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توصيف مقـــــــرر
 341/341هـ

أ  /شروق راشد عبد الرحمن العريفج
المهارات اللغوية  101عرب

للشعبة ( ) 831والشعبة ( ) 6

نموذج توصيف مقرر دراسي
المجمعة
 .1جامعة :
 .2الكلية/القسم  :كلية العلوم والدراسات االنسانية

 /الغاط

ا -التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
 .3اسم ورمز المقرر الدراسي :المهارات اللغوية الرمز  101عرب
 .4عدد الساعات المعتمدة :ساعتين كل اسبوع
 .5البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.
(في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج ,بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج)
بكالوريوس
 .6اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي:
محاضر  /شروق راشد عبد الرحمن العريفج
 .7السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :المستوى األول
 .8المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :اليوجد
.9
طرق التدريس  :اإللقاء والحوار
ب -األهداف:
 -1ت عليم الطالب قواعد اللغة العربية وتنمية مهاراته املوجودة ابلفعل حبيث يستطيع أداء عبارة سليمة من
األخطاء اإلمالئية والنحوية والصرفية واألسلوبية واللغوية بشكل عام.

 -2رفع القدرات التعبريية للطالب  ،وزايدة ثروته اللغوية  ،ومساعدته على استخدام العبارة املناسبة بشكل
داليل واضح.

 -3تدريب الطالب على التحدث  ،والتنظيم املنطقي لألفكار  ،مع احلرص على التمسك ابللغة العربية
الفصحى.

 -4رفع األداء اللغوي العام لدى الطالب

ج -توصيف المقرر الدراسي
 -3قائمة الموضوعات التي يجب تدريسها
قائمة الموضوعات

عدد
األسابيع

ساعات
التدريس

التعريف ابملقرر ,بيان أهدافه ,واملنهج املتبع ,اختبار حتديد املستوى

األول

2

الوحدة االوىل  :دكرايت المدكرات

الثاني

2

قراءة النص ,التعريف أبنواع القراءة ,وطريقة القراءة الصحيحة وأساسيات مهارة القراءة ,تطبيقات الفهم واالستيعاب
تطبيقات على عالمات اإلعراب األصلية والفرعية ,وتشمل(إعراب األمساء اخلمسة ,املثىن ,مجع املذكر السامل ,مجع املؤنث السامل,
املمنوع من الصرف ,األفعال اخلمسة ,إعراب املقصور واملنقوص ,الفعل املضارع املعتل اآلخر.
الوحدة الثانية :عندما يكون الغضب انتحارًاي

الثالث

2

الرابع

2

قراءة النص ,تطبيقات الفهم واالستيعاب
تطبيقات على اجلملة الفعلية وتركيبها ,ويشمل :الفعل وأنواعه ,نواصب الفعل املضارع وجوازمه ,اسم الفاعل ,اسم املفعول
واملصدر ,االسم اجلامد ,مصدر اهليئة ,املصدر الصناعي,
قراءة املقطوعة ,تطبيقات الفهم واالستيعاب واللغة ,وتشمل :زمن الفعل ,انئب الفاعل ,املفعول به ,مث أسئلة شاملة على
استعدادا
الوحدتني
ً
لالختبار الشهري األول.

الخامس

2

السادس

2

السابع

2

الوحدة الثالثة :حيايت الزوجية
قراءة الطالب/الطالبات للنص قراءة صامتة مدهتا  01دقائق

الثامن

2

مث املناقشة حول مفهوم النص ,والتدرب على مهارة احملادثة مدة  01دقيقة.
مث تطبيقات اللغة وتشمل :املبتدأ واخلرب ,كان وأخواهتا ,إن وأخواهتاو ظن وأخواهتا مدة  51دقيقة
قراءة املقطوعة ,وتطبيقات الفهم واالستيعاب ,وتطبيقات اللغة اليت تشمل :كاد وأخواهتا ,ظن وأخواهتا ,مدة  11دقيقة.

التاسع

2

مث قراءة الطالب للنص قراءة صامتة مدهتا  01دقائق

الوحدة الرابعة :احلياة هدف وإرادة
قراءة النص ,وتطبيقات الفهم واالستيعاب
مناقشة الطالب /الطالبات حول أهدافهم يف احلياة للتدريب على مهارة احملادثة مدة  01دقيقة.
تطبيقات اللغة وتشمل :ظروف الزمان واملكان ,التمييز ,املفعول املطلق.
قراءة النص واإلجابة عن تطبيقات الفهم واالستيعاب

الحادي
عشر

مث مناقشة الطالب الطالبات حول املطالعة وأمهيتها يف احلياة للتدريب على مهارة احملادثة مدة  01دقيقة .مث تطبيقات اللغة
وتشمل :املفعول ألجله ,احلال وقضااي لغوية

الشهري الثاين

استعدادا لالختبار
متفرقة ,مث أسلة شاملة على الوحدتني
ً

االختبار الشهري الدرجة 01

2

الثاني عشر

2

الوحدة اخلامسة :كنوز مرصودة

الثالث
عشر

قراءة الطالب /الطالبات للنص قراءة صامتة مدهتا  01دقائق.

2

مث املناقشة حول مفهوم النص ,والتدرب على مهارة احملادثة مدة  01دقيقة ,مث تطبيقات اللغة وتشمل :اجملرورات ,التوابع ,العدد.

مراجعة ملا سبق دراسته وذلك عن طريق التطبيق على مهارات الفهم واالستيعاب واحملادثة
واللغة من خالل النص

األخري.

 -2مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
المحاضرة:

الرابع
عشر

مادة الدرس:

المختبر

2

22

عملي/ميداني/
تدريبي

أخرى:

-3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا ً( .ينبغي أن
يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع):

د  .مصادر التعلم:
-1الكتب المقررة المطلوبة:المهارات اللغوية
-2المراجع الرئيسة :المهارات اللغوية اعداد اللجنة العلمية بقسم اللغة العربية بجامعة سعود
-3الكتب و المراجع التي يوصى بها (المجالت العلمية ،التقارير...،الخ) (أرفق قائمة بها)
كتاب ( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )
-4المراجع اإللكترونية ،مواقع اإلنترنت الخ :منتدى (غرابيل التعليمي )
-5مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة ،والمعايير
هـ  -التقويم
طرق التقويم المستخدمة

اختبار

درجة األعمال الفصلية

درجة التقويم النهائي

(  ) 05درجة

 05درجة

اإلمتحان األول  25الثاني 25
بحث عن أحد موضوعات المقرر ( ) 05
درجات

