارين

إعرررداد التقرررارير والواجبرررات 
 المنزلية

 المهارات 2.0

 ن يعدد الطالب عالمات الترقيم   2.1
المجموعررات الصرررغيرة داخرررل 

 أثناء حل التمارينالقاعة 

تقرررويم األقرررران ، وبطاقرررات 
 المالحظة

 أن يكتب الطالب مقاال صحيحا 2.2
البحرروا الجماعيررة والواجبررات 

 ، وتعلم األقران

تقويم اإلسهامات الفردية في 
 التكليفات الجماعية

…    

 الكفاءات 3.0

3.1 
 أن يدير الطالب حلقة نفاش مع زمالئه حول : كتابة تقرير لموضوع معين .  

 أن يشارك الطالب مع زمالئه في ندوة حول :كيفية كتابة المقال والتقرير ملتزمين فيه القواعد اإلمالئية .  
 

المجموعرررات الصرررغيرة علرررى 
 االنترنت

 األسئلة الشفوية والتحريرية

3.2 
 البحث على النت للحصول علىمعلومات حول أحد مواضيع المقرريستخدم الطالب محرك 

 ينشئ الطالب مجموعة تواصل مع طالب مجموعته حول التكليفات الجماعية.
 

واجبررات تتطلررب البحررا علررى 
شررربكة االنترنرررت ـ المناقشرررة 

 والحوار

تقرررويم األقرررران ـ وبطاقرررات 
 المالحظة

… 
ينشئئئئئ الطالئئئئب مجموعئئئئة تواصئئئئل مئئئئع طئئئئالب 

 .حول التكليفات الجماعية.مجموعته 

المجموعرررات الصرررغيرة علرررى 
 االنترنت

 األسئلة الشفوية والتحريرية
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %06 مستمر التقويم المستمر + واجبات صغيرة 1

 %06 التاسع اختبار نصفي  2

 %06 الثاني عشر كتابة  بحث  3

 %06 السادس عشر االختبار النهائي 4

5    

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

الستقبال الطالبات، وتقديم الدعم واإلرشاد الساعات المكتبية مكتوبة أمام حجرة األستاذات 
 والتوجيه

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 .6أــ  دليل اإلمالء وقواعد الكتابة العربية   ــ فتحي الخولي

 

 المساندةالمراجع 
  6أــ  دليل اإلمالء وقواعد الكتابة العربية   ــ فتحي الخولي  

 ب ـــ قواعد اإلمالء ـــ عبد السالم هارون   

 اإللكترونيةالمصادر 

 موقع مكتبة الملك عبدالله بجامعة أم القرى. - -

 مواقع المكتبات بالجامعات السعودية خاصة والعربية عامة. -

 عليه وسلم اإللكترونية.موقع مكتبة المصطفى صلى الله  -

 موقع شبكة الفصيح لعلوم العربية. -

 موقع شبكة األلوكة . -

 موقع الشنكبوتية . -

 موقع األستاذ الدكتور محمد سعيد ربيع الغامدي . -
 

  ىأخر

 قرص صلب ) هارد دسك ( الجامع الكبير للتراا .
البحثية األسطوانات الخاصة بعلوم العربية ومراجعها المعتمدة من المراكز  -
. 
 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 قاعة مجهزة بتقنيات العرض . -

 طاوالت مستديرة لفرق العمل . -
 

 سبورة لكيه التقنية التجهيزات
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 متطلبات المقرر العناصر

 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 جهاز حاسب آلي . -

 طابعة ليزر . -

 انترنت

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطالبات                 التغذية الراجعة من حيث جودة التدريس 
 اسرررتبانة تررروزع علرررى الطالبرررات لتقيررريم
 المقرر ويتم توزيعها في نهاية الفصل

 

 استراتيجيات وطرق التدريس
 القسم.حلقة نقاش مع زميالت  أعضاء القسم

 أعضاء تدريس المقرر االستراتيجيات 
التواصررررررل مررررررع األقسررررررام المنرررررراظرة 

 بالجامعات السعودية والعربية

 الوطنيه  الهيئة استراتيجيات تدريس المادة
االسرررتفادة مرررن الهيئرررة الوطنيرررة للتقرررويم 

 وطلب زيارتها األكاديمي،واالعتماد 

 لالعتماد الوطنية الهيئة تطوير طرق تدريس  المقرر
ورش عمرررل ألعضررراء هيئرررة التررردريس 

 حول االستراتيجيات الحديثة للتدرس

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  الجلسةتاريخ 

 


