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أ. التعریف بالمقرر الدراسي: 

6. نمط الدراسة (اختر كل ما ینطبق) 

7. ساعاتالتعلم الفعلیة للمقرر(على مستوى الفصل الدراسي) 

1. الساعات المعتمدة:

2. نوع المقرر

أخرى√متطلب قسممتطلب كلیةمتطلب جامعةأ.

اختیاريإجباريب.

السنة الثالثة -المستوى الخامس 3. السنة / المستوى الذي یقدم فیھ المقرر

4. المتطلبات السابقة لھذا المقرر (إن وجدت) 
 نحو4

5. المتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر (إنوجدت)

الیوجد 

النسبة عدد الساعات التدریسیةنمط الدراسةم

٪3100×15المحاضرات التقلیدیة1

الیوجد الیوجد التعلیم المدمج 2

الیوجد الیوجد التعلیم اإللكتروني3

الیوجد الیوجد التعلیم عن بعد4

الیوجد الیوجد أخرى5

ساعات التعلمالنشاطم

ساعات االتصال

45 ساعةمحاضرات1

الیوجد معمل أو إستودیو2

الیوجد دروس إضافیة3

الیوجد أخرى (تذكر)4

45 ساعةاإلجمالي

ساعات التعلم األخرى*

الیوجد ساعات االستذكار1

الیوجد الواجبات2
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* ھـي مـقدار الـوقـت المسـتثمر فـي الـنشاطـات الـتي تـسھم فـي تـحقیق مخـرجـات الـتعلم لـلمقرر، ویـشمل ذلـك: جـمیع أنشـطة الـتعلم، مـثل: سـاعـات االسـتذكـار، 
إعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في المكتبة 

الیوجد المكتبة3

الیوجد إعداد البحوث/ المشاریع4

الیوجد أخرى (تذكر)5

الیوجد اإلجمالي
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ب- ھدف المقرر ومخرجاتھ التعلیمیة: 

3. مخرجات التعلم للمقرر: 

1. الوصف العام للمقرر: 
 (مالحظة: المطلوب ھنا وصٌف عام بالطریقة نفسھا المستخدمة في النشرة التعریفیة أو دلیل البرنامج) 

2. الھدف الرئیس للمقرر

صون اللسان والقلم من الخطأ النحوي في النطق والكتابة. 
• تنمیة الحس النحوي لدى الطالب لتمكینھم من التعامل السلیم مع كتب التراث. 

• زیادة حصیلة الطالب العلمیة من قواعد اللغة العربیة. 
• تدریب الطالب على التحلیل النحوي, والتعلیل والترجیح. 

• وقوف الطالب على أثر اإلعراب في فھم المعنى من خالل تدریبات نحویة متنوعة. 
• وقوف الطالب على وجھات النظر المختلفة في بعض المسائل النحویة. 

• إثراء الحصیلة النحویة لدى الطالب بدراسة القواعد النحویة من خالل نصوص مختارة. 
  
  

2- اذكـر بـإیـجاز أي خـطط - یـتم تـنفیذھـا - لـتطویـر وتحسـین الـمقرر الـدراسـي . (مـثل االسـتخدام الـمتزایـد لـتقنیة الـمعلومـات أو 
مراجع اإلنترنت، والتغییرات في المحتوى كنتیجة لألبحاث الجدیدة في مجال الدراسة). 

- االستعانة بموقع جامعة أم القرى واالستفادة من الكتب اإللكترونیة المدرجة. 
- االستفادة من المقاالت العلمیة المتوفرة على الشبكة العنكبوتیة. 

- االستعانة باإلبحاث الجدیدة في مجال اللغة العربیة, ومناقشتھا, واإلفادة منھا في تطویر المقرر. 
- االستفادة من ملحوظات األساتذة اللذین درسوا المقرر. 

- التواصل مع الجامعات , وعقد حلقات نقاش تسھم في التطویر الدائم للمقررات. 
- معرفة أبرز المشكالت التي واجھھا األستاذ أثناء تدریسھ, والتفكیر في أنجح السبل لعالجھا. 
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ج. موضوعات المقرر 

مخرجات التعلم للمقرر
رمز 

مخرج التعلم المرتبط 
للبرنامج

المعارف1

ان یعدد الطالب حروف الجر1.1

أن یحدد الطالب معنى كل حرف من حروف الجر1.2

ان یذكر الطالب شروط عمل اسم الفاعل واسم المفعول 1.3

ان یعرف الطالب  شروط احكام االضافة المعنویة و االضافة اللفظیة.1.4

المھارات2

ان یمیز الطالب بین معاني حروف الجر المختلفة2.1

أن یقارن الطالب بین اإلضافة اللفظیة واإلضافة المعنویة.2.2

أن یستنتج الطالب األسباب التي تؤدي إلى إعمال المشتقات.2.3

أن یمثل الطالب ألسلوب التعجب ..2.4

الكفاءات3

أن یدیر الطالب حلقة نفاش مع زمالئھ حول" حروف الجر ومعانیھا واستخدامھا".3.1

أن یشارك الطالب مع زمالئھ في ندوة حول اإلضافة اللفظیة واإلضافة المعنویة.3.2

3.3

3...

ساعات االتصالقائمة الموضوعاتم

       12حروف الجر.1

       15اإلضافة .2

        3إعمال المصدر واسمھ .3

        6إعمال اسم الفاعل وصیغ المبالغة واسم المفعول .4

        6إعمال الصفة الشبھة باسم الفاعل5

        3أسلوب التعجب .6

المجموع
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د. التدریس والتقییم: 
1. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتیجیات التدریس وطرق التقییم 

2. أنشطةتقییم الطلبة 

أنشطة التقییم (اختبار تحریري،شفھي، عرض تقدیمي،مشروع جماعي، ورقة عماللخ) 

طرق التقییماستراتیجیات التدریسمخرجات التعلم الرمز

المعارف1.0

التقویم المستمرالمحاضرة واإللتقاء .أن یعدد الطالب حروف الجر.1.1

ان یحــدد الــطالــب مــعنى كــل حــرف مــن حــروف 1.2
الجر .

االختبارات الشفویةشرائح عرض بوربوینت .

أن یــعرف الــطالــب أحــكام اإلضــافــة الــمعنویــة و 1.3   
االضافة اللفظیة .

االخـــتبارات التحـــریـــریـــة الحوار والمناقشة .
(مقالیة وموضوعیة).

المھارات2.0

التقویم المستمر,المحاضرة.أن یمیز الطالب بین معاني حروف الجر المختلفة.2.1

أن یـقارن الـطالـب بـین اإلضـافـة الـلفظیة واإلضـافـة 2.2
المعنویة.

االختبارات الشفویة.المناقشة.

2.2
أن یسـتنتج الـطالـب األسـباب الـتي تـؤدي إلـى إعـمال 

المشتقات.
االخــــتـــــــــــبـــــــــــارات العصف الذھني .

التحــــریــــریــــة(مــــقالــــیة 
وموضوعیة)

الكفاءات3.0

أن یـدیـر الـطالـب حـلقة نـفاش مـع زمـالئـھ حـول" 3.1
حروف الجر ومعانیھا واستخدامھا".

المجـموعـات الـصغیرة داخـل 
القاعة أثناء حل التمارین.

تقویم األقران.

أن یــشارك الــطالــب مــع زمــالئــھ فــي نــدوة حــول 3.2
اإلضافة اللفظیة واإلضافة المعنویة.

بطاقات المالحظة .البحوث الجماعیة الواجبات .

…

توقیت التقییم أنشطة التقییمم
(باألسبوع)

النسبة  
من إجمالیدرجة التقییم

      %10    مستمرالتقویم المستمر + واجبات صغیرة 1

      %20   التاسعاختبار نصفي2

      %10  الثاني عشركتابة بحث أو تقریر3

      %60   الخامس عشر االختبار النھائي4

5

6

7

8
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ھـ - أنشطة اإلرشاد األكادیمي والدعم الطالبي: 
تـرتـیبات إتـاحـة أعـضاء ھـیئة الـتدریـس والھـیئة الـتعلیمیة لـالسـتشارات واإلرشـاد األكـادیـمي الـخاص لـكل طـالـب 
(مع ذكر مقدار الوقت الذي یتوقع أن یتواجد خاللھ أعضاء ھیئة التدریس لھذا الغرض في كل أسبوع).   

الساعات المكتبیة مكتوبة أمام حجرة األساتذة الستقبال الطالب , وتقدیم الدعم واإلرشاد والتوجیھ
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و – مصادر التعلم والمرافق: 
1. قائمة مصادر التعلم: 

2. المرافق والتجھیزات المطلوبة: 

المرجع الرئیس للمقرر

حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل . -
النحو الوافي ,تألیف : أ.د. حسن عبد الجلیل یوسف . -
تسھیل شرح ابن عقیل , تألیف: أ. د. حسن عبد الجلیل یوسف . -
الـعذب السـلسبیل بتیسـیر شـرح ابـن عـقیل ,تـألـیف: أ.د. عـبد الـرحـمن محـمد -

إسماعیل. 
إعـراب الـشواھـد الـقرآنـیة واألحـادیـث الشـریـفة وأقـوال الـصحابـة رضـي هللا -

عنھم في كتاب شرح ابن عقیل, تألیف: أ.د. ریاض بن حسن الخوام. 
تـدریـبات نـحویـة لـغویـة فـي ظـالل الـنصوص الـقرآنـیة واألدبـیة, تـألـیف -

د.عبدالعال سالم مكرم. 
الـتدریـب الـلغوي ,تـألـیف: د. عـبد الـلطیف محـمد الخـطیب د. سـعد عـبد -

العزیز مصلوح. 

المراجع المساندة
مجـلة الـلغة الـعربـیة فـي جـامـعة ام الـقرى والـجامـعات الـسعودیـة والـعربـیة , 

ومجالت المراكز البحثیة المعتمدة.

المصادر اإللكترونیة

موقع مكتبة الملك عبدهللا بجامعة أم القرى. -
مواقع المكتبات بالجامعات السعودیة خاصة والعربیة عامة. -
موقع مكتبة المصطفى صلى هللا علیھ وسلم اإللكترونیة. -
موقع شبكة الفصیح لعلوم العربیة. -
موقع شبكة األلوكة . -
موقع الشنكبوتیة . -
موقع األستاذ الدكتور محمد سعید ربیع الغامدي . -

أخرى
األسـطوانـات الـخاصـة بـعلوم الـعربـیة ومـراجـعھا الـمعتمدة مـن الـمراكـز -

البحثیة. 

متطلبات المقررالعناصر

المرافق 
(القاعاتالدراسیة، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)

- قاعة مجھزة بتقنیات العرض. 
- طاوالت مستدیرة لفرق العمل. 

-سبورة ذكیة. 

التجھیزات التقنیة 
(جھاز عرض البیانات، السبورة الذكیة،البرمجیات)

جھاز حاسب آلي . -
طابعة لیزر. -

إنترنت.

ال یوجدتجھیزاتأخرى(تبعاً لطبیعة التخصص)
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ز. تقویم جودة المقرر: 

طرق التقییمالمقیمونمجاالت التقویم

اســـتراتـــیجیات الـــحصول عـــلى 
الــتغذیــة الــراجــعة مــن الــطالب 

بخصوص فعالیة التدریس
اســتبانــة تــوزع عــلى الــطالب لــتقییم الطالب

المقرر

اسـتراتـیجیات أخـرى لـتقویـم عـملیة 
االستاذ او القسمالتدریس 

حلقة نقاش مع زمالء القسم . -
الــتواصــل مــع األقــسام الــمناظــرة -

بالجامعات السعودیة والعربیة . 
االسـتفادة مـن الھـیئة الـوطـنیة لـلتقویـم 
واالعتماد األكادیمي , وطلب زیارتھا

االساتذة و الطالبإجراءات تطویر التدریس

ورش عــــمـل ألعــــضـاء ھــــیـئـة -
الــتدریــس حــول االســتراتــیجیات 

الحدیثة للتدریس . 
تـدریـب األسـاتـذة والـطالب عـلى -

الـتعامـل مـع بـرنـامـج (جـسور) فـي 
التعلیم عن بعد . 

تـدریـب األسـاتـذة والـطالب عـلى -
كـیفیة الـتعامـل مـع قـواعـد الـبیانـات 
البحثیة ,والمكتبات اإللكترونیة . 

تــدریــب أعــضاء ھــیئة الــتدریــس -
عـلى كـیفیة تـحویـل الـمقررات إلـى 
مـقررات إلـكترونـیة , وتـفعیل الـتعلم 

عن بعد. 
عـقد مـؤتـمرات ونـدوات حـول األسـالـیب 
الحـدیـثة فـي الـتدریـس , واسـتضافـة أشھـر 

الخبراء في الداخل والخارج

إجــراءات الــتحقق مــن مــعایــیر 
إنــجاز الــطالــب ( مــثل: تــدقــیق 
تـصحیح عـینة مـن أعـمال الـطلبة 
بــواســطة أعــضاء ھــیئة تــدریــس 
مسـتقلین، والـتبادل بـصورة دوریـةٍ 
لـتصحیح االخـتبارات أو عـینة مـن 
الـــواجـــبات مـــع أعـــضاء ھـــیئة 

تدریس من مؤسسة أخرى)

قیادات البرامج

مـقارنـة نـتائـج الـطالب بـنتائـج -
طـالب كـلیات , أو جـامـعات 

أخرى . 
تحـلیل االخـتبارات ومـقارنـتھا -

مـع جـھة أخـرى مـن الـجوانـب 
الـتالـیة ( الـشمولـیة ,الـتمیز , 

الصعوبة). 
تــصحیح عــینات مــن أوراق -

اإلجــابــات والــواجــبات مــن 
زمـــیل مـــتخصص ودراســـة 

ثبات النتائج . 
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مجاالت التقویم (مثل. فاعلیة التدریس، فاعلة طرق تقییم الطالب، مدى تحصیل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ) 
المقیمون(الطلبة، أعضاء ھیئة التدریس، قیادات البرنامج، المراجع النظیر،أخرى(یتمتحدیدھا) 

طرق التقییم (مباشر وغیر مباشر) 

ح. اعتماد التوصیف 

ِصــــف إجــــراءات الـتـخــــطـیـط 
لـلمراجـعة الـدوریـة لـمدى فـعالـیة 
الـــمقرر الـــدراســـي والتخـــطیط 

لتطویره
المراجع النظیر

تحـلیل نـتائـج الـتغذیـة الـراجـعة -
مــــن خــــالل الــــتـقـاریــــر 

والتوصیات المختلفة . 
وضــع خــطة تــنفیذیــة لــتلك -

الــــتوصــــیات فــــي حــــدود 
اإلمـــكانـــات الـــمتوفـــرة فـــي 

الجامعة . 

طرق التقییمالمقیمونمجاالت التقویم

جھة االعتماد
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تاریخ الجلسة


