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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 3المعتمدة:

 

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري -  إجباري ب.

 المستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 (اول السنه 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

 %011 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

 ساعات االتصال

 45 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

 ــ أن يسيطر الطالب على قواعد النحو وتكون سلسة االستخدام.3
    

    
 أن  يتعرف  الطالب على الصعوبات النحوية وتطبيقاتها.

 

  
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

أن يتعرف  الطالب على أثر عالمات اإلعراب في فهم المعنى، وكيف يصونوا لسانهم وأقالمهم من  
 الخطأ النحوي.

   
 

. 
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 أن يذكر الطالب أقسام الكلمة والمعرب والمبني , وأقسام المعرفة  1.1

        
 

101 

 أن يعدد الطالب المعربات مع بيان عالمة إعراب كل منها . 1.2

 

102 

1.3  
 الطالب للمعربأن يمثل 

103 

1...  104 

  المهارات 2

 أن يعدد الطالب أنواع المبني 2.1
 

201 

 أن يتعرف الطالب عالمات إعراب المعربات   2.2

 

202 

 203 ان يستنتج الطالب مالفرق بين المعرب والمبني   2.3

 204 ان يوظف الطالب معرفته المكتسبة في كتابة أمثلة على المعرب والمبني   ...2

  الكفاءات 3

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

 
 

301 

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

302 

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م
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1 
  الكالم وما يتألف منه

 
3 

 3 المعرب والمبني 2

 3 تعريف المعرب 3

 3 أنواع االعراب 4

 3 تعريف البناء 5

..... 

 أنواانواع  المعربالالم 

 المبني من االسماءالتاء 

 المبني من األفعال عالمات 

   النكره والمعرفه المقالة: 

 أنواع المعرفه الرسالة 

 الضمير التلخيص

  العلمالتقرير : 
 اسم اإلشارة  -

24 

 30 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 

أن يذكر الطالب أقسام الكلمة والمعرب 
 والمبني , وأقسام المعرفة 

        

 التقويم المستمر المحاضرة وااللقاء

1.2 

أن يعدد الطالب المعربات مع بيان عالمة -
 إعراب كل منها .

 

 االختبارات الشفوية شرائح عرض بوربوينت

… 
  

 أن يمثل الطالب للمعرب

ورقياااااة ل م لاااااة قصاصاااااات 
 والتمارين

إعاااداد التقاااارير والواجباااات 
 المنزلية

 المهارات 2.0

 أن يعدد الطالب أنواع المبني 2.1
المجموعااات الصاااغيرة داخااال 

 القاعة أ ناء حل التمارين

تقاااويم ااقاااران , وبطاقاااات 
 المالحظة

2.2 

أن يتعرف الطالب عالمات إعراب 
 المعربات  

 ان يستنتج الطالب مالفرق بين المعرب والمبني  

البحااوا الجماعيااة والواجبااات 
 , وتعلم ااقران

تقويم اإلسهامات الفردية في 
 التكليفات الجماعية

… 
ان يوظفففف الطالفففب معرفتفففه المكتسفففبة ففففي كتابفففة 

 أمثلة على المعرب والمبني  
  

 الكفاءات 3.0

3.1 
 تقرير لموضوع معين .  أن يدير الطالب حلقة نفاش مع زمالئه حول : تقسيم المعرب والمبني 

 كتابة المقال والتقرير ملتزمين.  يستخدم الطالب محرك البحث على النت للحصول علىمعلومات حول أحد مواضيع المقرر 
 

المجموعاااات الصاااغيرة علاااى 
 االنترنت

 ااسئلة الشفوية والتحريرية

3.2 
 يستخدم الطالب محرك البحث على النت للحصول علىمعلومات حول أحد مواضيع المقرر

 ينشئ الطالب مجموعة تواصل مع طالب مجموعته حول التكليفات الجماعية.
 

واجبااات تتطلااب البحااا علااى 
شااابكة االنترنااات ـ المناقشاااة 

 والحوار

تقاااويم ااقاااران ـ وبطاقاااات 
 المالحظة

… 
تواصففففل مففففع طففففالب ينشففففئ الطالففففب مجموعففففة 

 .مجموعته حول التكليفات الجماعية.

المجموعاااات الصاااغيرة علاااى 
 االنترنت

 ااسئلة الشفوية والتحريرية
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %01 مستمر التقويم المستمر + واجبات صغيرة 1

 %01 التاسع اختبار نصفي  2

 %01 الثاني عشر كتابة  بحث  3

 %31 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 

مكتوبة أمام حجرة ااستاذات الستقبال الطالبات, وتقديم الدعم واإلرشاد الساعات المكتبية 
 والتوجيه

 

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

 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .  
 أــ  النحو الوافي لعياس حسن.   
 حاشية الخضري على شرح ابن عقيل.ب ـــ   

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 موقع مكتبة الملك عبدالله بجامعة أم القرى. - -

 مواقع المكتبات بالجامعات السعودية خاصة والعربية عامة. -

 موقع مكتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم اإللكترونية. -

 الفصيح لعلوم العربية.موقع شبكة  -

 موقع شبكة االوكة . -

 موقع الشنكبوتية . -

 موقع ااستاذ الدكتور محمد سعيد ربيع الغامدي . -
 

  ىأخر

 قرص صلب ) هارد دسك ( الجامع الكبير للتراا .
ااسطوانات الخاصة بعلوم العربية ومراجعها المعتمدة من المراكز البح ية  -
. 
 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 قاعة مجهزة بتقنيات العرض . -

 طاوالت مستديرة لفرق العمل . -
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 متطلبات المقرر العناصر

 

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

 سبورة لكيه

 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 
اساااتبانة تاااوزع علاااى الطالباااات لتقيااايم 
 المقرر ويتم توزيعها في نهاية الفصل

 

 استراتيجيات وطرق التدريس
 القسم.حلقة نقاش مع زميالت  أعضاء القسم

 أعضاء تدريس المقرر االستراتيجيات 
التواصاااااال مااااااع ااقسااااااام المناااااااظرة 

 بالجامعات السعودية والعربية

 الوطنيه  الهيئة استراتيجيات تدريس المادة
االساااتفادة مااان الهيئاااة الوطنياااة للتقاااويم 

 وطلب زيارتها ااكاديمي,واالعتماد 

 لالعتماد الوطنية الهيئة تطوير طرق تدريس  المقرر
ورش عمااال اعضااااء هيئاااة التااادريس 

 حول االستراتيجيات الحدي ة 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

  تاريخ الجلسة

 


