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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 المعتمدة:الساعات . 1

 ساعتان

 

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك √  متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  الثاني:المستوى   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

   المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

 %100 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

 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 30 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 35 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

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

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

اانملقلتللاا ملَاانملقلتابياابملقل ااون ملاتلاناالملاخناا مليماايةملوللناالملَاانملق وتاال ملقَ   ناا مل ملق  ااوي ن مل مل ب
ل
ا لط ملَاالمليا يتناال املقرراال ملااُا

 . ياتنهملقلرد ةملعلىملاتلا ملقلفنيةملقلنثبي ملقملختوف ملَنملترليلملأ ملتلخنصملأ ملاخ ملعوميملأ ملَخلضلةملأ مل  لل ملإدق ي 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

يتلانااايقملَااانملقوتنااال مل أةمل ململقلنخييااا مل ملقلوةييااا مل ملق وتااال ملقلاااالثا ملاااااملق  ااادي مل ملقلاتلاااا بملق وتااال مليتجنااا ملقلتااا ملأةمل

 َفلدقته ملبانلي مل ملدق 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

و كت بنينيا دل  نينيل دة و نينيا و  نينيو يا د  د ونيني   أ ن يبنينيق اعد نيني  هلم د بنينيصو هنيني   نينيعهل   1.1

 دة غعيا د صحوحا.

 

أ ن حينيني ط قنينيس  ددنيني تال دت  لرتنيني و د  انينيح و رتعدونينيو زنينيهتا د نينيسوا و   ط نيني     1.2

    .د كت با

 

1...   

  المهارات 2

  . ود كت با دلإب دعوا طوهل دملق رتا ود عسض ودخل متا   ب  ء دملق ل ود تق هليس يكتشل أ ن  2.1

  يطبق اعد   د كت با دلإرتلئوا و د عظوفيا   دد تال درته ة غا   حي ته د وعرتيا .أ ن  2.2

2...    

  الكفاءات 3

  د عبل    س طو د  ىل د قي طو و  ظهس د ق هلو ود ثقاي أ ن  3.1

    عجي  دملع عرت و   د كت با دلإب دعوا ع  تكن س تال ت دل من ط د  يثاي أ ن  3.2

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 َدوُملإلىملفنملقلاتلا ململ-ملنبذةملتاليفن ملعنملقررل ململ 1

 4 مل:ملهلزةملقليصُمل ملهلزةملقلرتعملاملقلهلزة 2

 2 اململق لفملقلونن مل 3

 8 املحذفملق  ل فمل زيلدتهلمل 4

 2 قلفصُمل قليصُمل-قل مملقلال ن مل قل مملقلرللي ململ-ملقلتل ملقرفتيح مل قلتل ملقرل يط ململ- 5

 2 ع َلتملقلتبقن مل- 6

لةيي ململتلقان مل-  7  2 
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 َتبقدفلتمللةيي مل-

8 

ملقلفرلةململانل ملق تبقتنجنلتمل-

 قلترليلمل-

2 

 4 قمل لضلةمل-مللتلخنصملقمل-ملقل يبةملقلذقتن مل قلاولن ملململ-ملقلل لل ملق دق ي ململ- 9

 2ملقرؤتللمل–ملقررلامل–ملقلبخ ملقلاوميململ- 10

 30 المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

أةمليبااااااايةملقيقعااااااادمل  ااااااا ملقلهلااااااازةملاماااااااُملصاااااااي هلمل مل

قلتبقاناا ملقلوةيياا ملاتلااا ملق لاافملقلونناا مل ملصاانل  مل

 قلص نخ .

ملقمل لضلة

 قلتاو ملقلذقتي

ملقالوتبل ملقلفصلاملق  امل

ملقلثلنيقالوتبل ملقلفصلامل

 قالوتبل ملقلنهلثي

1.2 

أةمليخددملطلقملق تخدقمملع َلتملقلتبقن مل مل

ملَيقضعملحذفملق  ل فمل ملزيلدتهلملااملقلاتلا .ملململ

ملقمل لضلة

 قلتاو ملقلذقتي

ملقالوتبل ملقلفصلاملق  امل

ملقلثلنيقالوتبل ملقلفصلامل

 قالوتبل ملقلنهلثي

…    

 المهارات 2.0

1.2 

د  ملقرردَاا مل قلاااللمل ق خلتلاا ملااااملأةملياتااافململ

  قلاتلا ملق ادقعن مل.ملانل ملقررلامل قلترل يل

ملقمل لضلة

 قلتاو ملقلذقتي

ملقالوتبل ملقلفصلاملق  امل

ملقلثلنيقالوتبل ملقلفصلامل

 قالوتبل ملقلنهلثي

1.2 

قليظنفناااا ململأةمليتباااوملقيقعااادملقلاتلااااا ملقَ   نااا مل 

ن مل.  ااملق تخدقَهمللوة ملااملحنلتهملقلنَي

ملقمل لضلة

 قلتاو ملقلذقتي

ملقالوتبل ملقلفصلاملق  امل

ملقلثلنيقالوتبل ملقلفصلامل

 قالوتبل ملقلنهلثي

    

 الكفاءات 3.0

3.1 
يظهاااالملقلرااااد ةمل قلثراااا ململعلااااىملقلرناااالدةمل قللياااالدةملأةمل

 ااملقلالُململ

 ق تلل ةملقر حظ  قلتاو ملقلذقتيمل

3.2 
جنااااااااالملليمليملق نلااااااااال ملق  ديثااااااااا ململلتانملي اااااااااتخدمأةمل

لتملااملقلاتلا ملق ادقعن مل  ملقراوَي

 ق تلل ةملقر حظ  قلتاو ملقلذقتي

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 قل لدس قالوتبل ملقلفصلاملق  امل 1

 %20 قلثلنيملعال قالوتبل ملقلفصلاملقلثلني 2

 %10 َلتد َال ا مل  قجبلت 3

 %50 قل لدسملعال قالوتبل ملقلنهلثي 4
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 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 اي دحصلملقلت بملقرتاثبينململ إع ةململَخلضلةملله ملعنملطليوملقلب كمل -

 علُملَخلضلقتملإ شلدي مللولتفيقيةمل تشجناه مللورنلمملاأنات ملتليز. -

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
هاااااال قتملقلتخلياااااالملقلال اااااايمل ملَاتباااااا ملقرتن اااااايمل مل ملالاااااالاملزمل هااااااامل مل1432 ململ1عفاااااالملعلااااااامل ملفناااااايةملقلاتلااااااا ملَ 

 م2011

 المساندةالمراجع 

مل.مل:ملد ق لتمللةيي ملعلاملق خيلاَخلدململ-

ملايب ت.مل–د.ملأَنُملياريبمل ملدق ملقلاو مللول ييةملَعج ملق علقبمل قَ   ململ-مل

ملَهل قتملقلاتلا ملااملقلوة ملقلال ن مل:ملشليفملعبدملقل لنعمل-مل

  َخلدملعلاملأايملحلدةمل:ملفنملقلاتلا مل ملقلتابيبمل.مل-مل

 اإللكترونيةالمصادر 

ققمل. ملَيقعملقلي ل

http://pdfbooks.net/vb/login.phpملَنتديلتملقلات ملقرصي ةملململململململململ

ملَيقعملقلوة ملقلال ن مل.ململ-

ملَيقعملتاون ملقلوة ملقلال ن مل.مل-مل

. موقع تعليم اللغة العربية  
. شبكة الفصيح لعلوم العربية -   

http://www.alfaseeh.com/vb/index.php 
-   ً .  موقع اللغة العربية تعلماً وتعليما  
- http://www.alarabiyah.ws/    ملصوت العربية

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبا ملقلفصنحمللاويمملقلال ن مل.مل-مل

  ىأخر

مل.قري يع ملقلالَو ملCD )أقلقصملَلةنت مل)مل

مل.قري يع ملقلنخيي CD ) أقلقصملَلةنت مل)مل
 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

مللواللملق لاتب نيمللولخلضلقتملقرسجو .ملطللبلمل30قلع ملعللمل اتهلمل-

 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

ملط بمل تيفيبمل بي ةملذان ململ4تيفيبملجهلزملإلاتب نيمللمُمل-

 

http://pdfbooks.net/vb/login.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 متطلبات المقرر العناصر

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
 .أشلط ملقلفندييملقلتيملتختييملعلىملقرلدةملقلاولن مل تيفيب

 

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فلعون ملقلتد يسترنن مل

ملقرلقجعملقلنظيبملقلببنلَج قنلدقتململقلت ب 

ق ااااااااااتت علتململ-ق اااااااااتونلنلتملترااااااااايي ملقررااااااااال مل

ق اااتت أمل أيململ-ملململق جلَاااا قلااالأيملعبااابملَيقاااعمل

ملترنن ملَخلجلتملقلتاو مل)َبلشلمل(

صااااااااااااااااااند قملقلااااااااااااااااااامل  ململ-ترنااااااااااااااااان ملقلنظياااااااااااااااااابمل

مل) يبملَبلشل(مل قررتبحلت

َخلجاااااااالتملقلااااااااتاو ملَااااااااد ملتخصاااااااانُملترناااااااان مل

 لولرل مل

ق ااااااااااتت علتململ-ق اااااااااتونلنلتملترااااااااايي ملقررااااااااال ململقرلقجعملقلنظيبملقلببنلَج قنلدقتململقلت ب 

 أيملق اااتت أململ-ملململقلااالأيملعبااابملَيقاااعملق جلَاااا 

ملترنن ملَخلجلتملقلتاو مل)َبلشلمل(

صااااااااااااااااااند قملقلااااااااااااااااااامل  ململ-ترنااااااااااااااااان ملقلنظياااااااااااااااااابمل

مل) يبملَبلشل(مل قررتبحلت

ق ااااااااااتت علتململ-ق اااااااااتونلنلتملترااااااااايي ملقررااااااااال مل قرلقجعملقلنظيبملقلببنلَج قنلدقتململقلت ب  فلعو ملطلقملترنن ملقلت بترنن مل

ق اااتت أمل أيململ-ملململقلااالأيملعبااابملَيقاااعملق جلَاااا 

مل)َبلشلمل(ترنن ملَخلجلتملقلتاو مل

صااااااااااااااااااند قملقلااااااااااااااااااامل  ململ-ترنااااااااااااااااان ملقلنظياااااااااااااااااابمل

مل) يبملَبلشل(مل قررتبحلت

 َصلد ملقلتاو ترنن مل

قنااااالدقتمل ململقلتاااااد يسأعضااااال ملهن ااااا ململقلتااااا ب 

 قرلقجعملقلنظيبملقلببنلَج 

ق ااااااااااتت علتململ-ق اااااااااتونلنلتملترااااااااايي ملقررااااااااال مل

ق اااتت أمل أيململ-ملململقلااالأيملعبااابملَيقاااعملق جلَاااا 

ملترنن ملَخلجلتملقلتاو مل)َبلشلمل(

صااااااااااااااااااند قملقلااااااااااااااااااامل  ململ-ترنااااااااااااااااان ملقلنظياااااااااااااااااابمل

مل) يبملَبلشل(مل قررتبحلت

   

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

 مجلس القسم  جهة االعتماد

 الخامسة رقم الجلسة

 هـ 1440/  8/  17 تاريخ الجلسة

 


