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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

  ساعتان

 المقررنوع . 2

   أخرى █ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري █  إجباري ب.

 األولالمستوى                             يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

  وجدت( إن). 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 الدراسة نمط م

 %100 30 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

 ساعات االتصال
 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر(ى )أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 10 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

  المكتبة 3

 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 60 اإلجمالي 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات ارستتت كار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تخقيق مخرجات التعلم * 

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

 :لمقررالعام لوصف ال .1

 

ا بمراحلها التاريخية، وانتهاء  بأبرز الخصتتتتتتتائت التي تميزت بها كل مفهوم الكتابة وأهميتها، مرور  ؛ ه ا المقرريتناول        

بأنواعه  يدرس المقرر ضتتتوابط الرستتتم الكتابيكما أعرافها وضتتتوابطها وعناصتتتر بنائها التعبيري، ومعرفة مرحلة وتطورها، 

  التواصل. (، والخلط بينهما خاصة في مواقعالتفريق بين حرفي )الضاد، والظاء عن أهمية المختلفة، فضل  

 :الهدف الرئيس للمقرر .2

ا، وإجادة استعمال علمات الترقيم، والقدرة ا أو تركيب  األخطاء اإلملئية، إفراد   خالية منالكتابة اليُعنى المقرر بإتقان        .3

تنتشر في تطبيقيات على استعمال علمات التشكيل والتمييز بين األحرف المتشابهة في النطق، وتقويم نوازل الكتابة التي 

 التواصل ارجتماعي.

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3 .4

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 a2 مهارات اللغة، وأدواتها، للتمييز بين المتقارب في )اللفظ، والتشكيل(الطالب  ي كرأن  1.1

التراكيب الكتابية وضتتتوابطها صتتتياحة صتتتخيخة في جمل ونصتتتو  مفيدة؛ الطالب  وضتتت أن ي 1.2

 .مراعي ا علمات الترقيم واستعمارتها

a2 

  المهارات 2

 b3 .درسه من قواعد إملئية، في الكتابة وضبطها ماالطالب أن يطبق  2.1

ا أ ناء الطالب أن يستتتخدم  2.2 ا صتتخيخ  ، الخوار الكتابة أو المناقشتتة أواألستتاليب أو التراكيب استتتخدام 

 .بينها ويفرق
b3 

  الكفاءات 3

 c2 في حل المشكلت التي تُرار في قاعة الدرس أ ناء المخاضرة.بفاعلية  يشارك الطالبأن  3.1

 c4    ر.مهارتي التعلم ال اتي والتعلم المستمالطالب أن يكتسب  3.2

 d3 .المعلومات وارتصارت المناسبة، لجمع المعلومات وتفسيرهااستخدام تقنية الطالب أن يتقن  3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
 .مقدمة وتعريف بالمقرر وأهدافه 

   .( صهاخصائ ا،عهوانمراحلها، أ ،هميتها)مفهومها، أ: لكتابةا -

 الكتابة. أعراف -

2 

2 

 ضوابط الكتابة: 

 _ عناصر البناء التعبيري.

 )علمات التشكيل، الكلمة، الجملة، الفقرة، األسلوب(     

 _ وسائط الربط بين النت الكتابي.

4 

 2 تدريب وتطبيق. - 3

4 

 ضوابط الرسم الكتابي: -

 قواعد كتابة الهمزة: -

 )همزة الوصل والقطع(

 )الهمزة المتطرفة والمتوسطة(

4 

 2 اختبار التقويم األول. 5

 2 األلف اللينة 6

7 
 الخ ف والزيادة في الخروف.

 الفصل والوصل.
2 
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 2 تدريب وتطبيق. 8

9 
 رسم التاء والهاء في آخر الكلمة.

 .التنوين
2 

 2 اختبار التقويم الراني. 10

 2 علمات الترقيم. 11

 2 تدريب وتطبيق. 12

13 
 والظاء.التفريق بين الضاد 

 قضايا اإلملء في مواقع التواصل.
2 

 30 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1 .5

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

ي لب   كرأن  طا غةال هارات الل ها، للتمييز ، م وأدوات

 .بين المتقارب في )اللفظ، والتشكيل(

 -التقويم المستمر  المخاضرة

 ارختبارات التخريرية

 األسئلة الشفهية

1.2 

التراكيب الكتابية وضتتتتتتوابطها الطالب  وضتتتتتت أن ي

؛ مراعي ا مل ونصو  مفيدةصياحة صخيخة في ج

 .علمات الترقيم واستعمارتها

 ةارختبارات التخريري     المناقشة والخوار

 اإلنجازملف 

 المهارات 2.0

2.1 
درستتتتتته من قواعد إملئية، في  ماالطالب أن يطبق 

 .الكتابة وضبطها

  العصف ال هني

 حل المشكلت

ارختبارات التخريرية ملف 

 اإلنجاز

2.2 

ا الطالب أن يستتتخدم  األستتاليب أو التراكيب استتتخدام 

ا أ ناء الكتابة أو   ويفرق، الخوار المناقشتة أوصتخيخ 

 .بينها

 المخاضرة

 العصف ال هني 

 التقويم المستمر

 الكفاءات 3.0

3.1 
في حل المشكلت التي بفاعلية  يشارك الطالبأن 

 تُرار في قاعة الدرس أ ناء المخاضرة.

 التعلم التعاوني

 تعلم األقران 

 األسئلة الشفاهية

3.2 
التعلم ال اتي والتعلم مهارتي الطالب أن يكتسب 

    .مرالمست

 .التعلم التعاوني

 تعلم األقران

 األسئلة الشفاهية

3.3 
استخدام تقنية المعلومات الطالب أن يتقن 

 .وارتصارت المناسبة، لجمع المعلومات وتفسيرها

 .التعلم التعاوني

 األقرانتعلم  

 األسئلة الشفاهية،

 اإلنجازملف  

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2 .6

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 4 ، وتكليفاتحضور ومواظبة + تمرينات، وواجبات 1

 %20 7 التقويم المستمر 2

 %20 11 التقويم المستمر 3

 %40 16 ارختبار النهائي 4

5 
 المجموع

 
 100% 

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات تواجد لإلرشاد األكاديمي4 
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1 .7

 للمقرر المرجع الرئيس
: مخمد صتتتتتتال  الشتتتتتتنطي، دار األندلس للنشتتتتتتر ( ضتتتتتتوابطه وأنماطه )فن التخرير العربي

 .( م2001 – هـ1422)الرياض/حائل،  -والتوزيع

 المساندةالمراجع 

 –هـتتتتتتتتتت  1411)أحمد شتتتتوقي رضتتتتوان، جامعة المل  ستتتتعود،  ،التخرير العربي -

 .( م 1991

 .( م2004)األردن،  –، حانم قدوري الخمد، دار عمان علم الكتابة العربية -

 ) دمشتتتق، –علي بن مخمد بن  ابت الخورني، دار البشتتتائر حصتتتر حرف الظاء،  -

 .( م2003

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل ارجتماعي وحيرها: -

 

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 اإلسلم

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

 الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

http://www.alukah.net/ 

 األلوكة

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

 اإليوان

http://www.alarabiyah.ws/ 

 صوت العربية

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

 شبكة الفصي 

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

 منتديات الكتب المصورة

 

  ىأخر
 :واألستتتتتتطوانات المدمجة المواد التعليمية األخرى مرل البرامج الخاستتتتتتوبية، البرمجيات،

 الموسوعة الشاملة. CDأقرا  ممغنطة 

8.  

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2 .9

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المخاكاة

ا ـتتت تختوي على80حجم قاعة الدرس ) ومستلزماتها ـ : سبورة تفاعلية ( متر 

، روفون ـتتتت توصيلت كهربائية مناسبةمنصة ألعضاء هيئة التدريس ـتتتت ميك

 وفي تناول المستخدم ـ إضاءة مناسبة ـ ستائر ـ مكيفات.

 .ـ مقاعد  ابتة ـ حاسب آلي

 .( مقعد ا َحدًّا أقصى40ـ عدد المقاعد: )

 التقنية التجهيزات
 ال كية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 .لطلبةتوفير أجهزة حاسوب في معامل مناسبة وملئمة لعدد ا -

 منصة الكترونية. -

 السبورة ال كية. -
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 متطلبات المقرر العناصر

 لطبيعة التخصت( اتبع  ) أخرى تجهيزات
 لمقررات الدراسية أو التعليمية.أجهزة فيديو وتلفاز لعرض ا-

 أشرطة تعليمية.-

 )العارض الرأسي (. أجهزة أوفر هيد بروجوكتر-

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

استراتيجيات الخصول على التغ ية 

 الطلبةالراجعة من 

 :بخصو  فعالية التدريس

ة تقييم المقرر الدراسي نتائج استبان -

 .مناقشاتهمبة ومن الطل

 .استمارة تقويم المقرر الدراسي -

 .الطلبةاستبانة رضا  -

في نهاية  للطلبةاستبانة إلكترونية تقدم  -

إلبداء الرأي في فاعلية  الفصل الدراسي

 .التدريس

عن المقرر  بةتلقي انطباعات الطل -

، وعن َمْن يقوم بتدريسه على يالدراس

موقع إلكتروني مخصت ل ل  األمر 

 تابع ا للجامعة.

 مباشر ةبالطل

استتتتتتتراتيجيتتتات أخرى لتقويم عمليتتتة 

 التدريس من قبل األستاك أو القسم:

اجتمتتاعتتات دوريتتة ألعضتتتتتتتتاء هيئتتة  -

 التدريس. 

 .استمارة تقييم كاتي -

التقرير الستتتنوي من قبل رئيس القستتتم   -

 )تقييم األداء (.

التتدوريتتة التتداخليتتة للمقرر المراجعتتة  -

 .الدراسي

التدريس عضتتتتتتو هيئة استتتتتتتبانة تقييم  -

 .للمقرر الدراسي

ر عضتتتتتو هيئة تدريس مناظر في تقري -

 .القسم

 .ير من كلية مناظرةتقرير خب -

 .ورش عمل لتطوير أساليب التقييم -

تقييم داخلي بمشتتتاركة أعضتتتاء إجراء  -

 .القسم

 مباشر ، وقيادات البرنامجأعضاء هيئة التدريس

ت التخقق من معتتتايير إنجتتتاز جراءاإ

 :الطالب

تكوين لجنة من األعضتتتتتتتاء لمراجعة  -

 .خيخهاعينات األوراق بعد تص

 .ةالطلبعينة من واجبات  تصخي  -

ت ة زائرين لتقويم  - بأستتتتتتتا نة  عا ارستتتتتتت

 المقرر الدراسي.

 وتقييمها  بةتبادل األسات ة إجابات الطل -

 .مراجعة ورقة ارختبار -

 .بةراجعة عينة من أوراق إجابة الطلم -

 ، أعضاء هيئة التدريس

 الزائرون سات ةاأل
 مباشرحير 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

ارختبار مناصتتتتفة مع زميل تصتتتتخي   -

 آخر.

 مراجعة النتائج من خلل زميل آخر. -

 

 

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  -
نقاط الضعف وتحسين  للوقوف على

.المقرر  
ر عضو هيئة االستفادة من تقري -

.تدريس سابق عن المقرر  
في المقرر. لبةتحديد وجهة نظر الط -  
الخاصة حديث مصادر التعلم ت -

.       بالمقرر لمواكبة ما يستجد  
 لبةتحليل النتائج اإلحصائية لتقويم ط -

المقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين 
 المقرر وتطويره.

  -استضافة خبير لتقويم المقرر
إقامة ورش عمل ألساتذة المقرر -   
.كتابة تقرير عن المقرر الدراسي -   

.رللتحسين والتطويخطة   - 
العمل على مراجعة توصيف المقرر  -

 كل عام لمواكبة التطورات الحديثة.

 كل جديد فيما إلىلجنة الجودة للتعرف 

فيتعلق بالتوصي  

 مراجعة لجنة الخطط للتوصيف

 مباشر

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم ، مدى تخصيل الطلبةفاعلة طرق تقييم ، فاعلية التدريس )مرل.مجارت التقويم 

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

 (مباشر وحير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

 قسم اللغة العربية جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


