المملكة العربية السعودية
المجلس األعلى للتعليم

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي

 - 11توصيف املقرر
البالغة 253 ( 3-عرب) 3 -
1435هـ
2014م

نموذج توصيف المقرر
إلرشادك إلكمال هذا النموذج ،يرجى الرجوع إلى الكتيب ( الدليل) ( )2المتضمن إجراءات ضمان الجودة الداخلية.
جامعة الملك خالد
المؤسسة التعليمية
اآلداب للبنات أبها  -اللغة العربية وآدابها
الكلية/القسم

أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 –1اسم المقرر و رمزه:
 –2الساعات المعتمدة:

 253عرب3 -

بالغة ()3
3

 –3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :اللغة العربية
(إذا كان هناك أشياء عمومية مختارة في برامج عدة يجب ذكرها فضال عن ذكر البرامج)
 -4اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر :د.
 -5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه :المستوى الرابع
 -6المتطلبات المسبقة لهذه المقرر(إن وجدت) 152 :عرب .
 -7المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر(إن وجدت) :ال شيء
 -8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
ب ) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطالبات المسجالت في هذا المقرر:
-

معرفة اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم 0

-

تربية الذوق البالغي السليم 0

-

تذوق النصوص البليغة التي تساعد على إنشاء أدب راق متصل بالبيان القرآني 0

 -2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
(مثال :االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة االنترنت ،والتغييرات في
محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة في المجال):
ا -مراجعة الخطة في مجلس القسم من خالل ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات يمكن مراجعته فيها بعد ذلك .
ب -دراسة الصعوبات التي تواجهها الطالبات في تعلم المقرر ،ومراجعة النتائج .
ج -متابعة ما يجد في البالغة من دراسات معاصرة ،مع استخدام الحاسب في تحصيل أحدث الدراسات في مجال
األسلوبية والسياقية والتناصية لرفد البالغة العربية القديمة .
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ج ) وصف المقرر( :مالحظة :يرفق الوصف العام للمقرر الموجد في النشرة أو الدليل بالقسم)
 – 1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
 -1األسلوب اإلنشائي :معنى اإلنشاء  ،ضرباه.
 -2اإلنشاء الطلبي وأنواعه:األمر  ،والنهي ،
واالستفهام ،والطلب  ،والتمني  ،والنداء.
 -3القصر البالغي  :معناه  ،أغراضه ،أنواعه ،
طرقه.
 -4الفصل والوصل  :تعريفهما  ،أحوالهما
،الجامع بين الجملتين  ،أقسامه  ،محسنات
الوصل.
 -5اإليجاز واإلطناب والمساواة :تعريف كل
منهما  ،نوعا اإليجاز  ،اإلطناب  :أنواعه المختلفة
 ،المساواة.

عدد األسابيع
2
3

ساعات االتصال (اإلعطاء الفعلية)
6
9

3

9

3

9

3

9

 – 2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
الدروس الخاصة
المحاضرة
االمتياز لطالبات التخصصات الصحية
ال
ال
42

أخرى
ال

 – 3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطالبات في األسبوع ( المطلوب هنا المعدل المتوقع
للفصل الدراسي وليس المتطلبات المحددة في كل أسبوع):
 -ال.

 – 4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح :
( - )1ملخص موجز للمعرفة أو المهارات التي صمم المقرر من أجل تطويرها.
( -)2وصف الستراتيجيات التعلم المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة أو المهارات.
( -)3طرق تقييم الطالبة المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعلم في المجال المعني.
أ -المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
-

أن تتعرف الطالبة في هذا المقرر أساليب اإلنشاء الطلبي  ،والقصر  ،والفصل والوصل بين الجمل  ،واإليجاز واإلطناب
والمساواة من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية 0

-

معرفة اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم 0

 -2استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
ا -محاضرات دراسية تقوم على الحوار والنقاش وتصويب األخطاء .
ب -انتقاء النصوص األدبية التي يتدرب الدارس على تذوقها وتحليلها .
ج -التعلم التعاوني .
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 -3طرق تقييم المعرفة المكتسبة:
 االختبارات التحريرية والشفهية . تحليل النصوص أسلوبيا وبالغيا ،وتقييم قدرات الطالبات من خالل طرح األسئلة. واجبات ( بالك بورد ).ب -المهارات المعرفية  -اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية-اإلدراكية المطلوب تطويرها:
ا -التمييز بين جيد الكالم ورديئه  .ب -ربط المقال بالمقام من جهة مراعاة المواقف واألحوال عند السامع والمتلقي .
ج -القدرة على التوصيل بأوجز عبارة .د -التمكن من إدارة حوار جذاب يعتمد األساليب البيانية المتنوعة .
 -2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية-اإلدراكية:
ا -اإللقاء والحوار عن طريق المحاضرة  .ب -تنويع أساليب النقاش .
ج -إشراك الطالبات في إعداد المحاضرة .
 -3طرق تقييم المهارات المعرفية-اإلدراكية المكتسبة:
ا -االختبارات التحريرية والشفهية  .ب -المواقف العملية (حوار -إلقاء -تحرير) .
ج -التقويم المستمر من خالل األنشطة المتنوعة ،واللقاءات العلمية .
ج -مهارات العالقات مع اآلخرين والمسئولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها :
ا -استثمار المعارف البالغية في الحوار والمناقشة والتأليف  .ب -الربط بين المقام والمقال .
ج -تحسين أساليب القول ،ومراعاة أبلغية االتصال مع المجتمع باختالف ثقافاتها ،وبتنوع مقتضيات األحوال .
 -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات :
ا -الدراسة النقدية والتحليلية لبعض النماذج األدبية .
ب -االستماع لنماذج حية من خطابة الخطباء ،وإلقاء الشعراء عبر قنوات اإلعالم المتنوعة .
ج -التدريس من خالل مواقف عملية .
 -3طرق تقييم اكتساب الطالبات لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية :
ا -االختبارات المتنوعة  .ب -المواقف العملية (إلقاء :محاضرة أو خطبة ،وصياغة :مقال أو رسالة) .
ج -األنشطة غير الصفية من ندوات ومسرح وغير ذلك .
د -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
ا -وضع برامج للقيم التواصلية والتداولية ،والتفريق بينهما  .ب -استخدام البرامج الحاسوبية .
ج -الرقى بلغة الخطاب  .د -جعل اللفظ على قدر المعنى .
 -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات :
ا -استخدام الحواسيب  .ب -التدريب العملي على المهارة .
ج -استحضار المواقف المشابهة  .د -المحاضرة
هـ -إشراك الطالبات في إدراك المهارة وممارستها .
 -3طرق تقييم اكتساب الطالبات لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية) :
ا -االختبارات المتنوعة .ب -المالحظة والتقويم المستمر .
ج -استبانة رأي الطالبة  .د -التقويم القبلي والب ْعدِي .
هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة):
 -1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
ا-هيئات التلقي واالستماع  .ب -ضبط االنفعاالت(رضا وتفاعل ،غضب وتشتت) .
ج -التشجيع على الحركات المستحسنة أثناء الحوار د -استنكار ما ال يحسن من الحركات أثناء الحديث .
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 -2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :
ا -مراعاة القدوة من جهة الحركات المستحسنة التي يأتي بها األساتذة.
ب -تكليف الطالبات بإلقاء أجزاء من المحاضرات تبين األساليب الحركية المتنوعة .
ج -التطبيق العملي للتأكيد على أهمية الحركات المصاحبة للكالم .
 -3طرق تقييم اكتساب الطالبات للمهارات الحركية
ا -االختبارات العملية خالل الحركات المصاحبة للكالم.
ب -التقويم المستمر.
ج -معرفة آراء الطالبات (جلسات مفتوحة -استبانات) .
-5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطالبات وفقها خالل الفصل الدراسي:

رقم طبيعة مهمة التقييم (مثال :مقالة ،أو اختبار
التقييم قصير ،أو مشروع جماعي ،أو اختبار
فصلي ...الخ)
اختبار فصلى أول
1
اختبار فصلى ثان
2
اختبار شفهي
3
اختبار نهائي
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األسبوع
المستحق

نسبة الدرجة إلى درجة التقييم
النهائي

السادس
الحادي عشر
الثالث عشر
نهاية الفصل
الدراسي

%20
%20
%10
%50

د) الدعم المقدم للطالبات:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي
للطالب المحتاج لذلك ( مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في
األسبوع):
ا -تخصيص مرشد أكاديمي لكل مجموعة من الطالبات.
ب -تخصيص مرشد أكاديمي عام للقسم .
ج -تخصيص ساعات مكتبية لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس وفق الجدول المعتمد.
هـ ) مصادر التعلم:
 -1الكتاب (الكتب ) الرئيسة المطلوبة:
ا -بغية اإليضاح :د .عبد المتعال الصعيدي.
ب -المعاني في ضوء أساليب القرآن :د .عبد الفتاح الشين.
 -2المراجع األساسية (التي يجب اتاحتها للطالبات للرجوع إليها):
ا -دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة :اإلمام عبد القاهر الجرجاني .
ب -اإليضاح :الخطيب القزويني.
ج -خصائص التراكيب :د .محمد أبو موسى .
 -3الكتب والمراجع الموصى بها ( الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ) (يرفق قائمة بذلك):
ا -مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية ،إلى جانب مجالت كلية اآلداب.
ب -مجلة فصول النقدية .ج -مجلة الدراسات اللغوية.
 -4المواد االلكترونية و مواقع االنترنت  ...الخ:
ا -موقع صوت اللغة العربية.
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ب-المواقع الدينية( التفسير البالغي).
-5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
ا -المكتبة الشاملة .
ب -موسوعة الشعر العربي .ج -جامع التراث.
و ) المرافق المطلوبة
حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعد في الفصول والمختبرات ومدى توافر
أجهزة الكمبيوتر  ..الخ).
-1المرافق التعليمية:
(حجرات المحاضرات والمختبرات  ..الخ):
ا -فصل دراسي بسعة ( )40طالبة.
ب -توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية -بروجكتور).
 -2أجهزة الكمبيوتر:
معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية.
 -4مصادر أخرى (حددها – مثال :إذا كان مطلوبا معدات مختبر معينة حدد المتطلبات أو أرفق قائمة):
دائرة تلفزيونية مغلقة إذا كانت المحاضرة مشتركة بين الطالب والطالبات.
ز) تقييم المقرر وعمليات التحسين:
-1استراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم
ا -الحصول على نتائج الطالبات( االختبارات ووسائل التقويم األخرى) .
ب -التقويم المستمر (رأى الطالبات واالستبانات).
 -2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
ا -التحليل لنتائج الطالبات.
ب -متابعة الخريجات بعد التخرج.
-3عمليات تحسين التعليم:
أ -الحوافز المادية والمعنوية .ب -االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالبات.
ج -برامج تدريبية لألستاذ .د -متابعة الجديد على الساحة النقدية.
-4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطالبات:
عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطالبات (مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل
لعينة من أعمال الطالبات ،وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع
عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى)
كلها جيدة وقابلة للتنفيذ في هذا المقرر.
 -5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
ا -استضافة أستاذ زائر لتقويم المقرر .ب -ورش عمل ألساتذة المقرر.
ج -لقاءات دورية للطالبات المتميزات لمعرفة السلبيات واإليجابيات .د -أخذ رأى مدرسي المقررات األخرى ذات
العالقة لتطوير المقرر.
ه -المقارنة بالمقررات المماثلة في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.
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