
 
 املركز الوطين للتقومي واالعتماد األكادميي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
=

 

 ) ۱مھارات القراءة ( :اسم المقرر
 
 
 
 

 ۱۱۱ ربــع :رمز المقرر
=
=
=

=
=



2 
 

 دراسينموذج توصیف مقرر 
 

 جامعة الملك سعود. اسم المؤسسة التعلیمیة: ۱۰/۳/۱٤۳۹ :التوصیفتاریخ  
 اآلداب/ اللغة العربیة وآدابھا.  :القسم /لكلیةا

 
 التعریف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنھ  .أ

 ۱۱۱)      عرب ۱مھارات القراءة (: ورمزه المقرر الدراسي. اسم ۱ 
 ساعتان . عدد الساعات المعتمدة:  ۲ 
   :الذي یقدم ضمنھ المقرر الدراسي )أو البرامج(. البرنامج ۳ 

 قسم اللغة العربیة  ھذه البرامج)كل                                       ّ         ً                  (في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بی ن ھذا بدال  من إعداد قائمة ب
 المستوى الثاني الذي یعطى فیھ المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى ٤ 
 ال یوجد  ):(إن وجدت  . المتطلبات السابقة لھذا المقرر٥ 
 ال یوجد ): ھذا المقرر (إن وجدت المتزامنة مع  . المتطلبات ٦ 
 الجامعة نفسھاالرئیس للمؤسسة التعلیمیة:  في المقر إن لم یكن ،. موقع تقدیم المقرر۷ 

 الدراسة المتبع (اختر كل ما ینطبق): . نمط ۸
 

 ٪۱۰۰ النسبة: * قاعات المحاضرات التقلیدیة .أ
 

   

  النسبة:  كترونيلالتعلیم اإل .ب
    

  النسبة:  تعلیم (تقلیدي وعن طریق اإلنترنت) ج.
    

  النسبة:  بالمراسلة د.
    

  النسبة:  أخرى ھـ.
 

 :تعلیقات
 ة ءلجنة مھارات القرا

 
 األھداف  .ب

 الرئیس؟ ھدف المقرر  ما-۱
 وفھمھا من خالل نصوص مختارة ومتنوعة تراثیةالنصوص العربیة اللطالب في قراءة  ُ                   ی عنى بتنمیة كفاءة ا

 
(مثل االستخدام المتزاید لتقنیة المعلومات الدراسي.    المقرروتحسین    لتطویر-  تنفیذھا  یتم-  بإیجاز أي خطط  اذكر-۲

 بحاث الجدیدة في مجال الدراسة). اإلنترنت، والتغییرات في المحتوى كنتیجة لألأو مراجع 
 استثمار التقنیة في عرض محتوى المقرر والنصوص الجدیدة مقروءة ومضبوطة. -

 
ٌ                        المطلوب ھنا وصف  عام بالطریقة نفسھا ال(مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ج  مستخدمة في النشرة التعریفیة أو              

 ). البرنامج دلیل
 عام للمقرر:  وصف

 
 



3 
 

 تناولھا: التي ینبغيالموضوعات  .۱
 ساعات التدریس  عدد األسابیع قائمة الموضوعات

 ٤ ۲ تھیئة الطالب لمفردات المقرر 
 ۲ ۱ نص من القرآن الكریم 

 ٤ ۲ نصوص من كتاب الكامل للمبرد الجزء األول 
 ۲ ۱ االختبار الشھري األول

 ۲ ۱ الكامل للمبرد الجزء الثانينصوص من كتاب 
 ٤ ۲ األدب الكبیر البن المقفع نصوص من كتاب
 ۲ ۱ الثانياالختبار الشھري 
 ٦ ۳ البیان والتبیین للجاحظ الجزء األول والجزء الثاني نصوص من كتاب
 ٤ ۲ األمالي ألبي علي القالي  نصوص من كتاب

 ۲ ۱ مراجعة
 

   :  وتوزیعھاإجمالي عدد ساعات المقرر   .۲

دروس  محاضرات 
 المجموع أخرى تطبیق  أو استدیو معامل إضافیة

 ۳۰ ساعات مكتبیة ال یوجد ال یوجد ال یوجد ۳۰ ساعات التدریس الفعلیة 
 ۲     ۲  الساعات المعتمدة

 
        ً أسبوعیا :خالل یقوم بھا الطالب التي  )اإلضافي( التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .۳

 الطالب إىل أربع ساعات أسبوعية يف البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات عن طريق التطبيق املستمر. حيتاج 
 

 
 قیاسھا واستراتیجیاتطرق  واتساقھا مع  الوطني للمؤھالت               ً             للمقرر وفقا  لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم   .٤

 ھاتدریس 
 
 الواردة في اإلطار الوطني للمؤھالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  یحدد

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.   ً أوال   -
 خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع      ً ثانيا   -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم      ً ثالثا   -

                                                         ً                                           املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال 
 خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. يلزم أن يتضمن كل مقرر

 
 
 
 

 
 
 
=

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 
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           ً              للمقرر وفقا  لمجاالت اإلطار  مخرجات التعلم=م
 طرق التقویم مقررللتدریس ال استراتیجیات لمؤھالتالوطني ل

=المعرفة=۱
 أن یكون الطالب قادرا على أن:

أسالیب القراءة الصحیحة وعالقتھا بالفھم  یوضح=۱-۱
 بواالستیعا

المحاضرات والمناقشات في قاعة  
الدرس، وتشكیل ورش عمل 

 جماعیة لدراسة بعض النصوص.
  
 

 المناقشة الشفھیة
 التقویمات المستمرة 

  القصیرة  االختبارات
 قراءة النصوص  

األفكار األساسیة  آلیات القراءة وفھم یبین=۱-۲
 والفرعیة في النصوص المختلفة 

 الفكرة العامة لنصوص تراثیة مختلفة.یصف =۱-۳
=المعرفیةالمھارات =۲

=أن یكون الطالب قادرا على أن:
  قاعة في واألنشطة التدریبات  صحیحة سلیمة قراءةالنصوص المتنوعة  یقرأ=۲-۱

 الدرس 
 الواجبات واألنشطة المنزلیة

المناقشات الحرة أثناء عرض أفكار 
 النص.

 الملصقات
 التقاریر واستخالص األفكار  محتوى النص كامال یحلل=۲-۲
 القراءة المختلفة من حیث نتائجھا وآثارھا یمیز=۲-۳

 االختبارات

=ؤولیة  ستحمل المالعالقات الشخصیة ومھارات  ۳
 أن یكون الطالب قادرا على أن:

تواصل مع اآلخرین من خالل المناقشات وتبادل ی=۳-۱
 .النظروجھات 

=التعلیم التعاوني
=عرض مرئي

 الحوار والمناقشة  

=المتابعةبطاقة 
=تقییم األفراد

 یتحمل مسؤولیة تعلمھ المھارات القرائیة =۲-۳ تقدیم العروض
  تقنیة المعلومات والمھارات العددیةمھارات االتصال ومھارات  ٤

  یكون الطالب قادرا على أن:أن 
استخدام الحاسب اآللي في   تیوظف مھارا=۱-٤

البحث في اإلنترنت واإلفادة و ،الطباعة والتحریر
 بالمقرر. من المواقع ذات الصلة 

=التعلیم التعاوني
=تقدیم العروض

 إعطاء التكلیفات والواجبات المنزلیة 

 المتابعةبطاقة 

 )وجدت الحركیة (إنالنفسیة مھارات ال ٥
٥-۱    

 
 خالل الفصل الدراسي: ةب الطل یمتقو  مھامجدول  .٥

 ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقویم المطلوبة ( مھام م
 ......الخ)مالحظةتقدیم شفھي،  خطابة، ،كتابة مقال

 یم النھائيینسبتھ من التق لتسلیمھاألسبوع المحدد 

       ٪۱٥                ٦ اختبار تحریري ۱
 ٪ ۲۰ ۱۰ اختبار شفوي ۲
 ٪ ۱٥ الفصل  ىعلى مد أعمال حرة وأنشطة  ۳
 ٪ ۱۰ ممتد بحث علمي 
 ٪ ٤۰  اختبار نھائي ٤

 ھم دعماإلرشاد األكادیمي للطالب و .د 
 الخاص لكل طالب لالستشارات واإلرشاد األكادیمي والھیئة التعلیمیة أعضاء ھیئة التدریس ترتیبات إتاحة 

 ر الوقت الذي یتوقع أن یتواجد خاللھ أعضاء ھیئة التدریس لھذا الغرض في كل أسبوع).   اقد مذكر مع (
 
 

 
           ّ  مصادر التعل م .ه
 : المقررة المطلوبة الكتب -في قائمة  –أدرج . ۱

 والثاني، األدب الكبیر البن المقفع، البیان والتبیین للجاحظ الجزءان األول والثاني. األول  انالجزء الكامل للمبرد
 
 : )وغیرھا والتقاریر المجالت العلمیة( ساسیةألمرجعیة االمواد ال-في قائمة  –أدرج . ۲ 
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    القراءة الفاعلة  
 مهارات في اللغة والتفكير 

 : اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغیرھا مواقع واإللكترونیة   أدرج المواد . ۳
 

Https://twitter.com/interactivehall/status/842051476184829952 
 

                         ً        ً موقع اللغة العربیة تعلما  وتعلیما   
  عجائب من العربیة 
العربیةفنون اللغة     
     مقھى اللغة العربیة 

  mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة المصطفى
 

 موقع الوراق 
http://www.alwaraq.net/index 

 مكتبة مشكاة اإلسالم 
http://www.almeshkat.net/books/index.php 

  
 الجمعیة العلمیة السعودیة للغة العربیة

http://www.imamu.edu.sa/arabiyah 
  

 األلوكة
http://www.alukah.net 

  
 اإلیوان

http://www.iwan7.com 
  

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

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

  
 منتدیات الكتب المصورة

http://pdfbooks.net/vb/login.php 
 األسطوانات المدمجة: و ،یات البرمج البرامج الحاسوبیة،  مواد تعلیمیة أخرى مثلأي أدرج . ٤
 الموسوعة الشاملة.  )CD (أقراص ممغنطة  
 الموسوعة النحویة )  CD (أقراص ممغنطة  

 
 المطلوبة المرافق  .و

ة والمختبرات (أي عدد المقاعد یدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق   ّ                         بی ن متطلبات المقرر الدراسي 
 : ) ، وغیرھاالدراسیة والمختبرات، وعدد أجھزة الحاسب اآللي المتاحة قاعات داخل ال

 ): وقاعات العرض، والمعامل، وغیرھا المختبرات،والمباني (قاعات المحاضرات،  .۱
 تبرات صوتية. مخ-
 أجهزة عرض.-
 برامج تعليمية. -
 مكتبات مصغرة تحوي المراجع األساسية. -
 

https://twitter.com/interactivehall/status/842051476184829952
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://pdfbooks.net/vb/login.php
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 : وغیرھا)  والبرمجیات  ،اللوحات الذكیةو ،(أدوات عرض البیانات  تقنیة مصادر  .۲
  يبرامج تدريب لغو 

 أفالم تسجيلية: فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق 

كرھا، أو أرفق قائمة فاذ حاجة إلى تجھیزات مخبریة خاصة،  إذا كان ھناك    ً مثال  : مصادر أخرى (حددھا .۳
 بھا): 

 معامل يف القسم مزودة بأقراص مضغوطة.  ٤مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن   ٢٥اآليل جيب أال تقل سعته عنمعمل احلاسب 
 

 یم المقرر الدراسي وإجراءات تطویره  وتق .ز 
 استراتیجیات الحصول على التغذیة الراجعة من الطالب بخصوص فعالیة التدریس:  .۱

  المناقشات الشفھیة في المحاضرة  
  التقویمات المستمرة 

  االختبارات القصیرة 
 النھائي.االختبار 

 یم عملیة التدریس من قبل األستاذ أو القسم: و استراتیجیات أخرى لتق .۲
 المشاورة وتبادل الخبرات مع مدرسات المقرر ذاتھ 

 إجراءات تطویر التدریس:  .۳
  دورات تدريبية على القراءة بأنواعها املختلفة  

 . لتبادل اخلربات مع أعضاء هيئة التدريس ممن يدرسون املقرر أو سبق هلم تدريسه تنظيم ورش عمل  
 

أعضاء  : تدقیق تصحیح عینة من أعمال الطلبة بواسطة (مثل إجراءات التحقق من معاییر إنجاز الطالب  .٤
أعضاء  لتصحیح االختبارات أو عینة من الواجبات مع                               ٍ مستقلین، والتبادل بصورة دوریة   ھیئة تدریس

 تدریس من مؤسسة أخرى):  یئةھ
 

 االختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.  -
 القيام بواجبات أساسية أو إضافية.  -
 مراجعة التصحيح الذي قام به عضو هيئة التدريس.  -
 قراءة اإلجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.  -
 القيام بأنشطة مساندة.  -
 اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس. تبادل  -
 

 الدراسي والتخطیط لتطویره:  فعالیة المقررف إجراءات التخطیط للمراجعة الدوریة لمدى  ِ ص   .٥
 استضافة خبير لتقويم المقرر.  •
 استشارة أستاذ طويل التجربة في تدريس المقرر.  •
 إقامة ورش عمل ألساتذة المقرر.  •
 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون المقرر لمعرفة مرئياتهم واقتراحاتهم لتطويره.  •
 لقاءات دورية مع المميزين من الطالب لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف في المقرر.  •
 عقد مقارنة بين هذا المقرر والمقرر نفسه في جامعات أخرى.  •
 استضافة أساتذة زائرين لتقويم المقرر. •



7 
 

 عقد لقاءات نصف سنوية لمناقشة سبل التطوير.  •
 االستفادة من نظم الجامعات المناظرة في التطوير.  •
  ر.ئق كل منهم لصعوبات تدريس المقر مناقشات بيت أعضاء هيئة التدريس لمعرفة طرا •

 
  

 لنحوا لجنة اللغة و : منسق البرنامجسم ا
    

 ۱٤۳۸/۱٤۳۹ التاریخ منسق المقرر التوقیع: 
 
=====
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