
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالمجمعة التربية  الكلية:

 اللغة العربية القسم االكاديمي :

 اللغة العربية  البرنامج:

  1 الصرف المقرر:

 عبدالقادر  عبدهللا  إنتصارد.  المقرر:منسق 

 فاضل الشهري بن د. عبدهللا  البرنامج:منسق 

 هـ 1436/  12/  26 التوصيف:تاريخ اعتماد 



 

 
 7من  2الصفحة 

 : مة عنهبالمقرر الدراسي ومعلومات عا فأ( التعري 

 ARAB 123 رمز المقرر : 1الصرف  المقرر :  اسم - 1 .1
  اأسبوعي   ن ساعتا  :  الساعات المعتمدة عدد - 2 .2

 اللغة العربية  : يقدم ضمنه المقرر الدراسيي ذأو البرامج ال البرنامج - 3 .3

 اللغة العربية  .5  :المقرر لغة تدريس – 4 .4

 عبد القادر  عبدهللا  إنتصارد.   : المقرر الدراسي منسق اسم - 5 .6

 هـ1435/1346    الثاني المستوى  : أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي السنة -6 .7

 : )إن وجدت(المقرر السابقة لهذا  المتطلبات - 7 .8
 ال ينطبق 

  : اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت( المتطلبات - 8 .9
 ال ينطبق        

 ة تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمي موقع - 9

 ال ينطبق      

 التدريس أسلوب – 10

  %100 النسبة المئوية :   محاضرات تقليدية –أ 

  ....... % النسبة المئوية :   مختلط )تقليدي ، عن بعد( -ب 

  .... .% النسبة المئوية :   التعلم اإللكتروني –ج 

  ....... % النسبة المئوية :   مراسلة –د 

  .. ... % النسبة المئوية :   أخرى -هـ 

 مالحظات :

 
 

  :األهدافب( 

 المقرر:ما الهدف األساس من هذا  -1

 ـ تحديد العادات اللغوية الصحيحة. 
 .   ة بين التراكيب التصريفيةـ مالحظة الفروق الدقيق          

 التراكيب العربية استخداما صحيحا .ـ استخدام األلفاظ و

 .حافظة على سالمة اللغةـ الم          

 . الدراسي ........  وتحسين المقررصف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير  -2

 استخدام التقنية التكنولوجية لعرض المادة على الشاشة. -
 .ـ  استخدام اإلنترنت في تحصيل المراجع، خاصة تلك التي ال تتوفر في مكتبة الجامعة

 استخدام طرق التدريس الفعالة في تدريس المقرر.  -
، واالستفادة لغة العربيةفي مجال الطالع على بحوث ونتائج وتوصيات المؤتمرات الوطنية والدولية اال -

 منها في عملية تطوير المقرر.
على موقع  اتلباالعمل على االستفادة من نظام التعلم اإللكتروني لتحميل موضوعات المقرر وإتاحتها للطـ     

 .الجامعة
 

 

 : الدراسيتوصيف المقرر ج( 
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 : تناولها التي سيتمالموضوعات  -1

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 

 التدريس

المكاني . الميزان الّصرفي / كيفية الوزن / القلب  1 2 
 2 1 ألزيادة وأنواعها / أغراض الزيادة / أدلتها / اإللحاق وإماراته.

 2 1 مواضع زيادة الحرف / تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد .

 2 1 ألصيغ الفرعية / معاني صيغ الزيادة

حروف المضارعة / كسر حروف المضارعة / أبواب مضارع صياغة المضارع / 

 الثالثي / تداخل اللغات / صياغة فعل األمر .

1 2 

  1 الفعل الجامد والمتصرف  

 2 1 تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل .

إسناد األفعال إلى الضمائر/الفعل الصحيح /الفعل  السالم / الفعل المهموز/الفعل المثال 

/الفعل األجوف /الفعل الناقص / الفعل اللفيف المقرون / الفعل  / الفعل المضاعف

 اللفيف المفروق .

2 4 

 2 1 توكيد الفعل

 2 1 الفعل المبني للمجهول .

/ المزيد / أبنية الثالثي / ما أهمل من أبنية الثالثي / تفرع  أبنية األسماء / المجرد
 بعض

أبنية الخماسي المجرد / المزيد من األسماء/  األبنية عن بعض / أبنية الرباعي المجرد  

2 4 

االبتداء / همزة الوصل في األفعال /همزة الوصل في األسماء / األسماء السماعية / 

األسماء القياسية / الحرف الذي تلزمه همزة الوصل / حركة همزة الوصل / سقوطها 

لوصل إذا تحرك في الدرج / دخول همزة االستفهام على همزة الوصل / سقوط همزة ا

 الساكن بعدها .

2 4 

 30 15 المجموع                                                                                              

 

 

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

 

 المحاضرة
فصول 

 دراسية
 المختبر

     عملي/ميداني/ 

 تدريبي
 االجمالي أخرى

ساعات 

 التدريس
 2 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ــــــــــــــــــــــ 2

الساعات 

 المعتمدة
 2 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ــــــــــــــــــــ 2
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 ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / ساعات دراسة خاصة إضافية-3
 ساعتان

 
مخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم باإلطار الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  – 4

 واستراتيجيات التدريس.
 

 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 
 )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

استراتيجيات 

 التدريس
 طرائق التقويم

 المعارف 1.0

1.1  

 . الصرفيةحدد القواعد أن ي

 

 األسئلة الشفهية المحاضرة  

 االختبار التحريري

 أوراق دراسية 

 أن يصنف األساليب الصرفية . 1.2

 

 األوراق البحثية المناقشة والحوار 

 االختبار التحريري 

 )اإلدراكية ( المهارات المعرفية 2.0

والمناقشةالحوار  . رفية استخداما صحيحاستخدم التراكيب الص  ي أن 2.1  

 التعلم الذاتي

ةبحثيالوراق األ  

اختبارات شفوية 

 وتحريرية    

  . ويحلله رفيستخرج الشاهد الص  يأن  2.2
 التعلم الذاتي

الواجبات 

والتكاليف 

 األسبوعية

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

 المشاركة الصفية الحوار والمناقشة . شارك بفاعلية في قاعة الدرسأن ي  3.1

 أوراق دراسية

 أن يكتسب مهارات العمل بروح الفريق . 2.3

 

 المالحظة      العمل التعاوني

 أوراق بحثية    

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

تقنية  المعلومات في مجال الدراسة في جمع المعلومات  يستخدمأن  4.1

 . الدراسي المقرر أبوابب ذات الصلة
 التعلم اإللكتروني 

  عروض تقديمية

 

 أوراق بحثية    

 المهارات النفس حركية 5.0

    ال ينطبق 5.1

  
 

 

 

 : خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام جدول . 5
 

 األسبوع مهمة التقويم 
 النسبة 

 من التقويم النهائي
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1 

 

%10 تقويم مستمر وتكليفاتحضور ومواظبة + تمرينات ، وواجبات ،   

2 

 
 االختبار الفصلي األول

%15 السادس  

3 

 
 االختبار الفصلي الثاني

%15 الثاني عشر  

4 

 
 االختبار النهائي

%60 الخامس عشر  

 

 د. الدعم واالرشاد األكاديمي للطالب
 ساعات مكتبية. 6

 i.mohammed@mu.edu.sa  3710: التواصل عن طريق البريد  االلكتروني 

 

 

 هـ  ـ  مصادر التعلم : 
  : الكتب المقررة المطلوبة -1

تأليف / الشيخ أحمد الحمالوي ، دققه وعلق عليه الدكتور مصطفى أحمد عبد العليم  :شذا العرف في فن الصرف 

 ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد ،الرياض.

 : المراجع الرئيسة -2
 م .1971في تصريف األفعال / محمد عبد الخالق عظيمة / مطبعة السعادة / القاهرة / اللباب  -

 .م1978/ الطبعة السادسة / القاهرة / مطبعة السعادة / التبيان في تصريف األسماء أحمد حسن كحيل  -

  بها :يوصى  والمراجع التيالكتب  -2

  المجال .الصلة و الرسائل العلمية والمجالت العلمية في ذات 
 

 : لخإ، مواقع اإلنترنت... المراجع اإللكترونية -4
 عجائب من العربية .  -            

 فنون اللغة العربية .   -            

 مقهى اللغة العربية .    ـ   

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

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/ األلوكة 

http://www.iwan.fajjal.com/ اإليوان 

http://www.alarabiyah.ws/ صوت العربية 

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

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php
http://www.almeshkat.net/books/index.php
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan.fajjal.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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http://pdfbooks.net/vb/login.php 

منتديات الكتب 

 المصورة
 

 أخرى :مواد تعليمية  -5

 الموسوعة الشاملة. CD )أقراص ممغنطة )    -     
 . الموسوعة النحويةCD ) أقراص ممغنطة ) ـ        

 

 

 :المرافق الالزمة و.
 المباني:-1

ا كحد أدنى ، سبورة تفاعلية  40م ، تحتوي على9× م 9، القاعة ينبغي أال يقل حجمها عن قاعة محاضرات  مقعد 

ومستلزماتها ـ منصة ألعضاء هيئة التدريس ـ ميكروفون ـ توصيالت كهربائية متعددة وفي تناول المستخدم ـ 

 إضاءة مناسبة ـ ستائر ـ مكيفات ـ سبور ذكيةـ مقاعد ثابتة .

 :مصادر الحاسب اآللي-2
 ـ  حاسب آلي .

 ـ شبكة إنترنت.

 ـ السبورة الذكية.

 ـ المنصة االلكترونية

 أخرى: ال يوجد.مصادر -3

 

 

 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز
 التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية -1

 اختبارات فصلية. -
 يل النصوص ( .لمجموعات ) ورش عمل لتحاختبارات  -
 اختبارات تقويمية مستمرة. -
 أنشطة منزلية وتدريبات.   -
 .استبانة الكترونية تقدم للطالبات  في نهاية الفصل الدراسي إلبداء الرأي في فعالية التدريس -

 .على موقع إلكتروني مخصص لذلك تابع للجامعة البات للمقررالط ـ تقييم

 القسم:استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو -2
 استبانة تقييم عضو هيئة التدريس للمقرر . -
 تقرير عضو هيئة تدريس مناظر في القسم . -
 تقرير خبير من كلية مناظرة . -
 ـ   ورش عمل لتطوير أساليب التقييم. 

 التدريس:عمليات تطوير -3
  التعليم والتعلم .ورش عمل حول تطوير أساليب  -
 تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس. -
 عقد لقاءات منظمة في بداية كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل السابق وطرح الحلول . -
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات الهادفة إلى تطوير األداء. -
 تشجيع القراءة الخارجية . -
 ـ  استخدام االنترنت في البحث عن المعلومات واألنشطة 

http://pdfbooks.net/vb/login.php
http://pdfbooks.net/vb/login.php
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 الطالب:عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى -4
تحليل نتائج االختبارات الفصلية والنهائية ومعرفة مواضع ضعف الطالبات في الكتابة والتعبير واللغة  -

 والعمل على معالجتها.
 عقد ورش عمل ألساتذة المقرر. -
 بأساتذة زائرين لتقويم المقرر.االستعانة  -
 تكوين لجنة من أساتذة القسم تتولى مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها . -
 مراجعة عينة من أوراق إجابات الطالبات . -
 . تصحيح االختبار مناصفة مع زميل آخر -

 .مراجعة النتائج من خالل زميل آخرـ    

 االختبارات النهائية ومدى مطابقة االختبار للمواصفات المعتمدة.ـ تكوين لجنة من أقدم أساتذة القسم لمراجعة 

 :الدراسي والتخطيط لتطويرها فعالية المقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  -5
  مراجعة التوصيف بشكل دوري نهاية كل فصل دراسي. -
 مقابلة المقرر بمقررات مماثلة في أقسام متشابهة . -
 هيئة التدريس للوقوف على نقاط الضعف وتحسين المقرر . اجتماع دوري ألعضاء -

 االستفادة من تقرير عضو هيئة تدريس سابق عن المقرر . -
 تحديد وجهة نظر الطالبات في المقرر. -

 تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر لمواكبة ما يستجد .             -
 ن نتائجها في تحسين المقرر وتطويره.تحليل النتائج اإلحصائية لتقويم طالب المقرر واإلفادة م -
  .استضافة خبير لتقويم المقرر -
  . إقامة ورش عمل ألساتذة المقرر -

 كتابة تقرير عن المقرر الدراسي .  -
 خطة للتحسين والتطوير . -

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

 فيما يتعلق بالتوصيف.مراجعة لجنة الجودة للتعرف على كل جديد  -
 ـ   مراجعة لجنة الخطط للتوصيف . 

 
 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر

 فاضل الشهري بن د. عبدهللا  االسم:  القادر عبد عبدهللا إنتصارد.  االسم:

 ................................. التوقيع:  ................................. التوقيع:

 ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:  هـ 1436/  12/  22 التاريخ:

 
 

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

 

   
 

 

 


