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 الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  ساعتان المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

  متطلب جامعة أ.
متطلب 

 كلية
   أخرى █ متطلب قسم 

   اختياري █ إجباري ب.

 الثامنالمستوى                             يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

  )إن وجدت(. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال  يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

 %100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   التعليم اإللكتروني 3

   التعليم عن بعد 4

   أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )علىالتعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 10 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 5  المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 60 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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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :لمقررالعام لوصف ال

هو مقرر يطالع فيه الطالب مختارات من أبرز الستتتتتترديات في اعدب العربي القديم ومختارات، من أبرز اععمار النررية في 

 اعدب العربي الحديث ويعايشها بالقراءة والفهم والتفاعل والتطبيق لمهارات لغويّة متعددة.

 :الرئيس للمقررالهدف 

ستخراج السليمة وقراءتها قراءة  من فهم واستيعاب المادةليتمكن  ،الناقدة الواعية الالزمة للقراءةبالمهارات  الطلبةتزويد 

   . دالالتها اعدبية

 

 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

التعلم مخرج 

 للبرنامجالمرتبط 

  المعارف 1

 a2 الطالب أهم أفكار المادة المقروءة. ذكرأن ي 1.1

 a2 .مهارات القراءة الناقدة الواعيةالطالب  يحددأن  1.2

  المهارات 2

 b1 .سليمة خالية من اعخطاء اللغوية قراءةالطالب أن يقرأ  2.1

 b1 .وءة للوصور إلى الدالالت اعدبيةالمادة المقرالطالب أن يحلل  2.2

  الكفاءات 3

 في حل المشكالت التي تُرار في قاعة الدرس أثناء المحاضرة.بفاعلية   يشارك الطالبأن  3.1

 

c2 

 .برفع كفاءته العلمية وقدرته على التحليل والنقد والمناقشةالطالب  يبادرأن  3.2

 

c4 

عروض وبعض الواجبات في مجار الالتقنية والبرامج الحاستتتتتتوبية في تقديم  الطالب ستتتتتتتخدميأن  3.3

 .التخصص

d3 

 

 المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 التعريف بالمقرر، والقراءة اعدبية تعريفها، وأنشطتها، وسماتها. 1

2 

مؤشرات الفهم واالستيعاب )تحديد أفكار المقروء الرئيسة والفرعية، تلخيصه، التعبير عنه بأسلوب  

 مختلف(
2 

3 

 اختيار إحدى السرديات القديمة )البخالء أو مقامات الحريري ...(

 للتدريب على ما سبق وقياس تحققه.
14 

4 

القلم أو الغربار ...(اختيار إحدى النرريات الحديرة )النظرات أو وحي   

 للتدريب على ما سبق وقياس تحققه.
12 

 30 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يميالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط. 1

 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 المعارف 1.0

1.1 
أهم أفكار المادة المقروءة.أن يذكر الطالب   المحاضرة 

 المناقشة

ـ تكاليف االختبار  

 ) ملف اإلنجاز (

1.2 

االختبار -الحوار  المحاضرة والمناقشة أن يحدد الطالب مهارات القراءة الناقدة الواعية.  

 ) ملف اإلنجاز (

 

 المهارات 2.0

.سليمة خالية من اعخطاء اللغوية قراءة الطالب أن يقرأ 2.1  
الواجبات واالختبار الشفهي  التعلم الذاتي

 ) ملف اإلنجاز (

2.2 

وءة للوصور إلى الدالالت المادة المقرالطالب أن يحلل 

.اعدبية  

التحليل ـ االستنباط 

 المناقشة

 المحاضرة

 

 المحاضرة

–أسئلة شفوية وتحريرية   

 االختبار

 ) ملف اإلنجاز (

لكفاءاتا 3.0  

3.1 
في حل المشتتتتكالت التي تُرار في بفاعلية  يشتتتتارك الطالبأن 

 قاعة الدرس أثناء المحاضرة.

 

التعلم التعاوني، حل 

 المشكالت

 مناقشة اععمار الجماعية

 ) ملف اإلنجاز (

3.2 

بادرأن  يل الطالب  ي برفع كفاءته العلمية وقدرته على التحل

 .والنقد والمناقشة

 

 

 التعلم الذاتي

 التعلم التعاوني

 

 التكاليف

 ) ملف اإلنجاز (

 

3.3 
التقنية والبرامج الحاسوبية في تقديم  الطالب ستخدميأن 

.عروض وبعض الواجبات في مجار التخصصال  

 التعلم التعاوني

 حل المشكالت

 التقويم

اإلنجاز ( ) ملف  

 

 الطلبة تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 التقييمتوقيت 

 )باعسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر واجبات ، تكليفات 1

 %25 6 التقويم اعور  2

 %25 12 التقويم الراني  3

 %40 16 االختبار النهائي. 4

5 
 المجموع

 
 100% 

 لخ(إ ورقة عملمشروع جماعي، ،تقديميعرض  شفهي،،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات تواجد لإلرشاد األكاديمي4

 

 
 والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 

 –دار الكتب العلمية ، ب  البخالء، الجاحظ، تحقيق: حمد العوامري ب  ـ علي الجارمـ 

م1200 -هـ  1422 ,لبنان  

 -, دار الجيل مصطفى لطفي المنفلوطي، ــ مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي الكاملة

م1984 -هـ1404،بيروت لبنان  

 م2012 -هـ1433قراءة القراءة، فهد بن صالح الحمود، العبيكان،ــ  المساندةالمراجع 

        

 االجتماعي وغيرها:المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل ــ 

 .من العربيةعجائب 

 .فنون اللغة العربية

 .مقهى اللغة العربية

 

http://www.al-mostafa.com/index.htm 

 مكتبة المصطفى

http://www.alwaraq.net/index 

 موقع الوراق

http://www.almeshkat.net/books/index.php 

 مكتبة مشكاة اإلسالم

http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/ 

 الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

http://www.alukah.net/ 

 اعلوكة

http://www.iwan.fajjal.com/ 

 اإليوان

http://www.alarabiyah.ws/ 

 صوت العربية

http://www.alfaseeh.com/vb/index.php 

 شبكة الفصيح

http://pdfbooks.net/vb/login.php 

 منتديات الكتب المصورة

 

 ىأخر
 :واعستتتتتتطوانات المدمجة المواد التعليمية اعخرى مرل البرامج الحاستتتتتتوبية، البرمجيات،

 الموسوعة الشاملة. CDأقراص ممغنطة 
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
، قاعات العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  المحاكاة

( متًرا ـتتت تحتوي على : سبورة تفاعلية ومستلزماتها  80حجم قاعة الدرس )

ـ منصة ععضاء هيئة التدريس ـ ميكروفون ـ توصيالت كهربائية مناسبة ، 

 وفي تناور المستخدم ـ إضاءة مناسبة ـ ستائر ـ مكيفات.

 .ـ مقاعد ثابتة ـ حاسب آلي

 ( مقعدًا َحدًّا أقصى . 40: )ـ عدد المقاعد

 التقنية التجهيزات

 (البرمجيات الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 توفير أجهزة حاسوب في معامل مناسبة ومالئمة لعدد الطالب. -

 منصة الكترونية. -

 السبورة الذكية. -

 (تبعاً لطبيعة التخصص)ىأخر تجهيزات

 .المقررات الدراسية أو التعليمية أجهزة فيديو وتلفاز لعرض-

 .أشرطة تعليمية-

 هيد بروجوكتر )العارض الرأسي(. أجهزة أوفر-

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

استراتيجيات الحصور على التغذية 

الراجعة من الطالب بخصوص فعالية 

 :التدريس

الدراسي قرر نتائج استبانة تقييم الم -

 .من الطالب مناقشاتهم

 .الدراسي استمارة تقويم المقرر-

 استبانة رضا الطالب.-

استبانة إلكترونية تقدم للطالب في -

إلبداء الرأي في  نهاية الفصل الدراسي

 .فاعلية التدريس

طباعات الطالب عن المقرر تلقي ان-

، وعن َمْن يقوم بتدريسه على الدراسي

لذل  اعمر موقع إلكتروني مخصص 

 تابعًا للجامعة.

 مباشر الطالب

استتتتتتتراتيجيتتتات أخرى لتقويم عمليتتتة 

 التدريس من قبل اعستاك أو القسم:

اجتمتتتاعتتتات دوريتتتة ععضتتتتتتتتاء هيئتتتة -

 التدريس. 

 .استمارة تقييم كاتي-

التقرير الستتتتنوي من قبل رئيس القستتتتم  -

 )تقييم اعداء (.

المراجعتتتة التتتدوريتتتة التتتداخليتتتة للمقرر -

 الدراسي .

عضتتتتتتو هيئة التدريس استتتتتتتبانة تقييم -

 .للمقرر الدراسي

ر عضتتتتتتو هيئة تدريس منا ر في تقري-

 .القسم

 .تقرير خبير من كلية منا رة-

 .ورش عمل لتطوير أساليب التقييم-

 مباشر ، وقيادات البرنامجأعضاء هيئة التدريس
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اركة أعضتتتتاء إجراء تقييم داخلي بمشتتتت-

 .القسم

التحقق من معتتتايير إنجتتتاز ت جراءاإ

 :الطالب

راجعتتة تكوين لجنتتة من اععضتتتتتتتاء لم-

 .ليحهاعينات اعوراق بعد تص

 .تصليح عينة من واجبات الطالب-

االستعانة بأساتذة زائرين لتقويم المقرر -

 الدراسي.

 تبادر اعساتذة إجابات الطالب وتقييمها -

 .مراجعة ورقة االختبار-

 .بة الطالباجعة عينة من أوراق إجامر-

تصتتتتتتليح االختبار مناصتتتتتتفة مع زميل -

 آخر.

 مراجعة النتائج من خالر زميل آخر.

 ، أعضاء هيئة التدريس

 الزائرون ساتذةاع
 مباشرغير 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 
لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط 

 لتطويره:
مراجعة التوصيف بشكل دوري نهاية -

 كل فصل دراسي. 

بمقررات مماثلة في مقابلة المقرر -

.أقسام متشابهة  

اجتماع دوري ألعضاء هيئة التدريس -
وف على نقاط الضعف وتحسين للوق

.المقرر  
ر عضو هيئة االستفادة من تقري-

.تدريس سابق عن المقرر  
تحديد وجهة نظر الطالبات في -

 المقرر.
الخاصة بالمقرر ث مصادر التعلم تحدي-

.            لمواكبة ما يستجد  
تحليل النتائج اإلحصائية لتقويم طالب -

المقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين 
 المقرر وتطويره.

-استضافة خبير لتقويم المقرر  
-إقامة ورش عمل ألساتذة المقرر  

.المقرر الدراسي كتابة تقرير عن-  
.للتحسين والتطويرخطة  - 

العمل على مراجعة توصيف المقرر -
 كل عام لمواكبة التطورات الحديثة.

كل جديد فيما  إلىلجنة الجودة للتعرف 

 .يتعلق بالتوصيف

 مراجعة لجنة الخطط للتوصيف

 مباشر

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيفح

 قسم اللغة العربية جهة االعتماد

  الجلسةرقم 

  تاريخ الجلسة
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