
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3صرف  المقرر:اسم 

 ٢-٦٨٠١3٤٦ المقرر:رمز 
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

السنة :  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 المستوى الرابع –الثانية 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 2صرف 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ) ساعتان( 2 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

 ساعتان محاضرات 1

 ـــ إستوديوأو معمل  2

 ـــ إضافيةدروس  3

 يوجد ال تذكر()ى أخر 4

 ساعة30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعة اسبوعيا ساعات االستذكار 1

 ساعة اسبوعيا الواجبات 2

 ساعة اسبوعيا المكتبة 3

 ـــ المشاريع /إعداد البحوث 4

 ـــ ()تذكرأخرى  5

 ساعة 45 اإلجمالي 
 ات االسهتذكار،، ويشهمل لله : جميهع أنشهطة الهتعلم، مثهل: سهاعللمقهررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسههم فهي تحقيهق مخرجهات الهتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 تدريب الطالب على التحليل الصرفي السليم , وتعميق فهمهم للقواعد الصرفية -
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 الطالب العلمية من فن الصرف زيادة حصيلة -

 تمكين الطالب من دراسة القواعد الصرفية في كتب التراث -

 الكلمة, وربطه بدالالتها المختلفةتدريب الطالب على طريقة اشتقاق  -
 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  ان يوضح الطالب طريقة تثنية االسم وجمعه 1.1

  ان يذكر الطالب اوزان جموع القلة 1.2

  ان يسرد الطالب اوزان جموع الكثرة 1.3

  ان يشرح الطالب طريقة تصغير االسم ...1

  المهارات 2

  ان يمثل الطالب لجمع المذكر السالم , وجمع المؤنث السالم 2.1

  ان يستنبط الطالب جموع التكسير من قطعة معطاة 2.2

  ان ينسب الطالب ال مجموعة من الكلمات المعطاة 2.3

  من اعالل وابدال ان يحلل الطالب كلمات معطاة لبيان ما دخلها ...2

  الكفاءات 3

  التثنية والجمع :اش مع زمالئه حولقأن يدير الطالب حلقة ن 3.1

  : النسب في العربيةأن يشارك الطالب مع زمالئه في ندوة حول 3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 التثنية 1

 2 جمع المذكر السالم 2

 2 السالم جمع المؤنث 3

 4 التصغير  4

 4 النسب 5

 4 االعالل االبدال  .....

 12 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

 التقويم المستمر المحاضرة وااللتقاء . طريقة تثنية االسم وجمعهان يوضح الطالب  1.1

 االختبارات الشفوية شرائح عرض بوربوينت ان يذكر الطالب اوزان جموع القلة التقويم المستمر 1.2

 ان يسرد الطالب اوزان جموع الكثرة …
االختباااااااارات التحريريااااااااة  الحوار والمناقشة .

 )مقالية وموضوعية(.

 المهارات 2.0

2.1 
ان يمثااال الطالاااب لجماااع الماااذكر الساااالم , وجماااع 

 المؤنث السالم
 التقويم المستمر المحاضرة.

 االختبارات الشفوية. المناقشة. ان يستنبط الطالب جموع التكسير من قطعة معطاة 2.2

 العصف الذهني ان ينسب الطالب ال مجموعة من الكلمات المعطاة …
االختباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارات 
التحريرية)مقالياااااااااااااااااااااااااااة 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 (ةوموضوعي

 الكفاءات 3.0

3.1 
 :اش ماااع زمالئااه حاااولقااأن ياادير الطالااب حلقاااة ن

 التثنية والجمع

المجموعااات الصااغيرة داخاال 
 القاعة أثناء حل التمارين

 تقويم األقران

3.2 
: أن يشااارك الطالاااب مااع زمالئاااه فااي نااادوة حاااول

 النسب في العربية
 بطاقات المالحظة الواجباتالبحوث 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   كتابة بحث أو تقرير 3

 %60 الخامس عشر النهائياالختبار  4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 البخاص لكل طاللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
   أسبوع(. ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
 

 الساعات المكتبية مكتوبة أمام حجرة األساتذة الستقبال الطالب, وتقديم الدعم واإلرشاد والتوجيه
 

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

 للمقرر المرجع الرئيس

 يمةفي تصريف األفعال , تاليف الدكتور : محمد عبدالخالق عضالمغني   -

 شذا العرف في فن الصرف , تاليف : الشيخ احمد الحمالوي -

ذ تهذيب التوضيح , تاليف االستاذذ: احمد مصطفى المرافي , واألستا -
 محمد سالم علي 

 المستقصى في علم التصريف , تاليف : د. عبداللطيف الخطيب -
 
 

 المساندةالمراجع 

 يلتزم العضو في تدريسه لهذه الموضوعات بأحد الكتابين التاليين: -

 لتطبيق الصرفي , تاليف : د. عبده الراجحيا -1 -

 ختصرالخطيب في علم التصريف , تاليف: د. عبداللطيف محمد الخطيبم -2

 اإللكترونيةالمصادر 

 موقع مكتبة الملك عبدهللا بجامعة أم القرى. -

 بالجامعات السعودية خاصة والعربية عامة.مواقع المكتبات  -

 موقع مكتبة المصطفى صلى هللا عليه وسلم اإللكترونية. -

 موقع شبكة الفصيح لعلوم العربية. -

 موقع شبكة األلوكة -

 موقع الشنكبوتية . -

 موقع األستاذ الدكتور محمد سعيد ربيع الغامدي

  ىأخر
 قرص صلب)هارد دسك( الجامع الكبير للتراث. -

 يةاألسطوانات الخاصة بعلوم العربية ومراجعها المعتمدة من المراكز البحث
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 رض.قاعة مجهزة بتقنيات الع -
 العمل.طاوالت مستديرة لفرق  -
 سبورة ذكية -     

 

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

 جهاز حاسب آلي -

 طابعة ليزر. -

 إنترنت -
 

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشرة الطالب فعالية التدريس 

 غير مباشرة هيئة التدريسأعضاء  عملية التدريس

 غير مباشرة هيئة التدريسأعضاء  تطوير التدريس

 مباشرة  هيئة التدريسأعضاء  إنجاز الطالب

 مباشرة  أعضاء هيئة التدريس فعالية  المقرر الدراسي

 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 

 


