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 /السنةالفصل 
 

 وصف املّقرر
تعريف الطالب ابملفاهيم األساسية املرتِبطة ابلبحث اللغوي وتطبيقاته عامة واللغة العربية يهدف هذا املقرر إىل       

وتطبيقاهتا يف مناهج اللغة تعليم اللغة العربية املمكنة يف حقل خاصة, كما يهدف إىل إعطاء مسح ألنواع البحوث اللغوية 
كما وصفا ونقد وحتليال.   العربية وطرق تدريسها. كذلك سريبط املقرر الطالب مبصادر املعلومات التقليدية واإلليكرتونية

اللغة ل تعليم واستجابة الباحثني يف حق البحث اللغوي ستكون من اهتمامات املقّرر القضااي واملشكالت املرتِبطة بعملّية 
 هلذه القضااي واملشكالت من أجل تطوير عملية تعليمها. العربية

 
 مفردات املقّرر

 مفاهيممصطلحات و  -
 اللغة عامة واللغة العربية خاصةطبيعة  -
 طبيعة البحث اللغوي عامة والبحث اللغوي العريب خاصة -
 أنواع البحوث: -
 qualitative and quantitativeالبحث: كيفي وكمي  -
 ث الكمي:البح -
 بطاقات مالحظة: مناذج لدراسات: حتليل ونقدالوصفي: استفتاءات, مقابالت,  -
 : مناذج لدراسات: حتليل ونقدالتجرييب: جترييب وشبه التجرييب -
 : مناذج لدراسات: حتليل ونقدالبحث العالئقي: دراسة العالقات -
 حتليل ونقد : مناذج لدراسات:البحث التنبؤي: دراسة العالقات على مستوى التنبؤ -
 : مناذج لدراسات: حتليل ونقدحتليل احملتوى -
  البحث الكيفي: مناذج لدراسات: حتليل ونقد -
 دراسة احلالة: مناذج لدراسات: حتليل ونقد  -
 حتليل احملتوى أمنوذجا -

 
 

 املُتطلَّبات



 .املطروحةسللة ألابة لستجاالو حول مفردات املقرر ُتؤدَّى قُ بَ ْيل احملاضرة  أعمال قرائية -
 .األعمال القرائية والتقارير املكتوبةعرض -
 حتليل حبوث لتحديد منهجياهتا -
, يف ذلككتابة ملخص/تقرير  ووحتليلها أتتبُّع أدبّيات احلقل  /حبوث سابقة وحتليلها وفقا ملعايري حمّددة:تتبع دراسات  -

 .  القراءة أو الفهم القرائي()ملكوِّن من مكوِّانت  ؛ كتابة عرض خلطةوصفي ونقدي
 ./ أو حبث مسحي ألدبيات احلقل يف قضيَّة/موضوع معنيَّ (امنزلي ااختبار سيكون : هنائي )جزء منه اختبار -
 
I .درجةال                                                                                                            /التقومياألعمال 

 %10 حضور ومشاركة يف النقاش -
 %30                      + حتليل حبوث  (portfolioكتابة ملخصات القراءة إجابة األسللة حوهلا ومجعها يف ملف التوثيق )  -
 %10                                                                                           وُُمتصرة عرض خلطة حبث مكتملة -
 %10 فحص أويل )اختبار فصلي( -
د  (اختبار منزيل% 20) : منزيل وقاعةاختبار هنائي -  %40                                    و/أو حبث مسحي ملوضوع/قضيَّة حُمدَّ

II .(؛ د 69-65د+ )(؛ 74-70(؛ ج )79-75(؛ ج+ )84-80(؛ ب )89-85(؛ ب+ )94-90(؛ أ )100-95: أ+ )التقديرات
 (60(؛ ه  )أقل من 60-64)

 
 أسلوب التدريس

استجابة و  journalsلبعض النصوص + حلقات نقاش + حبث على اإلنرتنت + وتلخيص + كتابة مذكِّرات  close readingحماضرة + 
  response to posed questions ألسللة حول القراءة املطلوبة

 
 وسائل االتصال

ل أخذ موعد(ملحوظة: االتصال أبست  اذ املقرر عن طريق الربيد اإللكرتوين, واملقابلة تكون أثناء الساعات املكتبّية )يُفضَّ
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 الساعات املكتبيّة: 
 2-12:األحد                        

 يتمّ التنسيق سابقا(أو ) 2-10األربعاء:                       
 املراجع
 هج البحث يف اللغة  أي كتاب يف مناهج البحث الرتبوي/منا .1
كتاب مقرر أويل: لغة الطفل وتنميتها يف البحث العلمي: دراسة مسحية حتليلية, إميان هريدي, أمين حممد,  .2

 م.2008هــ/1429أكرم قحوف, وآخرون. املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية: القاهرة, 
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ظرية تطبيقية, عبدالرمحن اهلامشي و حمسن عطية, كتاب مقّرر أويل: حتليل حمتوى مناهج اللغة العربية: رؤية ن .3
 م1430/2009دار صفاء: عمان, 

 .م2011. فصل يف "مناهج البحث القرائي", ترمجة عبدهللا السريِّّع, 2
 هـ.1428التعليم الصفِّي الفّعال, مارازانوا وآخرون, ت. سعود الكثريي, جامعة امللك سعود, . 3
 , مركز تقومي وتعليم الطفل, الكويت. 2009فوظي, أبو الداير , الدسلكسيا, البحريي, إيفرت, حم. 4
 وثيقة منهج تعليم اللغة العربية/ وثيقة أهداف تعليم اللغة العربية يف التعليم العام, وزارة الرتبية والتعليم, الرايض. -

 : أجنبية
Doing second language research, James D. Brown, Oxford University Press, 
 2003.  

 صة ذات عالقة مبفردات املقّرر مقاالت متخصّ   -
 

 


