الكلية:
القسم االكاديمي :
البرنامج:
المقرر:
منسق المقرر:
منسق البرنامج:
تاريخ اعتماد التوصيف:

التربية بالمجمعة
اللغة العربية
اللغة العربية
التحرير العربي
نورة محمد الدخيّل
د .عبدهللا بن فاضل الشهري
 1435 / 12 / 26هـ

أ) التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:
.1
.2
.3
.4
.6
.7
.8
.9

رمز المقرر:

التحرير العربي
- 1اسم المقرر:
(ساعتان أسبوعيا)
- 2عدد الساعات المعتمدة:
اللغة العربية
- 3البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.
 .5العربية
 – 4لغة تدريس المقرر:
نورة الدخيل
- 5اسم منسق المقرر الدراسي:
اإلعداد العام
-6السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:
- 7المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 ال يوجد
- 8المتطلبات اآلنية لهذا المقرر (إن وجدت):
 ال يوجد
- 9موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:
( ال ينطبق)
 – 10أسلوب التدريس
أ – محاضرات تقليدية



ARAB 103

النسبة المئوية:

%90

ب -مختلط (تقليدي ،عن بعد)

النسبة المئوية:

% .......

ج – التعلم االلكتروني

النسبة المئوية:

%.....

د – مراسله

النسبة المئوية:

% .......

النسبة المئوية:

%10

هـ -اخرى



مالحظات:
...........................................................................................................

ب) األهداف:
-1ماهو الهدف األساسي من هذا المقرر:
تزويد الطالب بمهارات التحرير العربي الصحيح  ،والوصول به إلى إتقان كتابة النصوص الوظيفية .
-2صف بإيجاز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي:
 اختيار لجنة من أعضاء القسم تتولى مهمة التطوير والتحسين للمقرر . عمل استبانات للسادة أعضاء مجلس القسم  ،وللطالب إلبداء الرأي في المقرر. االستفادة من مواقع االنترنت ذات الصلة بموضوعات المقرر في إعداد الموضوعات التكليفية الخاصةبمقرر التحرير العربي .
 استخدام التقنيات الحديثة في عرض المعلومات ومناقشتها. إمداد مكتبة القسم أو الكلية بالمراجع الالزمة والمتعلقة بالمقرر إلثراء معلومات الطالب. عمل مسابقات بين الطالب تتناول تدريبات على المقرر لربطهم وجدانيا ً به ،ولغرس حب العربية فينفوسهم .
 تحديث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحديثة في مجال اكتساب مهارات التحريرالعربي .
 -تحديث مصادر تعلم المقرر بشكل منتظم .
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ج) توصيف المقرر الدراسي:
-1الموضوعات التي سيتم تناولها:
قائمة الموضوعات

عدد
األسابيع

ساعات
التدريس

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

14

28

التعريف بالمقرر وموضوعاته  ،وتحديد المستوى .
رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها.
رسم الهمزة في وسط الكلمة.
الحذف والزيادة في الحروف
رسم األلف في آخر الكلمة.
التاءان المبسوطة والمربوطة.
صفات األلفاظ واختيارها واستعمالها.
مراجعة المعاجم
التقويم األول
كتابة الفقرة.
كتابة المقالة.
كتابة التلخيص والخالصة والتقرير .
كتابة الرسالة اإلدارية والسيرة الذاتية .
التقويم الثاني .
المجموع
-2مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
المحاضرة

فصول
دراسية

المختبر

عملي/ميداني/
تدريبي

أخرى

االجمالي

ساعات
التدريس

2

............

............

............

............

2

الساعات
المعتمدة

2

............

............

............

............

2
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-3ساعات دراسة خاصة إضافية  /ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا
ساعتان
أسبوعيا
 – 4مخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم باإلطار الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم
واستراتيجيات التدريس.
مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت

(مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر)

طرق التقويم

استراتيجيات التدريس

 1.0المعارف

1.1

أن يحدد أصول كتابة الهمزات ،واأللف المتطرفة ،والتاءين  -المحاضرات .
المربوطة والمبسوطة.
 -المناقشة والحوار.

1.2

أن يستعرض المعاجم العربية القديمة والحديثة

1.3

أن يناقش أسس كتابة النصوص الوظيفية والفنية (المقال - ،واجبات منزلية .
التلخيص ،الخالصة ،التقرير ،الرسالة اإلدارية ،السيرة
 -ومواقع االنترنتالذاتية).

 -أوراق نشاط .

 -المناقشة أثناء المحاضرات

والقيام بأنشطة قصيرة.

 -أسئلة تمهيدية لقياس مدى

التحصيل لما مضى .

 ا الختبارات التحريريةتقويم الواجبات المنزلية
مالحظة المشاركة أثناء
المحاضرات .
.

 2.0المهارات المعرفية(اإلدراكية)

2.1

أن يقارن بين التاء المربوطة والهاء

2.2

أن يطبق استخدام عالمات الترقيم

3.0

مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية

 المحاضرة -الحوار

 -العصف الذهني

-التعلم الذاتي

االختبارات التحريرية.الواجبات والتكاليف-تطبيقات عملية.

 ، -أوراق دراسية  ،وبحثية ،

المناقشة.

.

3.2
. 3.5

أن يتقن مهارة التعلم الذاتي والعمل باستقالل إلنجاز
التكاليف

 4.0مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية
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اإلجابة عن التمرينات  -تصحيح التمارين وعرضها مع
.التي تعالج قضايا المقرر الطالب .

مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت

(مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر)

4.1

أن يتواصل بفاعلية مع اآلخرين شفهيا وكتابيا

استراتيجيات التدريس
البحث واالستقصاء .
حل المشكالت

طرق التقويم
المشاركة الفاعلة في إدارة

الحوار .

 -المناقشة والحوار

تقويم المناقشات الجماعية

 التعلم التعاوني . -اإلجابة عن

التمرينات التي تعالج

قضايا المقرر.
 5.0المهارات النفس حركية
ال ينطبق

 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي
األسبوع

النسبة
من التقويم النهائي

مستمر

%10

االختبار الشهري األول.

7

%15

االختبار الشهري الثاني.

13

%15

16

%60

مهمة التقويم
1
2
3

تمرينات  ،واجبات  ،تكليفات.

 4االختبار النهائي.
5

المجموع

د .الدعم واإلرشاد األكاديمي للطالب
يكتب اسم عضو هيئة التدريس ،والساعات المكتبية ،والبريد اإللكتروني (خاص بأستاذ المقرر)
ا

هـ مصادر التعلم
-1الكتب المقررة المطلوبة:
الصفحة  5من 9

%100

 التحرير العربي ( 103عرب) .إعداد اللجنة العلمية بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب جامعة الملك سعود
 طبعة ثالثة  1432هـ  2011 -م شركة الرشد العالمية –المملكة العربية السعودية  -الرياض-2المراجع الرئيسة:
 النحو األساسي  ،تأليف :محمد حماسة عبد اللطيف وآخرون.
 النحو الشافي ،للدكتور :محمود حسني مغالسة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثالثة1418 ،هـ-
1997م.


الوسيط في قواعد اإلمالء واإلنشاء :للدكتور :عمر فاروق الطباع ،مكتبة المعارف ،بيروت ،الطبعة األولى،
1413هـ1993/م.



معجم األغالط اللغوية المعاصرة ،تأليف :محمد العدناني ،مكتبة لبنان ،بيروت ،الطبعة األولى1984 ،م.

-3الكتب والمراجع التي يوصى بها:

(( أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب واإلذاعيين)) د/أحمد مختار عمر.


((فن الكتابة الصحيحة)) د/محمود سليمان ياقوت.



نحو وعي لغوي ،مازن المبارك

 أساسيات التحرير وفن الكتابة بالعربية ،تأليف :حسين المناصرة وعمر األمين ومسعد الشامان
 التطبيق الصرفي  ،تأليف عبده الراجحي.
-4المراجع اإللكترونية ،مواقع اإلنترنت...الخ:
 المكتبة الرقمية السعودية
 موقع ويكيبديا
 موقع اللغة العربية تعلما ً وتعليما
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index

مكتبة المصطفى
موقع الوراق

 http://www.almeshkat.net/books/index.phpمكتبة مشكاة اإلسالم
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
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الجمعية العلمية
السعودية للغة العربية
األلوكة

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


-5مواد تعليمية أخرى.:
 أقراص ممغنطة (  ( CDالموسوعة النحوية.
أقراص ممغنطة ( ( cdالموسوعة الشاملة.


و .المرافق الالزمة:
-1المباني:
 قاعة دراسية مساحتها 9م ×9م
 اإلضاءة الجيدة ووسائل التهوية المناسبة .
 توافر تقنيات تعلم حديثة مثل :السبورة الذكية في كل قاعة دراسية .
 أجهزة حاسب آلي حديثة .
 توفير المراجع المساعدة المهمة للمادة في مكتبة الكلية.
 مقاعد مناسبة مريحة للطالبات .

-2مصادر الحاسب اآللي:
توفير أجهزة الحاسب اآللي بمعامل مناسبة لعدد الطالب .
برامج power point -
Word
-3مصادر أخرى:
 أجهزة فيديو وتلفاز لعرض المواد التعليمية .
 أجهزة أوفر هيد بروجكتر ( العارض الرأسي ).

ز .تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره
-1إستراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:
 نتائج استبانات تقييم المقرر من الطالب ومناقشاتهم.
 رأي أعضاء هيئة التدريس تجاه المقرر نتيجة الخبرات السابقة .
 النتيجة الفصلية و النهائية الختبار المقرر.
 أنشطة منزلية وتدريبات .
-2إستراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم:
 اجتماعات دورية ألعضاء هيئة التدريس .
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المصورة

 استمارة تقييم ذاتي .
 التقرير السنوي من قبل رئيس القسم  ( .تقويم األداء ).
 المراجعة الدورية الداخلية للمقرر .
-3عمليات تطوير التدريس:
 استخدام وسائل التقنية الحديثة مثل :اإلنترنت .
 توفير المراجع داخل مكتبة الكلية .
 ورش عمل عن استراتيجيات التدريس الحديثة .
 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
 تشجيع األعضاء على حضور المؤتمرات الهادفة إلى تطوير األداء.
 إيجاد برامج مساعدة للطالب الضعفاء علميا ً.
 حوافز معنوية ومادية للطالب المتميزين.
-4عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:
 تكوين لجنة من األعضاء لمراجعة عينات األوراق بعد تصحيحها .
 تصحيح عينة من واجبات الطالب.
 االستعانة بأساتذة زائرين لتقويم المقرر.
 تبادل األساتذة إجابات الطالب وتقييمها
 -5إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:
 اجتماع دوري ألعضاء هيئة التدريس للوقوف على نقاط القوة وتدعيمها  ،ونقاط الضعف وتالشيها،
وتحسين المقرر بوجه عام .
 االستفادة من تقارير أعضاء هيئة التدريس السابقة عن المقرر .
 تحديد وجهة نظر الطالب في المقرر.
 تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر لمواكبة ما يستجد .
 تحليل النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين المقرر وتطويره.
 استضافة خبير لتقويم المقرر .
 إقامة ورش عمل ألساتذة المقرر.

االسم:
التوقيع:
التاريخ:

منسق المقرر
....أ  .نورا الدخيل.....
.................................
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رئيس القسم األكاديمي
االسم:
التوقيع:
التاريخ:

د .عبد هللا فاضل الشهري......
.................................
 ....... / ....... / .......هـ

تم اعتماد توصيف المقرر
في جلسة القسم رقم (  ) 4بتاريخ  1435 / 12 / 26هـ

الصفحة  8من 9

الصفحة  9من 9

