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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعاتان  المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

   أخرى   متطلب قسم     ليةمتطلب ك √   متطلب جامعة أ.

     اختياري √   إجباري ب.

 السنة األولى 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 

 

 

 ينطبق()اختر كل ما 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 االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 30 محاضرات 1

  إستوديو أو معمل  2

  إضافية دروس  3

  تذكر( )ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

 

يتكون هذا المقرر من أربع وحدات: الوحدة األولى )عالمات اإلعراب األصلية والفرعية(، الوحدة الثانية )الجملة الفعلية،  

المفعول، والمصدر(، الوحدة الثالثة )المبتدأ والخبر، إن وأخواتها، كاد وأخواتها، ظن وأخواتها(، والوحدة واسم الفاعل، واسم 

 الرابعة )المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول ألجله، والحال، والتمييز(. 

 

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

األسااساية، كالقرا ة الساليمة، واساتيعاب ما يقرأ من نصاوإل، باإلضاافة إلى  يهدف المقرر إلى تزويد الطلبة بالمهارات اللغوية 

 تعليم الطالبة القواعد النحوية، وتطبيقها في كل قرا اته وكتاباته بالشكل الصحيح والسليم.
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 للمقرر: مخرجات التعلم . 

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  والفهمالمعرفة  1

  المعلومات   يستعرض  أن من المقرر  نهاية  في  الطالب  يتمكن  أن المقرر من  1.1

 المنهج في عليه المقررة النصوإل في قرأها التي

 

 القواعاد  على  يتعرف  أن  من  المقرر  نهااياة  في الطاالاب  يتمكن  أن  المقرر  من 1.2

 فيه  المفعول)  :وهي الخمس  والمنصااوبات والفعلية  االساامية للجملة  النحوية

 .(الحال  – ألجله  المفعول – المطلق  المفعول –  التمييز –

 

  المهارات 2

  بحسااااب  الجملاة  يميز أن  من  المقرر  نهااياة في  الطاالاب  يتمكن أن المقرر  من 2.1

:  وهي   الخمس  والمنصااااوباات  والفعلياة  االساااامياة  للجملاة  النحوياة  القواعاد

 .(الحال – ألجله  المفعول – المطلق  المفعول –  التمييز – فيه  المفعول)

 

  القيم 3

التعاوني  أن يظهر الطالب التزاما بتساااليم الواجبات في الوقل المحدد ويلتزم بالمساااوولية والعمل  3.1

 والتفاعل مع األقران.

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 2 التعريف بالمقرر ومفرداته وخطة تدريسه وعرض توصيفه 1
 2 الوحدة األولى: نص )ذكريات ال مذكرات( وأنواع اإلعراب وعالماته األصلية والفرعية. 2

 2 )ذكريات ال مذكرات( وأنواع اإلعراب وعالماته األصلية والفرعية.تكملة الوحدة األولى: نص  3

 2 الوحدة الثانية: نص )عندما يكون الغضب انتحاريا(، وأقسام الفعل ومشتقاته. 4

 2 تكملة الوحدة الثانية: نص )عندما يكون الغضب انتحاريا(، وأقسام الفعل ومشتقاته. 5

 2 الوحدة الثالثة: نص )حياتي الزوجية( والمبتدأ والخبر  6

 2 الوحدة الثالثة: )كان وأخواتها، وإن وأخواتها (  6

 2 الوحدة الثالثة: )كاد وأخواتها، وظن وأخواتها( 7

 2 االمتحان النصفي 9

 ٢ الوحدة الثالثة: نص )اإلدريسي وابن خلدون( 10

 ٢ )اإلدريسي وابن خلدون(، والضمائر، وأسما  اإلشارة، واألسما  الموصولة.الوحدة الثالثة: نص  11

 2 الوحدة الرابعة: نص )الحياة هدف وإرادة(، والمفعول فيه. 12

 2 التمييز، والمفعول المطلق. 13

 ٢ الوحدة الرابعة: نص )إهمال المطالعة جناية على الثقافة(، والمفعول ألجله، والحال. 14

 ٢ مراجعة عامة 15

  االمتحان النهائي 16
 ٣٠ المجموع

 

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

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0
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 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

1.1 

  نهااياة   في  الطاالاب  يتمكن  أن  المقرر  من

  المعلوماات   يسااااتعرض  أن  من  المقرر

 عليه  المقررة  النصااوإل في  قرأها التي

 المنهج في

والاناقااا    الاتاعالام   –الاحاوار 

 التبادلي

 االمتحان النصفي   
 االمتحان القصير األول  

 االمتحان النهائي

1.2 

  نهااياة   في  الطاالاب  يتمكن  أن  المقرر  من

 الاقاواعااد  عالاى  ياتاعارف  أن  مان  الاماقارر

 والفعليااة  االسااااميااة  للجملااة  النحويااة

  المفعول  (:وهي الخمس  والمنصااااوبات

 –  الاماطالاق  الامافاعاول  –  الاتاماياياز  –  فايااه

 (الحال –  ألجله  المفعول

 –الحوار والنقا  

 التعلم التبادلي 
 

 االمتحان النصفي  
 االمتحان النهائي  

 االمتحان القصير الثاني  
 الواجب األول 

 

 المهارات 2.0

2.1 

من المقرر أن يتمكن الطاالاب في نهااياة المقرر من 

أن يميز الجملاة بحساااااب القواعاد النحوياة للجملاة  

  وهي:االساااامياة والفعلياة والمنصااااوباات الخمس  

فايااه  ) الاماطالاق    –الاتاماياياز    –الامافاعاول   –الامافاعاول 

 الحال( –المفعول ألجله 

 – التعلم التعاااوني    –الحوار والنقااا   
 – ذايي  التعلم ال  –اساترايييي  الجاير   
 باألقران.التعلم   –الرؤوس المرقم   

 االمتحان النصفي 

  الثاني الواجب

 القصير االمتحان

 الثاني

 النهائي  االمتحان
 

   القيم 3.0

3.1 
ن يظهر الطالب التزاما بتساليم الواجبات في الوقل  أ

المحدد ويلتزم بالمسوولية والعمل التعاوني والتفاعل  

 مع األقران.

واجبات وأنشاااطة تفاعلية  التفاعليةوالواجبات  األنشطة 

باا  تقييمهااا  اسااااتخاادام  يتم 

  مصفوفة  التقييم

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 
 )باألسبوع( 

 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 رابعال االمتحان القصير األول 1

 %10 السادس الواجب األول 2

 %20 السابع االمتحان النصفي 3

 %5 ي عشرالثان االمتحان القصير الثاني 4

 %10 الثالث عشر الواجب الثاني 5

 %40 السادس عشر االمتحان النهائي 6

 %10 جميع األسابيع النشاط 7

 ٪100  المجموع 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 ساعات مكتبية الستقبال الطلبة، والرد على جميع استفساراتهم.  8

 التواصل عن طريق اإليميل بأي وقل يرغب به الطالب.
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 -  اآلداب  بكلياة  العلمياة  اللجناة  إعاداد(  عرب101)  اللغوياة  المهاارات  كتااب

 (مصدر) سعود الملك  جامعة

 المساندةالمراجع 

  ، 2ط  لبنان،  -بيروت النهضاااة، دار/  الراجحي عبده .د/  النحوي  التطبيق

1431  – 2010 

 زهران  ومصطفى  –  مختار  وأحمد -  حماسة  محمد/  األساسي  النحو 

 

 اإللكترونية المصادر 
 (   alnahw.com)   كوم  دوت نحو  موقع

 (  www.alfaseeh.com)  العربية اللغة لعلوم الفصيح  شبكة

 ال يوجد.   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 القاعات الدراسية إلخ( ...  ، قاعات المحاكاةالعرض  المختبرات، قاعاتالدراسية،  القاعات)

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

 جهاز عرض البيانات

 NA تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية عملية التعليم
 مدير البرنامج –رئيس القسم  –الطالب 

 

الزيااارات    –االسااااتبيااانااات    –تبااادل 

 الزيارات التقييمية

 فاعلية طرق التقييم
ادارة  –رئيس القساااام   –اساااااتذة المقرر 

 البرنامج 
 نتائج التقييمات المختلفة، واالختبارات

 تحقق مخرجات العلم
الاماقارر وإدارة ماجالاس    -مانسااااق  الاقساااام 

 البرنامج

من خالل تحليال نتاائج تحقق مخرجاات  

 التعلم بالرجوع لتقارير المقرر
 

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

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضا  هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 . اعتماد التوصيف  ح

 برنامج اإلعداد الجامعيمجلس  جهة االعتماد

 2 رقم الجلسة

 31/10/2022 تاريخ الجلسة

 

http://www.alfaseeh.com/

